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Başlarken
Uzman Gözüyle Enerji

Bir önceki sayıda yazıma başlarken Mevlana’nın sözlerine 
atıfla “dün dünde kaldı artık yeni şeyler söylemek lazım” 
demiştim. 

Bu ifade aslında enerji sektöründe sürekli yeniliğe duyulan ih-
tiyacı vurgulamak içindi. Ancak kendi meslek hayatıma yönelik 
de önemli bir adımın iki ay öncesinden verilmiş ipucu oldu. 

Bu süreçte hayatımın belki de en zor kararlarından birini alarak 
çok sevdiğim ve mensubu olmaktan her zaman gurur duydu-
ğum EPDK’dan ayrıldım. 

Tam da Mevlana’nın sözlerindeki hikmetin bir yansıması olarak 
yeni şeyler söyleyebilmek adına attığım bu adımda;  EPDK’da 
çalıştığım dönemde olduğu gibi bu süreçte de bana desteğini 
esirgemeyen ve tavsiyeleriyle yol gösteren tüm yöneticilerime, 
her zaman yanımda olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve özellik-
le de Sayın Başkanım Mustafa Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. 

Yeni görevimin Enerji Uzmanları Derneği’miz için de omuzla-
rımdaki yükü arttırdığını söyleyebilirim. Özel sektörde edine-
ceğim tecrübeleri derneğimizin işleyişinde ve faaliyetlerinde 
değere dönüştürmek için azami gayret göstereceğim. Bundan 
sonraki süreçte özel sektörün derneğimiz ile daha fazla işbirli-
ği içerisinde olması ve gerek dergimize gerekse eğitimlerimize 
daha fazla katkı vermesi için elimden geleni yapacağım. 

Çünkü kamu-özel sektör işbirliğini ne kadar geliştirebilirsek, bu 
ortaklık bilincini sektördeki bütün oyunculara ne kadar kazan-
dırabilirsek ülkemiz ve milletimize de o derecede hizmet edebi-
leceğimizi düşünüyorum.

Yine bu istikamette olmak üzere derneğimizin bir müddettir ara 
verdiği eğitim faaliyetlerine Nisan ayı itibariyle elektrik ve doğal 
gaz sektörlerine yönelik eğitimlerle tekrar başladığını memnu-
niyetle ifade etmek ve önümüzdeki dönemde takvimi önceden 
belirlenmiş programların başlayacağının müjdesini vermek is-
tiyorum. 

Son olarak yazımı bir haberle bitirmek istiyorum. 

Geçtiğimiz günlerde derneğimizin  genel kurulunu yaptık ve iki 
yıllık dönem için yeni yönetimimizi belirledik. 

Yönetime seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve birlikte başa-
rılı çalışmalar yapmayı diliyorum. 

Üyelerimizin teveccühü ile bir dönem için daha Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine seçildim. 

İnşallah yeni yönetim kurulumuzla birlikte, derneğimizin üreti-
mini daha da artırmaya ve sektörümüze daha büyük faydalar 
üretecek çalışmalar yapmaya önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğiz. 

Saygılarımla…      

Mehmet Ertürk

Enerji Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı          

Mehmet Ertürk

Enerji Uzmanları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Editörden
Uzman Gözüyle Enerji

Kimisi için bir yaşam felsefesi…

Kimisi için ise sadece bir hayalden ibaret…

Anı yaşamak ve zamanı yakalayabilmek.

Sonuçta dün yaptıklarımızdan bağımsız kalabilmek ya da gele-
ceği umursamadan (planlamaya çalışmadan) yaşantımızı sürdü-
rebilmek kolay meziyet değil.

İnsanoğlu ancak gücünün yettiğinden sorumlu tutulmuşken ha-
yatı zorlaştıranın da “ta kendisi” olduğunu hep göz ardı ediyor.

Dergimizi baskıya vermeye hazırlandığımız bugünlerde dünya 
soğuk savaş döneminden bu yana tarihinin en gergin günlerini 
yaşıyor.  Keyifle savaş tamtamları çalanlara inat Türkiye ise sağ-
duyu ile bölgemizde huzur ve istikrar için ter döküyor.

Hal böyle olunca geleceğe yönelik endişeleri bir kenara bıraka-
rak anı yaşamak ve “carpe diem” diyebilmek oldukça zor.

Oysa bu sayımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kapsaması 
sebebiyle özel bir içerikle hazırlandığını anlatan bir yazı yazmayı 
planlıyordum. EPDK’dan ve özel sektörden enerjiye dair kadın 
gözüyle değerlendirmelerin ipuçlarını paylaşacaktım sizlerle... 
Ama olmadı.

Öyleyse Cemal Süreya’dan alıntı ile noktalayalım şimdilik…

“Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı”

Baki selam. 

         
Bülent KAYA

bulentkaya@epdk.org.tr

Hadi Kolaysa “Carpe Diem”

Editörden
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Gülefşan DEMİRBAŞ
EPDK / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

le, dinamik enerji sektöründe, gelişmeleri yakından takip 
ederek, esnek bir yönetim anlayışını hayata geçirmek…

Hz. Ali “İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korur-
sun, oysa ilim seni korur” demiştir. Bir kişiyi, bir şirketi, bir 
kurumu hatta bir toplumu ancak ve ancak bilgiyle, bilimle 
sürdürebilir, güçlü kılabilir ve yüceltebilirsiniz. EPDK’daki 
anlayış da tamamen budur: Bilgi edinmek, bilgi üretmek 
ve bilgiyi paylaşmak.

EPDK tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük mali-
yetli ve çevreyle uyumlu enerji sağlamak için yurt içinde 
etkin piyasa oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak-
la görevli. Ancak bu görev, tek başına icra edilecek mahi-
yette değil. Yapısı gereği enerji, gerek kaynak kullanımı ve 
gerekse jeopolitik açıdan son derece önemli olduğundan, 
etkileşimli, eşgüdümlü bir bakış açısını, çalışmayı gerek-
tiriyor. Hele ki bölgesel enerji piyasaları oluşturulması, 
enterkoneksiyon hatları geliştirilmesi söz konusu oldu-
ğunda… İşte bu anlayışla EPDK uluslararası ilişkileri de 
yakından takip etmekte, başta komşuları olmak üzere il-
gili ülkelerdeki muhataplarıyla bilgi paylaşımı da dahil her 
türlü işbirliğini geliştirmeye özen göstermektedir. Zira biz 
düzenleyici kurumlar arasındaki ilişkilerin, enerji diploma-
sisinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. 

EPDK bu vizyonu ve ülkemizin de hedefleri çerçeve-
sinde, dış ilişkilerini çok boyutlu olarak sürdürüyor. Dış 
ilişkilerimizi üçlü bir sacayağına oturtmuş durumdayız. 
Üyesi olduğumuz bölgesel ve çokuluslu birliklerle ilişkiler, 
ikili ilişkiler ve ülkemizin taraf olduğu süreçler kapsamında 
üzerimize düşenler… 

Enerji düzenlemesi alanında işbirliği ve koordinasyo-
nun önemi yönünde çalışmalar yapan iki bölgesel birliğe 
üyeyiz: ERRA (Energy Regulators Regional Association-E-
nerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği) ve MEDREG (Medi-
terranean Energy Regulators Association-Akdeniz Enerji 
Düzenleyicileri Birliği). 

ERRA 30 tam üye ülke ile Orta ve Doğu Avrupa’dan, 

Her raporun, her planın ve hatta her web sayfa-
sının başında kurumların misyonları, vizyonları 
yazılır. Çoğu zaman okunmadan geçilir, okunsa 

bile üzerinde çok düşünülmez, çok anlam yüklenmez. Hal-
buki bu çalışmalarda her kelime üzerine tek tek düşünülür, 
en güçlü mesajı verebilmek için cümleler tekrar tekrar ku-
rulur ve sonuçta tüm kurum çalışanlarının ortak görüşü ile 
ortaya çıkartılır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
olarak biz de, mevzuatsal bir zorunluluğumuz olmamasına 
rağmen bu kapsamda çalışmalar yaptık, bir stratejik plan 
hazırladık… 

9-10 yıl önceydi. Kuruma yeni başlamıştım. Henüz 
şehir içi doğal gaz dağıtım ihaleleri tamamlanmamıştı, 
elektrik dağıtım özelleştirmeleri yeni başlamıştı, birinci ta-
rife dönemindeydi, özel sektör tarafından üretilen elektrik, 
kamu üretiminin çok altında yer almaktaydı. Bırakın gün 
içi piyasaların oluşturulmasını, gün öncesi planlama dahi 
yeni yeni yapılmaktaydı. Her türlü iç ve dış yazışmalar ma-
palar dolusu kağıtlarla imzaya sunulur, imza için makamın 
yerinde olması beklenirdi. Tüketici şikayetleri sadece yazılı 
başvuru ile alınıp, ilgili yazışmalar posta ile yapılır, tüketici 
uzun bir süre başvurusunun ilgili dağıtım şirketine ulaş-
masını beklerdi. Bayi otomasyon sistemi hayata geçme-
mişti; satışlar, fiyatlar EPDK web sayfası üzerinden ancak 
gecikmeyle takip edilebilirdi. Bu ve bunlar gibi daha nice-
leri…

EPDK işte böyle bir dönemde vizyonunu belirledi: “Güç-
lü, rekabetçi ve şeffaf enerji piyasalarını oluşturacak düzen-
leme anlayışıyla değer yaratmak”. Değerlerini ve hedefle-
rini ortaya koydu. Kurumsal değerlerin ilk sırasına “öncü 
ve yönlendirici” değeri koydu, böylece piyasa ihtiyaçlarını 
öngörerek piyasaları yönlendireceğimizi bir kez daha du-
yurmuş olduk. EPDK piyasaların lokomotifi oldu; piyasala-
rın önünü açtı ve ileriye taşıdı. Bütün bunları sürdürülebilir 
bir şekilde yapabilmek için olmazsa olmaz bir şart vardı, o 
da  sürekli olarak alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip 
etmek, içselleştirmek ve yeni bilgiler üretmek… Böylelik-

Enerji Sektöründe 
Kadın Yönetici Olmak
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Sahip olduğumuz düzenleme birikimi ve deneyimi, 
AB üyesi olanlar da dâhil olmak üzere, öncelikle yakın 
coğrafyamızdaki ülkelerin düzenleyici kurumlarının ilgisini 
çekiyor. Bu ilginin kaynağında, çok kapsamlı ve girift ye-
niden yapılanma sürecinin başarıyla yönetilmesi ve ciddi 
miktarda özel sektör yatırımının gerçekleştirilmesinde 
kaydettiğimiz başarıyı görüyoruz. Bu kapsamda, Koso-
va’dan Makedonya’ya, Gürcistan’dan Pakistan’a, Bulgaris-
tan’dan Tanzanya’ya, Nijerya’dan Endonezya’ya kadar çok 
sayıda ülkenin düzenleyici kurumlarından yetkilileri ağırla-
dık ve deneyimlerimizi, bilgimizi paylaştık.  

Uluslararası alanda yürüttüğümüz çalışmalarımızın bir 
sonucu olarak, 2015 yılında 80’e yakın ülkeden 1000’e ya-
kın katılımcı ile 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (World 
Forum on Energy Regulation - WFER)’nu gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz günlerde Meksika, Cancun’da gerçekleştirilen 
yedincisi dahil şimdiye kadarki en geniş katılımlı WFER 
toplantısında, ülkemizin gerek enerjideki jeopolitik önemi 
ve gerekse düzenleme alanındaki bilgi ve tecrübesi önemli 
rol oynamıştır. 6.WFER’da ilk defa her oturumda en az bir 
kadın konuşmacı/moderatör olması önerimiz kabul gör-
müş ve bu yaklaşım bu yıl Meksika’da düzenlenen 7. Fo-
rum’da da sürdürülmüştür.

EPDK’nın yapmış olduğu bütün bu çalışmalarda bu-
lunmuş olmaktan mutluyum. Bir kadın olarak iş hayatın-
da yer bulabilmek güçtür. Oysa iş ayrımı yapmaksızın her 
işi layıkıyla yapma yetisi vardır kadında. Ancak toplumca 
omzuna yüklenen onca görev yanında iş hayatında ka-
dının kendine yer edinebilmesi çok büyük emekle oluyor. 
Fırsat eşitliği olması ve sunulması halinde, çok daha fazla 
işte kadının yer bulacağına ve “kadın elinin değdiği” iş-
lerdeki estetik ve bütüncül farklılıkların da görüleceğine 
inanıyorum. 

Bir kadın olarak ülkemi uluslararası örgütlerde temsil 
etme olanağı sağlayan EPDK, her alanda olduğu gibi ka-
dınlara fırsat eşitliği sağlanmasında da öncü rolünü üst-
lenmiştir. TÜİK verilerine baktığımızda enerji sektörüyle 
doğrudan ilgili işlerde kadın istihdamının 2014 yılında 
%3’lerdeyken bugün ancak %6’lara ulaştığını görmekteyiz. 
Türkiye’de kamu, kadın istihdamı konusunda özel sektöre 
kıyasla daha eşitlikçi durumdadır. Türkiye ortalamasının 
çok üzerinde gerçekleşen EPDK’da kadın istihdamı (uz-
man/uzman yardımcıları) dünya ortalamasının da üstünde 
%33’lere ulaşmıştır. Üst yönetimde kadın temsili de gene 
dünya ortalamaların üzerinde, %15 seviyelerindedir. 

Ülkemiz enerji piyasalarında gelinen nokta itibariy-
le, kuruluşundan bu yana geçirdiği süreçler ve yaptığı 
düzenlemelerle EPDK “uluslararası enerji piyasalarında 
uzmanlığı ile ön plana çıkan ve değer yaratan bir kurum 
olma” özelliğini kazanmış durumdadır. Mesai arkadaşla-
rımın ortaya koyduğu çalışmalar ve elde ettiğimiz sonuç-
lardan gurur duyuyor, personeline fırsat sunan, güvenen 
ve destekleyen yöneticilerimize de ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum.

Ortadoğu, Asya ve Afrika’ya kadar geniş bir hinterlan-
dı kapsıyor. Eğitimde markalaşmış durumda. ERRA’nın 
düzenlemiş olduğu eğitimlere yeni personel bilgi almak 
üzere katıldığı gibi, EPDK çoğu eğitimde eğitmen olarak 
yer alıyor. ERRA’nın markalaştığı bir diğer alan, bugüne 
kadar 16 kez düzenlenen Enerji Yatırım ve Düzenleme 
Konferansı… 2012 yılında İzmir’de ev sahipliğini yaptı-
ğımız ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı’nın 
onyedincisi bu yılın Ekim ayında EPDK’nın ev sahipliğinde 
Antalya’da toplanacak.

MEDREG’e baktığımızda ise Akdeniz’in kuzeyi ve gü-
neyi olmak üzere 25 üye ülke ile tüm Akdeniz havzasını 
kapsamaktadır. MEDREG’in temel amacı Akdeniz böl-
gesinde enerji birliği oluşturmaktır, bu nedenle teknik ve 
düzenleyici altyapıların, yaklaşımların yakınlaştırılması 
en önemli hedeflerinden biridir. 2014-2016 yılları arasın-
da başkanlığını yürüttüğüm MEDREG Kurumsal Çalışma 
Grubu ile “İyi Düzenleme Prensiplerini” çıkarttık ve Mısır 
Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurumunun akran denetimi-
ni yaparak bu prensiplere uygunluğunu ortaya koyduk. Bu 
çalışmalar şu anda Ürdün ve İsrail ile devam ediyor. 2016 
yılı itibariyle başkan yardımcılığına seçildiğim MEDREG’in 
Doğal Gaz Çalışma Grubu’nun başkanlığını da EDPK yürü-
tüyor. MEDREG içinde Türkiye olarak, AB üyesi olmayan 
ancak düzenleme alanındaki gelişmişliği ile Doğu ve Gü-
ney Akdeniz üyelerine öncülük yapan konumumuzu güç-
lendirerek devam ettirme hedefindeyiz.

Böylelikle doğrudan etki alanı içinde bulunduğumuz 
tüm ülkeler ve bölgelerle etkin iletişim ve etkileşimi sağla-
mış bulunmaktayız. Her iki bölgesel birlik yönetiminde yer 
almaktayız. 

ERRA ve MEDREG gibi bölgesel birliklerin oluşturduğu 
Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu - Inter-
national Confederation of Energy Regulators (ICER) tara-
fından yürütülen çalışmalara da EPDK olarak yön veriyo-
ruz. İki dönem üst üste (2012-2015 ve 2015-2018) enerji 
teknolojileri ve fosil yakıtlar üzerine iki çalışma grubuna 
başkanlık ettim. Bu kapsamda, ilki yenilenebilir enerji kay-
naklarının şebeke entegrasyonuna ilişkin iyi uygulama ör-
nekleri ve ikincisi de LNG ithalat altyapılarının geliştirilme-
sine ilişkin iyi uygulama örneklerinin çıkarıldığı iki önemli 
rapor hazırladık. 2015 yılında kısa bir dönem başkanlığını 
da yürüttüğümüz ICER bünyesinde ayrıca, kadın istihda-
mı sorununa dikkat çekmek amacıyla 2013‘te başlatılan 
“Women in Energy” (WIE-enerjide kadın) girişimine de 
aktif destek veriyoruz. WIE’nin hali hazırda 200’den fazla 
üyesi var ve tek amacı gerek endüstride, gerekse düzenle-
me ve politika alanlarında kadın görünürlüğünü artırmak... 
Bunun için mentorluk programları düzenliyor. 

İkili ilişkilerimizi ise imzalanan işbirliği protokolle-
ri ve çalışma ziyaretleri yoluyla geliştiriyoruz. İşbirliği 
protokolleri kapsamında bugüne kadar 3 farklı protokol 
imzalanmış olup, Batı Afrika’nın ECOWAS (Batı Afrika 
Devletleri Ekonomik Topluluğu) Bölgesel Elektrik 
Düzenleme Otoritesi (ERERA) ile Arnavutluk Enerji 
Düzenleme Kurumu (ERE) ile imzalanan protokol yürür-
lüktedir. 
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Makale
Uzman Gözüyle Enerji

DÜNYADA YÜZEN LNG TERMİNALLERİ

2016 yılında küresel olarak tüketilen doğal gaz miktarı 3,54 trilyon m3’e ulaşmıştır. Aynı yıl toplam 737,5 milyar 
m3 boru hattı vasıtasıyla doğal gaz ticareti yapılırken sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) formunda ise bu miktar 346,6 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir1. 

Harita 1: Doğal Gaz Ticari Hareketleri (2016)

Yüzen LNG Terminalleri

Gülcan ÇAMUR
EPDK / Grup Başkanı

1-  BP Statistical Review of World Energy June 2017.
2-  BP Energy Outlook 2017 Edition.
3-  The Outlook for Floating Storage and Regasification Units, The Oxford Institute for Energy Studies.

(BP Statistical Review of 
World Energy June 2017,            
1 milyar m3 = 35,7 trilyon 
BTU esas alınmıştır)
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dünya genelinde sayısı 2017 yılı ortasında 26 adete 
ulaşmıştır3. 2025 yılında fiili olarak faaliyette bulunan 
FSRU sayısının 50 adete ulaşabileceği tahmin edilmek-
tedir. Düşük ilk yatırım maliyetleri, hızlı operasyona alı-
nabilmesi, gerektiğinde tekrar LNG tankerine dönüştü-
rülebilme özellikleri ile çok çabuk kabul gören FSRU’lar, 
ilk zamanlarda ortalama 130.000 m3’lük kapasiteye 
sahipken, günümüzde bu ortalama 170.000 m3’e yük-
selmiştir. Yeni yapılmakta olan FSRU’ların neredeyse 
karada inşa edilen terminallere eşdeğer kapasitelere 
ulaşabilecekleri öngörülmektedir. 2017 yılı Ocak ayı 
itibarı ile global olarak tekrar gazlaştırma kapasitesinin 
%10,44’ü FSRU’lar tarafından karşılanmaktadır.

Günümüzde yapılan tahminler doğrultusunda 2035 
yılında yapılacak tüm doğal gaz ticari hareketlerinin 
yaklaşık yarısının LNG formunda olacağı öngörülmek-
tedir2. 2017 yılı için 55,24 milyar Sm3 doğal gaz ithal 
edilen ülkemizde ise LNG ithalat oranı %19,48’dir.

LNG arzının ABD ve Avusturalya’nın desteğiyle artışı 
ve başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya’da yoğun-
laşmış LNG tüketimiyle güçlenmektedir. Rekabetçi bir 
LNG piyasasının oluşumu ile uzun dönemli doğal gaz 
kontratlarının gittikçe spot LNG fiyatlarına endeksli 
hale de gelebileceği söylenebilir.  

İlk olarak 2001 yılında kullanılmaya başlayan FS-
RU’ların (Floating Storage and Regasification Unit) 

Tüm dünyada şu anda mevcut olan FSRU terminalleri aşağıdaki tabloda  gösterilmektedir. 

Tablo 1: Dünyada mevcut FSRU  Terminalleri

Terminal Lokasyon Depolama kapasitesi (m³) Faaliyete başlama tarihi
Northeast Gateway USA - 2008
Bahia Blanca Argentina 138.000 2008
Pecem Brazil 129.000 2008
Guanabara Bay Brazil 173.400 2009
Buenos Aires Argentina 149.700 2011
Jakarta Bay Indonesia 125.000 2012
Hadera Israel 138.000 2013
Tianjin China 149.700 2013
Bahia, Salvador Brazil 138.000 2014
Mina Al Ahmadi Port Kuwait 170.000 2014
Klaipeda Lithuania 170.000 2014
Lampung, Sumatra Indonesia 170.000 2014
Offshore Livorno Italy 137.500 2014
Jebel Ali Dubai 151.000 2015
Port Qasim 1 Pakistan 151.000 2015
Ain Sokhna 1 Egypt 170.000 2015
Aqabar Jordan 160.000 2015
Ain Sokhna 2 Egypt 170.000 2016
Ruwais Abu Dhabi 138.000 2016
Aliağa, İzmir Turkey 145.000 2016
Cartagena Colombia 170.000 2017
Aguirre Puerto Rico 138.000 2018
Punta de Sayago Uruguay 263.000 2018
Tema Ghana 170.000 2018

(The Outlook for Floating Storage and Regasification Units, The Oxford Institute for Energy Studies.)
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6 – Gaz ihraç kolları veya hortumlar: Kıyıda yer alan 
FSRU’lardan gaz, yüksek basınçlı bir gaz verme koluyla 
ihraç edilir. Ancak bunun için bazen hortumlarda kul-
lanılabilmektedir. Açık denizde ise batık taret yükleme 
sistemi veya gemi demirleme sistemi yerine de geçen 
mafsallı kol sistemi kullanılmaktadır. 

Görsel 3: FSRU İşleyiş Şeması  

(http://vilnews.com/category/lithuania-today/page/8)

Yüzen LNG Terminalleri; 

•	 Lokasyonunu değiştirmeksizin  gemiden ge-
miye aktarma ile kargo alırlar.

•	 Tam ölçekli denizcilik tesislerine ve yeterli mik-
tarda suya ihtiyaç duyarlar.

•	 Kasırga mevcudiyeti gibi kötü hava koşulların-
da işlevsiz hale gelebilirler.

•	 Bakım için periyodik olarak mevcut yerinden 
uzaklaştırılabilirler. 

FSRU’lar basitçe karada kurulu LNG terminallerinin 
bir gemi üzerine tesis edilmiş halidir. FSRU’ların faali-
yete geçme aşamasında ve yeni arz girişlerinin sağlan-
masına yönelik esnek olmaları, daha az sermaye har-
camasına (CAPEX) ihtiyaç duymaları ve kamulaştırma 
işlemlerini en az indirmeleri ile ön plana çıkmalarına 
karşın, her iki tesisin projelendirmesinde değişik ka-
rar faktörleri rol oynamaktadır. Birçok avantajına kar-
şın, kapasite artışı yapılamaması, hava şartlarına daha 
duyarlı olmaları, 170.000 m3 üzeri LNG tankerlerinin 
boşaltılmasında yaşanacak olası gecikmeler ve mobil 
olması nedeni ile stratejik depolama tesisi olarak sa-
yılamayacağı gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bu 
konuya ilişkin bir kazanım tablosu aşağıda sunulmak-
tadır.

FSRU aşağıdaki temel ekipmanlardan oluşur:

1-Tank: FSRU’ da LNG’nin depolandığı bölümdür.  İki 
tip olarak yapılmaktadırlar. Bunlar “küresel” ve “memb-
ran” tiplerdir. Membran tip FSRU’lar daha fazla kapasite 
sağladıkları ve güvertede tekrar gazlaştırma ekipman-
ları için düz bir alan sunduklarından son zamanlarda 
daha çok tercih edilmektedirler.

2-Tekrar gazlaşlaştırma ünitesi:  −162 ° C (−260 
° F) sıcaklıkta taşınan sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG), 
atmosferik sıcaklıkta tekrar gaz formuna dönüştürül-
düğü bölümdür.

3- LNG Boşaltma Kolları veya Hortumları: LNG‘yi 
getiren tedarik tankeri kargoyu, FSRU’da sabitlenmiş 
boşaltma kollarını veya kriyojenik hortumları kullanarak 
FSRU’ya aktarır.

Görsel 2: LNG Boşaltma Hortumları

(http://excelerateenergy.com/sts-lng-transfer/)

4-Isıtma Ortamı: LNG’yi buharlaştırmak için deniz 
suyu, LNG’nin ısıtılması için bir ısı kaynağı olarak kul-
lanılır. Bu sistem açık döngü sistemi olarak bilinir. Bu-
nunla birlikte tatlı su / glikol karışımının sirküle edildi-
ği kapalı devre sistemi de kullanılmaktadır. Ayrıca,  ilk 
aşamada LNG’yi yoğunlaştırmak için propan buharının 
kullanıldığı daha sonra bir ısıtma ortamı (örneğin deniz 
suyu) kullanılarak soğutulduğu sistem de uygulanabil-
mektedir. 

5- Kaynama Gazı: Depolama ve taşıma sırasında 
kriyojenik tanka giren ısı nedeniyle, tanktaki LNG’nin bir 
kısmı buharlaşır. Buharlaşan bu LNG’ye kaynama gazı 
(Boil-off gas) denilmektedir. Normal şartlarda (yükleme 
vs. olmaksızın) bir LNG tankında meydana gelen kayna-
ma gazı geminin yaşına bağlı olarak günde tipik olarak 
mevcut LNG’nin ağırlıkça % 0.10-0.15’idir. 
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Tablo 2: FSRU- LNG Terminalleri Karşılaştırma 
(Kazanım) Tablosu

FSRU LNG Terminali
Gönderim Kapasitesi  

Depolama Kapasitesi  

Depolama Kapasite 
Genişlemesi

 

Kamulaştırma İşlemleri  

Hızlı Gaz Arzı  

Daha Az Sermaye 
Harcamaları (CAPEX)

 

Daha Az Operasyonel 
Harcamalar (OPEX)

 

Yeniden Konumlandırma  

Bir FSRU’nun ortalama maliyeti, karada kurulu ter-
minallerin %50 - %60’ı kadarken, teslimat süresi de yarı 
yarıya kısa olmaktadır. Yeni yapılan FSRU’lar yaklaşık 
240 – 300 milyon USD’ye mal olup 27 – 36 ay içeri-
sinde teslimat yapılabilirken, mevcut bir LNG tankerinin 
FSRU’ya dönüştürülmesinin maliyeti 80-100 milyon 
USD olup, teslimatı 18 ayı bulmaktadır. Örnek bir CA-
PEX karşılaştırması aşağıda sunulmakta olup, FSRU 
projeleri için OPEX genellikle yıllık olarak CAPEX’in 
%2.5’idir.

Tablo 3: FSRU- LNG Terminalleri CAPEX 
Karşılaştırma Tablosu

CAPEX Karşılaştırma (milyon USD)*

2.7 milyar m3 yıllık gönderim 
kapasitesi, 180.000 m3 depola-
ma kapasitesi

Terminal 
(Kara)

FSRU

İskele ve boru hattı 80 80
Boşaltma hattı 100 -
Tank (180.000 m3) 180 (FSRU’ya dahil)
FSRU - 250
Proses tesisi 100 (FSRU’ya dahil)
Araç/Ekipman 60 (FSRU’ya dahil)
Karasal altyapı - 30

Toplam 520 360

*The Outlook for Floating Storage and Regasification 
Units, The Oxford Institute for Energy Studies.

ÜLKEMİZDE MEVCUT YÜZEN LNG TERMİNALLERİ

Dünyada yaşanan bu gelişmelerin ülkemiz doğal 
gaz piyasasında da kaçınılmaz yansımaları olmuştur. 
Öncelikle, 10/03/2016 tarihli ve 6145-4 sayılı Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) Kararıyla ülkemiz 
arz güvenliğinin ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması, 
doğal gaz tüketiminin karşılanmasına yönelik ilave giriş 
noktası oluşturularak arz-talep dengesinin sağlanması 
ve kısa vadede arz esnekliğinin sağlanması amacıyla, 
yüzen LNG terminalinde yürütülecek faaliyetin, 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda (Kanun) “Günlük ve 
mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz temininin 
azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığı-
nı gidermek amacıyla doğal gazın, sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) veya gaz olarak depolanması” olarak tanımlanan 
depolama faaliyeti olduğu ve söz konusu tesisin “Do-
ğal gazın sıvı olarak taşınması ve depolanması amacıyla 
sıvılaştırılması, boşaltılması, depolanması ve tekrar gaz 
haline getirilmesi için kullanılan tesisleri” olarak tanımla-
nan sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi olduğu değerlendiril-
miş ve yüzen LNG terminallerinde yürütülecek faaliyet 
hakkında kanunda depolama faaliyeti ile ilgili yer alan 
hükümlerle sınırlı olacak şekilde ilgili mevzuat kapsa-
mında işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda, konvansiyonel olmayan bir LNG te-
sis çeşidi olan yüzen LNG terminalleri ile karada kuru-
lu LNG terminallerinin işlevleri aynı olduğundan, FSRU 
tesisleri ülkemizde doğal gaz depolama lisansları kap-
samında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, lisans 
başvurusunda bulunan istekli tüzel kişilerin,  yüzen sı-
vılaştırılmış doğal gaz depolama (LNG) tesisinin lisans 
süresi boyunca ulusal iletim şebekesinin işleyişini ihlal 
etmeyecek şekilde iletim şirketi ile eşgüdümlü faaliyet 
göstereceğine, bununla birlikte Kurul tarafından uygun 
bulunan haller ile mücbir sebepler hariç tesisin depola-
ma lisansında belirtilen yerde her daim bulunacağının 
ve işletileceğinin garanti edildiğine dair taahhütlerini 
Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Kurumumuza FSRU projesi için yapılan bir doğal 
gaz depolama lisans başvurusunun inceleme ve değer-
lendirmeye alınmasını müteakip, başvuruya konu yer 
hakkında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Yönetmeliği uyarınca Genelkurmay Başkanlığından ve 
uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması 
öngörülen yer olup olmadığı konusunda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığından görüş alınmaktadır. Alınan 
görüşlerin olumlu olması halinde söz konusu proje ko-
ordinat bilgileri ile birlikte Kurum internet sayfasında 
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terminallerine ait KUE’ler arasındaki mevcut farklılıklar; 
söz konusu tesislerin karada ya da denizde tesis edil-
melerinden değil tesislerin kendilerine münhasır teknik 
özellikleri ile lisans sahibinin talebi doğrultusunda Kurul 
tarafından da onaylanan unsurlardan kaynaklanmak-
tadır.

Diğer taraftan, Kurul tarafından alınan 28/12/2017 
tarih ve 7611 sayılı Karar ile 4646 sayılı Doğal Gaz Pi-
yasası Kanunu’nun 11 inci maddesi, 4628 sayılı Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 5/A maddesi ve Doğal Gaz Piyasa-
sı Tarifeler Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca, 
piyasada  yeterli kapasite oluştuğundan, sıvılaştırılmış 
doğal gaz depolama şirketlerine yönelik tarifeler ile ilgili 
olarak 14/07/2016-6389, 01/12/2016-6636, 6637, 
6638 ve 18/08/2010-2699 tarih sayılı Kurul kararları-
nın yürürlükten kaldırılmasına ve eşit taraflar arasında 
ayrım yapılmaması ilkesi de dahil konuya ilişkin mevzu-
atta yer alan düzenlemelere uymak şartıyla tarifelerin 
serbestçe belirlenmesine karar verilmiştir. (http://www.
epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Dogalgaz/Mevzuat/Ku-
rulKararlari)

Sonuç olarak, ülkemizde ilk doğal gaz kullanımı-
nın gerçekleştiği 1987 yılından itibaren; nüfus artışı, 
sanayileşme ve buna paralel gerçekleştirilen iletim ve 
dağıtım şebekesi yatırımları ile ülkemiz doğal gaz tü-
ketim miktarı giderek artış göstermiş ve 2017 yılında 
53,4 milyar m³ olarak gerçekleşmiştir. Bu şekilde, doğal 
gazın konforundan tüm paydaşların yararlanabilmesini 
teminen gerçekleştirilen yatırımlar paralelinde tüketim 
miktarının artması ile birlikte kesintisiz bir şekilde do-
ğal gaz arzının sağlanabilmesi için bir takım tedbirlerin 
alınması ve kaynak çeşitliliğine gidilerek ülkemize fark-
lı kaynaklardan girişi sağlanacak doğal gazın sisteme 
girişinin dolayısıyla son tüketiciye tesliminin gerçek-
leştirilebileceği yeni yatırımların da hayata geçirilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu şekilde gerek kaynak 
çeşitliliğinin sağlanması gerekse yapılacak ilave itha-
lat ile talebin karşılanmasında aktif rol oynayacak olan 
yüzen LNG terminalleri hem dünyada hem ülkemizde 
önemini arttırarak gündemde kalmayı sürdürecektir.

duyurulur. Duyuruda belirlenecek sürede, duyuru ko-
nusu yerde faaliyet göstermek üzere başka doğal gaz 
depolama lisansı başvurusunun olması durumunda, 
başvurular “Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetin-
de Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tü-
zel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 
göre değerlendirilir. Başka bir başvuru olmazsa Doğal 
Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine 
göre işlem tesis edilir. 

Bu çerçevede, Kurumca FSRU tesisleri için verilmiş 
bulunan iki adet depolama lisansı bulunmaktadır. Bun-
lardan ilki 29/05/2015 tarihli lisansa sahip Etki Liman 
İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret A.Ş.’dir. Şirketin 
lisansı kapsamındaki tesisi fiili olarak Aralık 2016 ta-
rihinde devreye alınmıştır. İzmir ili, Aliağa ilçesinde bu-
lunan FSRU, 145.037 m3 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
depolama kapasitesine ve saatlik 833.333 m3 (gaz fa-
zında) gönderim kapasitesine sahiptir.

İkinci olarak Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’ye 
(BOTAŞ) verilmiş olan 09/11/2017 tarihli lisans kap-
samındaki FSRU, Hatay ili Dörtyol ilçesinde bulunmak-
tadır. Tesis 263.000 m3 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
depolama kapasitesine ve saatlik 625.000 m3 (gaz fa-
zında) gönderim kapasitesine sahiptir. 

İlgili mevzuatımız esasları çerçevesinde, lisansa 
konu her bir depolama tesisinde lisans sahipleri tara-
fından hizmet verilebilmesi için depolama şirketlerince 
konu tesisler için temel kullanım usul ve esaslarının 
(KUE) hazırlanması ve söz konusu usul ve esasların 
Kurul tarafından onaylanması zorunludur. Bu şekilde 
Kurul onayı ile yürürlüğe giren temel kullanım usul ve 
esasları;  deponun kullanımı için eşit durumdaki hizmet 
alanlar arasında ayrım yapılmaması, ekonomik, verimli 
ve güvenli işletmecilik yapılması ilkelerine uygun genel 
ve teknik ticari kuralları içermektedir. Ülkemizde bu iki 
farklı Yüzen LNG Terminallerinde yürütülecek faaliyet 
kapsamında ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin 
belirlendiği ve her bir tesis için münferiden hazırlan-
mış temel kullanım usul ve esasları Kurul tarafından 
onaylanmıştır. (http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman-
lar/Dogalgaz/Mevzuat/KurulKararlari) Bununla birlik-
te, karada tesis edilen LNG Terminalleri ile yüzen LNG 
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Doğal Gaz Dağıtım 
Sektöründe Yatırımların
Değerlendirilmesine İlişkin 
Son Gelişmeler

1. Giriş

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şir-
ketleri (DŞ) doğal tekel özellikleri gösterdikleri için 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda (Kanun) ekono-
mik düzenlemeye tabi kılınmışlardır. Bu kapsamda 
DŞ’lerin dağıtım faaliyeti kapsamında doğal gaz tüke-
ticilerine uyguladıkları ve sistem kullanım bedeli (SKB) 
olarak adlandırılan dağıtım bedeli Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir. 
EPDK, SKB’lerin tespitinde Kanun’un 11 inci maddesi 
uyarınca; hizmet maliyeti, yatırıma imkân sağlayacak 
makul ölçüde kârlılık ve piyasada cari olan doğal gaz alış 
fiyatları ve benzeri kriterleri dikkate almaktadır.

Yatırımlar SKB’lerin belirlenmesinde ana sütunlar-
dan bir tanesi olup, hesaplamalarda DŞ’lerin yatırımla-
rının dikkate alındığı bileşen “yatırım bileşeni” (CAPEX) 
olarak tanımlanmaktadır. Yatırım bileşeni;

- EPDK tarafından kabul edilen net ve güncellenmiş 
geçmiş yatırım gerçekleşmeleri üzerinden hesap-
lanan itfa ve getiri tutarı, 

- Tarife uygulama dönemi içerisinde yapılması ön-
görülen yatırımlar üzerinden tespit edilen itfa ve 
getiri tutarı,

- Önceki tarife uygulama dönemi için kabul edilen 
yapılması öngörülen yatırım tutarları ile gerçekle-
şen yatırım tutarlarının kıyaslanması suretiyle he-
saplanan yatırım düzeltme bileşeni

toplamından elde edilmektedir. Dolayısıyla, dağıtım 
sektörüne yönelik “yatırım” kavramının net olarak ta-
nımlanması oldukça önemlidir. 

Doğal gaz dağıtım sektörü yatırımlarının sınıflan-
dırılarak çerçevesinin çizilmesi noktasında EPDK ta-
rafından, geçmiş düzenlemelerde parça parça yer ve-

Serkan ŞEN
EPDK / Grup Başkanı
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- Hesap Planı’na uygun olarak kayıt altına alınma-
sı ve muhasebe kayıtlarına esas belgelerle ispatlanabi-
lir nitelikte olması,

- Kur farkı, vade farkı, faiz vb. finansman giderleri1 
ile KDV gibi vergilerden ayrıştırılmış olması

koşuluyla şebeke yatırım harcaması olarak kabul 
edilebilecektir.

Yukarıdaki koşullara ilave olarak, Usul ve Esaslar 
uyarınca DŞ’ler tarafından beyan edilen yatırım harca-
malarının şebeke yatırım harcaması olarak kabul edi-
lebilmesi için, yatırım harcamalarına esas varlıkların 
kullanıma hazır hale getirilerek aktifleştirilmiş olması 
gerekmektedir. Öncelikle, “kullanıma hazır hale getirile-
rek aktifleştirme” koşulunun, Hesap Planı’nda çerçevesi 
çizilen aktifleştirme kavramı ile tutarlı olacak şekilde 
belirlenmiş olduğunun vurgulanmasında fayda vardır. 
Burada ifade edilmek istenen, ilgili yatırıma ilişkin mal-
zeme temin işlemi ile montaj sürecinin tamamlanarak 
yatırım unsurunun devreye alınabilir (gaz verilebilir) 
hale getirilmesi olup -sektör tarafından öncesinde an-
laşıldığı ya da yanlış algılandığı üzere- bizzat ilgili yatırım 
kaleminin gazlaştırılması suretiyle işletmeye alınması 
veya ilgili yatırım unsurunun sadece malzemesinin te-
min edilmiş olması olarak algılamamak gerekir. Gerek 
Hesap Planı gerekse bu düzenleme ile getirilen aktif-
leştirilme koşulu ile yatırımların tamamlanma süreç-
lerinin mali mevzuat ile uyumlu hale getirilerek sağlıklı 
şekilde takibinin yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca, yatı-
rımların tamamlandığı yıllar, tarife hesaplamalarındaki 
varlık tabanının elde edilmesinde itfa edilen tutarların 
tespiti noktasında önemli olduğu gibi, yatırım tavanları-
nın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine yönelik ince-
lemeler açısından da belirleyicidir. Dolayısıyla, Usul ve 
Esaslar’da açıklığa kavuşturulan aktifleştirme koşulu ile 
yatırımların tamamlandığı yılın belirlenmesine yönelik 
ilkesel çerçevenin de ortaya konduğu söylenebilir.

2.2. Yatırım Türleri

Usul ve Esaslar’da dağıtım şebekesi yatırımları, Tab-
lo-1’de gösterildiği üzere, 9 (dokuz) ana yatırım türü al-
tında sınıflandırılmış olup yazımızın bu bölümünde ilgili 
yatırım türleri hakkında genel hatlarıyla bilgi verilmeye  
çalışılacaktır.

rilmekle birlikte, onaylanan ilk kapsamlı düzenleme 
27/08/2015 tarihli ve 5750 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap 
Planı (Hesap Planı) ve İzahnamesi’dir. Bu düzenlemeler 
yatırım faaliyetlerinin muhasebe bilgi sistemi içerisinde 
doğru ve belirlenmiş standartlar çerçevesinde kayıt al-
tına alınmasını temin etmiş, ancak yatırım harcamala-
rının tarife metodolojisi açısından nasıl ele alınması ge-
rektiğine yönelik ilkelerin belirlenmesi noktasında tam 
anlamıyla yeterli olamamıştır. Bu eksikliği gidermek 
amacıyla, EPDK tarafından yapılan çalışmalar netice-
sinde hazırlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Faaliyeti 
Yatırımlarına İlişkin Usul Ve Esaslar (Usul ve Esaslar) 
09/02/2017 tarihli ve 6914 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilmiştir. 

 2. Usul ve Esaslar

2.1. Tanımlar ve Genel İlkeler

Usul ve Esaslar’ın getirdiği en önemli düzenleme-
lerden biri, her ne kadar dağıtım sektöründe sıklıkla 
kullanılıyor olsa da, mevzuat anlamında düzenlenme-
miş birleştirme işlemi (spool), deplase, canlı operasyon 
(hot-tap), gaz stop, ikaz bandı, servis semeri (sadd-
le-tee), sızdırmazlık testi gibi pek çok terimin tanımlan-
masıdır. Söz konusu tanımlamalar sayesinde termino-
loji birliği sağlanmış olmasının yanı sıra; aynı zamanda, 
daha dar anlamlı olmakla birlikte, doğal gaz sektörü için 
bir çeşit “terimler sözlüğünün” ilk adımının atıldığı şek-
linde bir değerlendirme yapmak yanlış olmayacaktır. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus, 
düzenlenmiş şebeke yatırım harcamalarının (DŞYH) 
tespitinde dikkate alınan şebeke yatırım harcamaları-
nın belirlenmesine ilişkin ilkelerin açık ve net bir şekilde 
düzenlenmiş olmasıdır. Böylece, DŞ’ler tarafından ger-
çekleştirilen yatırım harcamalarının, EPDK tarafından 
tarife belirleme sürecinde hesaplanacak DŞYH’nin be-
lirlenmesinde hangi esaslar çerçevesinde girdi olarak 
(yani şebeke yatırım harcaması olarak) kabul edilebileceği 
açık şekilde ortaya konmuştur. Bu esaslar dahilinde ya-
tırım harcamaları;

-  Dağıtım faaliyetinin sürdürülebilmesi için gerekli 
olan ve bu faaliyette kullanılan varlıklara yönelik dağı-
tım şebekesi yatırımları ile ilişkili olması,

1- Zira, tarife hesaplamalarında finansman riskleri Reel Makul Getiri Oranı (RMGO) ile göz önünde bulundurulmaktadır.
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Özel geçiş hatları Usul ve Esaslar uyarınca boru hat-
larının bir unsuru olarak değerlendirilmiş ve yol, dere, 
nehir gibi özellikli yerlerde inşa edilen çelik ve PE boru 
hatları olarak tanımlanmıştır. Söz konusu hatların yatı-
rım maliyeti, inşaat aşamasında ihtiyaç duyulan teknik 
donanım ve yüksek işçilik maliyeti nedeniyle diğer boru 
hattı yatırımlarına göre daha yüksektir. Dolayısıyla, ta-
rife hesaplamaları kapsamında yapılan yatırım maliyet 
analizlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
özel geçiş hat yatırımlarının çelik veya PE boru hattı ya-
tırımlarından ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmek-

Tablo-1 Yatırım Türleri

(1) Boru Hattı Yatırımları (6) Münferit Hat Yatırımları
(2) Hat Vana Yatırımları (7) Sayaç Yatırımları
(3) İstasyon Yatırımları (8) CNG ve LNG Tesis Yatırımları
(4) Şehir Besleme Hattı Yatırımları (9) Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Yatırımlar
(5) Servis Hattı Yatırımları

i) Boru Hatları: Boru hatları; şehir giriş istasyonu sonrası inşa edilen çelik hatlar, polietilen (PE) hatlar ve özel 
geçiş hat şebeke unsurlarından oluşmaktadır. Şekil-1’de gösterildiği gibi, her üç şebeke unsuruna ilişkin yatırım 
maliyet toplamı; işçilik ve malzeme maliyetine ilişkin giderleri kapsamaktadır.

Şekil-1: Boru Hatları Maliyet Kalemleri

tedir. Nitekim Usul ve Esaslar’da bu hatlara ait yatırım 
maliyetinin çelik ya da PE olmasına göre aynı yöntem 
ile ve/fakat ayrı olarak belirlenmesi, ancak çelik ya da 
PE hatlarda yer almayan yatay sondaj maliyeti, boru kı-
lıf maliyeti gibi ilave olarak oluşan maliyetlerin de özel 
geçiş hatlarına ilişkin yatırım maliyeti olarak dikkate 
alınması öngörülmüştür.

ii) Hat Vanaları: Hat vanaları, çelik ve PE vana şe-
beke unsurlarından oluşur. Şekil-2’de hat vanalarının 
yatırım kalemleri açısından ne şekilde sınıflandırılacağı 
özetlenmektedir.

Şekil-2: Hat Vanaları Maliyet Kalemleri

To
pl

am
 M

al
iy

et

İşçilik

* Nakliye maliyeti (Malzemenin DŞ ambarından 
sahaya taşınması)
** Kanalın açılması - Borunun koruma altına 
alınması sürecindeki tüm işçilik maliyeti
*** Dolgu malzeme maliyeti

* İlgili boru türünün (çelik, PE) alım maliyeti
**Borunun tedarikçiden DŞ ambarına nakliye 
maliyeti
***Vana hariç tüm bağlantı malzemeleri, ikaz 
bandı ve katlanılması zorunlu uyarı ekipmanları 
maliyeti

Malzeme

Canlı Operasyon
(Hot-tap)

Toplam Maliyet

İşçilik
Vana yerinin kazılması, hafiyatın taşınması 
ve dökülmesi, vana/vana grubu montajı, 
birleştirme işlemi (spool), diğer montaj 
işlemleri

Malzeme
Çelik Vanalar ( vana bedeli, beton blok maliyeti, ilgili 
malzemenin birleştirilmesi ve muhafazası için gerekli 
malzeme maliyeti, korige boru maliyeti, rögar kapağı 
maliyeti) 
PE Vanalar (vana bedeli, teleskopik kol ve koruma 
malzemesi (kılıf, vana kapağı vb.) maliyeti)
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otomatik hacim düzelticiler ve bu şebeke unsurlarına 
ilişkin yatırım maliyetleri ise “Sayaçlar” altında değer-
lendirilir.

iv) Şehir besleme hatları: Şehir besleme hattı3 yatı-
rımları; yüksek basınçlı çelik boru hattı, çelik vana ve pig 
istasyonu inşasına yönelik yatırım harcamaları ile canlı 
operasyon (hot-tap) giderinden oluşur.

Şehir besleme hattı yatırımları doğal gazın ülke ge-
nelinde yaygınlaştırılması hedef ve politikaları çerçe-
vesinde alınan merkez nüfusu 10 binin üzerinde olan 
ilçelere ilişkin 2013/4347 sayılı ve merkez nüfusu 20 
binin üzerinde olan ilçelere ilişkin 2016/9382 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararları sonrasında daha önemli hale 
gelmiştir. Zira ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile doğal 
gazın yaygınlaştırılması hedefi politika önceliği olarak 
ön plana çıkmış ve bu doğrultuda EPDK tarafından da 
çeşitli adımlar atılmıştır. 2016/9382 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile, gerekli yatırımların BOTAŞ tarafından 
münhasıran ya da DŞ’ler ile BOTAŞ tarafından müşte-
rek olarak yapılmasına izin verilmiştir. Akabinde EPDK 
tarafından alınan 19/01/2017 tarihli ve 6867-6 sayılı 
Kurul Kararı ile de ilgili yatırımlara ilişkin detay düzen-
lemeler hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca;

- Yeterlik sağlayan ilçelere yönelik olarak, imarlı alan 
sınırlarının iletim hattına mesafesi 30 km’nin altında 
olan ilçelerde şehir besleme hattı yatırımlarının BOTAŞ 
ile ilgili dağıtım şirketi tarafından müştereken yapılacağı,

- İmarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi 30 
km ve üstünde olan ilçelerde şehir besleme hattı ya-
tırımlarının BOTAŞ tarafından münhasıran gerçekleşti-
rileceği,

- Mühendislik ve kamulaştırma dosyalarının hazır-
lanması ile yapıma yönelik inşaat işlerinin DŞ’ler tara-
fından karşılanacağı,

- Kamulaştırma işlemlerinin, geçiş bedellerinin, hat 
borularının, pig alıcı/atıcıları ile hat ve take-off vana 
skidlerinin teminlerinin BOTAŞ tarafından karşılanaca-
ğı,

- DŞ’lerin talep etmesi ve EPDK tarafından uygun 
bulunması halinde, şehir besleme hattı yatırımının 
DŞ’ler tarafından münhasıran yapılabileceği

bir sistem geliştirilmiştir. Bu doğrultuda Usul ve 

iii) İstasyonlar: Usul ve Esaslar’a göre istasyonlar, 
şehir giriş istasyonu ve şehir içi bölge istasyonu2 ola-
rak sınıflandırılmış ve ilgili şebeke unsurlarının yatırım 
maliyeti; inşaat ve işçilik maliyeti ile malzeme maliyeti 
toplamı olarak ifade edilmiştir. İnşaat ve işçilik maliyeti 
ile malzeme maliyetinin kapsamı her iki şebeke unsuru 
için de büyük oranda benzerlik gösterir. Şehir giriş is-
tasyonu özelinde bakıldığında inşaat ve işçilik maliyeti; 
istasyon binası inşa maliyeti, ilk kurulumda oluşan is-
tasyon genel düzenleme maliyetleri, istasyona ulaşım 
yolu gibi maliyet toplamını ifade eder. Malzeme mali-
yeti Usul ve Esaslar’da daha detaylı olarak tanımlanmış 
olup buna göre ilgili maliyet kalemi;

- Boru, vana, sayaç, ısıtma ünitesi, regülatör, filtre 
sistemleri, kokulandırma ünitesi, elektrik, su, kanali-
zasyon, topraklama, katodik koruma, jeneratör, ölçüm 
sistemleri, donanım gibi kullanılan malzeme ve ekip-
mana ilişkin nakliye dahil maliyetler,

- Yerel uzaktan kontrol ve gözleme sistemi (Yerel 
SCADA) ve otomasyon yatırımı kapsamında kurulum 
aşamasında monte edilen uzaktan izleme, görüntü-
leme, okuma ve müdahale elemanlarına ilişkin olarak 
tahakkuk eden malzeme ve montaj maliyetleri topla-
mından oluşur.

Usul ve Esaslar’da istasyonların devreye alınma 
sonrasında tahakkuk eden bakım-onarım mahiyetin-
deki giderlerin dağıtım şebekesi yatırımı olarak değil 
“işletme gideri” (OPEX) olarak değerlendirildiğinin vur-
gulanmasında fayda görmekteyiz. Ancak, istasyonun 
teknik ömrü sona eren kısımlarının yenilenmesine yö-
nelik yenileme yatırımları ve iyileştirme yatırımlarının 
ne şekilde dikkate alınacağı ayrı olarak ele alınması 
gereken bir husustur. Kurulumu tamamlanarak dev-
reye alınan, ayrıca DŞ tarafından bedeli karşılığı devir 
alınan istasyonlarda yapılan bu tür yatırımlar Usul ve 
Esaslar uyarınca ilave yatırım olarak dikkate alınmakta, 
ancak sayaçlar ve SCADA unsurları bu kapsamın dışın-
da tutulmaktadır. Zira, istasyonların devreye alınması 
sonrasında, istasyon ile Sevkiyat Kontrol Merkezi (SKM) 
arasındaki iletişime yönelik oluşan malzeme ve işçilik 
maliyetleri “Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Yatı-
rımlar” olarak SCADA yatırımları altında, istasyonların 
devreye alınması sonrasında tesis edilen sayaçlar ile 

2-  Şehir giriş istasyonu ve şehir içi bölge istasyonu terimleri Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Buna göre; şehir 
giriş istasyonu, “şehir besleme hattından gelen yüksek basınçlı doğal gazın istenilen basınç değerine düşürülmesinin ve ölçülmesinin yanı sıra ısıtma, harmanlama, filtreleme 
ve kokulandırma gibi doğal gazla ilgili ihtiyaç duyulacak diğer işlemlerin de yapıldığı ilgili teçhizat ve binalardan oluşan tesisin bütünü”, şehir içi bölge istasyonu ise “belirli 
bir bölgeyi beslemek üzere orta basınçlı dağıtım hatlarındaki basıncı alçak basınçlı dağıtım şebekesi basıncına düşüren ve gerektiğinde ölçen istasyon” olarak ifade edilmiştir.
3-  Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde şehir besleme hatları, “DŞ’ler tarafından tesis edilen, tamamlanması sonrası iletim şirketine 
devredilen ve şehir giriş istasyonunu ulusal iletim hattına bağlayan hatlar” olarak tanımlanmıştır.
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Şekil-3’te verilmektedir. Burada, bağlantı bedelini BBS4 
üzerinden ödeyen serbest tüketiciler için tesis edilen 
hat yatırımlarının da servis hattı yatırımı olarak dik-
kate alındığı ancak, maliyeti dağıtım şirketi tarafından 
değil de ilgili müşteriler tarafından karşılanan iç tesisat 
unsurlarına ilişkin malzeme ve işçilik maliyetleri servis 
hattı yatırımı kapsamında değerlendirilmediğinin vur-
gulanması yerinde olacaktır.

Esaslar’da da gerekli düzenlemeler yapılmış ve şehir 
besleme hattı yatırımlarının DŞ ile iletim şirketi (BOTAŞ) 
tarafından müştereken gerçekleştirilmesi halinde, söz 
konusu maliyetlerden yalnızca DŞ’ler tarafından katla-
nılan kısmın dikkate alınacağı ortaya konulmuştur.

v) Servis hatları: DŞ’ler tarafından konut ve ısın-
ma amaçlı aboneler (serbest olmayan tüketiciler) için 
tesis edilen servis hatlarına ilişkin yatırım bileşenleri 

4-  Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’da bağımsız bölüm sayısı (BBS); “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde tanımlanan 
bağımsız bölüm brüt alanına göre tespit edilen, ilk 200 m2 alan için 1 (bir) kabul edilen ve ilave her 100 m2’ye kadar alan için bir (1) arttırılarak ifade edilen alan ölçüsü” olarak 
tanımlanmıştır.
5- Sertifika sahipleri, doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti göstermek üzere Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almış gerçek 
veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Şekil-3: Servis Hattı Maliyet Kalemleri

vi) Münferit hatlar: Ulusal iletim şebekesini veya 
dağıtım şebekesini serbest tüketici servis kutusuna 
veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna münferi-
den bağlamak amacıyla tesis edilen münferit hat ya-
tırımları, çelik hat, PE hat, müşteri istasyonu, müşteri 
servis kutusu ve sayaç unsurlarından oluşur.

Münferit hat kapsamında yapılan çelik ve PE hatla-
rın yatırım maliyeti, boru hatları için Şekil-1’de özetle-
nen maliyet unsurları ile aynıdır. Bu şebeke unsuru kap-
samında yapılan çelik ve polietilen vana yatırımları ilgili 
boru hattı yatırımı için de dikkate alınacaktır. Münferit 
hat yatırımı, ilgili müşterinin doğal gaz kullanımına göre 
müşteri istasyonu ya da müşteri servis kutusu unsur-
larını içerebilmektedir. Müşteri istasyonu tesis edilmesi 
halinde, oluşan malzeme ile inşaat ve işçilik maliyetleri, 
şehir giriş istasyonları için Usul ve Esaslar’da yer verilen 
maliyet kalemleri ile aynı mahiyettedir. Benzer şekilde, 
müşteri servis kutusuna ilişkin malzeme ve işçilik mali-
yeti de Usul ve Esaslar’daki servis hatları için yer verilen 
maliyet kalemleri ile aynıdır (bkz Şekil-3).

Münferit hat yatırımlarının ayırıcı özelliklerinden bir 

tanesi, bu yatırımların serbest tüketiciler tarafından 
DŞ’ler dışında sertifika sahibi kişilere5 de yaptırılabil-
mesidir. Bu durumda ilgili yatırımlar tarife hesaplama-
larına dahil edilmemektedir.

vii) Sayaçlar: Usul ve Esaslar’da sayaçlara ilişkin 
maliyetler; sayaç bedeli, sayaç bağlantı elemanları be-
deli, otomatik hacim düzeltici bedeli ile bunların mon-
tajına ilişkin maliyetler olarak ifade edilmiştir. Önemli 
bir detay ise, sayaçlara ilişkin oluşan periyodik muaye-
ne ve sayaç kalibrasyon giderlerinin, dağıtım şebekesi 
yatırımı olarak değil, OPEX olarak dikkate alınmasıdır. 
Sayaçların değişimi durumunda yeni sayaçların tarife 
hesaplamalarında nasıl dikkate alınacağı hususunda 
Usul ve Esaslar’da önemli düzenlemeler yer almaktadır. 
Buna göre DŞ’ler tarafından takılan sayaçlardan;

- 20 (yirmi) yılını dolduranlar, arızalı olup olma-
dığına bakılmaksızın, yenisi ile değiştirilmesi ha-
linde yeni sayaçlara ait bedeller tarife hesaplama-
larında yatırım unsuru olarak dikkate alınacaktır.

- 14 (on dört) –20 (yirmi) yıl aralığında olanla-
rın, sadece teknik arıza nedeniyle hurdaya ayrıl-
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PE Hat Yatırım Maliyeti
(Boru Hatları için tanımlanan 
yatırım maliyetleri ile aynıdır.

Malzeme Maliyeti
(Servis kutusu ile ayakları, kutu içinde veya dışında 
yer alan regülatör hariç küresel vana, kutu içi bağlantı 
elemanları, servis semeri, kılıf boru, gaz stop vb. 
malzemelerin alım maliyeti toplamı)

İşçilik Maliyeti
(Servis kutusunun sahada montajı için gerekli kazı 
işleminin yapılması, kutunun ayaklarının sabitlenmesi, 
kılıf boru montaj işlemlerinin yapılması, kutu içi bağlantı 
elemanlarının montajının yapılması, kutunun yere 
sabitlenmesi işlemlerini içeren işçilik maliyet toplamı)

Servis Kutusu

Servis Regülatörü 
Yatırım Maliyeti

(Regülatör malzeme ve montaj 
maliyeti toplamı)
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ması durumunda, yeni sayaçlara ait bedeller tarife 
hesaplamalarında yatırım unsuru olarak dikkate 
alınacaktır. Bu durum haricinde ve EPDK’dan izin 
alınmaksızın değiştirilen sayaçlar için oluşan ma-
liyet tarife hesaplamaları dışında bırakılacaktır.

- 0 – 14 (on dört) yıl aralığında olanlar için, sa-
dece teknik arıza nedeniyle hurdaya ayrılma ko-
şuluyla, yeni sayaçlara ait bedeller tarife hesap-
lamalarında OPEX olarak değerlendirilecek, ancak 
bunun dışındaki her türlü değişim tarife hesapla-
malarına dahil edilmeyecektir.

Yukarıda sayılan durumlar haricinde, 0 – 20 (yirmi) 
yıl aralığında olan, ancak Doğal Gaz Piyasası Dağıtım 
ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca kaçak doğal 
gaz kullanımının tespit edilmesi nedeniyle sistemden 
çıkarılan sayaçların yerine takılan yeni sayaçlara ait be-
deller tarife hesaplamaları dışında bırakılacaktır.

viii) CNG ve LNG tesisleri: CNG ve LNG tesis yatı-
rımları; ilgili mevzuat uyarınca doğal gaz arzının CNG ya 
da LNG ile yapılmasının uygun görüldüğü dağıtım böl-
geleri için DŞ’ler tarafından yapılarak kullanıma hazır 
hale getirilmiş dolum ve boşaltım tesisleri, edinilen ta-
şıma sistemleri ve ilgili diğer yatırım unsurlarına yönelik 
yatırım harcamalarından oluşmaktadır.

ix) Yatırım harcaması niteliğindeki diğer yatı-
rımlar: Bu yatırım unsuru; kazı, ruhsat, harç giderleri, 
kamulaştırma giderleri, üst kaplama giderleri, kontrol 
şirketi maliyetleri, katodik koruma giderleri, uzaktan 
kontrol ve gözleme sistemi (SCADA) yatırımları, harita-
lama ve coğrafi bilgi sistem (CBS) yatırımları ile devra-
lınan hat ve tesis giderleri olmak üzere 8 (sekiz) adet 
kalemden oluşmaktadır. Her bir kalemin içeriği aşağıda 
maddeler halinde sıralanmıştır.

- Kazı, ruhsat, harç giderleri, şebeke yatırımları 
ile ilgili olarak belediyelere veya ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarına ödenen kazı izin bedeli, ruhsat 
bedeli, orman geçiş izin bedelleri, yol geçiş bedeli 
gibi DŞ’lerin kendi inisiyatifleri dışında katlandıkları 
harcamaları kapsar.

- Kamulaştırma giderleri, DŞ’lerin şebekenin 
üzerine inşa edileceği taşınmazların kamulaştı-
rılması sürecinde katlandıkları harcamaları ifade 
eder. DŞ’ler tarafından şebeke yatırımları kap-
samında kamuya ait taşınmazlar üzerinde irtifak 

hakkı tesis edilmesi de mümkündür. Bu durumda 
DŞ’lerce yıllık veya aylık taksitler halinde yapılan 
irtifak ödemeleri kamulaştırma gideri değil, OPEX 
kapsamında değerlendirilir.

- Üst kaplama giderleri, DŞ’lerin çelik ve/veya 
polietilen hat inşaatı kapsamında katlandıkları as-
falt kaplama, parke, beton kaplama gibi üst kap-
lamaya ilişkin giderler ile DŞ’lerin ilgili mevzuata 
(22/01/2015 tarihli ve 5433/1 sayılı Kurul Kararı) 
uygun olarak gerçekleştirdiği asfalt plenti yatırım 
maliyetlerini içerir. DŞ’ler üst kaplama hizmetini 
belediyeler ve/veya alt yüklenicilerden aldığından, 
bu giderler belediye üst kaplama giderleri ve alt 
yüklenici üst kaplama giderleri olarak sınıflandırıl-
mıştır.

- Kontrol şirketi maliyetleri, ilgili mevzuat kap-
samında Kurumca onaylanmış kontrol şirketlerin-
den alınan kontrol hizmeti karşılığında tahakkuk 
eden bedelleri içerir.

- Katodik koruma giderleri, çelik boru hattı ya-
tırımları kapsamında, çelik şebekenin korozyona 
karşı korunması amacıyla tesis edilen sistemler ve 
yapılan işlemler karşılığı oluşan giderlerden oluşur.

- SCADA yatırımları aşağıda sayılan maliyet 
kalemlerini içerir:

•	 SCADA’nın bir unsuru olan sevkiyat kontrol 
merkezine (SKM) kurulum aşamasında ve son-
rasında tesis edilen donanımın (bord, bilgisayar, 
server vb.) malzeme ve işçilik maliyeti ile SCADA 
yatırımı kapsamında satın alınan özel yazılımların 
edinim değerleri,

•	 Şehir giriş, bölge ve müşteri istasyonlarının 
devreye alınmasından sonra ilgili istasyona tesis 
edilen fiziksel elemanlara ait malzeme ve işçilik 
maliyetleri,

•	 Şehir giriş, bölge ve müşteri istasyonları dışın-
daki diğer şebeke unsurlarına ve katodik koruma 
sistemlerine SCADA yatırımı kapsamında monte 
edilen fiziksel elemanlara ait malzeme ve işçilik 
maliyetleri.

- Haritalama ve CBS yatırımları kapsamındaki 
maliyet kalemleri;

•	 Halihazır haritaların üretilmesi ve güncellen-
mesi kapsamında tahakkuk eden giderleri,
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•	 İş sonu (As-Built) şebeke haritalarının oluştu-
rulması, şebekede meydana gelecek değişiklikler 
kapsamında güncelleştirilmesi ve dijital ortama 
aktarılması kapsamında tahakkuk eden giderleri,

•	 CBS kurulum aşamasında temin edilen dona-
nımın malzeme ve montaj maliyeti ile CBS kapsa-
mında satın alınan özel yazılımların edinim değer-
lerini,

•	 Şebeke unsurlarının inşası kapsamında dışarı-
dan alınan etüt, projelendirme, fizibilite hazırlama 
vb. işler ile ilgili tahakkuk eden giderleri içermek-
tedir.

- DŞ’lerin bedeli karşılığı BOTAŞ ya da üçüncü 
taraflardan devir aldıkları hat ve tesisler ile ilgili 
tahakkuk eden bedeller de, yatırım harcaması ni-
teliğindeki diğer yatırımlar olarak dikkate alınmak-
tadır.

2.3. Deplase İşlerinde Yatırımların Değerlendiril-
mesi

Deplase, dağıtım sektöründe sıklıkla karşılaşılan bir 
uygulama olmakla birlikte, mevzuat anlamında Usul ve 
Esaslar’a kadar çerçevesi çizilmemiştir. Usul ve Esas-
lar’da deplase; “kullanıma hazır hale getirilerek aktifleşti-
rilmiş çelik ve/veya polietilen hatların ekonomik ömrü dol-
madan değişik ihtiyaç ve zorunluluklardan dolayı yerlerinin 
değiştirilmesi ile servis kutularının söküm veya yerlerinin 
değiştirilmesi işlemi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın 
yanı sıra deplase işleri karşılığında DŞ’lerce katlanılan 
yatırım maliyetlerinin tarife hesaplamalarında nasıl 
değerlendirileceği de açıklığa kavuşturulmuştur. Buna 
göre;

•	 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgisi ya da 
izni olmaksızın yapılan yatırımlar için sonradan ortaya 
çıkan deplaseler hariç olmak üzere, teknik veya hukuk-
sal zorunluluklar sebebiyle yapılan,

•	 Doğal afetlerden ya da doğal afet riskinden 
dolayı yapılan

deplaselere yönelik oluşan maliyetler tarife hesap-
lamalarında dikkate alınacaktır.

Yukarıda sayılanlar haricinde; belediyelerin imar de-
ğişikliği sebebiyle yapılan deplaseler ile imara uygun ol-
mayan yerlerde yapılan yatırımlar nedeniyle sonradan 
ortaya çıkan deplaselere yönelik maliyetlerin dikkate 
alınmaması prensibi benimsenmiş, ancak söz konu-
su maliyetlerin ilgili belediyelerden karşılanamaması 
durumunda, Kurul tarafından belirlenen kısmın tarife 

hesaplamalarında şebeke yatırım harcaması olarak 
dikkate alınabilmesine imkan tanınmıştır. Aynı şekilde, 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan, ancak ilgili 
kurumdan tahsil edilemeyen deplase işlerine ait mali-
yetlerin de ne kadarlık kısmının dikkate alınacağı Kurul 
takdirine bırakılmıştır. Bununla birlikte, kamu kurum ve 
kuruluşlarının talebi üzerine yapılan deplase işlerinde, 
eğer deplase maliyetlerinin DŞ’ler tarafından karşıla-
nacağına dair bir mevzuat hükmü var ise, bu maliyetler 
tarife hesaplamalarında şebeke yatırımı olarak kabul 
edilecektir.

Son olarak, belediyeler ile kamu kurumlarının talebi 
veya DŞ’lerin teknik ve hukuksal zorunluluklar nedeniy-
le yaptıkları deplase işleri dışında kalan doğal gaz müş-
teri talepleri karşılığında oluşan deplase maliyetlerinin 
talep sahibi müşterilerce karşılanması gerektiğini ifade 
etmek isteriz.

3. Sonuç

Doğal gaz dağıtım sektörü yatırımları ile ilgili ilke ve 
kuralları kapsayan Usul ve Esaslar 09/02/2017 tarihli 
ve 6914 sayılı Kurul Kararı ile onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu düzenlemenin hem piyasa oyuncuları hem 
de tüketiciler açısından büyük önem taşıdığı düşünül-
mektedir. DŞ’ler açısından bakıldığında, düzenleme ile 
gerçekleştirilen yatırım harcamalarının tarife belirleme 
sürecinde hangi esaslar çerçevesinde girdi olarak (yani 
şebeke yatırım harcaması olarak) kabul edilebileceği 
açık ve net olarak ortaya konmuş, böylelikle DŞ’lerin 
yatırımlarını belirlenmiş ilke ve kuralları dikkate alarak 
yönetebilmelerine imkan sağlanmıştır. Dağıtım sektö-
rüne yönelik yatırım türlerinin belirlenerek sınıflandırıl-
ması ve bu yatırım türlerini oluşturan unsurların düzen-
lenmiş olması, yatırım harcamalarının sektör genelinde 
kıyaslanabilir olması açısından da önem arz etmektedir. 
Böylelikle tarife hesaplamalarında yatırım harcamaları-
na yönelik analizler daha güvenilir sonuçlar verebilecek 
ve tüketici bakış açısıyla SKB’ler daha sağlıklı tespit edi-
lebilecektir. Sektörde sıklıkla kullanılan pek çok terimin 
mevzuatta karşılığını bulmuş olması da önemi vurgu-
lanması gereken bir diğer husustur. 

Kısaca toparlamak gerekirse, dağıtım sektörü yatı-
rımlarına yönelik terimler ve kuralların net olarak ortaya 
konulduğu Usul ve Esaslar’ın, daha açık ve öngörülebilir 
piyasa yapısı mantığına hizmet etmesi açısından tüm 
taraflar adına faydalı olacağını değerlendirmekteyiz.
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Ülkemizin %7,4 ile ekonomik büyüme sağladığı, büyük yabancı 
yatırımların çekildiği, ülkemiz açısından büyük öneme sahip 
uluslararası stratejik anlaşmaların devreye sokulduğu bu günlerde 

cari açığın ciddi bölümünü oluşturan enerji sektörünün büyümenin lokomotifi 
olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından mikro ölçekte düzenlemeler ile üretici, aracı ve tüketici nezdinde 
ekonomik kaybın minimize edildiği görülmektedir. Bu çerçevede piyasada bilgi 
simetrisinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. 

Bizden
Uzman Gözüyle Enerji

EPDK - EUD İşbirliği ile 
Enerji Eğitimleri Sürüyor
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Bilgi eksiklerinin giderilmesinde eğitimler olmazsa olmaz araçlardır. Bu 
kapsamda, geçtiğimiz yıllarda da organizasyon ve eğitimlerle piyasanın geli-
şimine ciddi katkı sunan Enerji Uzmanları Derneği, yenilenen “Uzman Gözüyle 
Enerji” dergisinin başarıyla çıkarılmasından sonra kısa bir ara verdiği eğitim-
lere tekrar başlamıştır. Geçtiğimiz haftalarda yapılan yoğun talebin olduğu 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Doğal Gaz Tarifeleri eğitimleri başarıyla tamam-
lanmış ve sektörün bu yöndeki ihtiyaç ve soruları kısa vadede karşılanmıştır. 
Bu kapsamda önümüzdeki haftalarda eğitimlere doğal gaz ticareti ve elektrik 
ticareti ile hız kesmeden devam edilecektir. Bu eğitimlere gösterilen yoğun 
talep bizleri sevindirmektedir.

İlerleyen süreçte bir “Enerji Akademisi” kurma vizyonuyla yola çıkan Enerji 
Uzmanları Derneği, sistemli eğitim planlarıyla piyasaların verimini ve bilgi si-
metrisini sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu eğitimlere katılım için Der-
neğimizle irtibata geçilmesi yeterlidir.

Bizden
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Selma KARADUMAN
Avukat  / Karaduman Hukuk Bürosu

Enerji Uyuşmazlıklarının 
Tahkim Yolu ile Çözümü 
ve Türkiye’nin Tahkim 
Merkezi Olma Hayali

Tam da bu sebeple, enerji sektörü, sözkonusu 
işbirliklerinde, teknik detaylar ve enerji yatırımlarından 
beklenen faydanın yanı sıra sosyo-politik birçok dengeyi 
de gözetmek zorundadır. Enerji sektörünün Tahkim Hu-
kukuna çok elverişli sektörlerden biri olmasının bir sebe-
binin de bahsettiğimiz bu denge zorunluluğu olduğunu 
vurgulamak isterim.

Söz konusu ortak zeminin sürekli kılınmasında ve 
uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynayan tah-
kim hukukundan bahsederken,global derinliği olan bu 
müessesenin dünyadaki önemli tahkim aktörlerinden 
biri olması hayalini kuran bir hukukçu olarak, makale-
me öncelikle Türkiye’de son yıllarda tahkim hukukunda 
yaşanan gelişmelerden bahsederek başlamak ve deva-
mında ülkemizin enerji tahkim merkezi olmasına ilişkin 
global perspektifi4 değerli okuyucularla paylaşmak isti-
yorum.

Edward Wadie Said, Oryantalizm5 isimli kitabında 
dünyanın merkezinin Batı’dan Doğuya kayacağını yaz-
mıştı. Çin’deki enerji devrimi, ülkemizin yenilenebilir6 
enerji alanındaki 2023 hedefleri7;Hazar, Doğu Akdeniz, 

    “Merkezdeyim, her ipin ucu bana ulaşıyor,” 1

                                   Ernest Renan

Küreselleşmenin etkisinin en çok yansıdığı sek-
törlerden biri enerji sektörüdür. Küreselleşen 
dünya ekonomisinin gittikçe daha fazla enerji-

ye gerek duyması, enerji projelerinin genelde uzun dö-
nemli olması ve yüksek sermaye gerektirmesi nedeniyle, 
enerji alanında uluslararası işbirliği önem kazanmakta-
dır. Uluslararası ölçekte enerji sektöründeki her bir aktör, 
varlık nedenini kendisinde olmayan bir başka şeye sahip 
diğer aktöre borçlu olduğundan, çatışan menfaatlerinin 
yanı sıra, ortak değerler üzerinde hemfikir oldukları bir 
zemine sürekli sahip olma mecburiyetleri de bulunmak-
tadır. Ancak, bu işbirliği sonucunda gerçekleşen çeşitli 
faaliyetlerden uyuşmazlıkların doğması da kaçınılmaz-
dır. Enerji sektöründe bir yatırım şirketinin evsahibi ülke-
den kaynaklanan karşılaşabileceği risklere örnek olarak, 
açık olmayan müzakere ve ruhsat koşulları, mevzuatın 
belirsiz olması, ruhsat haklarının ve sözleşmelerinin ihlal 
edilmesi2 sayılabilirken, akit devletlerin birbirlerine olan 
ihtiyaçları ise, olası karşılıklı riskleri minimize etmeyi ve 
bir uzlaşma zemini3 sağlanmasını da zaruri hale getir-
miştir.

1- Ernest Renan şiirinden alıntıdır.Bknz: https://tr.scribd.com/document/117784848/Edward-Said-Oryantalizm  kitabı pdf versiyonu. Pınar Yayınları, 2. Baskı sayfa 
81.
2- Yrd.Doç Dr. Banu Şit Köşgeroğlu,“Enerji Yatırım Sözleşmeleri ve Bunların Uluslar arası Yatırım Anlaşmaları ile Korunması”, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012,sayfa 159
3- “Uluslararası Ticaret Hukuku, dünya barışını sağlayan önemli bir araç olarak görülmeye başlanmıştır” 22.09.1949 tarihinde Paris’te düzenlenen 2. Uluslar arası 
Barış Kongresi’ndeki  konuşmadan alıntıdır. Doç.Dr.Arzu Oğuz ,Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslar arası Ticaret Hukuku makalesi 1.sayfadan 
alıntıdır.Bknz: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/289/2633.pdf
4-  Erdal Tanas Karagöl,Seyithan Ahmet Ateş,Salihe Kaya,Mehmet Kızılkaya, “Türkiye’nin Enerjide Merkez Olma Arayışı”, Seta Raporu Seta Yayınları ,60, 1.Baskı, 
2016)
5- Edward Wadie Said,“Oryantalizm” kitabı https://tr.scribd.com/document/117784848/Edward-Said-Oryantalizm  kitabı pdf versiyonu Pınar Yayınları, 2. Baskı 
6- Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023, Kasım 2017,Ankara, Yüksek Planlama Kurul Kararı ile 2 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
7- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023  , Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Eylemler Bölümü vd. Yüksek Planlama Kurul kararı ile  25 Şubat 2012 Tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.
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aynı zamanda merkezi haline gelebilir, gelmelidir. Bu se-
beple, tahkimin dünya standartlarında uygulanması için 
gerek hakem heyetleri, gerek kanun koyucu gerekse de 
özel sektörden oluşan tüm paydaşlar aynı özen ve dik-
kati göstermek durumundadırlar.

Uluslararası enerji yatırımlarında ortaya çıkabilecek 
uyuşmazlıkların tahkim çözümü ile hızlı, güvenilir ve et-
kin bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi, ar-ge olarak 
gelişmiş ortakların yatırıma dahil olması, çok uluslu or-
taklık yapısının varlığı, uluslararası proje finansmanının 
sağlanabilmesi gibi konularda belirleyici olmaktadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde ulusal mahkemelerde-
ki yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, teknik ve ticari 
konulara hakim uzmanların kısıtlı olması ve var olan uz-
manların yargılama sürecine dahil edilmesi konusunda 
etkin olunmaması, çıkacak kararın tarafları tatmin et-
meme riski, öngörülebilirliğin daha az olması, devletlerin 
kamu ya da özel oyuncularının yargılamada taraf olması, 
şirket bilgilerinin mahremiyeti gibi nedenlerle, uluslara-
rası tahkim, uyuşmazlık çözümü için giderek önem ka-
zanmaktadır.

Nitekim, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetme-
liği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kamu 
İhale Mevzuatında Tip Sözleşmelere getirilen “Sözleş-
menin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabi-
lecek uyuşmazlıkların çözümü için idare, Türk Mahkemeleri 
ya da tahkim yolundan birini tercih eder.” hükmü uyarınca 
kamunun akit11 taraflardan biri olduğu sözleşmelere de 
tahkim şartı getirilmesi imkanı düzenlenmiştir. Ayrıca 
2016/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “zaman para ta-
sarrufu sağlanması ve uyuşmazlıkların etkin tarafsız esnek 
ve gizli biçimde milletlerarası standartlarda çözümlenmesi 
amacı ile kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu ulusal 
ve uluslar arası sözleşmelerin sözkonusu tahkim yolunun 
değerlendirilmesi ve aktedilmesi” yönünde düzenleme 
yapılarak kamu kurumlarında tahkim yolunun açılması 
hedeflenmiştir.Ülkemizin New York Konvansiyonu’na, 
Avrupa Uluslararası Ticari Tahkim Konvansiyonu’na ve 
Washington Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Hakkın-
da Konvansiyonuna taraf olması ile birlikte, 2001 yılında 
kanunlaşan, Birleşmiş Milletler model jukukuna uygun, 
Milletlerarası12 Tahkim Kanunu’nu, T.C. Anayasası’nın 90. 

Asya ve Afrika’daki8 enerji kaynakları ve daha birçok 
mesele birlikte ele alındığında; Edward W. Said’in bilge 
gözlerinin geleceği erken öngördüğünü söyleyebiliriz.5

Yapılması gerekenin, işte bu eksen kaymasının ger-
çekleşmesine şahitlik eden çağın çocukları olarak dün-
yanın merkezinin Edward W. Said’in deyimi ile Doğu veya 
Batı değil, nerede isek orası olan bulunduğumuz yer ol-
ması gerektiği fikrinden hareketle, merkeze kendimizi 
alırken, dünyanın bütün coğrafyalarına eşit bir göz ve 
gönül mesafesinde bakabilmek olduğu kanaatindeyim. 
O vakit, dünyanın bütün çocuklarını mutlu edebilen daha 
adil kararların verilebileceğini düşünüyorum.

Batı’daki tahkim kurumlarının tecrübelerinden aldı-
ğımız feyz ile Doğu’da yıldızı yükselen tahkim kurum-
larından aldığımız ilhamın melez aşısı ile, hem Doğu’ya 
hem Batı’ya ait referanslara sahip, ama aynı zamanda, 
merkezde kalmayı gerçekleştirebilen bir Türkiye olarak 
- bugün için bir hayal gibi görünse de -finans ve ener-
ji alanında, dünyanın kendisine aktığı bir merkez haline 
geleceğimize olan inancımı bu satırlarla paylaşmak isti-
yorum.

Bu anlamda Enerji Bakanlığımızın vizyoner adımları 
ile beraber TBMM’de ilerici bir tahkim yasasının doğu-
şunun birbirini takip edişinin, ülkemizin etkin bir enerji 
merkezi olmasına katkı sağlayacak kıymetli bir eşza-
manlılık olduğu kanaatindeyim.

İşte bu noktada, ortaya çıkan bu uzlaşı kültürünün 
tahkim hukuku üzerinden ülkemizde kurumsallaşması-
na ve dünyadaki saygın yerini güçlendirmesine her biri-
miz gönüllü destekçi olmalıyız.

Ülkemizin, bölgede ve nihai olarak da küresel 
anlamda itibar gören ve uygulamacılar tarafından tercih 
edilen bir tahkim yeri olmasının dayanağı olan “tahkim 
dostu”9 yasa bir başlangıç olup, iş dünyasının güven ve 
desteği ile İstanbul’un dünyada hak ettiği ilgiyi gören bir 
tahkim merkezi olması, sürdürülebilir bir çaba ile haki-
kate dönüşmesi mümkün, kıymetli bir hayaldir.  Nitekim, 
ilerici bir kanun olan 6570 sayılı kanunla kurulmuş olan 
İstanbul Tahkim Merkezi, bu çabanın bir sonucudur. Tür-
kiye, adil yargılama ve şeffaflık ilkelerini benimsemiş, 
etik ilke10 ve değerleri haiz, bağımsız hakemleri ile coğ-
rafi olarak avantajlı olduğu enerji geçişlerinin tahkim ile 

8- Erdal Tanas Karagöl,Seyithan Ahmet Ateş,Salihe Kaya,Mehmet Kızılkaya, “Türkiye’nin Enerjide Merkez Olma Arayışı”, Seta Raporu,Seta Yayınları ,60, 1.Baskı, 2016
9- Prof.Dr.Ziya Akıncı,  Milletlerarası Tahkim kitabı, Vedat Kitapçılık, 4.Baskı, Mart 2016 muhtelif sayfalar…
10- İstanbul Tahkim Derneği’nin hazırlamış olduğu Hakemler Tarafından Uyulması Gereken Etik Kurallarhttps://ista.org.tr/tr/icerik/ista-hakemlerce-uyulmasi-
gereken-etik-kurallar-belgesi 
11-  Başbakanlık 2016 /25 sayılı Genelge 19 Kasım 2016 tarihli 29893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
12-  Prof.Dr. Ergin Nomer, Prof.Dr. Nuray Ekşi, Günseli Gelgel “Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar” kitabı, Beta Yayınevi,2.Baskı, Mayıs 

2014,İstanbul, sayfa 55
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güvenliğinin desteklenmesi anlayışına dayanmakla bir-
likte,aynı zamanda da devletlerin doğal kaynaklar üze-
rindeki egemenlik haklarının korunması ilkesinden ha-
reket etmektedir.”Anlaşmanın temel prensibi, anlaşma 
hükümlerinin geriye yürütülemeyeceğidir.Yatırıma ilişkin 
hükümler EŞA’nın en önemli ana başlıklarından biridir.
EŞA’nın“hard law” ve “soft law”13 hükümlerini birlikte 
içeren bir yapı arz etmesi özellikle tahkim bağlamında 
önem taşımaktadır.” 

EŞA’nın 10. maddesi “taraf devletlerin yatırımı teş-
vik eden ve uygun yatırım ortamı sağlamakla yükümlü 
olduğu”

 hükmünü amirdir.

 Bu hükme göre, her taraf devlet, EŞA’da öngörülen 
hükümlere uygun olarak, diğer taraf devletlerin yatırım-
cılarının kendi alanında yatırım yapması için,istikrarlı, 
adil, elverişli ve şeffaf şartları teşvik ve tesis edeceklerini 
ve yatırımlara daima, “adil ve eşit uygulamalar temin” 14 

edeceklerini  beyan ederken; yatırımlar için istikrarlı ve 
devamlı korunmaya ve güvenliğe mazhar olacak önlem-
ler almayı ve, yatırımların idaresi, idamesi, faydası, kul-
lanma hakkı veya devredilmesi açısından eşit davrana-
caklarını taahhüt etmektedirler.

Yatırım anlaşmalarında özel koruma standartları ise, 
haksız kamulaştırmanın önlenmesi, kar veya kazançların 
menşe ülkeye transfer edilmesi, halefiyet ve tazminat 
yükümlülüğüdür.15

EŞA, devletlere yatırımlar ile ilgili uyuşmazlıkların 
ortaya çıkmaması adına maksimum düzeyde bir has-
sasiyet yükümlülüğü getirmiştir. Taraflar EŞA uyarınca 
çözemezlerse; Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının 
Çözüm Merkezi (ICSID), Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) ya da Stockholm 
Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü (SCC) nezdinde uluslara-
rası tahkime başvurabilir.

ICSID tahkimine başvurabilmek için, kural olarak, ya-
tırım16 uyuşmazlığına taraf olan yatırımcının devleti ile 

maddesinin son fıkrasında yapılan düzenleme tamam-
lamıştır.

Anayasamızın mezkur düzenlemesinde: “Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar ka-
nun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık 
iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” denmekte-
dir. Bu ifade ile uluslararası sözleşmelerin yerel hukukun 
önünde olduğu hususu, uluslararası ticaret bakımından 
anayasal güvence altına alınmıştır.

Bir hukukçu olarak ülkemizde görmek istediğim tah-
kim vizyonuna ve ülkemizdeki tahkim hukukundaki son 
gelişmelere kısaca değindikten sonra, dünyadaki enerji 
tahkimi uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Bunu 
yaparken de enerji yatırımlarındaki uyuşmazlıkların tah-
kim yolu ile çözülmesinden bahsetmeden önce, enerji 
tahkiminin dayanaklarından biri olan 1991 yılında yayın-
lanan Avrupa Enerji Deklarasyonu’nun ardından 1994 
yılında Lizbon’da imzalanarak 1998 yılında yürürlüğe 
giren Enerji Şartı Anlaşması’ndan (EŞA) bahsetmek isti-
yorum.

*EŞA Nedir?*

Enerji Şartı Anlaşması, enerji sektörünün yatırım, 
ticaret, enerji verimliliği, teknoloji transferi, rekabet, 
piyasalara giriş, uyuşmazlık çözümü gibi hemen tüm 
alanlarını kapsayan bir çok taraflı uluslararası andlaşma 
olarak tanımlayabileceğimiz ve bu niteliğiyle tek örnek 
olan EŞA, ile akit devletler,enerji sektöründeki işbirlikleri 
ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyip, enerji kay-
nakları zengin olan ülkelerle yatırım kaynakları zengin 
olan ülkeleri, aynı masanın etrafında ortak hedefler için 
birleştirmeyi başarmıştır.

*EŞA’nın Özellikleri *

“Sözleşme serbest piyasa yapısının ve enerji arz 

13- Doç.Dr. Sedat Çal,“Enerji Şartı Sözleşmesi ve Yatırım Tahkimi” makalesi II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, 14 Şubat 2009 (Ed. Erol Ulusoy 

ve Asli Yıldırım), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafindan düzenlenen Sempozyum bildirileri (anılan kurumlarca 

yayınlanmıştır) (s. 327-338) Bknz : http://dosya.marmara.edu.tr/huk/Sempozyumyay%C4%B1nlar%C4%B1/ll.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96zel%20Hukuk%20

Sempozyumu/12dr.sedat_al.pdf

14- Doç.Dr. Sedat Çal,“Enerji ŞartıŞözlesmesi ve Yatırım Tahkimi” makalesi makalesi II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, 14 Şubat 2009 (Ed. Erol 

Ulusoy ve Asli Yıldırım), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafindan düzenlenen Sempozyum bildirileri (anılan kurumlarca 

yayınlanmıştır) (s. 327-338) Bknz : http://dosya.marmara.edu.tr/huk/Sempozyumyay%C4%B1nlar%C4%B1/ll.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96zel%20Hukuk%20

Sempozyumu/12dr.sedat_al.pdf

15- Dr. Alper Çağrı Yılmaz,“Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması” kitabı, 1.Baskı, İstanbul ,Haziran 2013, sayfa 207 ve 208

16- Yatırım ve yatırımcı kavramının genişliği hakkında ICSID yargılamasına konu olan Plama v. BulgariaKararı - http://arbitrationblog.kluwerarbitration.

com/2009/02/11/plama-consortium-limited-v-republic-of-bulgaria-the-best-and-most-surprising-award-of-2008/)
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Nitekim Europe Cement21 kararında da hakem heye-
ti, mevcut bulunmayan bir yatırım sebebine dayanarak, 
hakkın kötüye kullanılmasının da mevzu bahis edileme-
yeceğini vurgulayarak Türkiye lehine hüküm tesis etmiş-
tir. Keza Cementownia kararında da, “bir ticari faaliyetle 
iştigal etme amacı taşımayan ve tüm maksadı uluslara-
rası tahkime müracaat hakkı kazanmak için muvazaalı 
yatırım yapan yatırımcıların iyi niyetli sayılamayacağın-
dan” bahisle başvuruyu reddederek Türkiye lehine hü-
küm tesis etmiştir.

Hakem kararları taraflar için kesin ve bağlayıcıdır.
Anlaşma taraflarından her biri, tüm hakem kararlarını 
gecikmeksizin ve tam olarak uygulamak zorundadır. Ha-
kem kararları faiz de içerebilir.EŞA bağlamında tahkim 
kararlarının sadece tazminat ödenmesi seklinde cereyan 
etmeyebileceği “aynen ifa” yahut “eski hale iade” yönünde 
bir hakem kararı verilebilmesi de imkan dahilindedir.

Yatırım uyuşmazlıklarından kaynaklanan hakem ka-
rarlarının 1958 tarihinde New York’ta imzalanan Yabancı 
Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Birleş-
miş Milletler Sözleşmesine göre tenfiz edileceği hüküm 
altına alınmıştır. Tahkimde kullanılacak yasalar, güvenilir 
tahkim yeri, seçilecek hakem heyeti ve tahkim kurumu-
nun seçimi kadar tahkimin ilgili ülkelerde infaz edilebilir-
liği de büyük önem taşımaktadır.

Tüm bu açıklamalarımız ışığında söyleyebilirim ki; ge-
rek Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurum-
larının desteği ile “tahkim dostu” mevzuat altyapısının 
tamamlanması, gerekse de İstanbul Tahkim Merkezi ve 
İstanbul Tahkim Derneği nezdinde kamuoyunun tahkim 
konusunda bilinçlendirilmesi için yapılan tüm çalışma-
ların güzel ülkemizin “Tahkim Merkezi” olma yolundaki 
hayalini hakikate dönüştüren somut adımların başlangı-
cı olduğuna ve merkezde büyüyen her hakikat gibi büyü-
mesini lineer değil, dairesel yapmakta olduğuna inanıyo-
rum.Bu dairenin büyümesine katkı sağlayarak merkezin 
çapının genişlemesine emek veren herkese gönülden 
müteşekkir olduğumu belirtmeliyim.

yatırım yapılan devletin ICSID Sözleşmesini imzalaması 
gerektiği gibi,sonraki düzenlemelerle taraflardan sadece 
birinin ICSID Sözleşmesine taraf olmasında dahi tahki-
min yolu açılmıştır.17

Görüldüğü üzere tahkim şartı, EŞA üye ilkeleri ara-
sında, yatırıma ilişkin özel hukuk anlaşmasında yer ol-
masına gerek olmaksızın yatırımcıya tanınmış alternatif 
bir çözüm yöntemidir.

ICSID kararları doğrudan tenfize gerek olmaksızın 
uygulanabilir nitelikte olup, EŞA kapsamındaki uyuş-
mazlığın büyük çoğunluğunun ICSID nezdinde görülme-
sinin nedeni de ICSID tahkim mekanizmasının sağladığı 
bu kolaylıktır.

*MİLLETLERARASI TAHKİM DİVANI*

Bir başka tahkim kuruluşu olan Milletlerarası Tahkim 
Divanı (ICC), uluslararası ticari ihtilafların çözümlenmesi 
bakımından dünyanın en önde gelen merkezlerinden bi-
ridir.ICC Divanı da toplam 90 ülkedeki üyeleri ile, en yay-
gın temsil edilen tahkim kuruluşu olma özelliğine sahip-
tir. Tahkim kararlarının objektif ve siyasi yorumdan uzak 
olmasında işbu yaygın temsilin rolü büyüktür.

ICC’nin bu özellikleri taşımasından ötürü, enerji arz 
güvenliği ve enerji talep güvenliği gibi önemli ve hassas 
unsurlar içeren Türkiye-İran doğal gaz sözleşmesinde 
ihtilafların çözümü mekanizması olarak ICC seçilmiştir.
ICC’nin nihai kararı ile ülkemizin İran’a karşı yaptığı tah-
kim başvurusunu kazandığını yeniden hatırlatmak iste-
rim.

*TÜRKİYENİN TARAF OLDUĞU ÖRNEK ENERJİ TAH-
KİM KARARLARI*

Türkiye lehine hüküm tesis edilen Libananco18 Ce-
mentownia19 Europe Cement20 kararlarını ise yeri gel-
mişken hatırlatmak isteriz.

Libananco kararında,hakem heyeti, 12.06.2003 ta-
rihinden önce Türkiye’de bir yatırımı bulunmayan Liba-
nanco’nun EŞA Çerçevesinde bir yatırımcı sıfatının da 
olmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir.

17- Ali Kemal Kılavuz,“Enerji Şartı Anlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü” makalesi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Cilt 13, Sayı 1-2 (Haziran-Aralık 

2009)

18- Libananco Holdings Co. Limited v. Republic of Turkey (ICSID Case No. ARB/06/8) Award, September 2, 2011

19- CEMENTOWNIA “NOWA HUTA” S.A. Claimant v. REPUBLIC OF TURKEY ICSID Case No. ARB(AF)/06/2, Award, September 17, 2009

20-  Europe CementInvestment&Trade S.A. Claimant v. REPUBLIC OF TUR ICSID Case No. ARB(AF)/07/2Award, August 13, 2009

21- Libananco-Europe Cemen, Cementownia ICSID Kararları (ICSID Case No. ARB/06/8) Award, September 2, 2011- ICSID Case No. ARB(AF)/07/2Award, August 

13, 2009- Case No. ARB(AF)/06/2, Award, September 17, 2009
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Röportaj

1974 yılında Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Birecik’te tamamladı.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında 
mezun oldu. Avukatlık stajını Gaziantep Barosunda yaptı. 1997-1999 yılları 
arasında serbest avukat olarak çalıştı. 1999-2006 yılları arasında DSİ Genel 
Müdürlüğü 24. Bölge Müdürlüğünde avukat ve Hukuk İşleri Şube Müdürü ola-
rak görev yaptı. 2007 yılında EPDK Hukuk Dairesi Başkanlığında avukat ola-
rak çalışmaya başladı. 2012 yılında aynı daireye grup başkanı olarak atanana 
Elif Yıldırım 16 Mart 2017 tarihinden itibaren EPDK Hukuk Dairesi Başkanı 
olarak görev yapmaktadır.

KİMDİR?

Elif YILDIRIM
Hukuk Dairesi Başkanı

Enerji piyasalarının adil, şeffaf ve rekabetçi yapısının korunması için en büyük görev hiç şüphesiz Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumuna düşüyor. Kurumun yaptığı düzenlemeler ve bu düzenlemelerin piyasa işleyişine etkisi sektörün geleceği açısından önem 
taşıyor. Biz de bu hafta EPDK Hukuk Dairesi Başkanı Elif Yıldırım’ın konuğu olduk. Kendisinden hem bir kadın yönetici gözüyle enerji 
sektörüne yönelik değerlendirmelerini hem de enerji hukuku alanına dair yorumlarını aldık.     

Önce enerji sektöründe kadın bir yönetici olmanın 
zorlukları ve kolaylıkları ile başlamak istiyoruz. 
Malum 11 yıldır EPDK’da bir hukukçu olarak görev 
yapıyorsunuz… Röportajımıza böyle başlasak neler 
söylemek istersiniz?

Kadınların tüm dünya uygulamalarında iş hayatında 
ikinci planda oldukları bilinen bir gerçek. Şu anda dünya 
genelinde kadınların toplam işgücü içindeki payı %35’ler 
düzeyinde. Hizmet sektöründe daha çok istihdam edi-

len kadınların sanayideki istihdamı çok daha sınırlı. Ka-
dınlar daha yüksek sınav başarısı elde ettikleri halde 
bilim, teknoloji, üretim alanlarındaki sektörlerde daha 
az tercih ediliyorlar. Enerji sektöründe istihdam edilen 
kadınların dünya genelindeki payı %19, yönetici sayısı 
ise çok daha düşük. Bu yıl Bakanlığımızın katkıları ile ilk 
kez verilen ‘’Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar”  ödülleri 
ile bu alanda da kadınların yer almasının teşvik edildi-
ği mesajı verilmiş oldu.  Kurumumuz kadın istihdamı ve 
kadın yönetici sayısı ile bu alandaki birçok kamu kurum 
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Bütün bu düzenlemeler enerji piyasalarında 
hukuki mekanizmaları canlı tutmakta, yani 
hukuk ve enerji iç içe geçmiş alanlar olarak 
karşımıza çıkmakta. Konuyu aslında biraz 
daha geçmişe götürürsek, dört büyük 

enerji piyasa kanunlarından önce, Ana-
yasamızda 1999 yılında yapılan deği-

şikliklerden de bahsetmek gerekebilir. Bir 
kere “özelleştirme” kavramının hem hukuk dü-

zenimize hem de sosyoekonomik hayatımıza girme-
siyle, serbest piyasa yapısının kurulması için önemli bir 
adım atılmış oldu. Bundan başka, yabancı yatırımcının 
önüne zaman zaman engel olarak çıkan uzun soluklu 
yargılama süreçlerinin yerine “tahkim” mekanizması 
öngörülerek, yargılamaya hız ve istikrar kazandırıl-
maya çalışıldı. Anayasal bu değişiklikleri tabi kanuni 
düzenlemeler takip etti. Tabiki bu işin mihenk taşları 
enerji piyasalarına ilişkin kanunlar, bilhassa ilk çıkarılan 
o dönemki 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu oldu. 
Böylece özel sektörün yapacağı yatırımların önü açıldı 
ve maliyet bazlı fiyatlanan bir enerji serbest piyasasına 
doğru geçiş söz konusu oldu diyebiliriz.

Biraz daha spesifik konulara değinelim. EPDK Hu-
kuk Dairesinin temel görev alanları neler?

4628 sayılı Teşkilat Kanunumuzun 9/g maddesinde 
belirtildiği üzere, dairemizin temel olarak iki asli görevi 
bulunmakta; Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın ta-
kibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek 
ve diğer bir önemli görevi de Kurum Başkanımıza ve 
Kurumumuzun hizmet birimlerine, çalışmalarını yü-
rüttükleri mevzuat hazırlama gibi düzenleyici işlemler 

ve kuruluşun başında yer alıyor. Hukuk Da-
iremiz ise kendi alanlarında başarılı olan 
kadınların istihdamının çok yoğun olarak 
bulunduğu bir daire. Enerji sektöründe 
kadın olarak istihdam edilmenin bile zor 
olduğu gerçeği karşısında kadın yönetici 
olmak elbette daha zor. Enerji sektö-
rü eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir 
sektör, bu nedenle kadın yönetici olarak alt 
yapısı güçlü, donanımlı insanlarla çalışmak kolaylık 
tabi. Aynı zamanda enerji sektörü değişimin ve geli-
şimin daha hızlı olduğu bir sektör olduğu için bu akıcı 
sürece dahil olmak, işimizle ailemizi dengede tutmaya 
çalışmak kadın yönetici olmanın zorluklarından. Ancak 
ekip çalışması, güçlü bir iletişim, alan bilgisine hakimi-
yet ve yılmadan sektörün içinde bulunma çabasıyla her 
zorluğun üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum. Bu 
konudaki desteklerinden dolayı kadın çalışanlar adına 
Sayın Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür etmek 
istiyorum.

Hukuk ve enerji ilişkisini nasıl okumamız gereki-
yor? Türkiye’nin enerji alanında son yıllarda yakala-
dığı başarının hukuki temellerinden biraz bahseder 
misiniz?

Hukuk yaşamın her alanında var olan canlı bir alan. 
Toplumsal düzeni ve bu düzende sürekliliği sağlamak 
için önceden belirlenmiş soyut, objektif ve genelgeçer 
normlara ihtiyaç var. Bu durum enerji piyasaları için de 
geçerli. Önceden belirlenmiş kurallar olmadan iyi işleyen 
bir piyasa yapısı kuramazsınız. Tabi sonrasında da ko-
nulan bu kuralların tüm piyasa oyuncuları tarafından en 
iyi şekilde uygulandığından emin olmanız gerekir. Bu da 
ancak hukuk kurallarıyla sağlanabilir. Kurum olarak biz 
piyasa işleyişini piyasa kanunlarından sonra Kurulumuz 
tarafından çıkarılan yönetmelikler ve usul-esaslar gibi 
ikincil düzenlemelerle sağlıyoruz. Bilhassa bu ikincil dü-
zenlemeler dinamik piyasa yapısına yön verici nitelikte 
oluyor. Enerji alanında yaşanan reformların temelinde 
de bu ikincil düzenlemelerin bulunduğunu belirtebiliriz. 
Zira çok fazla faktörün etkili olduğu dinamik piyasa ya-
pısını ancak hızlı alınan kararlar ile ayakta tutabilirsiniz. 
Bir de tabi üçüncü tarafların bu kararlara uymaması 
durumunda yaptırımların uygulanması gerekmekte. 
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faaliyet durdurma, lisans iptalleri gibi konular 
bizim rutin dava konularımız arasında. 

Kurumumuzun denetim faaliyetleri 
nedeniyle her dört sektör için uygula-
nan idari yaptırımlar nedeniyle açılan 
iptal ve tam yargı davalarımız dava 

çeşitlerimiz içinde büyük ağırlığa 
sahip. Akaryakıt kaçakçılığı suç-
larında da yurdun dört bir yanın-

da açılan ceza davalarını Kuru-
mumuz adına müdahil olarak takip 

ediyoruz.  Lisanslama süreçlerindeki her 
türlü hukuki ihtilaf, tarifelendirme süreçlerindeki 

nizalar da takip ettiğimiz dava çeşitliliği içerisinde. Keza 
kamulaştırma spesifik bir alan ve dava konularımız 
arasında. Bunun dışında aslında dairemizin enerji sek-
törünün nabzını en iyi tutan dairelerden biri olduğunu 
belirtebiliriz. Zira konjonktürel olarak enerjinin hangi 
sektöründe düzenlemeler, denetimler artmışsa, bizim 
de dava yoğunluğumuz o alana doğru kaymakta. Me-
sela kanuni düzenleme yapılmadan önce kayıp-kaçak 
konusu gündemimizde bir hayli yer tutuyordu, bu alan-
da yoğun mesailer harcadık, yine 666 sayılı KHK son-
rasında personel dosyalarımız arttı. Petrol piyasasında 
idari para cezalarının nisbiliğinin zorunluluğu yönünde 
alınan Anayasa Mahkemesi iptal kararı ile de petrol de-
netim dosyalarımızda bir yoğunluk söz konusu. 

İdare, vatandaşa en süratli ve en kaliteli hizmeti 
sunmak, yani icrai olmak zorunda. Tabi yargının da 
iş yükü, yoğunluğu söz konusu. Bu durum bilhassa 
enerji sektörü gibi çok hızlı kararlar alınması gereken 
dinamik bir sektör açısından zaman zaman sıkıntılara 
sebep olabiliyor. Bir de enerji sektöründe özellikle be-
lirli alan ve konuların teknik yönünü de iyi bilmek ge-
rekiyor. Belirli mühendislik konularında ve ağırlıklı ola-
rak da finansal konularda en az temel düzeyde hatta 

ile hukuki konularda danışmanlık hizme-
ti sunmak üzere mütalaalar hazırla-
mak. Kurumumuzun düzenleyici bir 
kurum olması hasebiyle düzen-
leyici işlemlerin hazırlanması 
aşamasında dairemiz de sektör 
dairelerine aktif olarak katkı ya-
pıyor. Dolayısıyla dairemizin as-
lında tüm dairelerle çalışmaları 
olmakta ve elimizden geldiği 
kadar bize danışılan konularda yol 
gösterici olmaya çalışmaktayız. Bu hiz-
metleri ağırlıklı olarak dairemiz bünyesinde 
görev alan hukukçularımızla yürütmeye çalışmaktayız. 
Yanı sıra yargılama süreçlerinin sekretarya işlemlerini 
de yönetim uzmanı, yönetim görevlisi ve yönlendirme 
görevlisi arkadaşlarımızla yürütüyoruz.  

Nasıl bir kadro yapınız var?

Dairemizde daire başkanı, 3 grup başkanı, 25 avu-
kat, 2 yönetim hizmetleri uzmanı, 3 yönetim görevlisi, 
10 sürekli işçi kadrosunda olmak üzere toplam 44 per-
sonel görev yapıyor. 

EPDK Hukuk Daire Başkanlığı bu süreçte özellikle 
hangi davalar üzerinde mesai harcıyor? Enerji sektörü 
için bu dava süreçleri engelleyici nitelikte oluyor mu?

Aslında dönemsel olarak dava konularımızın yo-
ğunluğu değişmekle birlikte, genel olarak akaryakıt 
sektöründe kaçakçılıkla mücadele kapsamında ger-
çekleştirdiğimiz denetimlerin yargılama süreçlerinin 
takibi konusundaki yoğunluğumuz değişmiyor. Yani bu 
alanda Kurum olarak Petrol Piyasası Dairesi, Sıvılaş-
tırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesinin ve Denetim 
Dairesinin yaptığı çalışmalar neticesinde Kurulumuzca 
verilen idari para cezaları, mühürleme işlemleri, geçici 

Röportaj
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daha ileri seviyelerde bilgi ve 
birikim şart. Bunun en somut 
örneğini tarifelerle ilgili dü-
zenlemelerde veya elektrik 
konularında görüyoruz. Bu 
tür dosyalar için yargının 
da ihtisaslaşması gerek-
tiğine inanıyorum. Çünkü 
aksi durumda uyuşmaz-
lıklar bilirkişiler üzerin-
den çözümlenmeye 
çalışılıyor, ancak 
bilirkişilerin de mesela 
finans konusunda 
yetkin olsa bile 
enerji finansı gibi 
çok yeni bir alana 
hakim olmasını bek-
lemek zor oluyor. Do-
layısıyla süreçler çok 
uzuyor ve mesela 
bir iptal kararı ile uzunca 
geçmişe dönük işlem yapmak 
piyasa için çoğu zaman fiili imkan-
sızlıkla sonuçlanıyor. Konunun yargı 
boyutunda çözümü için; süratli kararlar 
alınmasının sağlanması, ihtisas mahkemelerinin ku-
rularak enerji sektörünü anlayabilecek hakimlerin bu 
mahkemelerde görev alması, bilirkişi seçiminde yine 
konu hakkında deneyimli kişilerin belirlenmesi, bir de 
tabi aslında genel bir zorunluluk olan dava konusuyla 
örtüşen gerekçeli kararların verilmesiyle idarenin de bu 
kararları uygulamasında yaşayacağı sıkıntılar giderilmiş 
olacağından, yargı makamları tarafından enerji sektö-
rünün önündeki bir çok sıkıntı da giderilmiş olacaktır 
diye düşünüyorum.

EPDK’nın yargı kurumları ile iletişimi ne düzeyde? 
Siz yargı camiasının enerji sektörünü anlamada so-
runlar yaşadığını düşünüyor musunuz?

Yargı makamları ile duruşmalarımız aracılığıyla ile-
tişimimiz oluyor. Bu duruşmalarda konunun teknik 
yönünü de dikkate alarak mahkemelerimizi bilgilendir-
mek amacıyla sektör dairelerimizdeki uzman arkadaş-
larımızdan teknik destek alarak savunmalarımızı en iyi 
şekilde yapmaya çalışıyoruz.  

Röportaj

Tabi bu konuda daire olarak da yeni bir yapılanma-
ya, yani dairemiz içinde sektörel bazlı ayrışmaya ve uz-
manlaşmaya gittiğimizi belirtmeliyim. Bunun gelecekte 
önemli faydalarını göreceğimize inanıyorum. Benzeri 
bir yapılanmanın yargı içinde de olması gerektiğini, 

enerji konusunda ihtisas mahke-
melerinin kurulmasının önemli 
faydalar sağlayacağına inandığımı 
belirtmek isterim. Aslında Danış-

tay Kanunu’nda ve İdari Yar-
gılama Usulü Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerden 
önce Danıştay 13. Dairesi 
özelinde bu durum sağlan-
maya çalışılıyordu. Fakat 
tabi konu ayrımı yapılmak-
sızın tüm dosyalar bu dai-

reye gidince, orada da ağır 
bir iş yükü oluştu ve daha 
önce bahsettiğim hız-
lı karar alınması konusu 

sekteye uğramaya başladı. 
Bu durum karşısında bir es-
neklik sağlamak anlamın-
da, ilgili kanuni değişiklikler 
ile ülke çapında etkisi olan 

düzenleyici işlemlerin iptali 
için açılan davalar dışındaki davalarda idare mahkeme-
lerinin görevli olacağı hüküm altına alındı, ancak sanı-
rım bu değişiklik mevcut durumu daha da zorlayıcı bir 
hale getirdi. Bunun yerine konu bazında bir ayrıştırma 
yapılarak uzmanlık gerektiren konuların yine Danıştay 
İhtisas Dairesinde öncelikle ve ilk derece mahkeme-
si sıfatıyla görülmesinde fayda olacağına inanıyorum. 
Aksi durumda biz genel mahkemeler nezdinde teknik 
konularımızı izah etmekte büyük güçlükler yaşamaya 
devam edebiliriz. 

Türkiye’de enerji hukuku alanında neler yapılması 
bekleniyor? Bu alanda eksiklikler söz konusu mu?

Enerji hukuku alanına son yıllarda büyük bir ilgi söz 
konusu aslında. Bilhassa genç hukukçular bu alana cid-
di rağbet gösterdiğinden, eğitim kurumlarının da bu 
alana ağırlık verdiğini görüyoruz. Mesela üniversitelerin 
lisans programlarında enerji hukukuna da yer verdiğini, 
lisansüstü programlar açtığını, sertifika programları dü-
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EPDK’nın yargı süreçlerindeki başarı oranı nedir? 
Davalara yönelik bir istatistik var mı örneğin?

Kurumumuz kurulduğundan bu yana 2017 yılı sonu 
itibariyle dairemiz 29780 ceza davası, 16227 idari dava, 
4568 adli dava olmak üzere toplam 50575 davayı takip 
etmiş, bu davalardan sonuçlanmış olanlardan ceza da-
valarında; %86,25 lik, idari davalarda; %75’lik bir başarı 
oranı mevcut. Öncelikle arkadaşlarıma özverili çalış-
malarından dolayı teşekkür ediyorum, bu kadar dava 
çeşitliliğinin ve yükünün altından başarıyla kalkabildik-
leri için. Sektör dairelerinin hukuki işlem tesis etmeden 
önce dairemizle görüş alışverişinde bulunmasının, usuli 
işlemlerde (örneğin tebligat ve yetki gibi) azami dikkat 
gösterilmesinin, dairemizin davanın hazırlığı sürecinde 
daha çok sektör daireleriyle iletişim içerisinde bulun-
masının ise bu başarı oranını arttıracağını düşünüyo-
rum. 

Bir hukukçu gözüyle Türkiye enerji sektörünün ge-
leceğini nasıl görüyorsunuz?

Kurumumuzun kurulduğu 2001 yılından bugü-
ne geçen dönemde yapılan reformlarla artık enerji 
konusunda bir “piyasa” yapısı oluştu, elektrikte ve doğal 
gazda dağıtım faaliyeti özelleşti, lisanslama süreçle-
ri tamamlandı. Devamında özel sektör yatırımcısı çok 
ciddi işler başarır hale geldi, bu durumun daha da artış 
göstereceğine ve oluşan bu piyasanın “derinlik” kazana-
cağına inanıyorum. Zaten bu durumun sinyallerini de 
EPİAŞ’ın kurulması ve çalışmaya başlamasıyla almaya 
başladık,  elektrik ve doğal gazda organize piyasaların 
kurulması ile vizyonumuz daha farklı ve daha piyasacı 
olacak. Arz güvenliği tüm dünyanın olduğu gibi bizim 
de en önemli konularımızdan olmaya devam edecek, 
bu noktada “yerli ve milli kaynaklarımızın” kullanımına 
ağırlık verme politikamız özellikle yenilenebilir enerji 
kaynaklarımızı kullanma noktasında devam edecektir. 
Ar-Ge çalışmalarının enerji sektörüne yönelik olarak hız 
kazanacağını da öngörülebiliriz. Tabi biz hukukçuların 
da bu hıza en iyi şekilde ayak uydurmamız; hazırlana-
cak mevzuatın temel amaçlarını anlayıp, bu anlayışla 
oluşturmamız ve yargıya izah etmemiz gerektiğini dü-
şünüyorum. 

zenlediğini, konferanslar, fuarlar ile tanışma ve tartış-
ma ortamları oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Yanı sıra 
çeşitli dernekler de benzeri programlar organize ediyor. 
Barolarımız enerji hukuku ile ilgili eğitim programları 
hazırlıyorlar, serbest avukat meslektaşlarımız da ko-
nuyla çok ilgililer. Bir on yıl öncesinde enerji, hukukçular 
arasında bu kadar popüler bir alan değildi. Ancak tüm 
bu çalışmalardan çok memnun olduğumuzu belirte-
bilirim. Eksiklikler ise gelişmenin olduğu her alanda 
olacaktır. Kurumumuzda da uzmanlaşma hususunda 
eğitimler yapılıyor, avukat arkadaşlarımızın bu eğitim-
lerden yararlanmasına gayret ediyoruz. Eğitimlerimizi 
hatta daha ileriye taşıma niyetindeyiz. Paydaş kurum-
larla da benzer çalışmaları sürdürme niyetimiz var. 
Avukatlarımızın davaların takibi noktasında sektör dai-
releriyle daha çok işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak 
temel hedeflerimiz arasında. Üniversiteler başta olmak 
üzere çeşitli akademik alanlarda programlar yapmayı 
hedefliyoruz. Ancak bunun yanısıra piyasada faaliyet 
gösteren önemli paydaşların çalışanlarından bilhassa 
hukuk birimlerinde görev alan hukukçularla daha yakın 
temas halinde olacağımız ortamlar yaratmanın hem 
onlar hem de bizim için faydalı olacağına, dolayısıyla bu 
tür ortamları oluşturma gayreti içinde olacağımız gele-
cek vizyonumuz arasında.   

Röportaj
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sislerini hedef almıştır. İran’ın enerji altyapısına yönelik 
devlet destekli siber saldırılar, bu tür saldırıların Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük bir risk olduğunu 
ortaya koymuştur.

Bloomberg haber sitesi; adı açıklanmayan dört farklı 
Batılı kaynağa dayanarak, 2008 yılında Bakü-Tiflis-Cey-
han(BTC) boru hattının Refahiye bölgesi yakınlarında 
meydana gelen patlamanın bir siber saldırı olduğunu 
öne sürmüştür. Bilgisayar korsanları tarafından 60 saat-
lik izleme videosu silinmiştir, ancak aynı ağa bağlı olma-
yan tek bir kızılötesi kamera patlamadan birkaç gün önce 
dizüstü bilgisayarları ile dolaşan iki kişinin görüntülerini 
yakalamıştır. Bu kişilerin siyah askeri üniforma giymeleri 
ise dikkat çekicidir [1]. Bu sabotaja dair bir diğer görüş 
Wikileaks’te yayımlanmıştır; BTC boru hattı ve Ceyhan 
terminali terörist grupların aktif bir hedefi olabilir [2, 3]. 

1. GİRİŞ

Bilgi toplumuna dönüşüm süreci yaşadığımız gü-
nümüzde; bilişim teknolojileri hayatımızın her alanına 
girmiştir. Ağ teknolojileri ve internetin yaygınlaşması, 
neredeyse tüm bilişim sistemlerinin birbiriyle bağlantılı 
olması sonucunu doğurmuş, bu durum ise birçok güven-
lik riskini beraberinde getirmiştir. Siber alanda saldırı dü-
zenleyen kişiler ulusal boyutta kritik altyapılara fiziksel 
zarar verebilir, ciddi boyutlarda hasara yol açabilirler.

2007 yılında Estonya’ya yapılan DDoS saldırılarından 
bu yana dünya üzerinde birçok siber saldırı gerçekleş-
tirilmiştir. 2010 yılında Stuxnet saldırısı İran’ın nükle-
er programı üzerine yapılmış ve saldırılar 2011 yılında 
Duqu ve Stars virüsleriyle devam etmiştir. 2012’de siber 
casusluk silahı olan Flame, İran’ın petrol ve enerji te-

Nuray DEDEOĞLU   
EPDK / Enerji Uzmanı

Türkiye’de Siber Güvenlik 
Konusunda Mevzuat ve 
Görev Dağılımı ile Kritik 
Enerji Altyapılarında 
Etkilerine İlişkin Yapılan 
Çalışmalar - I
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sini analiz etmektir. Eylem Planı’nda tanımlanan her bir 
alt başlık için ülkemizde yapılmış çalışmalar ve ardından 
enerji sektöründe yapılan çalışmalar derlenecektir. Bu 
alt başlıklar;

•	 Yasal Düzenlemelerin Yapılması

•	 Adli Süreçlere Yardımcı Olacak Çalışmaların Yürü-
tülmesi

•	 Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin Oluş-
turulması

•	 Ulusal Siber Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi

•	 Siber Güvenlik Alanında İnsan Kaynağının Yetişti-
rilmesi ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 

•	 Siber Güvenlikte Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi 

•	 Ulusal Güvenlik Mekanizmalarının Kapsamının 
Genişletilmesi

konularından oluşmaktadır.

3. ANALİZ

Analiz, yöntemde tanımlanan yedi basamağı kapsa-
yacaktır. Her adım, ilgili adıma ilişkin yapılan çalışmalar 
da dahil olmak üzere bir üst bölümü oluşturacak olup 
çalışmalar öncelikle genel ve daha sonra kritik enerji alt-
yapıları için analiz edilecektir.

3.1 Yasal Düzenlemelerin Yapılması

Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3842 [7] sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı, ulusal siber güvenlik faaliyet-
lerinin icrasını, yönetimini ve koordinasyonunu tanım-
lamaktadır. Siber güvenlik faaliyetlerinin koordinasyo-
nundan sorumlu bakanlık olarak Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı belirlenmiştir. Aynı kararla ayrıca 
“Ulusal Siber Güvenlik Kurulu” kurulmuştur.

20.06.2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2013/4890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem 
Planı yayımlanmıştır. Eylem planında, 7 ana başlık altın-
da 29 eylem sorumlu veya ilgili 31 kurum ve kuruluşa 
atanmıştır [8].

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda 
özel hayatın gizliliği, özellikle kişisel verilerin işlenme-
si de dahil olmak üzere kişilerin temel haklarının ko-
runması düzenlenmiştir. Buna ek olarak, söz konusu 
kanun gerçek ve tüzel kişiler tarafından takip edilecek 
usul ve esasları düzenlemektedir.

5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”nun 
ana hedefi, elektronik iletişim sektöründe yetkisiz eri-
şimden uzak ağ güvenliğini ve iletişimin gizliliğini sağla-

Hacker grubu Redhack, TEİAŞ’ın web sitesine saldır-
dıklarını ve 2014 yılında Soma Elektrik Üretim Şirketi’nin 
1,5 milyon TL’lik borcunu sildiklerini açıklamıştır. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) yaptığı açıklamada, 
hiçbir veri kaybı yaşanmadığı ve borcun ödendiği bilgisi 
yer almaktadır [4]. Türkiye’nin internet altyapısına yöne-
lik bir diğer saldırı 14 Aralık 2015’te DDoS saldırısı olan 
“nic.tr” idi. Aynı saldırı, 24 Aralık 2015’te kamu ve özel 
bankalara da devam etti. Bu saldırıların Rusya kaynaklı 
olabileceği yönünde tahminler yürütülmüş olup hacker 
grubu Anonymous ise yaptığı bir açıklamayla saldırıyı 
üstlenmiştir. 

Symantec adlı şirketin 2017 yılı Eylül ayı içerisinde 
yayımladığı raporda; Dragonfly grubunun casusluk ama-
cı ile enerji şebekesi operatörleri, önde gelen elektrik 
üretim şirketleri, petrol boru hattı operatörleri ve enerji 
endüstrisi endüstriyel ekipmanları sağlayıcılarına sızdığı, 
mağdurların büyük çoğunluğunun ABD, İspanya, Fransa, 
İtalya, Almanya, Türkiye ve Polonya’da bulunduğu bilgisi 
yer almaktadır [6].

Yukarıda ana hatları ile verilen siber saldırılar dikkate 
alındığında konunun ülkemiz için önem arz ettiği açıktır. 
Bu nedenle bu yazıda Türkiye’de siber güvenlik konu-
sunda mevzuat ve görev dağılımı ile kritik enerji altya-
pılarına yönelik çalışmalar üzerinde durulmaktadır. İkinci 
bölümde kapsam ve metodoloji tanımlanmakta, üçüncü 
bölümde ise Türkiye’de siber güvenlik kültürü ve enerji 
sektörü üzerindeki analizi yer almaktadır. Dördüncü ve 

son bölümde ise sonuç üzerinde durulmaktadır.

2. KAPSAM VE YÖNTEM

Bu yazının amacı, Ulusal 
Siber Güvenlik Stratejisi ve 
2013-2014 Eylem Planı [1] 

adımlarına uygun olarak 
Türkiye’nin siber güven-
lik politikalarını ve kritik 

enerji altyapıları üze-
rindeki etki-
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Güvenliği ve Kullanıcı Güveni” başlıklı bölümde, ulusal 
bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması, kritik bil-
gi altyapılarının korunması, kamu bilinci oluşturma ve 
bilgi güvenliği eğitimi konularındaki mevzuatın önemi 
vurgulanmaktadır. Ayrıca siber suçlarla mücadeleyi et-
kinleştirmek için, bilişim alanında uzman mahkemeler 
kurulması ve adli personelin yetkinliklerini artırmak için 
gerekli önlemlerin alınması gerektiğinden bahsedilmek-
tedir [16].

Kritik altyapıları ve kritik altyapıları kapsayan sek-
törleri tanımlama konusundaki ilk çalışmalar Kalkınma 
Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kritik Altyapı Bilgi Gü-
venliği Projesi”nde [17] kendini göstermiştir. Bu projenin 
sorumlusu olarak TÜBİTAK atanmıştır.

5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nda “Bilişim Alanın-
da Suçlar” başlıklı 10. bölümde özellikle bilgi sistemine 
girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
değiştirme ve banka veya kredi kartının kötüye kullanıl-
masını içeren siber suçlar düzenlenmektedir [18].

2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem 
Planı, 2016 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. 2013-2014 eylem 
planından farklı olarak, 2016-2019 belgesi stratejik ey-
lemler başlıklarını belirtir ve detayları ilgili kuruluşlara 
gönderilmiştir. Strateji belgesinde siber savunmayı güç-

lendirme, kritik altyapıları koruma, siber suçlarla 
mücadele, halkın farkındalığını geliştirme, insan 

kaynakları, siber güvenlik ekosistemi ve siber 
güvenliğin ulusal güvenliğe entegrasyonu 

üst düzey eylem planı başlıklarıdır [19].

5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun” a göre, Afet 
ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 
(AFAD), afet ve acil servislerle ilgili 
gerekli önlemlerin alınması ve ta-

şınması yanında yetkililer 
arasındaki koordinas-

yonun sağlanma-
sından sorum-

lu olmuştur 
[20]. Bu 

b a ğ -
l a m -

d a 

mak ayrıca ulusal güvenlik, kamu politikası veya mevzu-
atın uygulanması için gerekli düzenlemelerin öngördüğü 
tedbirleri almayı düzenlemektir. BTK, mevzuatın gerek-
tirdiği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür [9].

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, internet üzerinde 
işlenen belirli suçlarla mücadele açısından içerik, yer ve 
erişim sağlayıcılarının sorumluluklarını düzenlemektedir.

5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”, elektronik ser-
tifika hizmet sağlayıcılarının elektronik imza ve işlemleri 
için yasal dayanağı düzenlemektedir [10].

6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanun” e-ticaretin usul ve esaslarını” düzenle-
mektedir [11].

6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” ile ticaret sicili ka-
yıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için top-
lanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel verilerin, kişisel 
verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına 
ilişkin mevzuata uygun bir şekilde korunması sağlan-
mıştır [12].

Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bil-
gi Güvenliği Yönetmeliği, 13.07.2014 tarihli ve 29059 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmeli-
ğin amacı, şebeke ve bilgilerin güvenliğini sağlamak için 
sistem operatörü tarafından izlenecek usul ve esasları 
düzenlemektir [13]. Sistem operatörlerinin, TS ISO/
IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 
Standardı ile sertifikalandırılması gerekmekte-
dir.

Bilgi Sistemlerine İlişkin Sızma Testleri 
Hakkında Genelge 2012’de BDDK tara-
fından yayımlanmıştır [14].

Bankalarda Bilgi Sistemleri Yö-
netiminde Esas Alınacak İlkelere 
İlişkin Tebliğ, BDDK tarafından 
14.09.2007 tarihli ve 26643 
sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır [15].

Bilgi Toplu-
mu Stratejisi ve 
Eylem Planı 
2 0 1 5 -
2018’de 
“Bilgi 
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ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24.05.2017 tarihli 
ve 30075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal gaz 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ve 13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yö-
netmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 
daha önce TS ISO/IEC 27001 ile yükümlü kılınan lisans 
sahiplerine TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002 Uy-
gulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber 
dokümanını da referans almak mecburiyeti getirilmiştir.

13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel 
Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği’nde; 
sanal ve fiziksel kritik enerji altyapı envanterinin çıka-
rılması ile endüstriyel kontrol sistemleri için risk analizi 
metodolojisinin belirlenerek risk değerlendirmesinin ya-
pılması konuları yer almaktadır.

Ocak 2018 itibariyle kapsama giren 132 elektrik üre-
tim lisansı sahibinden 87’si, 21 elektrik dağıtım şirketi-
nin tamamı, 72 doğal gaz dağıtım lisansı sahibinden 68’i 
TS ISO/IEC 27001 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

3.2 Adli Süreçlere Yardımcı Olacak Çalışmaların Yürütül-
mesi

Sistemlerin korunması için saldıran sistemlere ve 
etki şiddetine karar verilmelidir [22]. Olay sonrası ince-
lemede güvenilir kanıt elde etmek için tutulacak günlük-
lerin asgari gerekliliklerini belirlemekten İçişleri Bakan-
lığı sorumlu tutulmuştur. İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer 
kurum/kuruluşların koordinasyonundaki çalışma grubu 
aşağıdaki kararları almış ve bu kararlar 20.06.2013 ta-
rihli toplantıda Siber Güvenlik Kuruluna sunulmuştur:

•	 Kayıtların içinde tutulacağı sistemler,

•	 Kayıtlar için asgari gereklilikler,

•	 Günlük kayıtlarının güvenliği,

•	 Günlük kayıtlarının yönetimi ile ilgili roller,

•	 Günlük kayıtları için zaman tutmak,

•	 Ortak zaman sunucusu kullanımı,

•	 Merkezi kayıtların yönetimini sağlamak.

Toplantı sonrasında bu kararlar Kurumsal Siber Olay-
lara Müdahale Ekibi (SOME)’nin Kurulum ve Yönetim 
Rehberine eklenmiştir [23].

3.2.1 Enerji Sektöründen Bulgular

2013 yılında EPDK, TS ISO/IEC 27001:2005 BGYS 

AFAD “2014-2023 Kritik Altyapıların Korunması Yol Ha-
ritası” dokümanını hazırlamıştır [21]. Belgeye göre, kritik 
enerji altyapılarının güvenliği SCADA ve dağıtık kontrol 
sistemleri tarafından sağlanmaktadır. Belgede ayrıca, 
sektör bazında EPDK, tesis bazında işletmeci kritik enerji 
altyapılarının güvenliğinden sorumlu tutulmaktadır.

3.1.1 Enerji Sektöründen Bulgular

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2014 tarihli ve 
29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bununla;

•	 Geçici kabulü yapılmış, işletmedeki kurulu gücü 
100 MWe ve üzeri olan üretim lisansı sahiplerinin (OSB 
üretim lisansı sahipleri hariç),

•	 İletim lisans sahibinin (TEİAŞ),

•	 Piyasa işletim lisansı sahibinin (EPİAŞ),

•	 Dağıtım lisansı sahiplerinin (OSB dağıtım lisansı 
sahipleri hariç)

TS ISO/IEC 27001 BGYS Standardı ile sertifikalandı-
rılması gerekmektedir.

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2014 tarihli ve 
29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bununla;

•	 Boru hatları ile iletim yapan iletim lisansı sahi-
binin (BOTAŞ),

•	 Sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü 
olan dağıtım lisansı sahiplerinin,

TS ISO/IEC 27001 BGYS Standardı ile sertifikalandı-
rılması gerekmektedir.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2014 tarihli ve 29217 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Rafinerici lisansı 
sahiplerinin TS ISO/IEC 27001 BGYS Standardı ile belge-
lendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki üç düzenleme 01.03.2016 tarihinden iti-
baren geçerlidir.

23 Aralık 2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik ile tedarik lisansı sahiplerine TS ISO/IEC 27001 
BGYS Standardına uyum zorunluluğu getirilmiştir.

24.02.2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde De-
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Standardı ile sertifikalandırılmıştır. Üç yıllık süre sonun-
da sertifikasyon, TR ISO/IEC 27001:2013 sürümü ile ye-
nilenmiştir. BGYS Standardının Ek Kontroller bölümünde 
(A.12.4 Kaydetme ve İzleme) olayları kaydetme ve kanıt 
üretmek maddesi gereğince, EPDK kendi kayıt mekaniz-
malarına sahiptir. Ayrıca yukarıda bahsedilen ve BGYS 
kurma yükümlülüğü getirilen lisans sahiplerinin de aynı 
şekilde kayıt mekanizmalarını kurmaları gerekmektedir.

Türkiye’de siber güvenlik konusunda mevzuat ve gö-
rev dağılımı ile kritik enerji altyapılarına yönelik çalışma-
lar üzerine hazırlanan yazımızın bu kısmında Ulusal Siber 
Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı adımla-
rından “Yasal Düzenlemelerin Yapılması” ile “Adli Süreçlere 
Yardımcı Olacak Çalışmaların Yürütülmesi” başlıkları analiz 
edilmiştir. Yazımızın ikinci ve son bölümünde söz konusu 
Eylem Planı’nın diğer başlıkları ele alınacaktır.
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Lisans 
Başvurusuna 
Esas Rüzgâr 
Ölçümlerine 
İlişkin Mevzuat 
Değerlendirmesi

Gerek enerji bakımından dışa bağımlılığımızın azal-
tılması amacıyla gerekse çevre dostu ve tüken-
mez bir kaynak olması nedeniyle ülkemizde rüz-

gâr enerjisine verilen önem giderek artmaktadır. 

Coğrafi konumu ve topografik yapısı itibariyle Türki-
ye’nin özellikle Ege ve Marmara kıyı şeritleri düzenli ve 
sürekli rüzgâr almaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
(MGM) tarafından yapılan ölçümler neticesinde 6.5 m/s’nin 
üzerindeki rüzgâr hızları dikkate alındığında, ülkemizdeki 
kara rüzgâr potansiyeli 131.756,40 MW; rüzgâr hızının 6,5-
7,0 m/s arasında olduğu yerler ihmal edilerek rüzgâr hızının 
7,0 m/s’nin üzerinde olduğu bölgeler değerlendirildiğinde 
ise kara rüzgâr potansiyeli 48.000 MW olarak hesaplan-
mıştır (Şenel & Koç, 2015). Her ne kadar 2005 yılına kadar 
rüzgâr enerjisi yatırımları gereken ilgiyi göremese de 2005 
yılında çıkarılan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları-
nın (YEK) Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında uygulanan teşvik ve 
destekleme mekanizmasıyla yatırımlar ivme kazanmıştır.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından ya-
yımlanan Ocak 2017 Türkiye Rüzgâr Enerjisi İstatistik Ra-
poru’na göre 2015 yılı ile 2016 yılı arasında 1.387 MW 
kurulu güç eklenerek 2016 yılı sonu itibariyle toplam RES 
kurulu gücü 6.106,05 MW seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye’de 1 MW kurulu gücün üstündeki RES’ler için 
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine (EPLY) göre ilk olarak 
önlisans; önlisans süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi koşuluyla ise lisans alınması gerekmektedir. RES 
projelerine ilişkin lisans verilmesi EPDK’nın kuruluşu itiba-
riyle başlamış olup 2007 ve 2015 yıllarında olmak üzere iki 
kez toplu başvuru alınmıştır. 2007 yılında alınan lisans baş-
vurularında, ölçüm zorunluluğu olmadığından proje saha-
sında herhangi bir ölçüm yapılmadan üretim lisansı almaya 
hak kazanmış projeler ortaya çıkmıştır. Ölçüm sonrasında 
tatmin edici bulunmayan rüzgâr performansları nedeni ile 
projeler hayata geçememiş, trafo merkezlerindeki kapasi-
teler atıl kalmıştır. Bu problemlerin tekrarlanmasını önle-
mek, ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlanmak, 
saha seçimlerinin doğru ölçüm verilerine dayandırılması 
ile oluşturulacak yapılabilir projeler üretilmesi gibi hedef-
ler gözetilerek yapılan mevzuat değişiklikleri sonucu RES 
projelerine ilişkin başvurular için bir yıl süreyle yerinde öl-
çüm yapılmasını ve rüzgar ölçüm istasyonu (RÖİ) kurulum 
ile rüzgâr ölçüm sonuç raporlarının MGM veya akredite ku-
ruluşlarca onaylanmasını öngören bir ölçüm mekanizması 
geliştirilmiştir. 

Söz konusu mekanizma uyarınca mevzuatta yetkilen-
dirilen akredite kuruluşların hangi kapsam ve standartlara 
göre akredite edilecekleri konusu yönetmelikte net olarak 
düzenlenmediğinden, bu hususun yeniden düzenlenme-
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rında bulunduğu ILCA ile MRA imzalamış diğer ülke-
lerde bulunan kuruluşların sahip oldukları laboratuvar 
akreditasyonun da ülkemizde tanınması gerekliliği 
doğmuştur. Bunun sonucunda EPLY’deki tanımıyla ak-
redite şirketler, ülkemizde ölçüm konusunda faaliyet 
gösterebilme imkânına sahip olmuştur. 

2. Ölçüm Standardının Belirlenmesi

Rüzgâr ölçümlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi 
için ölçümlerdeki belirsizliklerin önemli ölçüde azaltıl-
ması ve yapılabilir bir proje geliştirilebilmesi için bazı 
kritik noktalar bulunmaktadır. Bunlar;

	Ölçüm direği yüksekliği,

	Ölçüm direği üzerindeki sensör seçimi,

	Ölçüm direğinin kurulması gereken noktaların be-
lirlenmesi,

	Sahayı temsil etmesi beklenen RÖİ sayılarının be-
lirlenmesi,

	Veri toplama sistemi ve kayıt altına alınacak veriler 
ile veri kalitesinin izlenmesi ve veri kayıpları, olarak 
sıralanabilir. 

Ölçüme ilişkin standartların incelenmesi netice-
sinde yukarıda bahsedilen kritik noktalara ilişkin hu-
suslara yer verilen IEC 61400-12-1 standardının ve 
MEASNET‘in sahaya özgü değerlendirmesine ilişkin 
kılavuzun mevcut sistem ihtiyaçlarını karşılamaya en 
yakın standart olacağı görülmektedir. Bu standartların 
yanı sıra 2017 yılı Aralık ayında IEC tarafından 61400-
15 standardı çıkarılacaktır. Buna karşın mevcut sistem 
ile standartların karşılaştırılması neticesinde bazı ihti-
yaçların ikincil mevzuat yoluyla düzenlenmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır. Bu hususlar;

	Sahaya İlişkin Kullanım Hakkı Edinimi 

Ölçüme ilişkin yayınlanan standartlar/prosedürler 
ölçüme ilişkin teknik detayları kapsadığından ölçüm 
direği dikilecek sahanın kullanım hakkının elde edilme-
sine ilişkin herhangi bir husus belirtilmemektedir. Saha 
kullanımına ilişkin bu konunun mer’i mevzuata uygun 
olarak yapılması gerekmektedir.

	 RÖİ Yüksekliği 

MEASNET ve 61400-12-1 standardına göre RÖİ 
yükseklikleri, kurulması planlanan türbinin hub yük-
sekliğinin 2/3’ü kadar olması gerekmektedir. Mevzuat 
gereğince ülkemizde kurulan RÖİ’lerin yüksekliklerinin 
en az 60 m olması zorunluluğu bulunmakta olup RÖİ 
yüksekliğinin kurulması planlanan türbinlerin referans 
alınarak kurulmasına ilişkin bir atıf bulunmamaktadır. 
60 m’lik bir ölçüm 90-100 m’lik türbinlerin analizi için 

si ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda EPLY’nin 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi Resmi Gazete’nin 
23.12.2015 tarihli ve 29571 sayılı nüshasında yayımla-
nan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelik kapsamında “Akredite kuruluş: 
27.10.1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kuru-
mu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından, rüzgâr ölçümlerine ilişkin 
TS EN 61400-12-1 Elektrik Üreten Rüzgâr Türbinlerinin 
Güç Performansı Ölçmeleri, TS EN ISO 17025 Deney ve Ka-
librasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar ile 
güneş ölçümlerine ilişkin bu Yönetmeliğin yedinci bölümü 
ve TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarla-
rının Yeterliliği İçin Genel Şartlar uyarınca akredite edilmiş 
kuruluşu … ifade eder. ” şeklinde değiştirilmiştir. Ancak 
söz konusu maddede halen bazı hususların detaylı şe-
kilde düzenlenmediği görülmüştür. Bunlardan birincisi 
RÖİ kurulum ve rüzgâr sonuç raporlarının onaylatılması 
mekanizmasının öngörüldüğü EPLY’de onaylama işle-
mini yapacak akreditasyon çerçevesinin belirlenmesi, 
ikincisi ise uluslararası standartlara uygun ölçümlerin 
yapılabilmesinin sağlanmasıdır. Bu bakımdan sisteme 
uygun ölçüm mekanizmasının; öncelikle akreditasyon 
çerçevesinin belirlenmesi ve daha sonra sisteme uygun 
ölçüm standardının belirlenmesi olarak ikiye ayrılarak 
değerlendirilmesi daha uygun olacaktır.

1. Akreditasyon Çerçevesinin Belirlenmesi

TS EN ISO 17025 standardı rüzgâr ölçümleri yap-
maya ve bu ölçüm verilerini rüzgâr enerjisi değerlendir-
me kriterlerinde analiz edebilmeye yönelik bir akredi-
tasyonken, ölçüm direğinin ve ölçüm sonuç raporunun 
ilgili mevzuata uygun olduğuna dair onayı için gerekli 
akreditasyon ise TS EN ISO 17020 muayene akredi-
tasyonudur. EPLY’ye göre ise akredite kuruluş, EPLY Eki 
RÖİ kurulum ve ölçüm sonuç raporları onaylamaya yet-
kin kuruluştur. Ancak, bir iş prosedürünün incelenmesi 
ve şartlara uygunluğunun tayini için uygun akreditas-
yon kapsamının 17020 muayene akreditasyonu ola-
cağı görülmektedir. 17025 laboratuvar akreditasyonu 
ise deney veya kalibrasyon faaliyetlerinde bulunan bir 
laboratuvarın yeterliliğini ifade etmektedir. Akreditas-
yon çerçevesinin belirlenmesi aşamasında üçüncü ta-
raf olan onay mekanizmasının eksikliğinin beraberinde 
getireceği sakıncalar olabileceği düşünüldüğünde ve 
17025 akreditasyonunun rapor onaylanması konu-
sunda şirketlere yetki vermiyor olması durumu dikkate 
alındığında ise muayene ve kontrol konusunda 10720 
muayene akreditasyonu tercih edilmelidir. 

Diğer taraftan TÜRKAK’ın ILCA ile MRA (Karşılıklı 
Tanıma Anlaşması) imzalaması (“TÜRKAK Hakkında”, 
2017) neticesinde Almanya ve İngiltere’nin de arala-
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prosedürde topografik yapılarına göre basit ve komp-
leks olarak sınıflandırılan araziler için herhangi bir tür-
binin en yakın ölçüm direğine olan azami mesafe olan 
temsili yarıçap mesafeleri ayrı ayrı belirtilmiştir. Tem-
sil edilebilir yarıçaplar her bir sınıf için tanımlanmıştır. 
Bu durumda ülkemiz şartlarında arazi yapısına göre 2 
km’lik mesafelerde ölçüm direği yerleştirilmesi gerek-
mektedir. Böylelikle ölçümdeki belirsizlikler minimize 
edilecektir. Esasen sahaya yerleştirilecek türbinlerin 
konumlarına ve türbin sayısı kadar dikilecek RÖİ’ler ile 
yapılacak ölçümler ideal ölçümü minimum belirsizlikle 
elde eder. Böyle bir ölçüm teorik olarak ideal ölçüm ifa-
de etse de pratikte projenin risk maliyetini yükseltecek-
tir. Bu tip ölçümler yerine ve mevzuatta da saha içindeki 
bir direğin yeterli kabul edilmesi nedeniyle yatırımcılar 
tarafından ölçümün güvenilirliğinden çok maliyete iliş-
kin hususlar dikkate alınarak tek ölçüm diğeri ile proje-
ler geliştirilmektedir.

MGM Ölçüm Tebliği’nde ise aynı saha içinde birden 
fazla RÖİ kurulması durumunda bir RÖİ’nin diğerinden 
uzaklığının kurulan RÖİ uzunluğunun en az üç katı ola-
cak şekilde hesaplanması koşulu öngörülmüştür. Yani 
asgari 60 m olarak kabul edilen bir RÖİ’ye ilave olarak 
ikinci bir RÖİ’nin kurulması halinde birbirlerinden uzak-
lığı en az 180 m olarak hesaplanmalıdır. Ancak burada 
sahanın topografik yapısı göz önünde bulundurulma-
mış veya herhangi bir standarda atıfta bulunulmamıştır.

	Veri Değerlendirmesi 

MGM’nin Ölçüm Tebliği’nde ölçüm verilerinin 
MGM’ye iletilmesi, verilerin kontrolü ve değerlendiril-
mesine ilişkin hususlar bulunmaktadır. Verilerin iletil-
mesi kısmında verilerin her gün, sabit bir IP üzerinden 
otomatik olarak aktarılacağı ya da MGM tarafından uy-
gun bulunacak bir yöntemle aktarılacağı ifade edilmek-
tedir. Burada “MGM tarafından uygun bulunacak başka 

kullanılabilir, ancak gelişen türbin yükseklikleri ve mo-
delleriyle daha üst seviyelerdeki rüzgâr hızlarının tespit 
edilmesinin gerektiği durumlarda ölçüm belirsizliklerini 
arttıracaktır. 

Ölçümlerdeki belirsizlikleri en aza indirmek 
için türbin hub yüksekliğinin referans alınarak RÖİ 
yüksekliğinin belirlenmesi rüzgâr karakteristiğinin 
daha doğru bir şekilde belirlenebilmesi açısından kabul 
görmüş bir husustur. Bu bakımdan EPLY’de atıfta 
bulunulan standart olan 61400-12-1 standardının 
veya MEASNET prosedürünün esas alınması uygun 
olacaktır.

	Sahayı Temsil Edebilme

6446 sayılı Kanun’un “Üretim Faaliyeti” başlıklı 7 
nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde tesisin 
kurulacağı saha üzerinde ve/veya sahayı temsil edecek 
ölçüm verisinin istenmesi koşulu getirmiş, EPLY’nin 38 
inci maddesinde ise RÖİ’nin tesisin kurulacağı başvuru 
sahası içinde olması gerektiği belirtilmiştir. Görüldüğü 
üzere mevzuatta ölçümlerin sahayı temsiliyeti bakı-
mından sadece RÖİ’nin saha içerisinde olması yeterli 
kabul edilmiştir. Türkiye gibi saha topografyası ba-
kımından kompleks arazi yapısına sahip bir bölgede, 
sahanın temsil edilmesi koşulunun yalnızca santral 
sahası içinde RÖİ bulundurulmasına dayandırılmasının 
doğru bir ölçüm yapıldığı anlamı taşımayacağı aşikardır. 
Büyük bir sahanın tek bir köşesinde yapılacak bir ölçüm 
rüzgâr karakteristiğinin doğru bir şekilde anlaşılmasına 
engel teşkil edebilecek, bu da elde edilen verilerin sa-
hanın rüzgâr potansiyelini temsil edememesine neden 
olabilecektir. 

Saha temsili konusunda MEASNET tarafından ya-
yınlanan Sahaya Özel Rüzgâr Koşullarının Değerlendi-
rilmesi Prosedürü’nde yapılan ölçümlerin sahayı temsil 
etmesine ilişkin koşullar yer almaktadır. Söz konusu 
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kanizması bulunmaktadır. Ancak İngiltere ve Almanya 
örneklerinde olduğu gibi Avrupa genelinde ölçüm zo-
runluluğu bulunmamakta, proje geliştirme aşamasında 
yapılacak rüzgâr ölçümleri akredite kuruluşlar tarafından 
yürütülmektedir.

İkinci alternatif olarak da halen uygulanan bir yöntem 
olarak ölçümlerin geçerli standartlar kapsamında ak-
redite laboratuvarlar eliyle yapılması önerilmektedir. Bu 
kapsamda ölçüm zorunluluğu kalmalı ancak RÖİ ku-
rulum ve ölçüm sonuç raporlarının onaylanması gibi 
adımların kaldırılması gerekmektedir. Böylece, ölçüm 
sonuç raporu yerine akredite kuruluş tarafından hazır-
lanan bir değerlendirme raporuyla birlikte akreditasyon 
belgesinin onaylı bir örneğinin sunulması yeterli kabul 
edilebilecektir.

Sonuç olarak, rüzgâr ölçümleri için nasıl bir 
mekanizma öngörülürse öngörülsün ölçümlerin bel-
li standartlar çerçevesinde yapılmasının etkin kaynak 
kullanımı ve yapılabilir projeler üretmek için bir gerekli-
lik olduğu değerlendirilmekle birlikte, gerek onay meka-
nizmalarının kaldırılması şeklinde yeni bir mevzuat ya-
pısının tasarlanması, gerekse ülkemizle MRA (Karşılıklı 
Tanıma Anlaşması) anlaşması yapmış olan laboratuvar 
akreditasyonuna sahip Avrupa şirketlerinin herhangi 
bir izin/onay vs. gerek olmadan ülkemiz pazarında pay 
sahibi olması gibi dezavantajlar meydana gelebilece-
ğinden önerilen ilk alternatifin mevcut ihtiyaçlara daha 
uygun şekilde cevap verebileceği öngörülmektedir. 
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bir yöntem” ifadesi yeterince açık olmamakla birlikte 
herhangi bir standarda dayanmadığı da açıktır. Ayrıca 
MGM tarafından uygun görülen yöntemle veri iletimi 
yapılması durumda iletim periyodu da belirtilmemiş-
tir. Verinin değerlendirilmesi kısmında ise veri kaybı-
nın ancak %20 olabileceği, kayıp verilerin ise doğrusal 
enterpolasyon, hareketli ortalama, korelasyon, basit 
ortalamalarının alınması ve ortanca değer kullanımı 
gibi istatistiksel yöntemlerle tamamlanabileceği ifade 
edilmiştir. Veri düzeltme, reddetme, belirsizlik analizleri 
gibi değerlendirmelere yer verilmemektedir. 

ISO 61400-12-1 Standardında; veri elde etme sis-
temi, verilerin toplanması, düzeltilmesi, reddedilme-
si hususları detaylı şekilde açıklanmıştır. Aynı şekilde 
MEASNET’in Veri Değerlendirme ve Ekstrapolasyon 
başlıklı 8. Bölümü’nde; veri bütünlüğünün değerlendi-
rilmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, hangi verile-
rin çıkarılması gerektiği, eksik verilerin tamamlanması, 
uzun dönem veri tahminleri gibi konuları detaylı biçim-
de açıklanmıştır. 

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde yasal olarak 
zorunlu tutulan rüzgâr ölçümlerinin belli standartlara 
uygun olarak yapılabilmesi için makale kapsamında iki 
adet alternatif öneri sunulmaktadır: 

Birinci olarak; mevzuat uyarınca önlisans başvuru-
su sırasında sunulması istenen RÖİ Kurulum ve Ölçüm 
Sonuç Raporlarının onaylanması için yetkilendirilecek 
akredite kuruluşların muayene akreditasyonu olan 
17020 kapsamında akredite edilmesi, bu doğrultuda 
EPLY Madde 4’te yer alan akredite kuruluş tanımının 
”Akredite kuruluş: 27.10.1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk 
Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-
nun çerçevesinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS 
EN ISO 17020 muayene akreditasyonu çerçevesinde Ku-
rum tarafından hazırlanan ikincil mevzuat uyarınca akre-
dite edilmiş kuruluşu... ifade eder,” şeklinde değiştirilmesi 
önerilmektedir.

Bu durumda muayene akreditasyonu kapsamın-
da kontrol edilecek hususların da ayrıntılı şekilde yer 
alacağı bir yönetmelik/tebliğ hazırlanması ihtiyacı do-
ğacaktır. Yukarıda açıklanan RÖİ yüksekliği, veri de-
ğerlendirilmesi, saha kullanımı ve saha değerledirmesi 
bakımından yapılan karşılaştırmalar ışığında hazırlana-
cak ikincil mevzuatta mevcut tebliğdeki eksiklikler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca ölçüm sensör kalib-
rasyonu, sensörlerin yerleştirilmesi vb. hususlarda da 
ortak uygulamayı temin etmek amacıyla standartlara 
ikincil mevzuatta yer verilmedilir.

Daha önce bahsedildiği gibi, mevcut sistemde öl-
çüm direğinin ve ölçüm sonuçlarının onaylatılması me-
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özel sektör yöneticilerin de de yine kadın yönetici azlığını gö-
rüyoruz. Hiç yok değil ama yeterli de değil. Bu 
alanlarda pozitif ayrımcılığı görmü-
yoruz. Tam tersi kadın yönetici-
yi iş verenler belki de tercih 
etmiyor. Evlilik, hami-
lelik ve doğum son-
rası gibi süreçler 
işverenleri kor-
kutuyor. Hâl-
buki bunlar 
işveren –ça-
lışan koor-
dinasyonu 
ile çözü-
lebi lecek 
durumlar. 
E s n e k 
ç a l ı ş m a 
s a a t l e r i , 
teknolo j i-
den daha 
fazla ya-
rarlandı-
ğımız şu 
zamanlarda 
pek çok çözüm 
yolu var. Nitekim 
kadın yöneticinin 
negatif görünebilecek bu 
yönlerine karşı pek çok olum-
lu yanı var. Kadın yöneticilerin çoğu 
zaman erkeklere oranla daha disiplinli,  
titiz ve verimli çalıştığını, ekip yönetim kabiliyetlerinin daha 
iyi olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki cinsiyet eşitsizliği enerji 
sektöründe çok yoğun yaşanıyor. Hâlbuki pozitif ayrımcılık bir 
yana fırsat eşitliği tanındığı takdirde bayanların üst düzey gö-
revlere daha fazla geleceğine inanıyorum. 

Dünya enerji sektörü ile eşzamanlı olarak Türkiye 
enerji sektörünün de büyüdüğüne, geliştiğine ve 
kabuk değiştirdiğine şahit oluyoruz son yıllarda. 

2000’li yılların başında, malum Türkiye enerji piyasası 
serbestleşmeye başladı. Bununla beraber zaman içinde viz-
yon değişikliği de beraberinde geldi. Eskiden elektriği sadece 
kamu eliyle üretiyorken şimdi özel sektörün üretimde payı 
çok daha büyük duruma geldi. Özel sektör arenada yerini 
alınca enerji alanı sadece kamunun ve bürokratların olduğu 
bir alan değil iş dünyasının da hayli aktif olduğu bir alan hali-
ne geldi. Bu durum günümüz rekabetçi piyasalarına uyumlu-
laşmak açısından çok önemli ve olumlu bir adım oldu Türkiye 
açısından. 

Enerji üretiminde özel sektörün yer alması elbette pek çok 
mevzuat düzenlemeleri gerektirdi. Ayrıca piyasaya yeni giren 
özel sektör oyuncularının hukuki danışmanlığa ihtiyacı doğdu. 
İşte benim de bir bayan avukat olarak enerji sektörüne girişim 
böyle oldu. Malum enerji sektöründe bayan çalışan hem özel 
sektörde hem de kamu tarafında halen sayıca az. Ben tabi işin 
hukuk ayağındayım. Serbest çalışan bir avukat olarak enerji 
alanında uzmanlaştım. Ve ayrıca Global Enerji Derneğinin de 
başkanlığını yürütmekteyim. Her yıl Dernek olarak Ankara’da 
EIF Uluslararası Enerji Kongresi’ni düzenliyoruz. Bu kongreler 
vesilesi ile her yıl enerji sektöründen binlerce kişiyle görüşme 
fırsatım oluyor. Bu yıl 11. Kongreyi düzenleyeceğiz. Bu 11 yıl 
içinde bana en çok sorulan soru bir avukat ve bir kadın ola-
rak neden enerji sektöründe olduğum. İşte bu da gösteriyor 
ki hala enerji alanında bayan çalışan görmeye çok da alışık 
değiliz. Benim iki türlü zorluğum oldu bu sektörde. Hem kadın 
olmam (enerji nihayetinde erkek egemen bir sektör) hem de 
avukat olmam (ki bu sektör mühendis görmeye alışık). Haliyle 
neden bir avukat enerji sektöründe ve neden bir enerji derne-
ğine başkanlık ediyor diye düşünülmüş olabilir. Hâlbuki hukuk 
her şeyin temeli. Hele ki serbestleşen enerji sektörünün te-
mel mevzuat yapısının ve ikincil düzenlemelerin oluşmasında 
muhakkak ki hukukçulara ihtiyaç var. 

Hem bürokrasi üst düzey yöneticileri anlamında hem de 
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Kadınlar açısından bu negatif tablonun oluşmasında tabi 
bir de çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Kadınların da     
hedefleri doğrultusunda daha mücadeleci olması gerektiğini 
düşünüyorum. Evet belki maça 1-0 yenik başlıyoruz ama ağır 
rekabet ortamında bu mücadeleden vazgeçmemek lazım. İş 
hayatında başarı elde etmek istiyorsanız mücadeleniz yıllara 
sari olmalı. Hâlbuki pek çok kadın çalışanda, önce hırsa varan 
rekabet ama sonrasında ise vazgeçiş görüyorum. Bu yanlış. 
Doğru olan uzun soluklu mücadele ve motivasyon. 

Zira kadın olarak çalışma hayatında olmak, hele ki enerji 
sektöründe olmak hayli zor. Kendimden örnek verecek olur-
sam benim iki kızım var. Bazen erkek egemen sektör sizin 
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hamilelik, doğum ve doğum sonrası durumunuzu pek anlamı-
yor olabilir. Ben bu durumu biraz daha hafif hissettim çünkü 
ben serbest çalışıyorum. Ama tam zamanlı şirket bünyesinde 
çalışan bayanlar daha fazla zorluk çekebilirler. Ama herkes 
kendine göre çözümler üretebilir. Elbette zorluk hep var ama 
önemli olan sürdürülebilir motivasyonu sağlamak. Enerji sek-
töründe bazı bayan arkadaşlarım şunun da zorluğunu çekiyor; 
çoğu yabancı şirket olduğu için saat farkından dolayı her an 
işe hazır durumda olamayabiliyorsunuz ev, çoluk çocuk der-
ken.

Asıl sıkıntı şu; iş hayatında kadınların işe alınmaları, terfi 
ettirilmeleri ve eşit ücretlendirilmeleri bazen sırf kadın olduk-
ları için engellenmektedir. Hâlbuki burada önemli olan kadın 
veya erkek olduğuna bakmaksızın verimli çalışana odaklan-
maktır. 

Nitekim kadınların büyük oranda çalışma hayatına katıl-
ması uzun vadede ülke menfaatine olacaktır. Mesela hamile 
ve doğum yapmış kadınlara yasal izinler dışında daha esnek 
çalışma imkânı getirilebilir. Kreş açma zorunluluğunda 150 
kadın işçi sayısı daha düşürülebilir. Bu gibi önlemlerle nüfu-
sun %50’sini oluşturan kadınlar eminim daha fazla iş hayatın-
da yerini alacak. Ve çalışan üreten kesim arttıkça ülkemizde 
kazanacaktır. 

Türkiye enerji piyasasına dair

Malum Türkiye’de enerji tüketimi her geçen yıl artıyor. 
Bu nedenle arz güvenliğimizi sağlamamız ve enerji ithalatı-
nı azaltmamız açısından yerli ve yenilenebilir kaynaklar ön 
plana çıkıyor. Bakanlığımız da bu düşünceden hareketle milli 
ve yerli enerji politikalarını açıkladı ki bu çok akılcı bir yol. Bu 
kapsamda yerli kömürün ön plana çıkarılması, rüzgar ve gü-
neş gibi YEKA’ların oluşması ithalatın azaltılmasında önemli 
rol oynayacak. Bu kapsamda yine özel sektör yatırımları çok 
önemli. Özel sektör ve kamunun birlikte koordineli çalışması 
ve yatırımların yapılması ayrıca düzenleyici kuruluş tarafın-
dan gerekli düzenlemelerin yapılması, yerinde ve zamanında 
denetlenen bir piyasanın varlığıyla Türkiye enerji sektörünün 
her geçen gün daha da iyi olacağına inanıyorum. 

Her yıl düzenlediğimiz EIF Uluslararası Enerji Kongre ve 
Fuarlarında Türkiye enerji piyasasının günden güne geliştiğini 
daha net görebiliyoruz. Türk firmaları hem iç piyasada hem 
de yurt dışında yatırımlarını artırırken yurtdışından firmalarda 
Türkiye’deki yatırımlarını artırmaktadır. Yine geçtiğimiz gün-
lerde OSTİM’den bir heyetle Afrika’da Johannesburgh’da bir 
fuara katıldık ve Afrika İş Adamları Derneği ile Ticaret Oda-
sıyla görüşmeler yaptık. Burada Türkiye’ye olan ilgiyi yakın-
dan gördük. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları için pek 
çok yabancı şirket Türkiye’yi tercih etmektedir. Ayrıca enerji 
teknoloji transferinde de Türkiye önemli ve güvenli bir bölge 
olarak görülmektedir. 
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karşı ülkeleri korumak adına 18 Kasım 1974 tarihinde 
imzalanan Uluslararası Enerji Programı Anlaşması kap-
samında getirilen petrol stoku bulundurma zorunlulu-
ğudur.2

Anlaşma uyarınca, üye ülkelere bir önceki yıl günlük 
ortalama kullanımının içindeki net ithalatın 60 günlük 
kısmından az olmayacak şekilde petrol stoku tutma 
yükümlülüğü getirilmiş olup bu durum genel çerçevede 
petrol stoku bulundurma yükümlülüğünün de başlan-
gıcı olmuştur. Söz konusu minimum yasal zorunluluk 
1975-1976 yılında 60 günden 90 güne çıkarılmış3 ve 
o tarihten bugüne IEA tarafından 90 gün zorunluluğu-
nun üye ülkelerce yerine getirilip getirilmediğinin aktif 
olarak takibi yapılmakta ve bu durum periyodik olarak 
raporlanmaktadır.

Bu noktada akıllarda “Yaşanacak bir petrol şokunun 
olası etkilerini en aza indirme amacı ile üye ülkelere ge-
tirilen bu zorunluluk, bu amaca gerçekten hizmet etmekte 
midir?” sorusunun belirmesi kaçınılmazdır.

1991 Körfez Savaşı, 2005 Katrina ve Rita Kasırga-
ları ile 2011 Libya petrol kesintilerine karşı acil durum 
stoklarının salıverilmesine ilişkin ülkelerce gerçekleşti-
rilen kolektif eylemler ve bu sayede atlatılan kriz dö-
nemleri bu sorunun cevabına yönelik en somut örnek-
lerden olacaktır.4

Petrol, son 50 yılda dünyada birçok savaşın 
ve barışın, anlaşmaların ve anlaşmazlıkların, 
ülke çıkarlarının ve çıkmazlarının temel daya-

nağı olmuştur. Bu durumun en belirgin örneklerinden 
biri hiç kuşkusuz 1973 Petrol Krizi olup beraberinde 
ortak bir soruyu gündeme getirmiştir: “İleride yaşan-
ması muhtemel bir petrol krizine ülkeler gerçekte ne ka-
dar hazırlıklıdır?” Bu yönüyle, 1973 yılında Petrol İhraç 
Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) yaşanan siyasi 
olaylar neticesinde batı ülkelerine koymuş olduğu am-
bargo ile başlayıp yüksek petrol fiyatları ile sonuçlanan 
süreç, özellikle petrol ithalatı yapan dünya ülkelerini 
maliyetler ve enerji arz güvenliği konularında çok daha 
ciddi adımlar atmaya iten önemli kırılma noktaların-
dan olmuştur. 1974 yılında İktisadi İşbirliği ve Gelişme 
Teşkilatı (OECD) temelinde Paris merkezli bağımsız bir 
kuruluş olarak Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) kurul-
ması ise bu anlamda bir dönüm noktası niteliğindedir.1

Günümüzde, ülkemizin de içerisinde yer aldığı 30 
üye ülke ile faaliyetlerine devam eden IEA temelde 
enerji güvenliği, ekonomik büyüme, çevresel farkındalık 
ve dünya genelindeki anlaşmalar konularına odaklan-
makta olup özellikle enerji arz güvenliği ve bunun uy-
gun fiyatlarla sürdürebilirliğine ilişkin olarak kuruluşun-
dan itibaren birçok somut adım atmıştır. Bu adımlardan 
şüphesiz en önemlisi, petrol piyasalarında istikrarı 
sağlamak ve yaşanacak bir petrol şokunun etkilerine 
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Bu noktada IEA tarafından yayımlanan ve Ekim 
2017 için üye ülkeler tarafından bahse konu minimum 
90 günlük stok bulundurma yükümlülüğünün kaç gün-
lük kısmının karşılanır olduğunu gösterir rapor, okuyu-
cuların konuya ilişkin çıkarımlarda bulunmalarına ola-
nak sağlayacaktır.

Peki, ülkemiz bu noktada nerede ve biz neler yapı-
yoruz? 

Ülkemiz yükümlülüğüne ilişkin olarak ilgili lisans 
sahiplerinden aylık olarak alınan bildirimler Kurumu-
muzca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Pet-
rol İşleri Genel Müdürlüğüne (PİGM) sunulmakta, PİGM 
tarafından ise bu raporlar IEA’ya iletilmektedir.

Tablo 1 - Ekim 2017 Dönemi Ülkelere göre Petrol Stok Miktarları (Gün)

Ülkeler TOPLAM ENDÜSTRİ KAMU Yurt Dışında Tutulan Kısmı
    Sanayi Kamu

Kanada net ihracatçı 0 0 0 0
ABD 340 202 139 0 0
Toplam IEA Kuzey Amerika 340 202 139 - -
Avustralya 48 48 0 0 0
Japonya 186 77 108 0 0
Kore 199 110 88 0 0
Yeni Zelanda 91 64 26 0 26
Toplam IEA Asya Pasifik 165 80 86 - -
Avusturya 102 18 84 7 0
Belçika 166 81 86 14 57
Çek Cumhuriyeti 122 35 87 11 0
Danimarka net ihracatçı 0 0 0 0
Estonya 427 155 272 0 150
Finlandiya 226 109 117 1 0
Fransa 110 29 81 0 1
Almanya 136 34 102 5 2
Yunanistan 134 134 0 0 0
Macaristan 172 72 100 0 0
İrlanda 110 21 89 0 38
İtalya 132 124 8 16 0
Lüksemburg 98 98 0 90 0
Hollanda 248 189 59 0 34
Norveç net ihracatçı 0 0 0 0
Polonya 116 87 28 0 0
Portekiz 118 77 41 3 8
Slovak cumhuriyeti 126 38 88 0 0
İspanya 115 67 48 3 0
İsveç 196 196 0 15 0
İsviçre 171 171 0 8 0
Türkiye 91 91 0 0 0
Birleşik Krallık 238 238 0 82 0
Toplam IEA Avrupa 134 79 54 - -
Toplam IEA 256 152 103 - -
Toplam IEA net ithalatçıları 190 110 80 - -

International Energy Agency (2017). Closing Oil Stock Levels in Days of Net Import.http://www.iea.org/netimports/ adresinden alınmıştır.
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Kanuna göre ulusal petrol stoku, “zorunlu stok” ve 
“tamamlayıcı stok” tan oluşmakta olup rafinerici, akar-
yakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ikmal ettiği 
günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katı ile 
bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 20.000 
ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcıların tü-
ketimlerinin on beş günlük kısmına karşılık gelen miktar, 
zorunluk stok kısmına karşılık gelmektedir. Ulusal pet-
rol stokunun zorunlu petrol stoku dışında kalan kısmı 
olan tamamlayıcı stok ise rafinerici, işleme, dağıtıcı ve 
ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinden tahsil edilen gelir 
kapsamında rafinericiler tarafından tutulmaktadır.

Öte yandan, kanunda ulusal petrol stokuna ilişkin 
esasların belirlenmesi konularında Ulusal Petrol Sto-
ku Komisyonu (Komisyon) görevli kılınmış olup, 2013 
yılında kanunun 16 ıncı maddesine getirilen ek fıkra 
(28.3.2013-6455/42 md.) ile ulusal petrol stoku dü-
zenlemesi kapsamında ilgili lisans sahiplerinin bu-
lundurmakla yükümlü oldukları stokları denetleme ve 
tutulacak bu stokların miktarında azalma yapılmayacak 
şekilde ürün cinsini ve ürünlerin birbirine tahvil edilmesini 
düzenleme konularında Kuruma yetki verilmiştir. 

Verilen yetkiye istinaden 07/11/2013 tarih ve 
28814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piya-
sası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Söz konusu rapor incelendiğinde, üye ülkelerce yurt 
içinde ve/veya yurt dışında kamu ve/veya endüstri yo-
luyla tutulmakta olan petrol stoku miktarlarının, ülke-
mizde yalnızca yurt içinde ve endüstri aracılığıyla tu-
tulmakta olduğu anlaşılmaktadır. Kanada, Danimarka 
ve Norveç gibi net ihracatçı konumunda olup stok tut-
mayan ülkeler dışında kalan 26 üye ülke, net ithalatın 
ortalama 162 günlük kısmına karşılık gelen miktarlarda 
petrol stoku tutmaktadır. Öte yandan, Ekim 2017 ra-
kamlarına göre net ithalatın 91 günlük kısmına karşılık 
gelen miktarlarda petrol stoku bulunduran ülkemizin 
Yeni Zelanda ile birlikte en düşük petrol stoku tutan 
ikinci ülke olarak listede yer alması oldukça çarpıcı bir 
sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ulusal petrol stoku bulundurma yükümlülüğünün 
ülkemiz mevzuatımıza girmesi ise 23 Ocak 1981 yayımı 
tarihinde yürürlüğe giren “Uluslararası Enerji Programı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun” ile olmuş, en güncel haliyle ise 2003 tarihli ve 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında bulunan “Piyasada sürekli-
liğin sağlanması, kriz veya olağanüstü hallerde risklerin ön-
lenmesi ve uluslararası anlaşmalar gereği olağanüstü hal 
petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla bir 
önceki yıl günlük ortalama kullanımının içindeki net ithala-
tın en az doksan günlük miktarı kadar petrol stoku tutulur.” 
hükmü ile mevzuatımızda yerini almıştır.
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Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile ulusal stok yükümlü-
ğünün yerine getirilmesi ve denetlenmesine ilişkin bazı 
hususlar Kurumumuz tarafından belirlenmiş olsa da 
yönetmeliğin davaya konu 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendinin ikinci tümcesinin; ikinci fıkrasının 
(a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin birinci tümcesinin, aynı 
fıkranın (e), (f), (g) ve (h) bentlerinin Danıştay 13. Daire-
sinin 30.09.2014 tarihli ve 2013/3648 E. sayılı kararıy-
la Kurumumuzca, komisyon yetkisinde olan konularda 
düzenleme yapılmış olduğu gerekçesiyle yürütmesi 
durdurulmuştur. Özetle, Kurumumuzun zorunlu stokun 
etkin bir şekilde takip edilmesine ilişkin çabaları, 2017 
yılına kadar sonuçsuz kalmıştır.

Daha önce de değinildiği üzere, 2017 yılına kadar 
Kurumumuzca rafinerici, dağıtıcı ve serbest kullanı-
cı lisansı sahiplerinin (ulusal stok tutmakla yükümlü 
olanlar) Türkiye karasularında yer alan stoklarına ilişkin 
aylık bildirimler alınmıştır. Fakat bu bildirimlerin stok 
takibi için etkin bir yol olmadığı değerlendirildiğinden 
depolama ve rafinerici lisansı sahiplerinin tesislerinde 
bu kapsamda incelemeler yapılmış olup, Aralık 2016’da 
ise tesislerde yer alan tankların takip edildiği sistemlere 
ilişkin derlenen veriler çerçevesinde Kurumumuzca bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde, hâ-
lihazırda piyasada depolama faaliyeti gösteren lisans 
sahiplerinin %91’inin elektronik tank seviye izleme sis-
temlerine sahip olduğu ve yapılan tesis ziyaretlerinden 
de sistemlerde oluşan verilerin birbirlerine benzer ya-
pıda olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle, sektöre ek bir 
maliyet getirmeksizin söz konusu lisans sahiplerinin 
Kurumumuz tarafından daha etkin bir biçimde izlen-
mesinin önünde herhangi bir engel olmadığı sonucuna 
varılmıştır.

Öte yandan, 21/04/2017 tarihinde komisyonun 
2017/1 sayılı Kararı ile Kurumumuza 01/01/2018 tari-
hinden itibaren geçerli olacak şekilde bazı yükümlülük-
ler getirilmiştir. Bahse konu kararın 2 nci maddesinde 
“Lisans sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları petrol sto-
kunun izleme ve denetim faaliyetleri Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu tarafından gerçekleştirilir, buna ilişkin usul ve 
esaslar 01.01.2018 tarihine kadar uygulamaya geçilecek 
şekilde EPDK tarafından yayınlanır. EPDK tarafından ger-
çekleştirilen denetim faaliyetine ilişkin sonuçlar yıllık olarak 
Komisyona rapor edilir.” hükmü ile kararın EK-1’inin ikinci 
fıkrasında “Petrol Stoku; her an mevcut ve erişilebilir ol-

malı, stoklanacak ürünler üzerinden hiçbir kısıtlama veya 
engellemenin olmaması gerekmektedir.” hükmü yer al-
mıştır. Dolayısıyla petrol stoklarının her an mevcudiye-
tini kontrol edebilmek, stok izleme sisteminin bir par-
çası haline gelmiş olup hâlihazırda dağıtıcı ve rafinerici 
lisansı sahiplerinin Kuruma bildirim sistemi aracılığıyla 
gönderdiği aylık bildirimlerin, stok izleme için artık ye-
terli bir unsur olmayacağı değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan, mezkûr Kararın 4 üncü maddesinde 
“Lisans sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları stokların, 
hizmet alımı karşılığı diğer lisans sahiplerince tutabilme-
sine ilişkin düzenlemeler 01.01.2018 tarihine kadar uy-
gulamaya geçilecek şekilde EPDK tarafından yayımlanır.” 
hükmü yer almakta olup hüküm kapsamında takibin 
Kurumumuzca yapılabilmesi için stok izleme sisteminin 
kurulması zaruri bir hal almıştır.

Bu kapsamda Kurulun 27/07/2017 tarihli toplan-
tısında alınan 7204-9 sayılı “Stok İzleme Sistemine İliş-
kin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” (Karar) kabul edil-
miş ve 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 
01/08/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.

Söz konusu karar çerçevesinde 01/01/2018 tarihi-
ne kadar depolama faaliyetinde bulunan lisans sahiple-
rine tesislerinde yer alan lisansa kayıtlı tüm tanklarına 
tank ölçüm ve otomasyon sistemlerini kurma zorunlu-
luğu ile 01/01/2018 tarihi itibarıyla da bu kapsamda 
oluşan elektronik verileri kararın ekinde yer alan Stok 
İzleme Sistemi Kılavuzu’na göre oluşturmak ve web hiz-
meti aracılığıyla anlık olarak Kuruma sunma yükümlü-
lüğü getirilmiştir.

Mevcut durumda, Türkiye’de depolama faaliyetinde 
bulunan lisans sahiplerinin lisansa kayıtlı tankların-
da yer alan petrole ilişkin veriler yarım saat aralıklarla 
Kurumumuza iletilmektedir. Öte yandan, depolama 
faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin kimlere, han-
gi miktarlarda hizmet verdiği hususu da iletilen veriler 
kapsamında tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla, daha 
önce aylık bazda alınan bildirimler kapsamında lisans 
sahiplerince zorunlu stok yükümlülüğünün yerine ge-
tirilip getirilmediği hususu, mevcut durumda nerdeyse 
anlık olarak Kurumumuzca takip edilebilir hale gelmiş-
tir.
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Ürün bazında iletilen veriler ışığında ise, Türkiye 
kapasitesinin yaklaşık %42’sinin ürün içerdiği ve depo-
lanan ürünlerinin nerdeyse yarısının beyaz ürünlerden 
oluştuğu sonucuna varılmaktadır. Mevcut durumda 
lisans sahiplerince tutulan yaklaşık 4 milyon ton stok, 
kanun kapsamında tutulması gereken 20 günlük stok 
miktarlarının oldukça üstündedir. Öte yandan, bu mik-
tara eklenecek diğer stoklar (BOTAŞ, lisanssız depolar-
daki ürünler vs.) ve tamamlayıcı stoklar ile 90 günlük 
yükümlülüğün yerine getirilebileceği değerlendirilmek-
tedir.

Petrol stoku izleme sistemleri konusunda ülkemi-
zi diğer IEA ülkeleri ile karşılaştırdığımızda ise, petrol 
stoklarını günlük olarak izleyen İtalya dışında ülkele-
rin stokların anlık olarak izlenebildiği bir sistemin çok 
uzağında olduğu ve izleme sürecinin genel olarak be-
yan usulüne dayanıp stokların genel olarak T+1, T+2 
ay sonrasında izlenebildiği görülmektedir. Bu anlamda 
2018 yılı itibarıyla tamamen elektronik ve stokların an-
lık olarak izlenebildiği mevcut sistem ile ülkemiz, diğer 
ülkeler için tam bir emsal niteliği taşımaktadır.

2018 Ocak itibarıyla 101 depolama lisansı ile 4 rafinerici lisansı sahibi tarafından Kurumumuza iletilen toplam 
tank ve kapasite bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu stoklara İzmir’de 2018 yılı içerisinde faaliyetlerine 
başlaması beklenen rafinerinin stokları ilave edilmemiştir.

Tablo 2 - 2018 yılı başı itibarıyla Lisanslı Depolama Tesislerinin Durumu (m3)

Lisansa Kayıtlı Toplam Tank Sayısı (Rafineri dâhil) 1.797
Lisansa Kayıtlı Toplam Tank Kapasitesi (m³) 12.512.522
Rafinericilerin Toplam Tank Sayısı 482
Rafinericilerin Lisansa Kayıtlı Toplam Tank Kapasitesi (m³) 7.065.527

Tablo 2’de yer alan rakamlar çerçevesinde lisansa kayıtlı tankların neredeyse tamamı mevcut durumda anlık 
olarak izlenebilmektedir. İletilen veri kalitesinin de çok yüksek düzeylerde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
Kurumumuzca stokların etkin bir şekilde izlenmesi amacına tam anlamıyla ulaşılmış olduğunu söylemek hiç de 
abartılı olmayacaktır.

Tablo 3 - Ürün bazında toplam kapasite (m3) ve 2018 ilk dönem Tutulan Ortalama Stok Miktarı (ton)

Toplam beyaz ürün tank kapasitesi (m3) 5.987.346
Tutulan toplam beyaz ürün miktarı (ton) 1.969.072
Toplam diğer ürün tank kapasitesi (m3) 6.163.744
Tutulan toplam diğer ürün miktarı (ton) 2.095.427
Toplamda tutulan ürün miktarı (ton) 4.064.498
** *Beyaz ürün dışında kalan tüm ürünler diğer ürün olarak değerlendirilmiştir.
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Bilindiği üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Ta-
rifeler ve tüketicilerin desteklenmesi başlıklı 17 nci mad-
desinin altıncı fıkrası

“(6) Kurulca düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır:

…

d) (Değişik: 4/6/2016-6719/21 md.) Perakende satış tarife-
leri: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için, eşit 
taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, 
hükümleri ve şartları içerir. Serbest tüketici niteliğini haiz olma-
yan tüketicilere uygulanacak perakende satış tarifeleri, görevli 
tedarik şirketi tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelene-
rek onaylanır. Tedarik lisansı sahibi şirketin lisansında, elektrik 
enerjisi tüketim miktarlarına göre değişen tipte tarifelerin veya 
fiyat aralıklarının uygulanmasına ilişkin yükümlülükler yer ala-
bilir ve buna ilişkin hususlar Kurul tarafından düzenlenir. Pera-
kende satış tarifeleri, aktif enerji maliyeti, faturalama ve müş-
teri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti gibi 
perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm 
maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşur.” hükmü-
nü içermektedir. Bu kapsamda görevli tedarik şirketleri için 
perakende satış tarifeleri her üç ayda bir Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurulu (Kurul) tarafından onaylanmaktadır.

Bu Kurul Kararında 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan ve 1/1/2016 tarihinde yürürlü-
ğe giren Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ’in “Enerji tedarik maliyetinin kapsamı” baş-
lıklı 17 nci maddesinde yer alan Ω1 tanımı (YEKDEM maliye-
ti) değiştirilmiştir. Bu kapsamda ilgili hükmün son hali;

(1) Görevli tedarik şirketinin d perakende satış tarife dönemi için 
enerji tedarik maliyeti (ETMd) aşağıdaki eşitlikler (11), (12), (13), 
(14) (15) ve (16)’ya göre hesaplanır:

DGTBKMTETM d ++×Ω++++= )1()1( σλβα  
             (11)

…

Ω1 : YEKDEM kapsamında (a, d perakende satış tarife dö-
neminin ilk ayını göstermek üzere) (a-1) ayından başlayarak 
geçmişe dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş 
olan aylardaki görevli tedarik şirketine yansıtılan net bedele 
ilişkin gerçekleşmelerin, gerçekleşmelerin olmaması halinde 
ise daha sonra düzeltilmek üzere dikkate alınan öngörülerin, 
tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre 
için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

…

gösterir.

(2) Ω1, Ω2 ve Ω3 maliyet unsurları hesaplamalarda faiz oranı ile 
gerekli güncelleme yapılarak dikkate alınır.  

… 

şeklinde olmuştur. 

Daha önceki tanımda, görevli tedarik şirketlerinin organize 
piyasaya düzenlenen tarifeler üzerinden enerji temin eden 
tüketiciler için ödemiş oldukları YEKDEM (Ω1) bedelinin geç-
miş beşinci, dördüncü ve üçüncü ayların Ağırlıklı Ortalama 
Mevzuat Faizi (AOMF) ile güncellenmiş hali şirketlere ilgili 
tarife döneminde ödenmekteydi. Yapılan bu düzenleme 
ile, özellikle 2017 yılından itibaren YEKDEM kapsamındaki 
üretim santrallerinin sayısının ve dolayısıyla üretim 
hacminin artması ve dolar kurundaki yükselişle beraber 
YEKDEM kapsamındaki destekleme tutarlarının yükselmesi 
nedeniyle görevli tedarik şirketlerinin üzerinde önemli öl-
çüde finansman yükü oluşturan bu maliyetlerin azaltılması 
amacıyla 1 Nisan 2018’den itibaren geçerli olmak üzere geç-
miş n-5, n-4 ve n-3 ayların yerine; n-3, n-2 ve n-1 aylar için 
görevli tedarik şirketlerinin organize piyasaya düzenlenen 
tarifeler üzerinden enerji temin eden tüketiciler için ödemiş 
oldukları YEKDEM bedelleri ilgili tarife döneminde dikkate 
alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 1 Nisan 2018 tarife 
döneminde itibaren önümüzdeki üç tarife döneminde deği-
şiklik öncesinden kalan N-5 ve N-4 aylarına (Kasım-Aralık 
2017) ait YEKDEM destek tutarları Brüt Kar Marjı Tavanı 
(BKMT) ve Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faizi (AOMF) ile gün-
cellenerek görevli tedarik şirketlerine tarifeler yoluyla öde-
necektir. Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile, geriden gelerek 
görevli tedarik şirketlerine ödenmesi nedeniyle oluşan ve 
düzenlenen tarifeler üzerinden enerji temin eden tüketiciler 
için perakende satış tarifeleri içerisinde önemli bir maliyet 
olan Ω1’den kaynaklanan faiz tutarının değişiklik yapılmadı-
ğı durumda 2018 için yıllık yaklaşık 360 Milyon TL civarında 
oluşması beklenirken değişiklik ile birlikte bu maliyet yıllık 
140 Milyon TL civarında azalacaktır. Söz konusu azalmanın 
nihai tüketici tarifelerine olumlu yansıması olacaktır. 

Sonuç olarak, bu düzenleme ile düzenlenen tarifelerde yer 
alan YEKDEM bileşeni güncellenmiş, şirketlerin finansman 
maliyetleri azaltılmış, tüketiciye yansıyan faiz miktarı indiril-
miş ve gerçek zamanlı tarifeye yaklaşılmış olunacaktır.

KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ
Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de 

YEKDEM Bileşeninde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 22/02/2018 tarihli ve 
7704-03 sayılı Kurul Kararı1

Mustafa Çağrı PEKER / EPDK -Enerji Uzmanı
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Bilindiği üzere 02/01/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Dağıtım Yönetmeliği’nin “Sistem veri tabanı ve güncellenmesi” 
başlıklı 24 üncü maddesi “Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesindeki 
tüm tesis ve/veya teçhizatı gösteren bir veri tabanı oluşturur ve 
yatırımlara ilişkin birim maliyetleri güncelleyerek bu veri tabanına 
kaydeder. Bu bilgi ve belgeler talep edildiği takdirde, rapor halinde 
Kuruma sunulur.” hükmünü amirdir.
Bununla birlikte, 28/11/2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Da-
ğıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esasların “Şebeke 
İşletim Sistemleri Yatırımları” başlıklı 12 nci maddesinin bi-
rinci fıkrası “Şebeke işletimi için ilgili mevzuat kapsamında 
yapılması gerekli olan ve Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mali 
mevzuata uygun olarak aktifleştirilebilen uzaktan izleme ve 
kontrol sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, OSOS, kullanıcı yöne-
tim ve izleme sistemleri ve bu sistemlerin kullanımı için gerekli 
bilişim sistemi ve teknoloji yatırımlarına ilişkin harcamalar Şebe-
ke İşletim Sistemi Yatırımları olarak değerlendirilir.” hükmünü ve 
“Yatırım Harcamalarının İzlenmesi ve Raporlanması” başlıklı 16 
ncı maddesinin dördüncü fıkrası “Yıllar itibariyle kullanıma hazır 
hale gelen yatırımlara ilişkin varlıkların devreye alınma tarihi ve 
teknik özellikleri proje bilgileri ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemi ve 
sistem veri tabanında güncellenerek izleyen yılın Mart ayı sonuna 
kadar Kurumun erişimine sunulur.” hükmünü içermektedir. 
İlerleyen süreçte bu yükümlülük kapsamında bazı dağıtım 
şirketleri tarafından CBS kurulumlarının tamamlandığı 
Kuruma bildirilmiş, bazı dağıtım şirketleri ise herhangi 
bir bildirimde bulunmamıştır. Şirketlerin hizmet kalitesi 
alanındaki kapasitelerini ölçme amacı taşıyan ve bu çerçevede 
CBS yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğini de 
kapsayan bir anket formatı (HKAF) hazırlanarak tüm elektrik 
dağıtım şirketlerine gönderilmiştir. Anılan HKAF’ların incelen-
mesini müteakip yapılan çalışma sonucu dağıtım şirketleri 
arasında CBS kurma yükümlülüğünü kısmen veya tamamen 
yerine getirmemiş olan şirketlerin bulunduğu tespit edilmiş, 
gereği için çalışmalar başlatılmıştır.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde, elektrik dağıtım şir-
ketleri tarafından kurulmuş olan CBS’nin dağıtım şirketi ve 
elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda iyileş-
tirilmesi ve kurulan CBS’ler için tutulan verilere ilişkin asgari 
standartların belirlenmesi amacıyla bir usul ve esaslar met-
ninin hazırlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu usul 
ve esaslara ilişkin olarak hazırlanan taslak, elektrik dağıtım 
şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşların gö-
rüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasın-
da duyurularak iki hafta süreyle kamuoyu görüşlerine açılmış, 
gelen görüşler çerçevesinde çalışmalar nihayete erdirilerek 
22/03/2018 tarihli ve 7747-1 sayılı “Kurul Kararı ile “Elektrik 
Dağıtım Şirketleri Tarafından Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
İyileştirilmesine ve Standartlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esas-
lar”ın kabul edilmesine karar verilmiş ve 27/03/2018 tarih-
li ve 30373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Söz konusu usul ve esaslara EPDK’nın web sayfa-
sından da erişilebilmektedir. 
Öncelikle belirtilmelidir ki; Bu usul ve esaslar, elektrik dağıtım 
şirketleri tarafından kurulmuş olan CBS’nin dağıtım şirketi ve 
elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda iyileş-
tirilmesi ve kurulan CBS’ler için tutulan verilere ilişkin asgari 
standartların belirlenmesi, şirketlerin envanterlerinde bulu-
nan dağıtım varlıklarına ilişkin coğrafi konum bilgisi ve diğer 
bilgilerin düzenli bir şekilde kayıt altına alınması ve lisans sü-
resi sonrasında bir sonraki sorumlu lisans sahibi şirkete doğ-
ru olarak aktarılması amacıyla hazırlanmış bir düzenlemedir.
Bu usul ve esaslar ile dağıtım şirketleri tarafından kurulmuş 
olan CBS’nin hangi yapıda olması gerektiği, CBS’lerde ve-
rilerin ne şekilde ve hangi sıklıkta tutulacağı, hangi verilerin 
Kurum ile Kurumun belirleyeceği ilgili kurum ve kuruluşların 
erişimine sunulacağı, usul ve esaslar kapsamında yapılacak 
olan inceleme ve/veya denetimlerin hangi sıklıkla yapılması 
gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca söz konusu verilerin asgari 
doğruluk oranı ile veri doğruluğunun hesaplanmasına ilişkin 
yöntem belirlenmiştir. 
15/01/2018 tarihinde sektör temsilcileri ile gerçekleştiri-
len toplantı sonrasında gelen görüşler çerçevesinde bu usul 
ve esasların yayımlanması öncesi ve sonrasına ilişkin olmak 
üzere iki tablo üzerinden dağıtım varlıklarının karakteristik 
kontrolünün yapılmasında karar kılınmış olup, bu kapsamda 
gerekli düzenleme yapılmıştır. İlk taslakta yer alan dağıtım 
varlıklarına ilişkin karakteristik bilgilerin azaltılmasına ve ha-
lihazırda toplanmış olan veriler için ilave saha çalışması yapıl-
ması gerekeceğine ilişkin görüşler ifade edilmiş, bu görüşler 
çerçevesinde gerekli düzenleme yapılarak tutulması gereken 
veri sayısı optimum seviyeye getirilmeye çalışılmıştır.
Veri doğruluğu hesaplama yöntemi ise, teçhizat önemi dik-
kate alınarak puan ağırlıklarıyla hesaplama yapılacak şekilde 
yeniden kurgulanmıştır. Mevcut dağıtım varlıkları için veri 
doğruluğunun sağlanması ve bu Usul ve Esaslar kapsamında 
tamamlanması gereken yükümlülüklerin dağıtım şirketlerin-
ce 01/01/2019 tarihine kadar yerine getirileceği hüküm altı-
na alınmıştır. Bu konuda veri doğruluğu hesaplama yöntemi-
ne ilişkin olarak bir kılavuz doküman hazırlanarak, söz konusu 
hesaplamanın nasıl yapılacağı hususu hem dağıtım şirketleri 
için hem de inceleme ve/veya denetimi gerçekleştirecek çalı-
şanları için detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 
Son olarak genel bir değerlendirme yapılacak olursa; bu dü-
zenleme ile 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın lisans sahibi 
elektrik dağıtım şirketlerine vermiş olduğu görev ve sorumlu-
lukların daha etkin ve hızlı bir şekilde karşılanması için coğrafi 
bilgi sistemlerinde tutulan verilere ilişkin asgari standartla-
rın belirlenmesi, şirketlerin envanterlerinde bulunan dağıtım 
varlıklarına ilişkin bilgilerin düzenli bir şekilde kayıt altına alın-
ması ve hem bir sonraki lisans sahibi şirkete hem de Kurum 
ve kuruluşlara doğru olarak aktarılması adına yapılan bu dü-
zenlemenin son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

1 KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ

Mustafa YAVUZDEMİR / EPDK -Enerji Uzmanı

Elektrik Dağıtım Şirketleri Tarafından Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
İyileştirilmesine ve Standartlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esaslar2

Kurul Kararları 
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Enerji İstatikler

ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü (Milyon Sm3)

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

63,62 11.620,07 11.531,08 83,44 11.683,69 11.614,52

2018 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre İthalat Miktarı (Milyon Sm3)

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı

Rusya Federasyonu 5.348,28

8.000,88İran 1.521,83

Azerbaycan 1.130,76

LNG

Cezayir 882,19

3.619,18Nijerya 530,65

Diğer 2.206,35

Toplam   11.620,07

2018 Yılı Şubat Ayı İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

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

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

PTF: Piyasa Takas Fiyatı

SMF: Sistem Marjinal 
Fiyatı

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

LİSANSLI ÜRETİM*
    
23.078.033,11 
MWh

LİSANSSIZ                              
ÜRETİM**

503.784,50 
MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ*

81.913,46 MWe

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ

4.175,68 MWe

FATURALANAN 
TÜKETİM

  18.580.080,45 
MWh

İTHALAT 188.818 MWh

İHRACAT 206.637 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

178,056 TL/
MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF

168,843 TL/
MWh

KURULUŞ TÜRÜ

2018  ŞUBAT

KURULU GÜÇ* (MWe) ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 52.573,98 64,18

EÜAŞ SANTRALLERİ 20.034,95 24,46

YAP İŞLET SANTRALLERİ 6.101,81 7,45

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 1.823,82 2,23

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL. 1.378,90 1,68

TOPLAM 81.913,46 100,00

*Lisanssız santraller dâhil edilmemiştir.

KAYNAK TÜRÜ

2018 ŞUBAT 2018 ŞUBAT

TOPLAM 
KURULU 

GÜÇ* (MWe)

ORAN 
(%)

TOPLAM 
ÜRETİM* 

(MWh)

ORAN 
(%)

DOĞAL GAZ 26.519,48 30,80 7.525.919,84 31,91

BARAJLI HİDROLİK 19.885,33 23,10 2.120.893,19   8,99

LİNYİT 9.267,12 10,76 3.601.996,51 15,27

İTHAL KÖMÜR 8.938,85 10,38 5.394.334,81 22,87

AKARSU 7.576,73 8,80 1.555.233,32 6,60

RÜZGÂR 6.557,69 7,62 1.684.611,69 7,14

JEOTERMAL 1.063,73 1,24 571.231,24 2,42

FUEL OİL 728,31 0,85 58.673,60 0,25

TAŞ KÖMÜRÜ 616,15 0,72 224.810,51 0,95

BİYOKÜTLE 522,1 0,61 196.599,81 0,83

ASFALTİT 405,00 0,47 176.118,91 0,75

GÜNEŞ 4.000,94 4,65 471.026,20 2,00

NAFTA 4,74 0,01 0,00 0,00

LNG 1,95 0,00 368,00 0,00

MOTORİN 1,04 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 86.089,16 100,00 23.581.817,63 100,00

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

OCAK-MART DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)

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

Sanayi OG 21,9735 6,3355 0,43947 33,9232

Sanayi AG 21,9735 9,6625 0,43947 37,8491

Mesken 23,0927 13,0444 1,847416 44,8217

Ticarethane 23,0995 13,3577 1,84796 45,2001

Tar. Sulama 21,1108 10,9561 1,688864 39,8318
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PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2018 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton)

ÜRÜN TÜRÜ RAFİNERİ ÜRETİMİ İTHALAT İHRACAT YURTİÇİ SATIŞLAR 
(Tüketim)

TOPLAM ARZ  
(Rafineri Üretimi 

+ İthalat)

TOPLAM TALEP 
(Yurtiçi Satışlar + 

İhracat)

Benzin Türleri 697.633 - 371.454 299.959 697.633 671.413

Motorin Türleri 1.226.015 1.897.765 11.178 3.052.861 3.123.780 3.064.039

Fuel Oil Türleri 44.289 116.938 65.723 137.002 161.227 202.725

Havacılık Yakıtları 660.056 55.018 447.249 174.762 715.074 622.011

Denizcilik Yakıtları 208.719 - 254.061 5.239 208.719 259.300

Genel Toplam 2.836.713 2.069.721 1.149.666 3.669.822 4.906.433 4.819.488

2018 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)

TÜPLÜ 114.782 19,00

DÖKME* 20.826 3,45

OTOGAZ 468.496 77,55

Toplam 604.104 100

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

2018 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (ton)

Üretim İthalat Yurtiçi Satış* (Tüketim) İhracat TOPLAM ARZ  (Rafineri Üretimi + İthalat) TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

133.879 524.503 604.105 38.843 658.382 642.948

*Standardize LPG dâhil toplam satış

Enerji İstatistikleri




