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erhaba…
Ülkemiz 24 Haziran seçimlerinin ardından yepyeni bir sürece girdi.

Milletimiz tercihini yaptı, yeni sistemin rotasını çizdi.
Şimdi enerji sektörümüz için de farklı bir dönemin kapısı
aralanıyor.
Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretim ile Türkiye’yi hak ettiği aydınlık yarınlara ulaştırmak
için elbirliği ile çalışmayı sürdüreceğiz.
Daha hızlı ve etkin bir kamu yapısı ile daha fazla risk alan
daha girişimci bir özel sektörün ortaya koyacağı sinerji
ülke ekonomimizin de önünü açacaktır.
Mehmet Ertürk
Enerji Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu dönemin en büyük itici gücü hiç şüphesiz sektörümüzün yenilikçi beyinleri olacaktır.
Daha çok bilgiye, daha çok fikre, daha çok araştırmaya ve
geliştirmeye ihtiyacımız var.
Eski kafalılığa karşı icat çıkarmanın, yepyeni projeler üretmenin, dev gibi görünenler ile rekabet etmenin tam vakti.
Bugün geldiğimiz noktanın dünden çok daha iyi olduğunu
söylememize gerek yok.
Önemli olan yarının da bugünden çok daha iyi olacağına
inanmaktan, Türkiye’nin potansiyeline güven duymaktan
asla vazgeçmemek.
Saygılarımla.
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2023’e Beş Kala…
“Zaman büyük bir öğretmendir; ne yazık ki bütün öğrencilerini
öldürür.”
Alman yazar Curt Goetz’e ait bu söz ilk bakışta fazlasıyla karamsar görünse de göz ardı etmeye çalıştığımız bir hakikatin basit
ve tek cümlelik özeti aslında.
Kabul edelim ki; insanın hayata tutunmasını sağlayan zamanın
bitiriciliği değil, hedefler ve ideallerle süslenmiş “tükenmez” görüntüsüdür.
Biz de çocukken zamanı tükenmez görenlerdendik ve 2000’li
yıllara dair düşüncelere dalmaktan büyük keyif alırdık.
“Yıldız Savaşları” ve “Galactica” ile çocukluğu geçmiş bir kuşak
için milenyum hayalleri de farklıydı haliyle.
Henüz uçan taksilere binmiyor, robotlarla Japon kale oynamıyor,
ışın kılıçları ile sokaklarda gezmiyor olabiliriz. Ama bugün sahip
olduğumuz pek çok donanım ve teknolojik imkanın temelinde
hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali olduğunu yadsımamak gerekiyor. (Toprağın bol olsun Jules Verne)
Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlamaya şurada sadece 5 yıl
kaldı.
2023 hedeflerini hayata geçirebilmek için özellikle enerji sektörümüzün daha hızlı koşması, daha fazla üretmesi gerekiyor…
Peki ya 2023 sonrası?
Cevap gençlerimizin hayalleri ve o hayallerin peşinden ne kadar
kararlılıkla ilerleyebildiklerinde saklı olacak belki de…
Baki selam.

									
Bülent KAYA
bulentkaya@epdk.org.tr
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Doğal Gaz Dağıtım
Sektörü Düzenleyici
Hesap Planı
Serkan ŞEN
EPDK / Grup Başkanı
1.

Giriş

Doğal gaz dağıtım faaliyeti, “doğal tekel” özelliklerini içerisinde barındırmakta olup, 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu (Kanun) uyarınca ekonomik regülasyona tabi sektör olarak tanımlanmış ve sektörün bu anlamda düzenlenmesi görevi Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na (EPDK) verilmiştir. Bu kapsamda doğal gaz
dağıtım şirketlerinin (DŞ) müşterilerine yönelik dağıtım
faaliyeti kapsamında uyguladıkları dağıtım bedeli, doğal gaz piyasası mevzuatı çerçevesinde “tarife” olarak
EPDK tarafından belirlenmektedir.

lamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, ekonomik
düzenlemeye tabi doğal gaz dağıtım sektöründe ticari
iş ve işlemlerin belirlenmiş standartlar çerçevesinde
kayıt altına alınması ve bu suretle Düzenleyici Hesapların (Regulatory Accounts) oluşturulması gerekmektedir. Nitekim EPDK tarafından bu konuda 2014 yılında
başlatılan çalışmalar sonucunda, 27/08/2015 tarihli
ve 5750 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul)
Kararı ile Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap
Planı (Hesap Planı) ve İzahnamesi onaylanmıştır.
2.

İlgili Mevzuatta Hesap Planı’nın Yeri

EPDK tarafından tarifelendirme sürecinde DŞ’ler-

Kanun ve ilgili ikincil mevzuata bakıldığında, lisans

den çeşitli bilgi ve belgelerle birlikte tarife önerileri alın-

sahiplerinin muhasebe kayıtları ile ilgili yükümlülükle-

makta, hesaplamalarda DŞ’lere ait tüm detaylı bilgi ve

rinin ortaya konduğu çeşitli hükümlere yer verildiği gö-

belgeler ile sektör verileri birlikte değerlendirilmektedir.

rülmektedir. Nitekim Kanun’un 6 ncı maddesinin 1 inci

DŞ’lerin mali mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) çer-

fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde, “Birden

çevesinde kayıt altına aldıkları ticari defterler ile düzen-

fazla lisansa sahip olan aynı tüzel kişi veya aynı faaliyeti

ledikleri finansal tablolar söz konusu bilgi ve belgelerin

birden fazla tesiste yürüten tüzel kişiler, lisansa tabi her

en önemlileri arasında yer almaktadır. Zira bu bilgi ve

faaliyet veya tesis için ayrı ayrı muhasebe kayıtları tutmak

belgeler tarife hesaplamalarında dikkate alınan verinin

zorundadır.” denilmektedir. Yine Kanun’un 7 inci madde-

güvenilirliği noktasında en önemli yardımcı unsurlardır.

sinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ile doğal gaz piyasasın-

DŞ’lerin mali kayıtlarının ve bu kayıtların özeti niteliğindeki finansal tabloların güvenilirliğinin yanı sıra kıyaslanabilir olması; finansal analiz, risk analizi, verimlilik
analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan
bilgilerin standart bir şekilde temini açısından önem arz
etmektedir. Bu noktadan bakıldığında TTK ve mali mev-

da birden fazla konuda faaliyet gösteren tüzel kişilerin
muhasebe ayrışımlarını yapmaları zorunlu kılınmıştır.
Kanun’un Geçici 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d)
bendi ile de DŞ’lere 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren
dağıtım ve satış faaliyetleri için şirket içinde muhasebe
ayrışımı yapmaları yükümlülüğü getirilmiştir.

zuat kapsamında tatbik edilen muhasebe uygulamaları,

Kanun’daki ilgili düzenlemelere EPDK tarafından

tarife düzenlemeleri için ihtiyaç duyulan detaylı bilgileri

çıkartılan ikincil mevzuatta da yer verilmiştir. Örne-

istenilen şekil, içerik ve standartlar çerçevesinde sağ-

ğin, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 31 inci
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maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendinde, “… Tüzel kişiler
lisanslarında belirtilen faaliyetleri arasında hesap
ayrışımını yapmak zorunda olup, çapraz sübvansiyon
tesis edemez.” hükmü yer almaktadır. Aynı Yönetmelik’te “Hesapların Ayrıştırılması ve Çapraz Sübvansiyon
Yasağı” başlıklı ayrı bir maddeye de (35 inci madde) yer
verilmiştir. Bu madde uyarınca piyasada birden fazla
faaliyette bulunan ve/veya aynı faaliyeti birden fazla
tesiste yürüten lisans sahibi tüzel kişiler, lisansa tabi
her bir faaliyet veya faaliyette bulunulan her bir tesis
için ayrı hesap ve kayıt tutmak ve hesaplar arasında
çapraz sübvansiyon tesis etmemekle yükümlüdür. İlgili
maddede DŞ’ler ayrı olarak zikredilmiş ve DŞ’lere serbest tüketiciler ve serbest olmayan tüketicilere yapılan satış faaliyetleri ile sistem kullanıcılarına verdikleri
taşıma hizmetleri için ayrı hesap tutma ve bu hesaplar
arasında çapraz sübvansiyon yapmama yükümlülüğü
getirilmiştir.
EPDK tarafından hazırlanan ikincil mevzuat DŞ’lere
muhasebe uygulamaları ile ilgili olarak ilkesel yükümlülükler getirmekle birlikte bu yükümlülüklerin nasıl
yerine getirileceği noktasında somut ve teknik düzenlemeler ortaya konmamıştır. Aslında EPDK tarafından
Kanun’un Geçici 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d)
bendine dayanılarak hazırlanan 2002/1 No.’lu Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Genel Tebliği ile bu
konuda başlangıç niteliğinde bir adım atılmış1, ancak
2015 yılında kabul edilen Hesap Planı ve İzahnamesi’ne
kadar bu düzenleme dışında somut bir düzenleme getirilmemiştir.
Hesap Planı ve İzahnamesi 27/08/2015 tarihli ve 5750 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır. İlgili
Kurul Kararı uyarınca Hesap Planı ve İzahnamesi’nin
01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür. Böylelikle DŞ’lere, başta
uyguladıkları mevcut hesap planları olmak üzere muhasebe sistemi ile ilgili diğer işletme fonksiyonlarında
ihtiyaç duyacakları revizyonları hayata geçirebilmeleri
için yaklaşık 15 aylık bir geçiş süreci tanınmıştır. Kurul
Kararı’nda yer alan bir diğer önemli düzenleme Hesap
Planı ve İzahnamesi’nde gerek duyulacak revizyonların
yapılması hususunda Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesidir.2

3.

Hesap Planı ve İzahnamesi’ne Genel Bakış3

Hesap Planı ve İzahnamesi; EPDK tarafından belirli
bir numaralandırma sistematiği izlenerek oluşturulmuş
hesap numaraları ve hesap adlarını içeren Hesap Planı ile Hesap Planı’nın işleyişini detaylı olarak açıklayan
İzahname’den müteşekkildir.
Hesap Planı’na daha yakından bakıldığında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 175 inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca, 01/01/1994
tarihinden itibaren yürürlükte olan Tek Düzen Hesap
Planında belirtilen ana hesaplar ile belirli ana hesaplar altında EPDK tarafından oluşturulmuş yardımcı ve
alt hesaplardan oluşturulduğu görülmektedir. Hesap
Planı’nda yardımcı/alt hesap seviyesinde tanımlanmış
hesaplar için, DŞ’ler tarafından aynı veya daha alt düzey hesap açılıp açılamayacağı hususu hesap bazında
olmak üzere, Hesap Planı ve İzahnamesi’nde ayrı ayrı
belirlenmiştir. Dolayısıyla DŞ’lerin hangi hesaplar için ve
hangi şekilde yeni hesap oluşturacakları hususu detaylı
olarak tanımlanmıştır.
DŞ’lerin tüm gelir, gider, maliyet ve varlıkları Hesap
Planı’ndaki Bilanço, Gelir Tablosu ve Maliyet Hesapları
aracılığıyla ortaya konmuştur. Bu açıdan bakıldığında Hesap Planı’nda çerçevesi çizilen tüm gelir, gider, maliyet ve varlıkların DŞ’ler için yapılacak tarife
hesaplamalarında doğrudan dikkate alınıp alınmayacağı
sorusu gündeme gelmektedir. İzahname’nin “Temel İlkeler” bölümünde bu konu açıklığa kavuşturulmuş ve
Hesap Planı’nda yer verilen tüm gelir, gider, maliyet ve
varlıkların, tarife hesaplamalarında Kanun ile ilgili ikincil
mevzuat çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacağı ortaya konmuştur.
Hesap Planı’na geçişte önemli sorunlardan bir tanesi geçmiş uygulamaların yeni sistematiğe uyarlanmasıdır. Muhasebe sisteminin işleyişi gereği Gelir Tablosu ve
Maliyet Hesapları dönemlik çalışan ve her dönem sonu
itibariyle kapatılan hesaplar olduğu için bu hesaplara
yönelik Hesap Planı ile yapılan değişikliklerin uyumlaştırılması görece daha kolaydır. Bununla birlikte, Bilanço
Hesapları dönemden bağımsız olarak devamlı suretle
çalıştırılan hesaplardır. Özellikle mali mevzuat gereği

1 Bkz. “https://www.epdk.org.tr/Detay/DownloadDocument?id=Bo26zOhdkyg=”

3 Hesap Planı ve İzahnamesi ile ilgili tüm dokümana aşağıdaki bağlantıdan

2 Hesap Planı ve İzahnamesi’nin Kurul tarafından kabulünden sonra bugüne

ulaşılabilir:

kadar 3 (üç) adet güncelleme yapılmıştır.

“https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-96/tarifeler”
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belirli kalemlerin üzerinden amortisman ayrıldığı duran varlıklar için Hesap Planı’na geçişin belirli güçlükleri
bulunabilmektedir. Bu sorunun EPDK tarafından göz
önüne alınarak İzahname’de buna yönelik bir geçiş mekanizması öngörüldüğü görülmektedir. Daha yakından
bakacak olursak, Hesap Planı’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce DŞ’ler tarafından açılmış 2 numaralı Duran
Varlık Hesaplarının sağlıklı olarak yönetilebilmesi için;
i) Söz konusu hesapların, Baz Varlık Tabanının
(BVT) belirlendiği tarih sonrasından başlamak
üzere, Hesap Planı kapsamında oluşturulacak
yeni alt hesaplara aktarımının yapılmasının esas
olduğu,
ii) Söz konusu aktarımın yapılmasının mümkün
olmadığı (somut olarak gerekçelendirilebilmesi
koşuluyla) hallerde, Hesap Planı’nın yürürlüğe
girdiği tarihten önce açılmış ilgili ana hesaba 99
hanesi eklemek suretiyle yeni bir yardımcı hesap
oluşturularak geçmiş dönemin bu yardımcı
hesap altında takip edileceği
bir sistem geliştirilmiştir.
4.

Hesap Planı’na Göre Bilanço Hesapları

4.1. Dönen Varlıklara Genel Bakış
“Dönen Varlıklar” muhasebe literatüründe bir yıldan
kısa sürede nakite dönüştürülebilen varlıklar olarak
tanımlanmaktadır. Hesap Planı ve İzahnamesi’nde
Dönen Varlık hesaplarıyla ilgili “153.Ticari Mallar” ve
“181.Gelir Tahakkukları” hesaplarına özel önem verildiği görülmektedir.
“153. Ticari Mallar” hesabı DŞ’lerin
ticari mal olarak alıp
sattıkları emtiaların
izlendiği hesaptır. Bu

6
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hesap için Hesap Planı’nda belirli yardımcı/alt hesaplar oluşturulmamış olmakla birlikte, İzahname’de söz
konusu hesabın işleyişine açıklık getirilmiş, ayrıca hesabın altında oluşturulacak yardımcı hesaplara ilişkin
esaslar belirlenmiştir. Buna göre, İzahname’de, doğal
gaz dağıtım sektöründe ticari mal olarak alınıp satılan
tek emtianın doğal gaz olduğundan hareketle, kullanıcılara dağıtılmak üzere tedarikçilerden temin edilen
doğal gaz haricinde satın alınan mallara (örn; sayaçlar)
bu hesapta yer verilmeyeceği açıkça ortaya konmuştur.
Diğer taraftan, söz konusu ana hesabın tedarikçi bazında oluşturulan yardımcı hesaplarda takip edileceği,
tedarikçilerden, belirli müşteri grupları ve/veya tüketici
kademeleri için ayrı satış tarifesi üzerinden doğal gaz
alınması durumunda, ilgili tedarikçi için açılan yardımcı hesaba ilave haneler eklemek ve açık ve anlaşılabilir isimlendirme yapmak kaydıyla, 1 inci düzey alt hesap(lar) açılması gerektiği belirtilmiş ve konu hakkında
detaylı bir örneğe yer verilmiştir.
Yukarıda ortaya konan hesap kırılımı yaklaşımı ile
DŞ’lerin tedarikçilerden aldıkları doğal gazın kullanıcılara ilgili mevzuatta belirtildiği şekliyle ve alım maliyeti
üzerine herhangi bir ekleme yapılmaksızın yansıtıldığının denetim ve takibini kolaylaştıracağı, bahse konu
mali hareketlerin mali kayıtlara yansıtılması suretiyle de Kuruma sunulan verilerin doğruluğunun çapraz
kontrolünün daha sağlıklı şekilde yapılabileceği muhakkaktır.
Öte yandan, Hesap Planı’nda içinde çalışılan
dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte müşterilerden
tahsili ya da bunların adına borç
kaydı gelecek
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hesap döneminde yapılacak alım bedeli ve sistem
kullanım bedeli toplamından oluşan doğal gaz satış
gelirlerinin izlenebilmesi amacıyla “181. Gelir Tahakkukları” hesabının altında “181.01 Doğal Gaz Satış
Geliri Tahakkukları” başlıklı yardımcı hesap oluşturulmuştur.

mış ve söz konusu hesapların işleyişi İzahname’de detaylı olarak açıklanmıştır. Böylelikle doğal gaz dağıtım
sektörü şebeke yatırımları ilk defa ikincil mevzuat ile
sınıflandırılarak detaylı olarak tanımlanmıştır.4
Tablo 1. Yapılmakta Olan Yatırımların Sınıflandırılması

4.2. Duran Varlıklara Genel Bakış

01 Boru Hattı Yatırımları

DŞ’lerin yapmış oldukları ve “Maddi Duran Varlık” niteliğinde olan şebeke yatırımları tarife çalışmalarında
“Varlık Tabanı” hesaplamasında büyük öneme sahiptir.
Bu nedenle, Hesap Planı ve İzahnamesi’nde Duran Varlık hesaplarının sınıflandırılmasına özel önem verildiği
görülmektedir. İlgili hesap sınıfına daha yakından
bakıldığında;
Maddi Duran ve Maddi Olmayan Duran Varlık
hesapları için belirli yardımcı/alt hesaplar oluşturulduğu,
Maddi Duran Varlık hesapları içerisinde “258.
Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabının detaylı olarak yardımcı/alt hesaplara ayrıştırıldığı,

02 İstasyon Yatırımları
03 Münferit Hat Yatırımları
04 Servis Hattı Yatırımları
05 Sayaç Yatırımları
06 Hat Vana Yatırımları
07 Proje Hizmet Giderleri
08 Diğer Şebeke Yatırımları
09 Diğer Yatırımlar
Yapılmakta olan yatırımların aktifleştirilerek “251.
Yer Altı ve Yer üstü Düzenleri” hesabına aktarımında,
İzahname’de belirtildiği üzere, aşağıda sıralanan ilkelerin göz önüne alınması gerekmektedir:
- 258 numaralı hesapta takip edilen yatırım unsurlarının 251 numaralı hesaba aktarımında, ilgili
yatırımın tamamlanarak devreye alınabilir hale
gelmesi (kullanıma hazır hale gelmesi) ilkesi esas
alınır.

Tamamlanan şebeke yatırımlarının “251.Yer
Altı ve Yer üstü Düzenleri” hesabının altında, 258
numaralı hesap alt kırılımı ile uyumlu olacak şekilde
oluşturulmuş yardımcı/alt hesaplarda aktifleştirilmesinin öngörüldüğü, bir diğer ifadeyle şebeke unsurlarının bir bütün olarak “Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri” hesabı altında takip edilmesinin sağlandığı,

- Satın alındığı şekliyle (montaja gerek olmaksızın) kullanılabilecek nitelikte olan sabit kıymetler,
258 numaralı hesaba kaydedilmeksizin doğrudan
251 numaralı hesapta kayıt altına alınır.

söylenebilir.
“258. Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabı DŞ’lerin yapmakta oldukları şebeke yatırımlarının izlendiği
hesaptır. Hesapta yer verilen tutarlara esas maliyet,
işçilik ve malzeme toplamından oluşmaktadır. İşçilik
giderleri, esas itibariyle, tahakkuk eden hak edişlerde
yer alan bedeller olup, yatırımlar kapsamında şirket
personeli için katlanılan personel giderleri ile mali mevzuat uyarınca söz konusu hesapta izlenmesine izin verilen diğer çeşitli giderler (finansman, diğer çeşitli vergi,
resim, harçlar vb.) “258.09 Diğer Yatırımlar” yardımcı
hesabında takip edilecektir.
Hesap Planı uyarınca “258.Yapılmakta Olan Yatırımlar” ana hesabı Tablo-1’de yer verilen 9 (dokuz) adet
yardımcı hesaptan oluşturulmuştur. Tabloda yer verilen
yardımcı hesaplar için de ayrıca alt hesaplar tanımlan-

- 258 numaralı hesapta takip edilen ve bütünüyle tamamlanmamış olmakla birlikte tamamlanan bölümlerinin kullanılmasının (devreye alınmasının) mümkün olduğu yatırım unsurları için 251
numaralı hesapta aktifleştirme, ilgili kısımların tamamlanarak devreye alınabilir hale geldikleri tarih
itibariyle gerçekleştirilir.
5.

Hesap Planı’na Göre Gelir Tablosu Hesapları

Hesap Planı’nda DŞ’lerin;
- Doğal gaz piyasası mevzuat kapsamındaki gelirlerinin izlenmesinin,
4- Hesap Planı ve İzahname’sinin onaylanmasından sonra, bu düzenlemelerden de faydalanılarak 09/02/2017 tarihli ve sayılı 6914 sayılı Kurul Kararı ile
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Faaliyeti Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar kabul
edilmiş, böylelikle dağıtım sektöründeki yatırımların mevzuat altyapısı tamamlanmıştır.
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- Sistem Kullanım bedeli uygulamasının kademe bazlı olarak mevzuata uygun olarak işletilip
işletilmediğinin denetlenmesinin,
- Tarife çalışmaları kapsamında işletme gideri (OPEX) hesaplamalarında esas alınan sayaç
açma-kapama bedeli gelirleri, iç tesisat proje
onay gelirleri, sertifika hizmet bedeli gelirleri,
tarifeye esas varlıkların dağıtım faaliyeti dışında kullanımından ve bu tür varlıkların satışından
elde edilen dolaylı gelirler, tüketiciye verilen diğer hizmetler karşılığında tüketiciden tahsil edilen bedeller gibi gelir unsurlarının mali kayıtlara
yansıtılması suretiyle Kuruma sunulan verilerin
doğruluğunun çapraz kontrolünün
daha sağlıklı şekilde yapılabilmesine yönelik olarak
Gelir Tablosu ana hesaplarının detaylı şekilde yardımcı/
alt hesaplar şeklinde alt kırılıma tabi tutulduğu görül-

mektedir. Bu suretle DŞ’lerin ana faaliyet konusu olan
dağıtım faaliyeti kapsamında elde edebilecekleri gelirler, “600. Yurt İçi Satışlar” hesabının altında 14 (on
dört) yardımcı hesaptan oluşacak şekilde sınıflandırılmıştır (bkz Tablo-2). Bu suretle, DŞ’lerin doğal gaz satış gelirleri ile sistem kullanım bedeli gelirlerini ayrı olarak
takip etmeleri öngörülmüştür.
Diğer taraftan şirketlerin sistem kullanım bedeli
uygulamasını sağlıklı olarak işletip işletmedikleri, ayrıca tedarikçilerden kademe bazlı temin ettikleri doğal
gazı alım maliyeti üzerinden ilgili müşterilere yansıtıp
yansıtmadıklarının kontrolüne yönelik olarak, gerek
“600.01 Doğal Gaz Satışları” gerekse “600.02 Sistem
Kullanım Gelirleri” yardımcı hesaplarının Tablo-3’te
belirtilen kademeler altında tanımlanmış birinci düzey
alt hesaplarda izlenmesi yaklaşımı benimsenmiş, bu alt
hesapların da Tablo-4’te ortaya konan tüketici grubu
bazında takip edilmesi öngörülmüştür.

Tablo 2. Ana Faaliyet (Dağıtım) Kapsamında Gelirleri Sınıflandırılması
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600.01

Doğal Gaz Satışları

600.08

Deplase Hat Gelirleri

600.02

Sistem Kullanım Gelirleri

600.09

Yan Hizmet Gelirleri

600.03

Taşıma Hizmeti Gelirleri

600.10

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Gelirleri

600.04

Bağlantı Gelirleri

600.11

Ölçüm Ekipmanı Muayene Gelirleri

600.05

İç Tesisat İşlem Gelirleri

600.12

Kalibrasyon Gelirleri

600.06

Sertifika Hizmet Gelirleri

600.13

İlk Madde ve Malzeme Satış Gelirleri

600.07

Sayaç Açma Kapama Gelirleri

600.90

Gelir Tahakkukları

Tablo-3 ve 4’ten, Hesap Planı ile DŞ’lere müşterilerinin hem kademe hem de tüketici grubu bazlı takip edilebileceği abone yönetim sistemi kurmaları ve işletmelerinin teşvik edildiği/yükümlü tutulduğu anlaşılmaktadır. Bunun
yanı sıra, Hesap Planı’nda DŞ’lerin esas işletme faaliyeti kapsamında ya da dışında diğer olağan/olağan dışı gelir ve
karları ile diğer olağan/olağandışı gider ve zararları da tanımlanmış, böylelikle tüm şirketler için standart bir Gelir
Tablosu oluşturulması hedeflenmiştir.
Tablo 3. Tüketim Kademeleri

8

I. Kademe

0-10.000 Sm3 arası tüketim kademesi

II. Kademe

10.001-100.000 Sm3 arası tüketim kademesi

III. Kademe

100.001-1.000.000 Sm3 arası tüketim kademesi

IV. Kademe

1.000.001-10.000.000 Sm3 arası tüketim kademesi

V. Kademe

10.000.001-100.000.000 Sm3 arası tüketim kademesi

VI. Kademe

100.000.001 Sm3 ve üzeri tüketim kademesi
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Tablo 4. Tüketici Grupları
01. Mesken

Konut abonelerinin yer aldığı tüketici grubudur.
- Ticarethane, dükkan, atölye, depo, ardiye, matbaa vb. yerlerde faaliyet gösteren tüccar ve esnafların,
- Serbest meslek sahiplerinin,
- Özel ve vakıf sağlık kuruluşların,

02. Ticarethane ve Diğer

- Özel okul ve yurtların,
- Özel konaklama işletmelerin,
- Resmi kamu kurum ve kuruluşları, resmi okul ve yurtlar, kamuya ait tesisler
vb. tüketicilerin
- Dernek, Vakıf ve Hayır Kurumlarının,
- Diğer tüketici gruplarında yer almayan tüketicilerin yer aldığı tüketici grubudur.

03. Sanayi Tesisleri

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda tanımı yapılan sanayi işletmelerinin (elektrik
üretim santralleri hariç) yer aldığı tüketici grubudur. Bu tüketici grubundan kendi
ihtiyacı için elektrik üretim santrali sahibi olup da aynı sayaçtan sisteme bağlananlar da bu grupta değerlendirilir.

04. Organize Sanayi Bölgeleri

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulmuş Organize Sanayi Bölgelerinden oluşan tüketici grubudur.

05. Elektrik Üretim Tesisleri

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca Kurumdan üretim lisansı almış tüzel kişiler ile Mevcut sözleşmeler (Yİ, YİD vb.) kapsamında elektrik üretim faaliyetinde bulunan şahısların yer aldığı tüketici grubudur.

6.

Hesap Planı’na Göre Maliyet Hesapları

işletme (doğal gaz dağıtım) faaliyeti haricindeki
pazarlama faaliyeti için gerçekleştirilen reklam,
tanıtım, ilan vb. giderlerin,

OPEX’in tespiti tarife hesaplama sürecinin oldukça
önemli adımlarında bir tanesidir. Bu nedenle, Maliyet
Hesapları’nın Hesap Planı ve İzahnamesi’nde detaylı
olarak sınıflandırıldıkları ve açıklandıkları görülmektedir. Bu kapsamda Maliyet Hesapları; “740. Hizmet
Üretim Maliyeti”, “760. Pazarlama, Satış ve Dağıtım
Giderleri”, “770. Genel Yönetim Giderleri” ve “780. Finansman Giderleri” ana hesapları altında detaylandırılmıştır. DŞ’lerin ticari faaliyetleri göz önüne alındığında,
bu hesaplardan özellikle “740. Hizmet Üretim Maliyeti” ve “770. Genel Yönetim Giderleri” hesaplarının bir
adım öne çıktığı görülmektedir. İlgili ana hesaplara daha
yakından bakıldığında;
- “740. Hizmet Üretim Maliyeti” hesabı, doğal
gaz alım maliyeti haricinde ve doğrudan doğal gaz
dağıtım (mahalli gaz boru hattı ile nakil ve perakende satış) faaliyeti için yapılan giderlerin,
- “760. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri”
hesabı, 740 numaralı hesapta takip edilen esas

- “770. Genel Yönetim Giderleri” hesabı DŞ’lerin
faaliyetlerini gerçekleştirmek için katlanmış olduğu tüm giderler içerisinde, bu doğalgaz hizmetini
gerçekleştirirken direkt maliyet konusu olmayan;
yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini,
organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri,
kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve
mali işler servislerinin gider ve harcama kalemlerinin
kayıt altına alındıkları hesaplar olarak tanımlanmıştır.
Hesap Planı’nda yer verilen tüm ana Maliyet Hesapları’nın (740, 760 ve 770 numaralı hesaplar) gider çeşitlerine göre, Tablo-5’te gösterilen 7 (yedi) adet yardımcı
hesap altında izlenmesi öngörülmüştür. Söz konusu
yardımcı hesaplardan “İlk Madde ve Malzeme Giderleri”,
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“Personel Ücret ve Giderleri”, “Dışarıdan Sağlanan Fayda
ve Hizmetler” ile “Çeşitli Giderler” kalemlerine Hesap
Planı’nda daha çok önem atfedildiği görülmektedir.
Tablo 5. Maliyet Hesaplarının Yardımcı Hesap Kırılımı
0

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

1

Personel Ücret ve Giderleri

3

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

4

Çeşitli Giderler

5

Vergi, Resim ve Harçlar

6

Amortisman ve Tükenme Payları

7

Finansman Giderleri

Personel Ücret ve Giderleri, DŞ’lerin istihdam ettikleri personel için tahakkuk ettirilen ücret ve giderlerin
izlendiği yardımcı hesap olarak tanımlanmış ve yukarıda ifade edilen tüm ana Maliyet Hesapları’nın altında
ayrı olarak oluşturulmuştur. Böylelikle, DŞ’lerin istihdam ettikleri personele ilişkin tüm giderlerini faaliyet
bazında (esas işletme faaliyeti ise 740 numaralı hesap,
pazarlama faaliyeti ise 760 numaralı hesap, idari işler,
hukuk, muhasebe vb. için 770 numaralı hesap) ayrıştırma ve takip etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, esas
işletme faaliyeti olan dağıtım faaliyeti için bu ayrıştırma
bir adım daha ileri götürülerek hizmet yeri bazında da
personel giderlerinin takibi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, “740.1 Personel Ücret ve Giderleri” için ilgili personelin istihdam edildiği hizmet yeri dikkate alınarak; (1)
Müşteri Hizmetleri (2) Güvenlik Hizmeti (3) Teknik
Hizmetler (4) Genel Hizmetler olmak üzere 4
(dört) adet hizmet yeri tanımlanmış ve
buna göre alt hesaplar oluşturulmuştur.
Dağıtım sektöründe DŞ’ler
tarafından yürütülen faaliyetlerin önemli bir bölümü şirketlerin
personeli tarafından değil dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağlanmaktadır.
Bu hizmetlerden başlıcaları; sayaç okuma
ve faturalandırma, ihbar dağıtım, sayaç açma-kapama, iç tesisat işlemleri, periyodik
muayene ve sayaç kalibrasyonu, tahsilat işlemleri, çağrı merkezi hizmetleri ve danışmanlık ve müşavirlik giderleridir. İlgili giderler, büyük oranda dağıtım
faaliyetinin ana konusunu teşkil ettiği için bunların
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Hesap Planı’nda “740.3 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve
Hizmetler” hesabının altında tanımlanmış detaylı alt
hesaplarda takip edilmeleri öngörülmüştür. Öte yandan
dışarıdan sağlanan bazı hizmetlerin (örneğin danışmanlık hizmeti) doğrudan dağıtım faaliyetinin konusunu teşkil etmemesi mümkündür. Bu tür hizmetlerin kayıt altına alınabilmesi için Hesap Planı’nda 760 ve 770
numaralı hesapların altında da gerek duyulabilecek sayı
ve çeşitlilikte alt hesaplar tanımlanmıştır.
7.

Sonuç

Doğal gaz dağıtım sektörüne yönelik tarife belirleme sürecinde gerek duyulan verilerin muhasebe kayıtlarından kolay ve gerçeği yansıtacak şekilde elde edilebilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin
doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde ve sağlıklı
olarak temin edilebilmesi, ayrıca finansal analiz, risk
analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar
için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart ve doğru sınıflandırılmış bir şekilde temin edilebilmesi amacıyla EPDK
tarafından 2015 yılında Hesap Planı ve İzahnamesi
hayata geçirilmiştir. Hesap Planı sadece muhasebe
bilgi sisteminin temel parçası değil aynı zamanda dağıtım sektörünün işleyişini sistematik olarak özetleyen
bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir. Bu açıdan
ele alındığında, Hesap Planı ve İzahnamesi’nin dağıtım sektöründe meydana gelecek gelişmeler ile aynı
doğrultuda revize edilerek güncellenmesi, ayrıca ilgili
düzenlemenin sağlıklı olarak uygulanıp uygulanmadığı
konusunda EPDK tarafından sektörün devamlı suretle bilgilendirilmesi ve izlenmesinin büyük önem arz ettiği değerlendirilmektedir.
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Elektrik Piyasasında
Çatı ve Cephe
Uygulamalı Güneş
Enerjisine Dayalı Küçük
Ölçekli Üretim Tesisleri
Dr. Mustafa GÖZEN		
EPDK / Grup Başkanı
1. Giriş
Elektrik piyasasında güneş enerjisine dayalı elektrik
üretim alternatifi son yıllarda daha fazla gündeme gelmiştir. 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla ülkemizde lisanssız güneş enerjisine dayalı kurulu güç 4.680 MW’a
ulaşmıştır. Bu değer ülkemiz kurulu gücünün %5,4’üne
karşılık gelmektedir. Ülkemizde kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla küçük ölçekli çatı ve cephe uygulamalı lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin yaygınlaştırılması için kısa süre önce farklı bir düzenleme
yapılmıştır. Bu amaçla kamuoyunda “çatı mevzuatı”
olarak bilinen, tüketim tesisiyle aynı noktada olan ve
10 kW (10 kW dahil) güç ile sınırlanan üretim tesisleri
için başvuruları ve başvuru sonrası işlemleri düzenleyen usul ve esaslar 18/1/2018 tarihli ve 30305 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu makalenin amacı, çatı mevzuatının getirdiği düzenlemeleri ve diğer lisanssız üretim uygulamalarından
farklı taraflarını aktarmak, dünya uygulamaları çer-

2. Dünya Uygulamaları Çerçevesinde Farklı
Yatırım ve İş Modelleri
Dünyada çatı uygulamalı güneş enerjisinin desteklenmesinde genel olarak feed-in tariff (FiT) olarak
adlandırılan sabit fiyattan alım garantisi desteği uygulanmaktadır. Dünya uygulamaları incelendiğinde çatı
uygulamalı güneş enerjisine dayalı PV sistemleri için
farklı yatırım ve iş modellerinin benimsendiği ve uygulandığı görülmektedir. Bu modeller arasında yatırımın
tamamının ilgili kişi tarafından finanse edilmesi, başka
bir deyişle öz sermaye finansmanı, çatı kiralama, PV’nin
finansal kiralanması, üçüncü taraf sahipliği sayılabilir.
Bunun yanında bina sahiplerinin bir araya gelerek oluşturdukları kooperatif veya birden fazla bina çatısı üzerine uygulayıcı şirket tarafından PV kurulması da uygulanan modeller arasındadır. Bir diğer iş modeli ise
özellikle güneş ışınımı açısından zayıf
bölgede olan veya çatısında
sistem kurulumuna
uygunluk

çevesinde mevcut mevzuatın iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunmaktır.
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bulunmayan tüketicilerin bir araya gelerek farklı bir
yerde kurulan fotovoltaik sisteme ortak olmak yoluyla
fayda sağlamaya dayalıdır. Ayrıca güneş enerjisi yatırımlarına aktarılmak üzere özel fon oluşturulması da
seçenekler arasında bulunmaktadır.
Çatı uygulamalı güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için ölçüm bakımından iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Birincisi “net ölçüm” ya da genel olarak bilinen
adıyla “mahsuplaşma”, ikincisi ise “net faturalama” yöntemidir. Net ölçüm yönteminde üretimin tüketimden
fazla olduğu dönemler için ilgilisine ödeme yapılmaktadır. Net faturalama yönteminde ise üretilen ve tüketilen
elektrik birbirinden bağımsız olarak ele alınmakta, üretilen elektriğin tamamı alım garantisi fiyatı üzerinden
sisteme satılmaktadır.
3. İlgili Mevzuat
Ülkemizde lisanssız elektrik üretimine ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik ilk defa 3/12/2010 tarihli
ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6446
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 2013 yılında yürürlüğe girmesi ile lisanssız üretime ilişkin ikincil mevzuat
bu kanun hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. 2013 yılında mevzuat altyapısı tamamlanan lisanssız elektrik üretimi ile 1 MW’a kadar (1 MW dahil)
kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesislerine yönelik farklı bir düzenleme yapılmıştır.
Özetlemek gerekirse lisanssız üretim tesisleri için şir-

ket kurma ve lisans alma şartı olmaksızın üretim faaliyetinde bulunma imkanı bulunmaktadır. Bu tesislerden
üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin doğrudan 5346 sayılı
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanun kapsamında
değerlendirileceği hususu getirilmiştir.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine
İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’in 7 nci maddesinin altıncı fıkrası “Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık veya
Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum tarafından 10
kW’a kadar tip proje hazırlanması uygun görülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi tüketim tesisinin
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar doğrudan
bağlı üretim tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin
değerlendirilmesinde izlenecek usul ve esaslar ile Bağlantı
Anlaşması Çağrı Mektubu formatı Kurum tarafından belirlenir. Bu kapsamda gerçekleşecek olan rüzgar ve güneş
enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvurular, 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alan
rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için tahsis edilen kapasiteler dışında değerlendirilir.” hükümlerini
amirdir.
Yönetmeliğin söz konusu fıkrası çerçevesinde hazırlanması öngörülen usul ve esaslara ilişkin çalışmalar
tamamlanmış ve “Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle
Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı
Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar” 18/1/2018 tarihli ve 30305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
4. Çatı Mevzuatına ilişkin Usul ve Esaslar
Söz konusu mevzuat kapsamında kurulacak üretim tesislerinin, bu üretim tesisleri ile ilişkilendirilecek
tüketim tesisiyle aynı noktada olması öngörülmüştür.
Kurulacak üretim tesisleri için ilgili şebeke işletmecisine
başvuruda bulunulması gerekmektedir. İlgili şebeke işletmecisi, üretim tesisinin kurulacağı bölgeye bağlı olarak o bölgede görevli elektrik dağıtım şirketi veya OSB
dağıtım lisansı sahibi OSB’lerdir. OSB içerisinde kurulacak üretim tesisleri için söz konusu OSB’nin OSB dağıtım lisansı olmaması halinde, o bölgede görevli elektrik
dağıtım şirketine başvuruda bulunmak gerekecektir.
Bu mevzuatın muhatabının sınırlama olmaksızın
ülkemizin her bireyi olması hasebiyle mevzuatın sade
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ve anlaşılır olması için azami özen gösterilmiştir. Başvuruda istenen bilgi ve belgeler de yine aynı amaç doğrultusunda sadeleştirilmiştir. Başvuruda istenen bilgi
ve belgeler, usul ve esasların ekinde liste halinde yer
almaktadır. Usul ve esasların Yönetmelik’ten ayrılan
noktaları ile önemli görülen hususlar özet olarak aşağıda verilmiştir.
•

Söz konusu usul ve esaslar, sadece çatı uygulamalarını değil, cephe uygulamalarını da kapsamaktadır.

•

Üretim tesisinin kurulu gücü azami 10 kW (10 kW
dahil) olup ilişkilendirilen tüketim tesisi bağlantı
anlaşmasındaki sözleşme gücü (tüketim gücü) ile
sınırlandırılmıştır. Başka bir deyişle, üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek
tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz.

•

Bu usul ve esaslar kapsamında kurulacak üretim tesisi sadece bir tüketim noktası ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, bu usul ve esaslar
çerçevesinde tüketim birleştirme yapılması ve
yenilenebilir enerji kooperatifi kurulması imkanı
bulunmamaktadır.

turulamaması halinde, sisteme bağlanacak kişinin belirlenmesinde ilgili şebeke işletmecisine
yapılan başvuru tarihi esas alınacaktır.
•

Tüketim gücü 3 kW’a kadar (3 kW dahil) olan üretim tesisleri için yapılacak başvurularda doğrudan bağlantı görüşü oluşturulacaktır.

•

Eksik evrak tamamlama süreci öngörülmemiştir. Eksiksiz ve usule uygun yapılan başvurular
değerlendirmeye alınacaktır. Eksik başvuruda
bulunan veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişiler bir sonraki ay yeniden başvuruda
bulunabilir.

•

Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sonrası
proje onay işlemleri için ilgili kişiye 90 (doksan)
gün süre tanınmıştır. İlgili kişinin şebeke işletmecisine süresi içerisinde başvuruda bulunması
halinde, söz konusu süreye ek 90 (doksan) gün
ilave süre verilmesi öngörülmüştür.

•

Proje onay işlemleri sonrasında 15 (onbeş) gün
içerisinde Bağlantı Anlaşması’nın imzalanması
ve Bağlantı Anlaşması’nı izleyen 1 (bir) yıl içerisinde de üretim tesisisin kurularak işletmeye
geçmesi gerekmektedir.

•

Başvurular ilgili şebeke işletmecisinin merkez
birimine ya da varsa taşra birimine yapılabilecektir. Başvurular aylık bazda alınıp bir sonraki
ayın yirmisine kadar sonuçlandırılacaktır. Bu itibarla, ilgili şebeke işletmecisi tarafından yılda 12
(oniki) defa başvuru alınması öngörülmüştür.

•

Geçici kabul işlemlerinin tamamlanması sonrasında çift yönlü ölçüm yapan sayaçlar marifetiyle Yönetmelik’in 17 nci maddesi uyarınca üretim
ve tüketim değerleri saatlik olarak mahsuplaştırılacak ve her bir saat için üretim veya tüketim
fazlası tespit edilecektir.

•

Başvurular ilgili şebeke işletmecisi tarafından
trafo gücü ve gerekli olması halinde tüketim
güçlerine göre değerlendirilecektir. İlgili şebeke işletmecisine ait trafolarda trafo gücünün
%50’sine kadar kapasite tahsisi yapılabilecektir.
Bu usul ve esaslar kapsamındaki başvuruların
komisyon tarafından değerlendirilmesi öngörülmemiştir.

•

•

Aynı trafo için birden fazla başvuru olması ve tüketim miktarına göre bağlantı görüşünün oluş-

Her ay sonunda üretimin fazla olduğu saatler
için (her bir gün için üretimin fazla olduğu saatlerin
toplamı için o günkü dolar kuru üzerinden hesaplama yapılarak) gelir elde edilecektir. Tüketimin
fazla olduğu saatler için var ise üretim miktarları
düşülerek mevcut tüketime ilişkin anlaşma (ulusal tarife, serbest tüketici gibi) üzerinden elektrik
tüketim faturaları düzenlenecek ve ilgili fatura
bedeli tedarikçiye ödenecektir.

•

Diğer lisanssız elektrik üretim tesislerinden
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farklı olarak, tüketicinin değişmesi halinde (tüketim tesisinin el değiştirmesi) geçici kabul şartı
aranmaksızın üretim tesisi yeni tüketiciye devredilebilecektir. Ancak devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için yeni tüketici tarafından ilgili
şebeke işletmecisine 30 (otuz) gün içerisinde
başvuruda bulunulması gerekmektedir.
•

Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçen
üretim tesislerinde tüketicinin değişmesi halinde ise yeni tüketici tarafından tüketim aboneliği
ile ilgili sözleşmelerin yapılması (perakende satış
sözleşmesi ya da serbest tüketiciler için ikili anlaşma) ve ilgili şebeke işletmecisine başvuruda

bulunulması halinde 2 (iki) gün içerisinde sistem
kullanım anlaşması imzalanarak ihtiyaç fazlası
enerjinin değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler başlatılacaktır.
•

Başvuru aşamasından itibaren tüm süreç ilgili
şebeke işletmecisinin internet sayfasından takip
edilebilecektir.

Bu Usul ve Esaslarda yer almayan hususlar hakkında başta Yönetmelik ve bu Yönetmelik’in uygulanmasına dair tebliğ olmak üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili
mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilecektir. Usul
ve Esaslar kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin süreci özetleyen yol haritası Şekil-1’de verilmiştir.

Şekil-1: Çatı/Cephe Uygulamalı Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri için Yol Haritası
Usul ve esaslar kapsamındaki ilk başvurular
(Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeler ve Ek-2
ile şebeke işletmecisine {Merkez/Taşra})
tam ve eksiksiz sunulmayan başvuru
değerlendirmeye alınmaz.

Ocak 2017

6 ncı maddenin ikinci ve dördüncü fıkra
hükümleri saklı kalmak kaydı ile bağlantı
görüşü ve Ek-3 çağrı mektubu
oluşturulması

− Tam ve eksiksiz sunulmayan başvurular (eksiklikler ile)
− Olumsuz başvurular (gerekçeler ile birlikte)
− Çağrı mektubu düzenlenen başvurular ilan edilir.
• Ayın 25’inde Ek-5 duyurulur.
• İlanı takip eden 7 gün içinde çağrı mektubu elden alınabilir. Aksi takdirde
postaya verilir.

1-20 Şubat 2017
20-28 Şubat 2017

Bağlantı anlaşması imzalayanlar ile
çağrı mektubu hükümsüz hale
gelenlerin ilanı

21-31 Temmuz 2018

Lisanssız üretim tesisinin tamamlanması

28 Haziran-13 Temmuz 2019

Bağlantı anlaşması imzalanması

28 Haziran-13 Temmuz 2018

Sistem kullanım anlaşması’nın imzalanması
ve üretim tesisinin işletmeye geçmesi

14-16 Temmuz 2019
(Bağlantı anlaşması’nın son günü 13 Temmuz
2019’da geçici kabulün yapıldığı varsayımıyla)

Çağrı mektubunun tebliğ edildiği tarihten
itibaren 90 gün içerisinde proje onayı 90 gün
içerisinde proje onayı ve imar belgesi için
başvuruda bulunulmak kaydıyla 30 gün ek
süre

28 Haziran 2018
(28 Şubatta tebellüğ eden kişi için
90+30 gün sonu)

YEKDEM kapsamında mahsuplaştırma ve
ödemelerin başlaması

16 Temmuz 2019
(Sistem kullanım anlaşma tarihi olduğu
varsayımıyla)

Açıklamalar
1. Usul ve esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
2. Usul ve esaslarda düzenlenen hususlar dışında yürütülecek iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
3. Tüketim tesisine ilişkin bağlantı sözleşmesi gücü kadar başvuru yapılabilir.
4. Her bir tüketim tesisi için tek bir başvuru yapılabilir, tüketimleri birleştirerek başvuruda bulunulamaz.
5. İlgili şebeke işletmecisine ait trafolarda transformatör gücünün yarısı kadar başvuru alınabilir.
6. Yeterli kapasite olmaması halinde tüketim gücü yüksek olana öncelik verilir.
7. Olumsuz sonuçlanan işlemlerin sonunda talep edilmesi halinde başvuru evrakı iade edilir.
8. Tüketicinin değişmesi ve yeni tüketici tarafından başvuruda bulunulması halinde geçici kabul şartı aranmaksızın üretim tesisi devredilebilir.
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5. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Çatı mevzuatının 18/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle ülkemizde güneş enerjisine yönelik hedeflere ulaşılması noktasında önemli bir adım atılmıştır.
Çatı mevzuatı ülkemiz için yeni bir mevzuat olup elektrik
piyasası açısından bir dönüm noktasıdır. Bu tür üretim
tesisleri, elektrik tüketicisini “üretici” haline getirmesi,
tüketim noktasında elektriğin üretilmesi ve sistemde
kayıp-kaçak yönlerinden piyasa işleyişine olumlu katkıda bulunacaktır. Ülkemizin enerji ithalatına dair ihtiyacını azaltarak, cari açığa ve neticede makroekonomik
parametrelere olumlu katkıda bulunması beklenmektedir. Yapılacak yatırım tutarının zamanla azalması ve
mevcut destekleme fiyatı ve döviz kuru düzeyi dikkate alındığında, daha fazla kişinin bina üzerinde çatı PV
sistemleri kurması yönünde teşvik edileceği öngörülmektedir. Ancak çatı PV modüllerinin yeni yatırım şekli
olması, önemli ölçüde bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmesinden dolayı yatırımcıların olumsuz etkilenmemesi
için gerekli piyasa araştırması yaptıktan sonra yatırım
kararı almalarında fayda görülmektedir.
Ayrıca PV sistemlerde elektrik üretimi sadece gündüz ve güneş ışığının olduğu saatlerde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, PV sisteminin bu özelliği dikkate alınarak depolama ve talep tarafı yönetimine gerekli ağırlık
verilmelidir. Bunun yanında çatı uygulamasının artabileceği ve ülkemiz potansiyeli dikkate alındığında, yerli
panel üretimine destek verilmelidir. Ülkemizde montaj
yoluyla panel üretimi yapılmaktadır, ancak hücre teknolojisine yönelik üretim gerçekleştirilmemektedir. Bununla birlikte ülkemizde gittikçe artan bir şekilde yerli
panel ve diğer aksamın üretilmesi ve Yenilenebilir Enerji
Kaynak Alanları Yönetmeliği (YEKA) kapsamında ihalesi
yapılan Karapınar güneş projesi kapsamında yerli panel
üretim fabrikasının devreye alınmasıyla bu konudaki
eksikliğin de kısa sürede giderileceği düşünülmektedir.
Çatı mevzuatı yanında diğer hususlarda gerekli çalışmaların yapılması ve uyumun sağlanmasının da gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda;
•

•

•
•

Çatı tanımının uyumlu bir şekilde tüm mevzuatta yapılması, çatının hukuki statüsü konusundaki belirsizliklerin giderilmesi (Işıksungur, 2018),
Çatı uygulamasına finansman sağlamak amacıyla çeşitli yatırım ve iş modellerinin geliştirilmesi,
Proje onay ve geçici kabul işlemlerinin kolaylaştırılması,
Yapı ruhsatı ve bu konuda varsa izin sürecinin
belirlenmesi,

Mahsuplaşmanın saatlik yerine farklı dönemler
için uygulanabilirliği,
konularının çatı mevzuatı kapsamında yapılacak
yatırımların yapılabilirliğini olumsuz etkilemeyecek
şekilde gözden geçirilmesinde ve mevzuatlar arasında gerekli uyumun sağlanmasında fayda görülmektedir. Diğer taraftan 27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı
Resmi Gazetenin 2 nci mükerrer sayısında 7103 sayılı
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
3 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
9 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları
konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu
gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının
karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim
tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını
son kaynak tedarik şirketine satanlara ilişkin muafiyet
getirilmiştir. Bu çerçevede söz konusu hüküm kapsamındaki kişiler için fatura kesme, defter tutma ve vergi
muafiyeti getirilmiştir.
•

Yukarıda da vurgulandığı üzere, çatı mevzuatı ülkemizdeki tüm elektrik tüketicisine hitap etmesi nedeniyle tüketicilerin bu konuda bilgilendirilmesinin önem arz
ettiği düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
1. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
2. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin
Kanun
3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
4. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
5. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
6. 18/01/2018 tarihli ve 30305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 28/12/2017 tarihli ve 7590 sayılı
Kurul Kararı, “Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi ile Aynı
Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç
Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Ulus ve Esaslar”ın onaylanmasına ilişkin Kurul Kararı
7. Işıksungur, Ö. D. (2018). Çatı Kurulumlarının
Önündeki Hukuki Problemler, http://www.dogerlihukuk.com/wp-content/uploads/2016/10/solarcati-dogerlioglu.pdf, erişim tarihi; 19/01/2018
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Yaklaşık 8 ay önce genç bir bürokrat olarak EPDK
bünyesinde önemli bir göreve atandınız ve bugün
doğal gaz sektörüne yön veren isimlerden birisiniz…
Göreve geldiğiniz günden bu yana neler yaptığınıza
dair, özellikle de kendinize ve dairenize nasıl bir rota
çizdiğinize dair kısa bir değerlendirme alabilir miyiz?
Öncelikle şunu vurgulamam gerekir, EPDK Doğal
Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı bünyesinde 12 nci hizmet yılımı doldurdum. Toplam 15 yıllık kamu hizmetimin 12 yılını Dairemizde geçirdim. Bu nedenle Dairemizde görev yapmakta olan tüm kademedeki personel
ile hem arkadaşlık hem de kamu görevinin gereği olan
hiyerarşik bir ilişkimiz var. Hem daire personeli beni çok
iyi tanıyor hem de ben kendilerini çok iyi tanıyorum.
Aramızda saygı ve güvene dayalı bir bağ mevcut. Bunun yanında, sektörü ve sektörün güçlü/zayıf yönlerini
de yakından biliyorum. Bu durumun getirdiği avantajı
gerek Dairemizin sorumluluğunda olan işlerin icrasında
gerekse de sevk ve idare konusunda fazlasıyla yaşıyoruz. Sektör ile sürekli iletişim ve istişareye dayalı bir
yönetim anlayışıyla işlerimizi yürütüyoruz. Tüm arkadaşlarım bu anlayışla doğal gaz piyasasının gelişimi için
samimi bir gayretle çalışıyor.

Hüseyin DAŞDEMİR

EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanı
1978 yılında Bursa’da doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra 1996
yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde
lisans eğitimine başladı. 2000 yılında lisans
eğitimini tamamladı. 2000 - 2002 yılları arasında
tekstil sektöründe iş hayatına atıldı. 2003
yılında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde kamu
hizmetine başladı. 2003 - 2006 yılları arasında
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeaki çeşitli
birimlerde akademik ve idari görevlerde bulundu.
2006 yılında EPDK’ya ataması yapıldı. 2006
yılından günümüze EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi
Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. 2014 yılı
Eylül ayında Dağıtım Grup Başkanı olarak atandı
ve 3 yıl süreyle grup başkanı olarak görev yaptı.
Eylül 2017’den bu yana Doğal Gaz Piyasası Dairesi
Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki kız
çocuğu babasıdır.
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Son birkaç yıl içerisinde Dairemizin personel yapısında ciddi bir değişim yaşandı. Hem Kurum içerisindeki
farklı birimlere, hem de Kurum dışında gerek özel sektöre, gerekse de diğer kurumlara dairemizden çok sayıda
transfer yaşandı. Bunun yanında yeni uzman yardımcısı
arkadaşlarımız aramıza katıldı. Dairemizde uzun süredir
görev yapan tecrübeli arkadaşlarımız ile aramıza yeni
katılan genç arkadaşlarımız arasında güzel bir uyum
yakaladık. İnşallah yakaladığımız bu uyumu işlerimize
yansıtarak, doğal gaz piyasasına yönelik yapılacak düzenlemeler konusunda kaliteyi en üst düzeye çıkarmayı
amaçlıyoruz.
Dairemizde yeni göreve başlayan arkadaşlarımıza teknik bilginin yanı sıra yenilikçi, vizyoner ve çözüm
odaklı bir bakış açısı da kazandırmaya çalışıyoruz. Fırsat
buldukça sık sık geniş katılımlı toplantılar yapıyoruz. Bu
toplantılar sırasında, yeni arkadaşlarımızın işler hakkında bilgi sahibi olmalarını, müzakere ve mukayese
kabiliyetlerini artırmayı, süreç yönetimi ve düzenleme
kavramlarını öğrenmelerini amaçlıyoruz. Dünyadaki ve
ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek zamanı
doğru okuyabilen, ülkemiz ekonomisinin büyümesinde
enerjinin ve iyi enerji yönetiminin önemini kavrayabilen, sektörün sorunlarına yine sektör ile istişare halinde
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çözümler üretebilen, piyasanın önünden giderek yönlendirici olabilen, meselelere zorluklar çıkaracak şekilde
değil ön açıcı ve destekleyici bakabilen, farklı görüşlere
ve müzakereye açık olan, Kurumumuzun ana strateji ve
hedeflerine uygun olarak tüketiciyi her zaman önceleyen ve düzenlemelerin odak noktasına koyan anlayışa
sahip bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlayış ve
yaklaşımları yerleştirip kalıcı hale getirebildiğimiz takdirde yaptığımız işlerde performans ve kalitenin artacağına inanıyoruz. Her ne iş yaparsanız yapın, çalıştığınız
ekibin bilgisi ve kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun,
ekip arasında gerekli uyum ve güveni tesis edemediğiniz takdirde başarısızlığın kaçınılmaz olacağını biliyoruz. Geçmişte yaşanan olumlu/olumsuz tecrübelerden
de gerekli dersleri çıkartıp yolumuza devam ediyoruz.
Bürokraside yaşanan olumlu yöndeki değişim doğrultusunda hızlı, etkin ve sağlıklı karar alabilen dinamik bir
yapı oluşturmayı hedefliyoruz.

Genel anlamda doğal gaz sektörünü değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz? Gerek yatırım boyutu gerekse sektörün iş yapış şekli konusunda bir
kamu yöneticisi olarak yorumlarınız nelerdir?

Türkiye doğal gaz piyasası EPDK’nın kurulması ve ilk
düzenlemelerin yürürlüğe konulması ile birlikte 2003
yılından günümüze kadar 15 yıllık süreçte büyük bir gelişme kaydetti. Taraflı tarafsız tüm kesimlerin bu konuda hemfikir olduğunu görebiliyoruz. 15 yıllık bu dönemi
emekleme ve gelişme dönemi olarak adlandırabiliriz.
Artık doğal gaz piyasası olgunlaşma ve büyüme dönemine girmiştir. Özellikle son 2-3 yılda doğal gaz piyasasında çok önemli gelişmeler yaşandı ve yaşanmaya da
devam ediyor. 15 Temmuz’da ülkemizin yaşadığı hain
girişim ve bunun getirdiği olumsuz etkilere rağmen
özellikle iletim, dağıtım ve depolama alt yapı yatırımları
hız kesmeden devam etti. LNG ve CNG alanlarında çok
önemli gelişmeler yaşandı. Bu yatırım ortamının oluşmasında, enerji
Birkaç cümle ile şu ana kadar
yönetimindeki uyum ve kararlılığın
Türkiye’nin enerji
Dairemizin işleyişine yönelik neler
yanı sıra yatırımcılarımızın zor döticaret merkezi olma
yaptığımızdan bahsedecek olurnemlerde elini taşına altına koyma
hedefleri doğrultusuna
sak; görevi devralır devralmaz öniradesi ve ülkemiz ekonomisine
kararlı bir şekilde
celikli olarak Dairemizin personel
olan güveninin etkileri yadsınamaz.
yürüyoruz.
ihtiyacına yönelik girişimlerimiz
Bu iklimin oluşmasında EPDK’nın
oldu. Daha önce Dairemizde gövarlığına ve düzenlemelerimize
rev yapmış olan bazı arkadaşlarımızı üst yönetimimizin
yönelik güvenin etkisini de unutmayalım. Doğal gaz titensipleri ile tekrar Dairemize kazandırdık. Ayrıca 4 yeni
careti ve serbestleşme konularında ise henüz istenilen
uzman yardımcısı arkadaşımız daha Dairemizde göreseviye yakalanamamış olsa da EPDK olarak bu konularve başladı. Yaptığımız ihtiyaç analizi neticesinde 1 grup
da da son 1-2 yılda çok önemli adımlar attık. Türkiye’nin
başkanlığını kapatarak 5 olan grup başkanlığı sayımızı
enerji ticaret merkezi olma hedefleriyle uyumlu olarak
4’e indirdik. Kurumumuza kariyer uzmanı olarak giren
doğal gaz ticareti konusunda önümüzdeki günlerde çok
ve yaptıkları işlerle liyakatlerini ispatlayan 2 genç arhızlı gelişmeler yaşanacak inşallah. Bu hedef doğrultukadaşımız, yine Kurum üst yönetimimizin tensipleriyle
sunda kararlı bir şekilde yürüyoruz.
grup başkanı olarak görevlendirildi. Uzun süredir daiDoğal gaz piyasasında sektörün iş yapış şeklinden
remizde grup başkanlığı yapan 2 tecrübeli arkadaşımız
oldukça memnunuz. Doğal gaz piyasasının diğer enerile birlikte Dairemizin yönetim kademesinde de uyumu
ji piyasaları karşısındaki önemli farkı ve avantajı, doğal
ve dengeyi sağladık. Grup başkanı arkadaşlarımızla bir
gaz piyasasının EPDK’nın kurulması ile birlikte gelişaraya gelerek Dairemizin 2 yıllık iş planını hazırladık. İkimesi ve büyümüş olmasıdır. EPDK’nın düzenlemeleri,
şer aylık düzenli toplantılarda grup başkanlarımız ile bir
yönlendirmeleri ve gözetimi altında oluşan bir piyasa
araya gelerek Dairemiz iş planı hakkında gözden geçirolduğu için doğal gaz piyasası ile EPDK’nın ilişkileri her
me ve işleyişimiz hakkında genel değerlendirmeler yadönemde çok kuvvetli olmuştur. Bu arada sırası gelpıyoruz. Daire içerisinde gruplar arası sürekli istişare ve
mişken, Dairemizde geçmişten günümüze görev yapiş birliğine dayalı bir yapı oluşturduk. Tüketicilerin, sekmış olan tüm çalışma arkadaşlarımıza da şükranlarımı
törün ve nihai olarak ülkemizin ihtiyaç ve menfaatleri
sunuyorum. Doğal gaz piyasasının sağlıklı temeller
doğrultusunda gayret ve samimiyetle çalışmaya devam
üzerine kurulmasında tüm eski çalışma arkadaşlarımıediyoruz.
zın katkıları çok önemlidir. Unutmadan not edelim. Aynı
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görev yapmakta olan 3 Kurul üyemiz BOTAŞ ve İGDAŞ
kökenlidir.
Özetle, doğal gaz piyasasında gerek özel sektör tarafında gerekse de kamu tarafında iş birliği ve istişare
halinde süreçleri yürütüyoruz. Yaptığımız birçok düzenlemede sektör ile ortak çalışma komisyonları kuruyoruz. Dairemiz uzmanları ile sektör uzmanları bir araya
gelerek ortak akıl ile sorunlara optimum çözümler üretiliyor. GAZBİR, PETFORM gibi sektörel dernekler ve
UGETAM, GAZMER gibi teknik kuruluşlar ile çok yakın
iletişim ve işbirliği halindeyiz. Bu iletişime ve işbirliğine
bundan sonra da önem vermeye devam edeceğiz.
Doğal gazın ulaştığı ilçe sayısının her geçen ay
değiştiğini biliyoruz ama sektörün bir fotoğrafını
çekmenizi istesek neler söylersiniz? İl ve ilçe bazında
hangi düzeydeyiz?
EPDK olarak göğsümüzü en çok kabartan ve yerli/
yabancı birçok tarafsız kuruluştan da övgüler aldığımız
alan biliyorsunuz dağıtım sektörüdür. Dağıtım sektörümüz EPDK’nın kurulması ile adeta şahlanışa geçti diyebiliriz. EPDK kurulduğunda sadece 7 ilimizde kullanılan
doğal gaz, 15 yıl gibi kısa bir sürede tüm ülke sathına
yayılmış durumdadır. 2003 yılında başlayan doğal gaz
dağıtım lisansı ihaleleri serüvenini geçtiğimiz yıl yaptığımız ihalelerle hitama erdirdik. Aralık 2016 ve Mart
2017 tarihlerinde yaptığımız doğal gaz dağıtım lisansı
ihaleleri ile Ağrı, Tunceli, Artvin, Hakkâri ve Şırnak illerimiz de yatırım kapsamına alındı. Böylece 81 ilimizin
tamamının doğal gaz konforuyla buluşmasına imkân
sağlamış olduk. Söz konusu illerimizde hâlihazırda yatırımlar büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah 2018 yılı
sonunda 81 ilimizin tamamında doğal gaz kullanımı
başlamış olacaktır.

EPDK kurulduğunda sadece 7 ilimizde
kullanılan doğal gaz, 15 yıl gibi kısa
bir sürede tüm ülke sathına yayılmış
durumdadır.
zamanda, EPDK kurulmadan önce doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren BOTAŞ, İGDAŞ, TPAO, EGO gibi
kuruluşlarımızın ve bu kuruluşlardan yetişen arkadaşlarımızın da bu olumlu tabloya ciddi katkıları olmuştur.
Nitekim hâlihazırda sektördeki birçok şirketin üst yönetiminde bu kuruluşlarımızdan yetişmiş arkadaşlarımız
görev yapmaktadır. EPDK Kurul üyeliklerinde de hem
geçmişte hem günümüzde bu kuruluşlarımızdan gelen üyelerimiz görev yapmıştır. Hâlihazırda aktif olarak
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Ayrıca, ilçelerimize doğal gaz ulaştırılması konusunda da Bakanlığımız ile birlikte yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 2016 yılında başlattığımız “İlçelere Doğal Gaz
Ulaştırılması Projesi” kapsamında 2017-2018-2019
yıllarında doğal gaz ulaştırılacak 222 ilçe ve belde belirlenmişti. 2017 yılı hedefleri tutturularak proje kapsamındaki 101 ilçe ve beldemize 2017 yılında doğal gaz
arzı sağlandı. Şubat ayında Sn. Cumhurbaşkanımızın
katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde “101 Yerleşim Yerine Doğal Gaz Verme Töreni” gerçekleştirildi.
Şu anda 2018 yılı ilçelerimizin planlamaları üzerinde
çalışıyoruz. Mayıs ayı içerisinde Bakanlığımızda Sn.
Müsteşarımızın başkanlığında BOTAŞ, GAZBİR ve ilgili
dağıtım şirketleri ile bir koordinasyon toplantısı yaptık.
Hâlihazırda 423 ilçemizde doğal gaz kullanımı mevcut.
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İnşallah 2018 ve 2019 hedeflerini de tutturarak 2019
yılı sonu itibarıyla doğal gaz ulaştırılan ilçe sayısını
550’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın stratejileri
doğrultusunda nihai hedefimiz ise 2023 yılında tüm ilçelerimize doğal gazı ulaştırabilmek. Tabi bu başarının
sağlanmasında Bakanlığımızın gözetiminde, EPDK’nın
koordinasyon ve yönlendirmesiyle bu yatırımları hayata
geçiren BOTAŞ ve dağıtım şirketlerimizin üstün performansını takdir etmek gerekir. Bundan sonra da BOTAŞ
ve dağıtım şirketlerimizin aynı gayret ve performansı
göstereceklerine inancımız tamdır.
EPDK’nın doğal gaz borsasının kurulması ve Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını biliyoruz… Hem bu
adımları hem de bu alanda bundan sonra yapılacakları kısaca anlatır mısınız?
Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedefine uygun olarak, ülkemizde bir doğal gaz borsası kurulması yönündeki ilk adım Mart 2017’de EPDK tarafından
yürürlüğe konulan Organize Toptan Doğal Gaz Satış
Piyasası Yönetmeliği (OTSP) ile atıldı. Bu Yönetmelikle, doğal gaz fiyatının objektif ve şeffaf koşullar altında elektronik bir platformda belirlenmesini sağlayacak
Türkiye organize toptan doğal gaz satış piyasasının temelleri atılmış oldu.
Daha sonra, organize piyasanın işleyişine yönelik
detaylı düzenlemelerin yer aldığı Piyasa İşletim Usul ve
Esasları (PUE) yine Kurulumuz tarafından Eylül 2017’de
yürürlüğe konuldu. Organize toptan doğal gaz satış
piyasası EPİAŞ bünyesinde 1 Nisan 2018 günü saat
08:00’da sanal uygulama ile birlikte faaliyete geçti.
Hâlihazırda yazılım üzerinde test ve senaryo çalışmaları devam ediyor. Piyasa oyuncularının etkin katılımı
ile platformun işleyişi test ediliyor. Biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Test ve senaryo çalışmalarının
tamamlanmasının ardından platform üzerinde gerçek
ticaret ve piyasa işlemleri inşallah en geç 1 Eylül 2018’e
kadar başlatılacak. Piyasanın işletimi EPİAŞ’ın yetki ve
sorumluluğunda olacak. Şu anda Dairemiz koordinasyonu ve gözetiminde, BOTAŞ ve EPİAŞ ile birlikte çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor.
Ülkemizde organize doğal gaz piyasasının kurulması, bölgedeki ve erişilebilir pazarlardaki doğal gazın Türkiye’de fiyatlanmasına olanak sağlayacağından, ülkemizin doğal gaz ticareti merkezi olması hedefine büyük
katkı sunacaktır.
Peki doğal gaz ticaretinde fiyatlar nasıl belirlenecek… Yatırımıcıya hangi avantajlar sağlanacak? Bu

borsada kimler işlem yapacak biraz bilgi verir misiniz?
EPİAŞ tarafından işletilmesine karar verilen doğal
gaz borsasında, doğal gaz tedarikçileri (ithalat ve toptan satıcılar) ile ihracatçıların yanı sıra, BOTAŞ da iletim
sisteminin dengelenmesi için doğal gaz tedarik etmek
amacıyla işlem yapabilecek. Yılın 365 günü, 24 saat
ticarete açık olacak olan Sürekli Ticaret Platformunda yapılan doğal gaz ticareti, Günlük Referans Fiyatın
(GRF) oluşumunu sağlayacak.
Gelişmiş dünya enerji borsalarında uygulanmakta
olan sürekli ticaret sisteminde, elektronik ortamda verilen alış ve satış tekliflerinin, fiyat ve miktar açısından
eşleşmesi üzerinden ticaret yürütülüyor. Tüm taraflar,
kendi verdikleri teklifler sonucu oluşan ikili eşleşmelerin fiyat ve teslim şartlarından sorumlu olacak. Bir gaz
gününe yönelik olarak ticaret, ilgili gaz gününden bir
önceki gün başlayıp bir sonraki gün iletim şebekesinde tahsisat yapılmasından önce sona eren bir zaman
diliminde gerçekleştirilebilecek. İkili eşleşmeler, gerekli
kontroller sonucunda EPİAŞ tarafından kesinleştirecek.
Doğal gaz arz imkânlarımızdaki artışa ve çeşitliliğe
bağlı olarak piyasada ticaret hacminin her geçen yıl artacağını öngörüyoruz. Doğal gaz borsamızın etkin işlemeye başlaması ile birlikte, özellikle yakın coğrafyamızdaki farklı kaynaklardan ve farklı fiyatlardan ülkemize

Doğal gaz arz imkânlarımızdaki artışa
ve çeşitliliğe bağlı olarak piyasada
ticaret hacminin her geçen yıl
artacağını öngörüyoruz.
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masında büyük bir çaba sarf eden Dairemizin Şebeke
İşleyiş Düzenlemeleri grubuna teşekkür etmek isterim.
Kurum Başkanımız Sn. Mustafa YILMAZ ve Kurulumuz
da bu süreçte bize önemli destek verdi, önümüzü açtı.
Ayrıca, sürece katkılarını sunan BOTAŞ, EPİAŞ, PETFORM ve diğer sektör temsilcilerine de teşekkür ederim. Bakanlığımızın stratejileri ile uyumlu olarak EPDK’nın öncülüğünde inşallah el birliğiyle ülkemiz doğal
gaz piyasasını daha da geliştirip, rekabete dayalı serbest ticaret ortamını hep birlikte oluşturacağız.
Milli enerji politikasında doğal gaz depolamasına
büyük önem verildiğini biliyoruz… Doğal gaz depolaması neden önemli… Bu işlem nasıl yapılıyor, ülkemize ve sektöre hangi avantajları sağlıyor?

Doğal gaz sıvılaştırılarak LNG
formunda kriyojenik tanklarda
veya yeraltındaki tabii boşluklarda
ve süngerimsi tabakalarda basınç
altında depolanabiliyor.

yeni doğal gaz girişleri olacağını, doğal gazın ülkemizde
fiyatlanarak piyasa derinliğinin ve likiditenin artacağını, bölgemizde ve erişilebilir pazarlarda referans alınan
fiyat oluşumunun sağlanacağını ve dolayısıyla ülkemiz
doğal gaz piyasasına ekonomik ve stratejik anlamda
önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz.
Bu gelişmeleri, TANAP ve Türk Akımı projesi gibi
büyük projelerin hayata geçirilmesi, spot boru gazı ithalatına imkan tanınması, ihracat ve sınır ötesi ticarete
yönelik zeminin oluşması, LNG alt yapısı ve arzında yaşanan gelişmeler, iletim ve depolama kapasitelerimizdeki artışlar ile birlikte okuduğumuzda, ülkemizin doğal
gaz ticaret merkezi olması hedefine yönelik olarak son
dönemde çok hızlı ve önemli adımlar atıldığını söyleyebiliriz.
Bu noktada, dünyadaki iyi ülke uygulamalarını titizlikle inceleyip ülkemizin piyasa gerçekleriyle örtüştürerek doğal gaz borsamızın hukuki temellerinin oluşturul-
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Doğal gaz depolama tesisleri, öncelikli olarak doğal
gaz arz-talebini dengelemek, iletim şebekesinin işletilmesinde optimizasyonu sağlamak, mevsimsel dengesizlikleri yönetmek ve en önemlisi de arz güvenliği açısından doğal gaz piyasasının vazgeçilmez unsurlarıdır.
Doğal gaz sıvılaştırılarak LNG formunda kriyojenik
tanklarda veya yeraltındaki tabii boşluklarda ve süngerimsi tabakalarda basınç altında depolanabiliyor. Ülkemizde de doğal gazın depolanması yukarıda belirtilen
iki farklı yöntemle yapılmakta. Hâlihazırda faaliyette
olan 2 adet yer altı depolama tesisimiz ve 2’si kara terminali 2’si yüzen terminal (FSRU) olmak üzere 4 adet
LNG depolama tesisimiz bulunmakta. Milli Enerji ve
Maden Politikamız ile uyumlu olarak, ülkemizin stratejik alt yapı tesislerinden olan doğal gaz depolama tesislerinde hem sayı hem de kapasite anlamında önemli
artışlar kaydedildi.
Ülkemizin ilk yüzen LNG tesisi (FSRU) özel sektör
tarafından İzmir/Aliağa’da Aralık 2016’da işletmeye
alınmıştı. İkinci FSRU tesisimiz de BOTAŞ tarafından
Hatay/Dörtyol’da 2018 yılı başında devreye alındı. Diğer taraftan, ülkemizin ikinci yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama
tesisimiz de 2017 yılında devreye alındı. Silivri’de bulunan ülkemizin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi ile
birlikte, ülkemizin toplam yer altı doğal gaz depolama
kapasitesi 3,5 milyar m3 seviyelerine ulaştı. Orta vadede ülkemizin toplam yer altı depolama kapasitesinin 5
milyar m3’e, uzun vadede ise 10 milyar m3’e çıkarılması
hedefleniyor.
Doğal gaz ithalatçısı bir ülke olarak, doğal gaz depolama imkânlarımızın artırılması hem arz güvenliğimiz
açısından hem de piyasamızın gelişimi açısından çok
önemli. Bunun yanında, doğal gaz depolama kapasitemizin yüksek olması, doğal gaz ithal ettiğimiz ülkelerle
yapılan müzakerelerde de önemli bir pazarlık gücü sağlamakta.
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Lityum İyon Batarya Teknolojileri ve
Hane Tipi Kullanımı
M.Necip POLATCAN
Turkcell Enerji / Elektrik-Elektronik Mühendisi - Elektrik Ticareti Uzmanı
Lityum İyon Batarya Nedir?
Batarya teknolojilerinin doğuşu 1780’li yıllarda
İtalyan bilim adamları Galvani ve Volta arasındaki fikir
ayrılığına dayanır. Galvani, ölü bir kurbağanın bacağını
kesen neşter kasları oynattığında, bunun organik dokularda depolanan elektriksel enerjiden kaynaklandığı
düşünmüştü. Fakat haklı olan, bunun metallerin etkileşiminden kaynaklandığını düşünen ve daha sonra bu
fikrin üzerine tarihteki ilk pili üreten Volta idi. Bugün
Volta’nın bu keşfi elektriksel potansiyel birim ölçüsüne
adı (Volt) verilerek onurlandırılmaktadır.
İlk pilin keşfinden 200 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, pillerin artı ve eksi uçlarında elektron
alışverişi sağlayan kimyasal reaksiyonların gerçeklemesine dayalı temel mantığı değişmedi. Bataryalarda
lityum kullanımı 1970’lerden sonra geliştirildi, ticari
kullanımı ise 1991 yılından sonra başladı.

her bataryanın artı ucu lityum metal oksit moleküllerinden (farklı lityum iyon batarya türlerinde farklı ek
metaller kullanılır) eksi ucu ise karbon temelli grafit tabakalardan oluşur. Arada lityum atomlarının içerisinden
taşındığı elektrolit ve sadece küçük atomların geçişine
izin veren seçici geçirgen ayırıcı tabaka vardır. Elektrik
lityum iyonlarının eksi ve artı uçlar arasında taşınması
sonrası üretildiği için bataryaya da bu isim verilmiştir.
Arabalarda, telefonlarda veya dizüstü bilgisayarlarımızda kullanılan bataryalar da hep bu temel yapıya sahiptir.
Lityum batarya maliyetlerinde son yıllarda görülen düşüş (Grafik 1), bu teknolojiye olan ilgiyi de kullanım alanlarını da attırmıştır. Günümüzde elektrik
şebekelerini yüksek kapasiteli batarya projeleri ile yedekleme, hane ve işletmelere kesintisiz enerji çözümü
sunma, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen
enerjiyi depolama ve şebekeden bağımsız çalışabilme
durumları hep bu teknoloji ile mümkün olmuştur.

Lityum en küçük metal atomu olması sebebiyle, bataryanın içinde yüksek enerji yoğunluğu ile elektron taşımada ideal element olarak ön plana çıkmıştır. Bu tipte

Resim 1: Lityum Batarya Anot ve Katot Yapısı [1]
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Grafik 1: Yıllara göre lityum iyon batarya birim fiyatlarının değişimi [2]

Hane Tipi Kullanımı
Lityum iyon bataryalar, hücre denilen küçük boyutlarda üretilip ardından ihtiyaca göre farklı boyut
ve konfigürasyonlarda birleştirilebilir. Bu durum ürün
geliştirme konusunda üretici firmalara büyük esneklik
kazandırmaktadır. Maliyetlerin düşüşü ile birlikte bu
dizayn esnekliği, lityum iyon bataryaların her konuda
ve boyutta diğer batarya teknolojileri ile rekabet edebilir hale gelmelerini sağladı. Ayrıca jeneratörlere karşı
şebekeden beslenebilme, düşük gürültü ve düşük kirlilik avantajları; akülere karşı uzun ömür ve verimlilik
avantajları, hala daha yüksek fiyatları olmasına rağmen
günümüzde lityum iyon bataryaları gelişmiş ülkelerdeki
tüketicilerin birinci tercihi haline getirdi.

Resim 2: Hane Tipi Güneş Enerji Sistemi [3]
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Dünya çapında, hanelerde lityum iyon batarya kullanımı, çatı tipi güneş enerji panellerinin yaygınlaşması
ile hız kazandı. Lityum batarya, inverter (akım dönüştürücü) ve çatıda solar panellerden oluşan enerji sistemleri Avustralya gibi ülkelerde off-grid (şebekeden
bağımsız) çalışma ihtiyacını karşılarken, Almanya gibi
elektriğin pahalı olduğu ülkelerde çatıda üretilen enerjinin depolanıp kullanılmasına imkan sağladı. Büyük
teknoloji firmaları da bu ihtiyacı tespit edip duvarlara
monte edilebilen, tasarım yönünden güçlü ürünler ile
piyasaya girdiler. Hanelerin günlük tüketimleri ve anlık
güç ihtiyaçları dikkate alınarak genellikle 5 – 10 kWh
kapasiteye ve 5 – 10 kW güce sahip lityum iyon bataryalar yenilenebilir enerji sistemlerinin bir parçası olarak
yerlerini aldılar.
Lityum iyon bataryalar yenilenebilir enerji
kaynağından veya direkt
şebekeden şarj edilebilirler ve depoladığı enerjiyi
ihtiyaç duyulması halinde hane içerisine aktarabilirler. Bu şarj ve deşarj işlemleri
için şebeke, batarya, panel ve hane arasında
sürekli doğru akım / alternatif akım dönüşümü
yapma ihtiyacı doğmaktadır. Bu sebeple inverter,
batarya içeren enerji sistemlerinin kalbinde yer alan
elemandır. Bataryanın sahip olduğu elektriksel güce
ve hanenin ihtiyacına göre inverter seçmek önemlidir.
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Uzun sürelerle yüksek akım ve voltaj altında çalıştığı
için de inverter, enerji sistemlerinde güvenlik açısından en kritik elemandır. Lityum bataryalar ise sanılanın
aksine gelişen teknoloji ve yeni türleri sayesinde ve de
hane içerisinde uç sıcaklık noktalarında çalışmak zorunda kalmadıkları için inverter’a göre daha güvenlidir.
Hane tipi bataryalara ait bir diğer özellik de yazılım
aracılığı ile çalışmalarının programlanabilir olmaları,
ayrıca internete bağlı çalışmaları ve uzaktan yönetime
izin vermeleridir. Yeterli sayıda bataryanın kontrolüne
sahip olunması durumunda aktif bir şekilde yerel veya
ulusal seviyede talep tarafı katılımı faaliyetleri yürütülebilir. Elektrik şebekesinin sağlığı açısından kritik olan
peak-shaving, (yüksek tüketimli saatlerde bataryaların deşarj durumuna geçirilerek toplam talebin düşürülmesi) peak shifting (yüksek talep saatlerinin tercih
edilen saatlere bataryaların aktif yönetimi ile
kaydırılabilmesi) gibi aksiyonlar alınabilir. Toplamda belli kapasitenin
üzerine çıkılabilirse, bataryaların bu şekilde yönetimi
ile
üretim
santralleri gibi hareket
edebildiğini
söyleyebiliriz.
Bataryaların şebeke ile etkileşim
konusundaki verimlilikleri
şimdiden
şebeke yedekleme
ve yenilenebilir enerji
santrallerinin üretimlerini depolama amaçlı büyük projelerin hayata
geçirilmesine imkan sağlamıştır. Avustralya’da tamamlanan büyük ölçekli lityum iyon projesi türünün ilk örneği olmuştur. 100 MW kurulu güce sahip
bu lityum iyon batarya projesi şebekenin anlık ihtiyacına göre çok hızlı bir şekilde şarj veya deşarj durumuna
geçebilmektedir. Benzer projelerin yapım ve planlama
aşamasında olduğu da bilinmektedir.
Türkiye özelinde değerlendirdiğimizde 2018 başında açıklanan ve lisanssız çatı tipi güneş enerji sistem
kurulumlarını düzenleyen EPDK kararı sonrası batar-

yalara olan talebin artacağı söylenebilir. Fakat tüketici
açısından değerlendirildiğinde, ne enerji depolayarak
Almanya gibi çok yüksek elektrik fiyatlarından kaçınmak, ne de geniş coğrafyasıyla Avustralya gibi uzun
süreli kesintilere karşı önlem almak Türkiye’deki tüketici için motivasyon sebebi olacaktır. Bu sebeple Türkiye
içerisinde hane tipi lityum iyon bataryaların tercih edilmesi öncelikli olarak üst gelir grubu tüketicilerin estetik
ve pratik kaygılarından başlayacaktır. Doğru ekipmanlar
ile dizayn edilen sistemlerin, kesinti durumlarında çok
hızlı devreye girebiliyor olması, tercih edilen inverter
ve bataryaya bağlı olarak frekans ve voltaj kontrolü ile
düzeltme yapabilmesi ve bu şekilde pahalı ve hassas
elektronik cihazların korunabilmesi gibi faydaları mevcuttur.
Türkiye’de yenilenebilir enerji sistemlerinin
batarya ile tamamlanması konusunda
bir engel ise çatı
tipinde üretilen elektriğin
yüksek
fiyatlı olarak şebekeye
satılabilecek olmasıdır. Çatı tipi güneş
enerji sistemi kuran
herhangi bir tüketici
için ürettiği elektriği
YEKDEM kapsamında satıyor olması,
bataryanın yenilenebilir enerji kaynağı ile
doldurulup sonradan
bu enerjinin kullanılmasına göre çok daha
karlı olacaktır. Bu durumda önümüzdeki yıllarda çok
yaygınlaşmasını beklediğimiz solar çatı projeleri, büyük
oranda destekleyen lityum iyon bataryalar olmadan
tamamlanacaktır. Lityum iyon bataryalar ise dünyada
pazarının hızlı büyüdüğü piyasalardakinin aksine kesintisiz enerji misyonu ile tercih edileceklerdir. Buna
rağmen önümüzdeki dönemde mutlaka Türkiye’de de
hane tipi lityum iyon bataryaların hayatımıza gireceğini
öngörebiliriz.
Lityum iyon bataryalar farklı metal bileşenler ile
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farklı özelliklere sahip olacak şekilde üretilmektedir.
Lityum iyon bataryalara dair kurulum kararı vermeden
önce türlerini ve her birinin detaylarını bilmek önem taşımaktadır.
Lityum İyon Batarya Türleri
Farklı
kullanım
amaçları ve maliyet
beklentileri, farklı türde lityum iyon bataryalar geliştirilmesine
yol açmıştır. Bu bataryalar genelde lityum
adının yanında kullanılan ek metal isimleri
ile beraber anılır.
Her batarya tipine ait hekzagonal performans özeti
paylaşılmaktadır. Bu gösterimde “specific energy” birim
ağırlık başına bataryada depolanan enerjiyi, “specific
power” birim ağırlık başına bataryanın verebildiği anlık
gücü, “safety” bataryanın yanma ve patlama gibi risklere karşı sunduğu güvenlik derecesini, “performance” uç
sıcaklıklarda bataryanın etkin çalışma kapasitesini, “life
span” toplam şarj edilebilme sayısı ve kullanılabilme
süresini, “cost” ise ilgili teknolojinin diğerlerine kıyasla
maliyet avantajını göstermektedir.
Lityum Kobalt Oksit Bataryalar (LiCoO2 veya LCO)
Özellikle cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi
elektronik cihazlarda
kullanılan batarya türüdür. Düşük özgül
gücü (specific power)
kullanımını elektronik
ürünlerle sınırlandırmaktadır.
Güvenlik
açısından diğer bataryalara göre daha risklidir. Özellikle
mobil cihazlarda artan hızlı şarj edebilme ve yüksek kapasite talepleri, yeni nesil telefonlarda batarya patlama
haberlerini de beraberinde getirmektedir. Fakat düşük
maliyeti ve çok yüksek özgül enerjisi (specific power)
hala mobil cihazlarda öncelikli olarak tercih edilmesini
sağlamaktadır.
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Özgül enerjileri 150-200 Wh/kg aralığındadır. Şarj
edilme hızları 0,7 – 1C arasında değişmektedir. (1C bir
bataryanın bir saatte şarj olmasına karşılık gelmektedir.
2C yarım saatte, ½ C ise 2 saatte şarj edilebilir demektir)
Güvenlik sebebiyle 1C üstünde şarj edilmesi engellenmektedir. 500 – 1000 batarya döngüsüne (bataryanın
tam olarak dolup boşalması) kadar desteklemektedir.
Lityum Manganez Oksit Bataryalar (LiMn2O4 veya
LMO)
Yüksek özgül gücü
sayesinde şarjlı elektrikli el aletlerinde
özellikle tercih edilmektedir. Diğer kullanım alanları medikal
cihazlar ve bazı hibrit
araç modelleridir. Günümüzde bu tip bataryalar LMO olarak tek
başına genellikle kullanılmamakta olup, diğer lityum
batarya tipleri ile anot tarafında birleştirilerek kullanılmaktadırlar. Bu hibrit metodu farklı teknolojilerin güçlü
yönlerini içeren bataryalar dizayn edilebilmesine izin
vermektedir.
Özgül enerjileri 100 – 150 Wh/kg aralığındadır. Aynı
ağırlıktaki LCO bataryalara göre genellikle 1/3 düşük
kapasiteye sahiptirler. Şarj edilme hızları 0,7 – 1C arasında değişmektedir. 3C maksimum değere kadar (20
dakikada şarj) destekleyebilmektedirler. 300 – 700 batarya döngüsüne kadar desteklemektedir.
Lityum Nikel Manganez Kobalt Oksit Bataryalar
(LiNiMnCoO2 veya NMC)
En başarılı lityum
iyon teknolojilerinden
biri olan bu bataryalar yüksek özgül güç
ve kapasite gerektiren
pek çok uygulamada
kullanılabilirler. Elektrikli araçlar, yüksek
performans gerektiren
elektrikli el aletleri ve
çeşitli endüstriyel kullanımlar için özellikle tercih edilir-

Makale
Uzman Gözüyle Enerji

ler. Farklı yoğunluklarda ve farklı tipte geliştirilebilirler.
Pazar payı sürekli artmakta olan bir teknolojidir.

Lityum Nikel Kobalt Alüminyum Oksit (LiNiCoAlO2
veya NCA)

Özgül enerjileri 150 – 220 Wh/kg aralığındadır. Şarj
edilme hızları 0,7 – 1C arasında değişmektedir. 1C üstü
şarj edilmeleri durumunda batarya ömrü negatif etkilenmektedir. Ortalama şarj ömürleri 3 saattir. 1000 –
2000 batarya döngüsüne kadar desteklemektedir.

NMC tipi bataryalara benzer yönleri
fazladır. Yüksek özgül
enerji sağlar ve özgül
güç olarak da ortalama
üstü bir performans
sergilerler.
Batarya
ömrü olarak da avantajları
bulunmaktadır. Yüksek maliyet ve
sağladığı düşük güvenlik ise bu teknolojinin dezavantajlarıdır. Endüstriyel ihtiyaçlar ve bazı elektrikli araba
modellerinde tercih edilir.

Lityum Demir Fosfat (LiFePO4 veya LFP)
Özellikle yüksek
güvenlik gerektiren,
dayanıklılık ve yüksek güç çekiş ihtiyacı
sürekli olan uygulama alanlarında tercih
edilir. Kendini deşarj
etmeye diğer bataryalara göre daha yatkındır. Bu durum LFP
bataryalarda komplike kontrol devreleri ile maliyet artışına sebep olur. Genellikle kurşun asit bataryaların
yeni teknolojiler ile yenilenmesinde ve hane
tipi lityum iyon bataryalarda tercih edilir.
Özgül enerjileri 90 – 120 Wh/kg
aralığındadır. Şarj edilme hızları 1C
civarındadır. Ortalama şarj ömürleri 3 saattir. 1000 – 2000 batarya döngüsüne kadar
desteklemektedir.

Özgül enerjileri 200 – 260 Wh/kg aralığındadır. Şarj
edilme hızları 0,7C civarındadır. Bazı türleri hızlı şarj
edilmeye izin vermekle beraber, ortalama şarj ömürleri
3 saattir. 500 batarya döngüsüne kadar desteklemektedir.
Lityum Titanat (Li4Ti5O12 ve LTO)
Çok yüksek maliyeti ve düşük özgül enerjisi ile Titanat teknolojisi sadece çok belirgin ihtiyaçlar için tercih
edilir. Diğer tüm lityum iyon bataryalarına göre özellikle
düşük sıcaklıklarda çalışabilmesi yönüyle avantajlıdır.
UPS sistemleri ve güneş enerjili sokak ışıkları gibi özel
kullanım alanları vardır.
Özgül enerjileri 50 – 80 Wh/kg aralığındadır. Şarj
edilme hızları 1C civarındadır. 5C’ye kadar hızlı şarj edilmeye izin verebilir. 3000 - 7000 batarya döngüsüne
kadar desteklemektedir. Bu konuda tüm lityum teknolojilerine kıyasla en uzun ömürlü bataryalardır.
Kaynakça:
[1] - New Batteries Could Last a Decade With
Minimal Upkeep, Jerry Redfern, 02/2017 (https://www.youtube.com/watch?v=YAg_8iCLIIw)
[2] - Lithium-ion Battery Costs and Market, Bloomberg New Energy Finance, Claire Curry, 07/2017
[3] - IKEA Home Solar Panels and Battery Storage,
Inter IKEA Systems B.V.
[4] - BU-205: Types of Lithium-ion, Battery University, 11/2017
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D

ünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kent-

bir enerji kaynağı olması
hem de petrokimya sanayinde önemli bir hammadde kaynağı olması nedeniyle petrole

leşme olguları, küreselleşme sonucu
artan ticaret olanakları, artan enerji fiyatları, küresel

duyulan ihtiyaç ülkemizde de günden güne artmak-

ısınma ve iklim değişikliği konusunda gelişen duyarlılık,

tadır. Ancak ülkemiz, coğrafi olarak çok zengin petrol

doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi her geçen gün

kaynaklarına sahip Orta Doğu ve Kafkasya Bölgeleri’ne

artırmaktadır.

komşu olmasına rağmen fosil yakıt fakiri olmasından

Bu talep artışı ile birlikte enerji konusunda ülkemiz
gibi dışa bağımlı ülkelerin ekonomilerinde enerji ithalatının payı giderek artmaktadır. Fosil ve geleneksel
yakıtların yüksek maliyetlerinin yanı sıra politik ve ekonomik olarak sürekli büyük risk taşıması, öngörülebilirlikten uzak olmaları ve çevreye olan etkileri nedeniyle
günümüzde enerji konusunda üzerinde önemli durulan
iki temel konu bulunmaktadır: enerji arz güvenliği ve iklim değişikliği ile mücadele.

dolayı petrol konusunda büyük oranda dışa bağımlı bir
konumdadır.
Bu çalışma kapsamında dört piyasa 2017’ye ait çeşitli veriler üzerinden ele alınmaya çalışılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde akaryakıt piyasası petrol ve LPG
sektörlerinin genel görünümü, genel ekonomik göstergelerle birlikte yurtiçi satış miktarı, ürün türlerine göre
taşıtlara dağılımı ve son olarak havacılık sektöründe
kullanım miktarları; ikinci bölümde ise doğalgaz piyasası stok ve aylık bazda çekiş miktarları, ülkeler bazında

Türkiye, hızla büyümekte ve gelişmekte olan bir

ithalat miktarları, sektörel bazda tüketim miktarları ile

ekonomiye sahiptir ve ekonomik büyüme ile enerji sek-

son olarak konutların tüketimi ele alınmıştır. Üçüncü

törünün büyümesi paralel ilerlemektedir. Hem önemli

bölüm olan elektrik piyasası bağlamında ise lisanslı ve
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lisansız kurulu güç verileri, genel ekonomik gösterge-

larının özünü oluşturan dört ana ticari faaliyetin yıllar

lerle birlikte üretim miktarları, talepteki değişim ve

içindeki değişimi gösterilmektedir. Petrol piyasasındaki

fiyatlarda yaşananların ele alınmasının ardından YEK-

toplam büyümenin yıllar içinde nasıl gerçekleştiği, Arz

DEM bazında kurulu güç ve fiyatlar değerlendirilmiştir.

(üretim ve ithalat) – Talep (ihracat ve yurt içi satış) den-

Birinci bölüm, Dergimizin bu sayısında yer alırken, diğer

gesinin nasıl sağlandığı görülmektedir. Dört ticari faali-

bölümlere ilerleyen sayılarımızda yer verilecektir.

yette çeşitli dönemlerde azalma görülmesine rağmen
kümülatif olarak hem arz kısmında hem de talep kıs-

1. Akaryakıt Piyasası

mında büyüme gözlemlenmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafın-

2017’de 2016’ya göre petrol ürünlerinde arz mikta-

dan her yıl Mayıs ayında yayımlanan Petrol ve Sıvılaş-

rı %4,5 artarak 45,82 milyon tona, talep miktarı ise %0,1

tırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasalarına ait yıllık sektör

artarak 38,54 milyon tona yükselmiştir. LPG’de ise arz

raporları, içerdiği veriler sayesinde akaryakıt piyasasıy-

miktarı %0,3 artarak 4,4 milyon tona, talep miktarı ise

la ilgili analizlerin, akademik çalışmaların ve uluslarara-

%0,7 artarak 4,35 milyon tona yükselmiştir.

sı karşılaştırmaların yapılmasına kolaylık sağlamaktadır. Bu yazımızda, geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan

Dört ticari faaliyetten Yurt İçi Satışlar göstergesi, iç

2017 yılı Petrol ve LPG piyasası sektör raporlarından

piyasadaki büyümeyi gösteren önemli bir değişkendir.

yararlanarak akaryakıt piyasasının gelişimini rakamlar

Petrol ürünlerinde, 2014’ten günümüze hızlı bir şekilde

üzerinden inceleyeceğiz. Tablo 1.1.’de sektör rapor-

artış yaşandığı görülmektedir. 2015’te %9,9, 2016’da

Tablo 1.1. Petrol ve LPG Piyasalarının Genel Görünümü (milyon ton)
Piyasa

Petrol Ürünleri

LPG

Yıl

Üretim
Miktar

İthalat

İhracat

Değişim (%) Miktar Değişim (%) Miktar

Değişim (%)

Yurt İçi Satış
Miktar Değişim (%)

2014

20,09

-6,8

14,96

11,0

9,29

11,3

20,31

-3,9

2015

27,86

38,7

14,57

-2,6

10,81

16,4

22,32

9,9

2016

28,73

3,1

15,11

3,7

9,69

-10,3

26,72

19,7

2017

28,94

0,7

16,89

11,8

10,08

4,1

28,46

6,5

2014

0,70

-4,8

3,13

1,4

0,11

39,2

3,79

1,3

2015

0,90

28,8

3,51

12,1

0,26

131,3

4,05

7,1

2016

0,97

8,1

3,42

-2,7

0,21

-17,4

4,10

1,2

2017

1,02

4,4

3,39

-0,9

0,27

25,1

4,08

-0,5
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%19,7 ve 2017’de %6,5 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
açıklanan 2017 yılı büyüme oranı olan %7,4’e yakın bir
değerdir. LPG’de ise Yurt İçi Satışlar 2014-2016 arasında artış gözlenmekle birlikte 2017’de bir önceki yıla
göre %0,5 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

tergelerinin yıllara göre değişimlerinin bir kesiti (20142017) verilmektedir. Yurt içi satış miktarları ile GSYH
arasındaki korelasyon katsayısı 0,95 olarak ve Sanayi
Üretim Endeksi ile olan korelasyon katsayısı ise 0,93
olarak hesaplanmıştır. Bu katsayı değerleri söz konusu değişkenler arasında yüksek doğru orantı ilişkisi
(yüksek pozitif korelasyon) olduğunu göstermektedir.
2017’de petrol piyasası %6,5 oranında büyürken; GSYH
%17,5 ve Sanayi Üretim Endeksi %8,9 artmıştır.

Tablo 1.2’de akaryakıt piyasasındaki Yurt İçi Satışlar
ile ekonomik göstergelerden olan Kişi Başı Gayri Safi
Yurt İçi Hâsıla (GSYH) ve Sanayi Üretim Endeksi gös-

Tablo 1.2. Yurt İçi Satış Miktarı ve Ekonomik Göstergeler
Yıl

Petrol Ürünleri
Milyon Ton

Değişim

LPG
Milyon Ton

Kişi Başı GSYH

Sanayi Üretim Endeksi

Değişim

TL

Değişim

Endeks

Değişim

2014

21,89

3,60

3,79

1,3

26.488,93

11,5

94,53

5,7

2015

24,83

13,4

4,05

7,1

29.899,10

12,9

100,00

5,8

2016

26,72

7,6

4,10

1,2

32.903,53

10,0

103,42

3,4

2017

28,46

6,5

4,08

-0,5

38.660,08

17,5

112,60

8,9

Grafik 1.1. Ürün Türü* Bazında Taşıt Sayısı ve Yurt İçi Satış (Tüketim)

*Binek araçlar harici diğer taşıtların tamamının motorin yakıtı kullandığı varsayımı ile hesaplanmıştır.

Grafik 1.1 incelendiği zaman 2014’ten günümüze
yakıt tüketiminin taşıt sayısı ile orantılı bir şekilde arttığı, bu orana baktığımız zaman motorin yakıtının ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2017’de bir önceki yıla göre
toplam taşıt sayısında %5,4 artarak 22,22 milyon adete
ulaşırken toplam yakıt tüketimi de %6,8 artarak 29,59
milyon ton olmuştur. Taşıt sayılarındaki bu artış yakıt
türleri kırılımında bakıldığında ise motorin kullanan
%6,3 artarak 14,48 milyon, benzin kullanan %2,9 artarak 3,12 milyon ve otogaz kullanan %4,0 artarak 4,62
milyon adete ulaşmıştır. Yine aynı kırılıma yakıt tüketiminde baktığımız zaman motorin türünde %8,3 artarak 24,17 milyon ton, benzin türünde %3,1 artarak 2,3
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milyon ton ulaşırken otogazda ise %0,8 azalarak 3,12
milyon tona gerilediği görülmektedir.
Tablo 1.3. Ürün Türlerine Göre Taşıt Başı Tüketim
Yıl

Taşıt Başı Tüketim (ton)
Benzin

Motorin

Otogaz

2014

0,67

1,50

0,70

2015

0,72

1,61

0,72

2016

0,74

1,64

0,71

2017

0,74

1,67

0,68

Yurt İçi Satış miktarını taşıt başına oranladığımızda yıllar içinde benzin ve motorin tüketiminin artarken
otogaz tüketiminin azaldığı gözlemlenmektedir. EPDK
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Uzman Gözüyle Enerji

tarafından yayınlanan Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporundan alınan litre bazlı satış verilerini incelediğimiz zaman ise 2017 yılında Benzin-Otogaz fiyat
paritesi1 1,71 TL/lt’ye, Motorin-Otogaz paritesinin1 ise
1,51 TL/lt’ye gerilediği görülmektedir.
Bu bilgiler ışığında, taşıt başı tüketimin artması ve
otogazın, benzin ve motorine göre litre bazında fiyat

anlamındaki cazibesinin azalması göz önünde bulundurulursa son dönemlerde binek araçta motorin yakıtlı
araçların tercih edildiğinin ve toplam taşıt sayısındaki
motorin yakıtlı kara taşıtlarının ağırlığının gittikçe arttığından söz edebiliriz. Kişi başı GSYH’deki yıllar içindeki
artış da binek araçlar için yaptığımız yorumu destekler
niteliktedir.

Tablo 1.4. Havacılık Yakıtlarının Satışları ve Uçuş Sayısı
Yurt İçi
Yıl

İç Hat

Satış

Değişim

Uçuş

Değişim

(Milyon

(%)

Sayısı

(%)

Ton)

(Bin)

Uçuş Başı
Yakıt Tüke-

İhracat

Değişim

timi (ton)

(%)

Dış Hat
Uçuş
Sayısı

Değişim
(%)

Uçuş Başı
Yakıt Tüketimi (ton)

2014

0,98

6,0

754

10,5

1,3

3,07

11,5

592

9,3

5,18

2015

1,07

9,4

833

10,4

1,29

3,48

13,4

624

5,4

5,58

2016

1,12

5,0

886

6,4

1,27

3,33

-4,1

567

-9,1

5,88

2017

1,13

0,5

911

2,8

1,24

3,45

3,4

588

3,8

5,86

Tablo 1.4.’te, Havacılık Yakıtlarının Yurt İçi Satış ve
İhracat miktarları ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünden alınan “iç ve dış hat uçuş sayıları” kıyaslanmıştır. Bu değişkenlerin ilişkisi yayınlanan
iki verinin de tutarlılığını desteklemektedir. 2017’de bir
önceki yıla göre iç hatlardaki uçuş sayısı %2,8 artarak
911 bin, kullanılan yakıt miktarı ise %0,5 artarak 1,13
milyon ton olmuştur. İç hatlardaki uçuş başı yakıt tüketimin yıllar itibariyle azalarak 2017 yılında 1,24 tona
gerilemiştir. Bunun sebebi olarak havalimanı sayısındaki artış ile seferlerin aktarmadan direk uçuşlara dönmesi gösterilebilir. Dış hatlarda ise 2017 yılında bir önceki
yıla göre uçuş sayısı %3,8 artarak 588 bin, kullanılan
yakıt miktarı ise %3,4 artarak 3,45 milyon tona yükselmiştir. Dış hatlarda da uçuş başı yakıt tüketiminin 2014
yılından günümüze 5,86 tona çıkmasının sebebi olarak
yurt dışındaki varış noktalarının çeşitliliğinin ve uçuş
mesafesinin artışı gösterilebilir.
Dört temel enerji piyasasında 2017’ye ait verilerin
incelendiği yazımızın bu kısmında petrol ve LPG sektörleri incelenmiş olup sonuç olarak, akaryakıt piyasası

önceki yıllara göre büyümüş olup orta ve uzun vadede
de önemini arttırarak büyümeye devam edeceği öngörülmektedir. Bu büyümenin, Petrol ve LPG sektör
raporları ile TÜİK’ten ve DHMİ’den aldığımız veriler sayesinde 2017 yılı özelinde hangi durumlardan etkilendiğinin birkaç örnekle anlatılmaya çalışıldığı yazımızın
diğer bölümlerinde doğal gaz ve elektrik sektörleri ele
alınacaktır.
Kaynakça
DHMİ, Havalimanı İstatistikleri, 2014-2017
EPDK, Petrol Piyasası Sektör Raporları, 2014-2017
EPDK, Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporları, 2014-2017
EPDK, Sıvılaştırılmış Gaz Piyasası Sektör Raporları,
2014-2017
TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla Bültenleri,
2014-2017
TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Bültenleri, 2014-2017
TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi Bültenleri, 2014-2017

1- Benzin/motorin fiyatının otogaz fiyatına bölünmesiyle elde edilen nispi fiyat.
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Avrupa Birliği
Ülkelerinde Kullanılan
Gün Öncesi Piyasası
Teklif Tipleri
Afşın Burak BOSTANCI
EPDK / Enerji Uzmanı
Bu yazıda, Avrupa Birliği ülkelerinin gün öncesi piyasalarında kullanılan ve Pan-Avrupa Gün Öncesi
Elektrik Piyasaları Birleştirme Algoritması Euphemia
bünyesinde birlikte kullanılan farklı teklif tiplerini inceledim.
Gün Öncesi Piyasaları ve Euphemia
1980’lerden itibaren elektrik piyasalarının serbestleşmeye başlaması ile gelinen noktada Avrupa Birliğine üye ülkelerde ve Türkiye’de toplam fiziksel elektrik
ticareti hacminin önemli bir kısmı spot piyasalar üzerinden fiziksel teslimden bir gün önce yapılan elektrik
ticaretinden oluşur.Gün öncesi fiziksel elektrik ticaretine imkan sağlamak üzere işleyen enerji borsaları;
piyasa katılımcılarından gelen teklifleri karşılaştırarak,
toplumsal faydayı gözeten, kısıtlı iletim kapasitesini
optimal olarak paylaştıran şeffaf çözümler üzerinden
referans elektrik piyasa fiyatını bulan algoritmalar kullanmaktadır.
2009 yılında yedi Avrupa Enerji Borsası (APX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE ve OTE)
Price Coupling of Regions (Bölgelerin Fiyat Birleştirmesi) projesini başlatmış; bu proje kapsamında Avrupa’nın
tamamında tek bir elektrik fiyatı oluşması için kullanılacak fiyat birleştirme algoritması Euphemia (Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm)
Şubat 2014’te devreye girmiştir. Euphemia’nın temel
amaçlarından bir tanesi, Avrupa’daki farklı gün öncesi
piyasası teklif ekollerini aynı çözüme entegre ederek
tek bir piyasa takas fiyatı (PTF) oluşturmaktır.
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Piyasa Teklif Tipleri
Bir piyasa katılımcısının saatlik periyot, hacim ve
fiyat koşulları üzerinden tanımladığı, enerji alış/satış
niyetini piyasa işletmecisine ifade etmesine piyasa
teklifi denir. Katılımcılar bu teklifleri verirken enerjinin
üretimi/tüketimindeki fiziksel ve ekonomik kısıtları göz
önüne almak zorundadır. Fiziksel kısıta örnek olarak
tam kapasite çalışması için saatlerce ısınması gereken
bir enerji santrali, ekonomik kısıta örnek olarak yatırım
maliyetleri yüksek ancak birim başına elektrik maliyetleri düşük olan, bu sebeple ancak devamlı ve yüksek
kapasite çalışarak karlı olabilecek bir baz yük santrali
verilebilir. Bu tür kısıtları modellemek için katılımcılara
akıllı koşullar taşıyan kompleks teklif tipleri kullanma
olanağı sunulması hem toplum refahını hem piyasa verimi yükseltecektir. Ancak akıllı koşullar taşıyan
teklif tipleri çoğaldıkça fiyat oluşturma algoritmasının
çalışması zorlaşır. Euphemia’nın başarısı; üye ülkelerin
farklı teklif ekollerini işleyerek optimize edebilmesidir.
Aşağıda basitten karmaşığa doğru bu teklif tipleri yer
almaktadır.
1- Saatlik Teklifler:
Tek saatlik periyot için oluşturulan, fiyatı ve hacmi
belli arz veya talep eğrileridir. En basit teklif tipi olup bütün piyasalarda kullanılmaktadır. Tablo 1’de 1 Lot=0,1
MWh ve bir piyasa katılımcısının saatlik teklifi, çoklu
adımlarda fiyat ve hacim koşulları üzerinden tanımlanmıştır. Adımların arası interpolasyon ile doldurulabilir
(NordPool) veya adım olarak bırakılabilir (Almanya).
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Tablo 1. Piyasa katılımcısının saatlik teklifi, çoklu adımlarda fiyat ve hacim koşulları taşır. (Örneğin, günün ilk
saatinde PTF 49,99 TL/MWh veya daha düşük çıkarsa 600 lot almak, 200 TL/MWh ve üzerinde çıkarsa 1.000 lot
satmak istiyorum)
Saat
0-1(Lot)
1-2 (Lot)

0
600
300

49,99
600
300

50
400
300

79,99
400
300

Fiyat (TL/MWh)
80
109,99
110
0
0
-200
200
200
0

Saatlik teklifler tek başlarına piyasa katılımcılarının
ihtiyaçlarını karşılayamayabilir çünkü katılımcıların ekonomik ve fiziksel kısıtlarını yeterince modelleyemeyebilir.
2- Alman/İskandinav Modeli: Blok Teklifler
Alış/satış yönü, fiyatı ve hacmi belli olup birden fazla
ardışık periyot için geçerli olan tekliflere blok teklif denir.
Blok teklifler NordPool’da en az 3, Birleşik Krallıkta en
az 2 ardışık periyot için verilebilir. Üretim/tüketimleri esnek olmayan piyasa katılımcılarının kullanımına uygundur. Blok teklifler tek bir fiyat için verilir ve bu fiyat ilgili

199,99
-200
0

200
-1.000
200

2000
-1.000
-2.000

zaman aralığındaki ağırlıklı ortalama PTF değeri ile karşılaştırılır. Bu tekliflerin taşıyabileceği bazı akıllı koşullar
aşağıda incelenmektedir.
i- Asgari Kabul Oranı Şartı: Kabul edilen teklif hacminin toplam teklif hacminin belli bir oranında olmasına
ilişkin akıllı koşuldur. Bir blok teklifin asgari kabul oranı
%100’e eşitse o blok teklifin tamamen kabul veya red
edilmesi gerekir. Diğer bir deyişle bu teklifler miktar olarak bölünemez ve kısmi olarak kabul edilemez. Asgari
kabul oranı %100’e eşit teklifler “Kabul ya da Red Teklifleri”
(Fill or Kill Order) olarak adlandırılır.

Tablo 2. Örnek kabul ya da red teklifi (Fiyat 220 TL/MWh veya üzeri çıkarsa, 00:00’dan başlayarak aralıksız 12
saat boyunca 20 MWh’lik üretim yapmayı teklif ediyorum, ya hepsini kabul et ya hepsini reddet)

Blok Teklif Tipi

Zaman Aralığı

Miktar (MWh)

Asgari Kabul Oranı (%)

Fiyat (TL/MWh)

Kabul ya da Red

00:00-12:00

20

100

220

ii- Sınırlı (Exclusive) Blok Teklifler: Birden fazla blok teklifin toplam asgari kabul oranı % 100’e eşitse bu teklifler
“Sınırlı Blok Teklif” olarak adlandırılır. Örneğin suyu ve depolama kapasitesi sınırlı olan bir hidroelektrik santraline sahip
bir katılımcı, bu koşulu taşıyan alternatif blok teklifler verebilir, böylece bütün tekliflerinin kabul edilmesi ve katılımcının kapasitesinin üzerinde bir yükümlülük ortaya çıkarmasını engelleyebilir.
Tablo 3. Örnek Sınırlı Blok Teklif (Örneğin günde 4 saat üretim yapabilirim, 00:00-04:00 ve 16:00-20:00 arası iki
teklif veriyorum ama ikisinin kabul oranı toplam %100 olmalı, aksi takdirde dengesizliğe düşme riskim doğar)

Blok Teklif Tipi
Sınırlı1
Sınırlı2
*S1+S2=%100

Zaman Aralığı

Miktar (MWh)

Asgari Kabul Oranı (%)

Fiyat (TL/MWh)

00:00-04:00

10

S1*

140

16:00-20:00

10

S2*

180
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iii- İlişkili Blok Teklifler: Kabul edilme koşulu olarak başka bir blok teklifin kabul edilmesini taşıyan blok teklifler.

Şekil 1. Üç seviye derinliğinde oluşturulmuş bağlı blok teklifler (A kabul edildiyse B kabul/red edilebilir, B kabul
edildiyse C kabul/red edilebilir). Örneğin asgari %60 kapasiteyle çalışması gereken bir santral asgari kapasitesini ana
teklif, %60’ın üstünde kalan bölümü ise ilişkili teklif olarak vermeyi tercih edebilir.
İlişkili tekliflerin asgari kabul oranı en fazla ana teklifin asgari kabul oranına eşit olabilir.
Tablo 4. Örnek ilişkili blok teklif
Blok Teklif Tipi

Bağlı Olduğu
Blok Teklif

Zaman Aralığı

Miktar (MWh)

Asgari Kabul
Oranı (%)

Fiyat (TL/MWh)

Bağlı1

Yok

03:00-06:00

15

100

160

Bağlı2

Bağlı1

04:00-06:00

10

50*

150

*Bağlı1 teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlı2 teklifi hacmen %50-%100 aralığında kabul edilebilir.
Euphemia’da ilişkili blok teklifleri değerlendirilirken ana teklif tek başına kabul edilebilir ama ilişkili teklif tek
başına kabul edilemez. İlişkiliteklif oluşturduğu fayda, reddedilmiş ana teklifin kabul edilmesini sağlayabilir, ancak
ana teklifin oluşturduğu fayda ilişkiliteklifin kabul edilmesini sağlamaz.
iv- Profil Blok Teklifler: Aynı teklif içerisinde farklı periyotlarda farklı hacimler için verilebilen blok teklifler.
Tablo 5. Örnek profil blok teklifi (İlk periyotta 20 MWh’ten başlayan ve giderek artarak üçüncü periyotta 30
MWh’a çıkan bir profilde 100 TL/MWh’ten üretim yapabilirim)
Blok Teklif
Tipi
Profil1

Zaman Aralığı

Asgari Kabul
Oranı (%)

00:00-03:00

100

Fiyat (TL/
MWh)

Türkiye’de fiyat belirleme algoritması yaklaşımını
değiştirmeden piyasa katılımcılarına esneklik kazandırmanın en kısa yolu profil blok tekliflerinin kullanılması
olacaktır.
3- İberya Modeli: Kompleks Teklifler
İspanya ve Portekiz’in enerji piyasalarını işleten
OMIE, blok teklif tipleri yerine çeşitli akıllı koşullar
taşıyabilen kompleks teklif tipi kullanmaktadır. Komp-
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100

Saat 1 Hacim Saat 2 Hacim
(MWh)
(MWh)
20

25

Saat 3 Hacim
(MWh)
30

leks teklif tipi, bir piyasa katılımcısının belli bir süre
aralığı için, çeşitli koşullar taşıyabilen arz/talep eğrileri
formatındadır. Kompleks teklifler aşağıda yer alan koşullardan birini veya hepsini taşıyabilir.
i- Minimum Gelir Şartı (MGS)
Belli bir periyot için tekliften elde edilen gelirin (sabit
bedel+değişken bedel)’e eşit veya daha fazla olması şartıdır. (Teklifi sabit ve değişken maliyetleri karşılayacak
fiyatlar oluştuğunda kabul et)

Makale
Uzman Gözüyle Enerji

PUN= Tek ulusal fiyat
Vi= i teklif bölgesinde eşleşen teklif hacmi
PTFt= t periyodu için PTF

PTFi= i teklif bölgesinde ortaya çıkan PTF

∆ = Tolerans

Vt= t periyodunda eşleşen teklif hacmi

n= İtalya’daki teklif bölgesi sayısı (6 adet)

SB= Sabit bedel

Değerlendirme

DB= Değişken bedel
MGS şartı sağlanıyorsa teklifi oluşturan saatlik alt
tekliflerin hepsi kendi periyotlarında herhangi (bağımsız)
bir saatlik teklifmiş gibi değerlendirilir. MGS sağlanmıyorsa teklifi oluşturan saatlik alt tekliflerin tamamı reddedilir.
ii- Yük Gradyanı (Load Gradient, kısaca YG)
YG, t periyodundaki alt tekliflerin eşleşebilecek hacimlerinin; (t-1)’de eşleşen alt tekliflerin hacimlerine
bağlı olması koşuludur. Azami artma/azalma yüzdesi
üzerinden katılımcı tarafından tanımlanır. Artma veya
azalma sınırlarından sadece biri de tanımlanabilir.
4- İtalya Modeli: Prezzo Unico Nazionale (PUN)
İtalya 6 teklif bölgesine bölünmüştür. Bölgesel
PTF’lerin ve ulusal PTF’nin birlikte kullanıldığı karma bir
sistemdir. Bütün üreticiler, ithalat ve ihracat noktaları
bölgesel PTF’lerden işlem görmektedir. Bütün tüketim
noktaları, bölgesel PTF’lerin ağırlıklandırılmış ortalamasından hesaplanan Prezzo Unico Nazionale (Tekil Ulusal
Fiyat, kısaca PUN)’den işlem görmektedir. Bu sebeple
son tüketici bölgesel fiyat farklılıklarından izole edilirken
üreticilere ve ithalat/ihracatçılara fiyat sinyali gönderilebilir. PUN aşağıdaki şekilde hesaplanır:

PCR’ye dahil olan ülkelerin sayısının artması, farklı
ekollerden gelen teklif tiplerini değerlendirme zorunluluğu ve kompleks ile blok tekliflerin sayısının artması Euphemia’nın çalışmasını zorlaştırmakta ve çözüme
ulaşma süresini uzatmaktadır. Euphemia uygulanabilir
bir çözüm elde ettikten sonra da toplumsal faydası daha
yüksek alternatif çözümler aradığından çözüme ulaşma süresinin uzaması arzu edilmez. Üye ülkelerin akıllı
koşul taşıyabilen esnek tek bir kompleks teklif tipi üzerinde anlaşmaları ve bütün sürecin bu teklif tipi üzerinden yürütülmesi, algoritmanın performasının ve toplam
faydanın artması için en ideal senaryo olmakla beraber
ülkelerin mevcut ekollerine yapmış oldukları yatırımlar
ve siyasal mutabakat ihtiyacı bu durumu mümkün kılmamaktadır. Bir sonraki makalede Euphemia’nın çalışma prensiplerini ve ortak piyasa takas fiyatı oluşturma
sürecini inceleyeceğim.
Kaynakça
- Euphemia Public Description v1.5
- How the European Day-ahead Electricity Market
Works, Bertrand Cornélusse, Ph.D., Ekim 2014
- EU Market Integration, James Matthys-Donnadieu, University of Ghent, 29 Ağustos 2014
- Euphemia Performance, European Stakeholder
Committee, Eylül 2015
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Akaryakıt
Kaçakçılığına Karşı
Mücadelede Ulusal
Markerin Yeri
Rauf Fırat YAŞAR
EPDK / Enerji Uzmanı

T

ürkiye akaryakıt piyasasında dolaşımda olan
akaryakıtın, piyasaya yasal yollardan girip girmediğinin tespit edilerek, kaçak akaryakıtın
piyasaya sunumunun önlenmesi amacıyla 5015 sayılı
Kanunun(Kanun) 18 inci maddesi ile öngörülen UM uygulaması, 01/01/2007 tarihi itibarıyla yurt içinde pazarlanacak olan benzin, motorin ve biodizel türlerine
UM eklenmesi suretiyle başlamıştır. Uygulama, gazyağı
ve nafta için ise 01/07/2013 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere genişletilmiştir.
Ulusal Marker(UM), kullanılmaya başlanılmasından
itibaren akaryakıtın kaçak olup olmadığının tespit edilmesinde temel belirleyici rolü oynayan bir kimyasal olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulama genellikle verilen
cezalar ile gündeme gelmiştir. Ancak, uygulama ulusal
markerin; üretimi, teslimi, taşınması, depolanması, eklenmesi, ölçülmesi, kontrolü, denetimi, raporlanması,
iadesi, eğitimler düzenlenmesi, araç temini vb. gibi pek
çok konuda farklı gereklilikler içeren süreçlerden oluşmaktadır.
UM uygulaması; formülü gizli bir sıvının akaryakıta
karıştırılması ve sonrasında bu sıvının akaryakıt içerisinde yeterli şart ve seviyede olup olmadığının kontrolü
olarak özetlenebilir. Karar verme işlemini bu kadar kolay hale getiren uygulama arka tarafında teknolojiye,
iletişime ve işbirliğine dayalı bir yapıyı barındırmaktadır.
Ulusal Marker uygulaması sonucu ülke içerisinde
yasal akaryakıt ile yasal olmayan akaryakıt ayrıştırılarak, ürün ikmal zincirin her aşamasında denetim yapılabilmekte ve kaçak akaryakıtın yurt içinde piyasaya arzı
ve standart dışı akaryakıtın diğer akaryakıt ile karıştı-
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rılarak piyasaya sunulması engellenmektedir. Böylece
piyasaya arz edilen akaryakıtın dolaylı olarak standartlara uygun olması da sağlanabilmektedir.
UM’nin üretimi, teslimi ve iade alınması işlemleri yetkili kuruluş olarak sadece TÜBİTAK tarafından
yapılabilmektedir. Kaçakçılık ile Mücadele Kanununun(5607) Kaçakçılık Fiilleri başlıklı 3 üncü maddesinin
on beşinci fıkrası kapsamında ulusal markeri yetkisiz
olarak üreten, satışa arz eden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya bulunduran veya ulusal markerin kimyasal
özelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak
amacıyla üretilen kimyasal terkipleri üretenler iki yıldan
beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır.
TÜBİTAK tarafından hali hazırda üç çeşit UM üretilmektedir: Benzin ve motorin türleri ile biodizelin
işaretlenmesinde kullanılan İŞARETR, gazyağı ve yakıt naftanın işaretlenmesinde kullanılan İŞARETR-GN
ve benzine harmanlanan etanolün işaretlenmesinde
kullanılan İŞARETR-BE. Teslimler TÜBİTAK’ın Gebze
yerleşkesinde hassas ölçümler sonucunda sertifika
düzenlemek suretiyle yapılmaktadır. Kullanılmayacak
olan UM’nin iade alınması ve gerekli testlerin yapılması işlemleri de TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Söz
konusu işlemlere başlanılmadan önce EPDK’dan izin
alınması ve işlemler tamamlandığından EPDK’ya bilgilendirme yapılması gerekmektedir.
Teslim alınan UM, dağıtıcı ve rafinerici lisansı sahipleri tarafından, güvenlik önlemleri lisans sahipleri
tarafından alınmak kaydıyla, ekleme yapılacak tesislere
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taşınmakta ve burada güvenlikli odalarda saklanmaktadır. Ekleme yapılacağı zaman tartılarak fıçılardan alınan UM otomatik enjeksiyon sistemi aracılığıyla akaryakıta homojen olarak karıştırılmaktadır. Söz konusu
işaretleme oranı 0,008 litre Ulusal Marker / 1.000 litre
akaryakıt(8 ppm)’tır.
Aşağıdaki grafikte yıllar itibariyle lisans sahiplerine teslim edilen ulusal marker miktarı yer almaktadır.
2009 yılından itibaren her yıl teslim edilen miktar artmış(kümülatif olarak %52 artış) ve 2016 yılında yaklaşık
235.000 litre teslimat yapılmıştır.
Grafik 1. Teslim Edilen Ulusal Marker Miktarı

Kaynak: EPDK 2016 yılı faaliyet raporu, www.epdk.org.tr
Grafik 2. Ulusal Marker Teslimlerinin Lisans Sahipleri Bazında Dağılımı

Kaynak: EPDK 2016 yılı faaliyet raporu, www.epdk.org.tr

Teslimatlar lisans sahibi bazında incelendiğinde ilk
yıllarda rafinericilerin daha çok UM aldığını ve yıllar içerisinde UM teslimatlarının rafinerici-dağıtıcı arasında
yaklaşık %50-%50 noktasına geldiği anlaşılmaktadır. İlk
yıllarda risk almak istemeyen dağıtıcıların rafineriyi tercih etmeleri sebebiyle ekleme işlemleri ağırlıklı olarak
rafinericiler tarafından yapılmakta iken gelinen noktada
isteyen tüm dağıtıcıların işaretleme işlemi yapabildikleri gözlemlenmektedir.
Ulusal markerle işaretlenen akaryakıtın, ekleme
işlemi sonrasında Kurumca belirlenen konsantrasyon
aralığına ulaşıp ulaşmadığı, lisans sahiplerine teslim
edilen cihazlarla tespit edilmektedir. Yalnızca Kurumca
belirlenen aralıkta UM ihtiva eden akaryakıt yurt içi piyasaya arz edilebilmektedir. Marker K cihazı olarak adlandırılan cihazlar ile yapılan tüm ölçümlere ilişkin anlık
bilgiler merkeze aktarılmakta ve burada depolanmaktadır.
UM’nin süreç içerisinde çalınması, kaybolması ve/
veya ziyan olması halinde; ilgili lisans sahibi çalınan,
kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker bedelini
Kurum hesabına yatırmakla yükümlüdür. Bedel yatırılmadan lisans sahibine yeniden UM verilmemektedir.
Söz konusu bedel; çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan
ulusal marker miktarı ile işaretlenebilecek akaryakıt
miktarından doğan her türlü vergiye karşılık gelen bedeldir.
Süreç içerisinde Bağımsız Gözetim Firmaları(BGF)
akreditasyonları kapsamında ekleme işlemlerine nezaret etmektedir. Kanun’un 18 inci maddesi ile ulusal
marker ekleme işlemlerinde meydana gelecek usulsüzlüklerden lisans sahibi ile bağımsız gözetim firmalarının
müştereken sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır.
BGF’ler petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü
ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında Türk Akreditasyon
Kurumundan akredite olmaktadır. EPDK tarafından
“Gözetim Yetki Belgesi” verilen 5 adet BGF bulunmaktadır. Söz konusu firmaların personeli nezaret ettikleri
işlemlere ilişkin hazırladıkları standart raporları Kurum
tarafından belirlenen aralıklarla Kuruma sunmaktadır.
Bu şekilde lisans sahiplerinin beyanları ile BGF’lerin beyanları karşılaştırılabilmektedir.
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Ekleme işlemi gerçekleştirildikten sonra akaryakıtın Kurumca belirlenen şart ve seviyede Ulusal Marker içerip
içermediğinin tespitini sağlamak amacıyla farklı özellikte cihazlar kullanılmaktadır. UM ölçümleri saha ve laboratuvar ortamı olmak üzere iki parçada değerlendirilebilir. Aşağıdaki tabloda cihazların temel özellikleri yer almaktadır.
Marker XP ve Marker K cihazları TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş olup bakım ve onarımı da yine aynı kuruluş tarafından yapılmaktadır.
Tablo 1. Ulusal Marker Kontrol Cihazlarının Sınıflandırılması
Cihaz/Özelllik

Marker XP

Marker K

Referans Cihaz

GUMREF

Optik Okuma

+

+

+

+

Mobil

+

+

-

+

Özel Yöntemler

+

-

+

+

Kromatografik

-

-

+

+

Saha Ölçümü

+

+

-

+

Protokolcüler

Lisans Sahipleri

Laboratuvarlar

TÜBİTAK

Kullanıcı

Temel olarak, Marker XP cihazları ile yapılan saha
ölçümlerinde geçersiz sonuç veren akaryakıta ilişkin
numune kesin sonuca ulaşılması amacıyla Referans
Cihaz kullanan akredite laboratuvarlara gönderilmektedir. Coğrafi olarak tüm Türkiye’den alınan numunelerin kolayca laboratuvarlara ulaştırılması amacıyla 5
akredite laboratuvar ile çalışılmaktadır: Ege Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
ODTÜ ve TÜBİTAK hali hazırda çalışılan akredite laboratuvarlardır.

Petrol piyasasında serbest dolaşımda bulunan
akaryakıtın denetimleri Kurum ile İçişleri Bakanlığı(Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı), Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Marker XP cihazları söz konusu Kurum personeli tarafından kullanılmakta olup, cihaz kullanacak
tüm personele gerekli numune alma ve cihaz kullanım
eğitimi verilmektedir.

XP Ölçümü
-

Kurumca belirlenen şart ve seviyede UM olup olmadığının ölçümü

-

Geçerli veya geçersiz sonucu

Geçersiz
Çağrı Merkezi
-

TÜBİTAK bünyesinde bulunan 24/7 çağrı merkezi

-

Gerekli olan durumlarda ölçüm sonuçlarına ilişkin yönlendirme

Yönlendirme
Akredite Laboratuvar
-

Referans Cihaz Ölçümü

-

Teknik düzenlemelere uygunluk

Tespit
Adli ve İdari Süreç

36

-

Kanunun 19. ve 20. madde hükümleri

-

Adli makamlar
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Protokoller çerçevesinde yürütülen denetim faaliyetlerinin genel şeması aşağıda yer almaktadır. Şemanın genel sürece dair bilgi vermeyi amaçladığı, farklı süreçler içerisinde de ulusal markere ilişkin denetimlerin
yapılabileceği unutulmamalıdır.
Denetimde yapılan ölçüm sonucunun geçersiz çıkması durumunda TÜBİTAK çağrı merkezi aranarak ölçüm sonuçlarına ilişkin yönlendirme alınabilir. Ardından
alınan numune en geç beş iş günü içinde laboratuvara
teslim edilir. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan on beş gün
içinde yapar ve sonucunu en geç üç iş günü içinde Kuruma bildirir.
Ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunmadığı laboratuvar analizi ile tespit edildiğinde, Kanunun 19 uncu maddesinde belirlenen idari para cezaları uygulanır. Ayrıca, lisans iptali ve süresiz mühürleme
gibi idari yaptırımlar da söz konusu olabilmektedir.
Diğer taraftan, 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrası ile ulusal marker uygulamasına
tabi olup da, Kurumunun belirlediği seviyenin altında
ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı; a)
Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden, b) Satışa arz eden veya satan, c) Bu özelliğini bilerek ve ticari
amaçla satın alan, kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis
ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yurt dışı uygulamaları ele alındığında, gelişmiş ülkelerin çoğunluğunda marker uygulamasının yapıldığı görülmektedir. Uygulamalar arasındaki temel ayrım aktif
marker – pasif marker farklılığıdır. Pasif marker uygulamasında, kullanım amacına göre diğer akaryakıt türlerine oranla daha az vergi içeren veya vergiden muaf
tutulan belli bir akaryakıt türü işaretlenir. Aktif marker
uygulamasında ise piyasaya yasal yollardan girişi yapılan tüm akaryakıt türlerinin işaretlenmesi esastır. Ülke
geneli uygulamaların haricinde şirketler (rafineriler,
dağıtıcılar vb.) marka güvenilirlikleri için kendi işaretleyicilerini de yaygın olarak kullanmaktadır. Şirket markerlerinin diğer marker türleri ile etkileşime girmemesi
gerekmektedir. Bu uygulamalarda genellikle tanker
yüklemesi esnasında işaretleme yapılmaktadır.
Boya ve marker piyasasının dünyadaki durumuna
bakıldığında piyasanın giderek büyüdüğü görülmektedir. Dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden özelleşmiş küçük şirketlere kadar pek çok şirket boya ve
marker üretimi ve uygulaması yapmaktadır. Bu ürünler
ve uygulamalar kullanıcıların farklı ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Boya ve marker ürünleri belirli
bir sınıflandırmaya tabi tutulduğunda aşağıdaki tablo
karşımıza çıkmaktadır. Boya ve marker; yasal, vergisel
ve güvenlik sebepleriyle eklenmektedir.
Marker yakıtın rengini değiştirmez ve kimyasal
testler ile tespit edilir. Boyalar ise yakıtın rengini değiştirerek görsel olarak ayırt edilmesini sağlar.

Tablo 2. Boya ve Marker Sınıflandırması
Fiziksel Özellik

Teknoloji

Son Kullanıcı

Yakıt Tipleri

Ürün Tipi

Renk

Toz

Su Bazlı

Rafineriler

Benzin

Azo Dyes

Kırmızı

Sıvı

Solvent Bazlı

Ticari

Motorin

Anthraquinone
Dyes

Mavi

Resmi Kurumlar

Havacılık Yakıtı

Ethyl Dyes

Yeşil

Üreticiler

Fuel Oil

Fluorescent Dyes

Sarı

Madeni Yağ

Diğer

Turuncu

Diğer / Bioyakıtlar
Kaynak: https://www.futuremarketinsights.com/reports/petroleum-fuel-dyes-and-markers-market
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Ulusal Marker’in yukarıdaki sınıflandırmada sıvı,
solvent bazlı, resmi kullanım, Benzin-Motorin- Bioyakıtlar, Mavi-Yeşil grubu içerisinde yer aldığı değerlendirilmektedir.
Avrupa’nın durumuna yakından bakıldığında, Batı ve
Orta Avrupa ülkeleri özellikle Doğu Avrupa’dan tankerlerle gelen akaryakıt sebebiyle boya ve marker uygulamasını tercih etmektedir. Doğu Avrupa’dan tankerle
yola çıkan genellikle kalite standartlarını karşılamayan

akaryakıt Avrupa’nın içerisinde herhangi bir akaryakıt
istasyonuna rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu sebeple,
hem vergisel farklılıklar hem de kalite konuları sebebiyle Avrupa’da farklı marker uygulamaları bulunmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu olarak uygulanan
mali marker(Euromarker) mücadelede yeterli olamadığından aşağıdaki tabloda yer alan farklı boya ve markerler de kullanılmaktadır. Tabloda da açıkça görüldüğü
üzere solvent bazlı boyalar (özellikle kırmızı) piyasanın
büyük kısmını oluşturmaktadır.

Tablo 3. Avrupa Ülkelerin Boya ve Marker Uygulamaları1
Ülke

Ürün

Boya/Marker Sistemi

Boya İçeriği

Avusturya

Motorin

red dye

visible

Belçika

Fuel Oil

red dye

visible

Danimarka

Motorin

Solvent Blue 35

5.0 mg/l

Finlandiya

Motorin

Solvent Red 19

3.0 mg/l

Fransa

Motorin Denizcilik Yakıtı

Solvent Red 24 Solvent Blue 35

10.0 mg/l 10.0 mg/l

Almanya

Motorin

Solvent Red 19

5.0 mg/kg

Yunanistan

Motorin

red dye

visible

Hollanda

Fuel Oil

red dye

visible

Irlanda

Motorin Kerosen

Solvent Blue 35 Solvent Red 19

5.0 mg/l 3.0 mg/l

İtalya

Motorin

Solvent Green 33

5.0 mg/l

Luxemburg

Fuel Oil

red dye

visible

Motorin(Tarımsal)

Solvent Blue 35

5.0 mg/l

Motorin(Isıtma)

Solvent Red 19

4.2 mg/l

Motorin(Tarımsal)

red dye

min abs 0.4

Motorin(Isıtma)

blue dye

min abs 0.5

Motorin

Solvent Blue 35

5.0 mg/l

Motorin

quinizarin

1.75 mg/l

Kerosen

coumarine

2.20 mg/l

Portekiz
İspanya
İsveç
İngiltere

Bu çerçevede, pasif boya uygulamaları için örnek bir
uygulama; Almanya’da Fuel Oil 4 olarak değerlendirilebilecek yakıtın vergisinin dizel yakıtlardan düşük olması sebebiyle Fuel Oil 4’e kırmızı boya katılmasıdır.
Diğer taraftan, Solvent Yellow 124(Euromarker) Fuel
Oil 4 içerisinde kırmızıya dönmektedir. Bu şekilde, dizel
ve Fuel Oil 4 karışımı gözle bile tespit edilebilir konuma

gelmektedir. Diğer taraftan, havacılık yakıtları da vergi
ve güvenlik sebepleriyle boyanabilmektedir. Örneğin,
Avgas80 kırmızı ile boyanırken Avgas100 yeşil ile boyanmaktadır.2
Türkiye benzeri bir uygulama ise Sırbistan’da
01.02.2014 tarihinde başlamıştır. Uygulama üretilen
veya ithal edilen benzin ve motorinin işaretlenmesini

1- Dyeing and marking system in European Union and Poland; Joanna CZARNOCKA, Urszula ZBOROWSKA, Anna KĘSIK, http://www.chemikinternational.com/
pdf/2011/03_2011/chemik_2011_03_200_203.pdf
2- https://www.marquard-bahls.com/en/news-info/glossary/detail/term/additives-fuel-dyes.html
3- Sırbistan Dinarı = $ 0,01(http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=RSD&To=USD)
4- Fuel-Marking Programs: Helping Governments Raise Revenue, Combat Smuggling, and Improve the Environment, Asian Development Bank, Issue 24, 2015
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gerektirmektedir. Petrol şirketlerinin deposunda her bir

Türkiye’de sahanın duru-

sevkiyat (tanker veya tekne) işaretlenmektedir. Sahada

muna bakıldığından ise Marker

ilk aşama tespitinin yapılabilmesi amacıyla NIRF(ne-

XP cihazları ile yapılan ölçüm-

ar-infrared fluorescent) içermesi gereken akaryakıt el

lerin yıllar içerisindeki sey-

cihazları ile konsantrasyon ölçümüne tabi tutulmaktadır. Ayrıca, adli süreçlerde kullanılması amacıyla
moleküler ölçüm, ülkemizde referans cihaz olarak adlandırdığımız, GC-MS(Gaz kromatografisi - kütle spektrometresi) cihazıyla yapılmaktadır. Marker içermeyen
veya tağşiş edilmiş akaryakıt tespit edilmesi durumunda 1.500.000 RSD ile 3.000.000 RSD($15.000 $30.000)3 arasında idari para cezası uygulanabilmekte
ve 6 aydan 3 yıla kadar men cezası verilebilmektedir.
Uygulamanın başlamasından sonra petrol şirketlerinin
satışlarında motorinde %16’lık, benzinde ise %14’lük bir
artış gözlenmiştir.4

ri

uygulama

önemli

bir

hakkında
gösterge

olmaktadır. Geçersiz
çıkan ölçümler yıllar
itibariyle azalmıştır. 2016 yılında
geçerli

ölçüm-

lerin

yüzdesi

yaklaşık %97 olmuştur. Geçersiz
ölçümlerin

tekrarlı

ölçümler içerebileceği değerlendirildiğinde bu yüzde daha yukarıda olacaktır.

Grafik 3. Marker XP Ölçüm Sonuçları(Geçerli – Geçersiz)

Gerek işaretlenen miktarın yıllar içerisinde artması

boya ve marker piyasasının yıllar içerisinde büyüdüğü

gerekse de geçersiz sonuçların hem yüzdesel hem de

görülmekte ve büyüme trendinin devam edeceği an-

mutlak anlamda azalması uygulamanın sürekli geliş-

laşılmaktadır. Artış trendinin arkasında, kullanıcılarının

tiği yönündeki görüşü desteklemektedir. Uygulamaya

akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede markeri etkili bir

nispeten yeni başlayan Sırbistan’ın Türkiye’deki işleyiş

araç olarak görmelerinin yattığı değerlendirilmektedir.

modelinin neredeyse aynısını uyguluyor olmasının da

Ülkemiz açısından duruma bakıldığında ulusal marker

tamamıyla ülkemiz kaynakları ile geliştirilen ve yürütülen projenin başarısında bir ölçüt olarak ele alınabileceği değerlendirilmektedir. Yalnızca Sırbistan’ın değil Macaristan’ın da ulusal marker uygulamasını örnek aldığı
bilinmektedir.
Yurt dışı uygulamalara ve değerlendirmelere bakıldığında yukarıda da bahsedildiği üzere dünya genelinde

uygulamasının;
-

Önümüzdeki dönemde de kaçakçılıkla mücadelede
önemini koruyacağı,

-

Bayi ve depo otomasyon gibi uygulamalarla entegre hale getirilebilmesi durumunda ise etkinliğinin
daha da artacağı,
değerlendirilmektedir.
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Cihaz
Hasarları ve
İlgili Mevzuat
Mustafa YAVUZDEMİR
EPDK / Enerji Uzmanı
Giriş
Gelişen teknoloji ile birlikte elektronik cihazların kullanımı her geçen gün artmaktadır. Özellikle 1990’lardan
sonra bilgisayarların, akıllı cihazların ve endüstriyel kontrol
sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte kullanıcılar şebekeden kaynaklı elektrik kesintileri ve hizmet kalitesi sorunlarına karşı daha hassas ve duyarlı hale gelmişlerdir.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun amacı elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle
uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için,
rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet
gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik
enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız
bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır.
Ülkemizde 2013 yılında tamamlanan elektrik dağıtım
özelleştirmeleri sonrasında 21 adet lisanslı dağıtım şirketi elektrik dağıtım hizmetini yerine getirmektedir. Elektrik
dağıtım şirketleri lisanslarında belirlenen bölgede;
- Elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesi, bakımı ve
onarımı,
- Sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi,
- Genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıpların karşılanmasından sorumludur.
Elektrik Dağıtım Hizmetinde Kalite ve Cihaz Hasarları ile İlgili Mevzuat
21 Aralık 2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği (Yönetmelik) elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik
kalitesine ilişkin olarak dağıtım şirketleri, görevli tedarik
şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
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Dağıtım sisteminde sunulan hizmetin kalitesi;
a) Tedarik sürekliliği kalitesi,
b) Ticari kalite,
c) Teknik kalite
olmak üzere, Kurum tarafından üç ana başlık altında
izlenmektedir. Yönetmelikte;
-Tedarik sürekliliği kalitesi, dağıtım sistemi kullanıcılarına ekonomik olarak kabul edilebilir maliyetlerle ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile elektrik enerjisi
sunabilme kapasitesi,
-Ticari kalite; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen
veya bağlı olan kullanıcılar ile bu kullanıcılara bağlantı
anlaşması veya perakende satış sözleşmesi kapsamında
hizmet veren taraflar arasında enerji satışı ve/veya hizmetin sunumuna ilişkin olarak meydana gelecek ilişkilerin
tüm evrelerinde, işlemlerin Kurum tarafından belirlenecek
standartlara uygun şekilde yerine getirilebilmesi kapasitesi,
-Teknik kalite, dağıtım sisteminin kullanıcıların elektrik
enerjisi talebini; gerilimin frekansı, genliği, dalga şekli ve
üç faz simetrisi açısından kabul edilebilir değişim sınırları içerisinde kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılayabilme
kapasitesi,
olarak tanımlanmıştır.
Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat, dağıtım faaliyetine ilişkin hizmet kalitesinin dağıtım şirketlerince, perakende satış faaliyetine ilişkin ticari kalitenin ise görevli
tedarik şirketince yerine getirilmesini düzenlemektedir.
Cihaz hasarlarının tazmini ile ilgili husus ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre; kullanıcının kendi hatasından kaynaklan-
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maması kaydıyla kullanıcıya ait teçhizatta
ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden
kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım
şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
talepte bulunulabilmektedir.
Ayrıca, zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı
tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde
meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından
yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme
neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden
kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi
zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihinden
itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını,
haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak
yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirmekte ve başvurunun
haklı bulunmadığı durumlarda ise kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilmektedir.
Kullanıcılar, zararının tazmini hususunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikâyetlerini diğer
hususlarda olduğu gibi cihaz hasarı konusunda da Kuruma
iletebilmektedirler.
Cihaz Hasarının Nedenleri ve Hasarın Tazmini
Cihaz hasarlarının sadece şebekedeki genel ve kalıcı
arızalara bağlı olmadığı, sayacın nötr hattının kopması,
gevşek bağlantı vb. bağlantı sorunları, oksitleme, yıldırım
düşmesi, iletkenlerin birbirine teması, kesintiye dönüşmeyen geçici arıza vb. geçici rejim durumları gibi başka
sebeplere dayalı olarak da meydana gelebileceği dikkate
alındığında hasar sebebinin tam olarak anlaşılabilmesi için
Şirket tarafından yerinde inceleme yapılması veya yaptırılması gerekmektedir.
Cihaz hasarının tazmini için arızanın dağıtım şebekesinden kaynaklanması gerekmektedir. Normal koşullarda
dağıtım sisteminde meydana gelen kesintiler cihaz hasarına yol açmamaktadır. Cihazlar birçok farklı sebeple de
arızalanabilmekte olup, dağıtım şebekesinden kaynaklandığı iddia edilen cihaz hasarı tazminine yönelik başvurular,
dağıtım şirketince değerlendirmeye alınarak kayıtlar ve
tespitlere göre kabul edilebilmekte ya da gerekçelerine
yer vermek suretiyle reddedilebilmektedir. Bununla birlikte, talebi reddedilen başvuru sahibinin ilgisine göre il/
ilçe tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine başvurma hakkı bulunmaktadır. 6502 Sayılı Tüketici-

nin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci Ve
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin
6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’e
göre 2018 yılı içerisinde Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında bulunan
uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem
Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde
4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860
(altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirasının altında
bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde
4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı
bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
görevlidir. Bu konuda EPDK’nın internet sayfasında
bulunan “Tüketici Köşesi”’nden de konu ile ilgili ayrıntılı bilgi
edinilebilmektedir.
Ayrıca, yaşanan ani gerilim yükselmesi/gerilim darbesi/gerilim dalgalanması gibi koşulların doğrudan şebeke
unsurlarında fiziki bir soruna neden oluşturmayacağı durumlarda dahi nihai kullanıcıların hassas elektronik cihazlarında hasara neden olabilmektedir.
Aşağıda, elektronik cihaz hasarına neden olabilecek
durumlardan bazıları sıralanmıştır;
Elektrik Enerjisinden Kaynaklı Elektronik Cihaz Hasarlarının Çıkış Nedenleri:
1. Şebeke geriliminin izin verilen değerler dışına çıkması.
2. Gerilim düzenleyici regülatör, UPS, vb. kullanılmaması.
3. Şebekedeki harmonik gerilim ya da akımların izin
verilen değerler üzerine çıkması.
4. Frekansın izin verilen değerler dışına çıkması.
5. Elektrik tesisatının şalt cihaz ve malzemelerinin periyodik test ve kontrollerinin yapılmaması.
6. Kullanılan elektrik şalt malzemelerinin TSE Standartlarına uygun olmaması.
7. Topraklama direncinin mevzuatta belirtilen değerlerin üzerinde olması.
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8. Yıldırıma karşı paratoner ve/veya parafudur kullanılmaması.
9. Elektrik tesisatının ehil ve yetkili olmayan kişiler tarafından tesisi edilmesi.
Diğer taraftan, cihaz hasarının tazmini konusunda uygulamada karşılıklı güven eksikliği neticesinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Cihaz hasarı meydana geldikten sonra yetkili servis çalışanları tarafından düzenlenen
bazı raporların gerçeği yansıtmadığı durumlar yaşanabilmekte, kişilerin ikili ilişkilerini kullanarak kendi çıkarları
doğrultusunda teknik rapor düzenlettiği iddiaları ile de
karşılaşılabilmektedir. Bu gibi durumlarda konu genellikle
ilgili mahkemelere intikal etmektedir. Aynı şekilde bazı dağıtım şirketlerinin sorun dağıtım şebekesinden kaynaklansa bile öncelikle zarar tazmini konusunda farklı bahaneler
öne sürerek söz konusu talebi reddettiği görülmekte, ancak başvuru sahibinin ısrarı ve/veya Kurumumuzun yazılı
ihtarı sonrasında söz konusu cihaz hasarını tazmin ettiği
durumlarla da karşılaşılabilmektedir.
Son olarak Yönetmelik kapsamında cihaz hasarına ilişkin tazmin, arıza nedeniyle bozulan elektriksel teçhizatların bedeli/tamiri hususunda olup dolaylı olarak etkilenen
diğer ürünlerin (buzdolabındaki gıda ürünleri vb.) veya gerçekleştirilemeyen üretimin (fabrika, işletme vb.) tazminine
ilişkin Yönetmelik kapsamında herhangi bir düzenlemeye
gidilmemiş olduğu görülmektedir. Dolaylı olarak etkilenen
mal ve hizmet kayıplarının tazmini hususu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve bilirkişi raporu
doğrultusunda ilgili mahkemelerde görülebilmektedir.
Sonuç:
Günümüzde gelişen teknoloji ve artan refah ile birlikte elektronik cihazların kullanımı her geçen gün daha da
yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, elektriğin sürekli ve kaliteli
olarak sunulması sadece üreticileri değil tüketicileri de yakından ilgilendiren bir husus olmuştur.
Bu konudaki Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına
İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat elektriğin kaliteli ve sürekli olarak kullanıcılara ulaştırılması
amacıyla yapılan düzenlemelerdir. Söz konusu düzenlemeler içerisinde yer alan cihaz hasarının tazmini mevzusu
ise tüketiciler tarafından bilinmesi gereken önemli bir düzenleme olup, dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara
ilişkin zararın tazmini için başvurular öncelikle ilgili bilgi ve
belgelerle birlikte dağıtım şirketine yapılmalıdır. Dağıtım
şirketinin gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda
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şirket tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikâyetler Kuruma iletilebilmektedir.
21/12/2017 tarihli ve 7531 sayılı Kurul Kararı ile Kalite
Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilerek, 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Kullanıcı memnuniyetinin
artırılması” söz konusu Usul ve Esaslarda kalite faktörünün
bileşenleri arasında yer almış olup, kullanıcı memnuniyeti
kapsamında kuruma ulaşan ve kurum kayıtlarında yer alan
dağıtım şirketi bazında kullanıcı başına toplam şikayet
başvurusu sayısındaki azalma kullanıcı memnuniyeti iyileştirilmesi olarak kalite faktörü hesaplamalarında dikkate
alınacaktır. Söz konusu düzenlemenin de cihaz hasarlarına
ilişkin olarak yapılan şikayet başvurularını azaltacağı, kullanıcı mağduriyetini azaltabileceği düşünülebilir.
Bu konuda, ilerleyen süreçte cihaz hasarının dağıtım
şebekesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespitine
ilişkin daha doğru değerlendirme yapılabilmesi için, AG şebekede gerekli ölçümleri yapabilecek enerji analizörlerinin/
teknik kalite ölçüm cihazlarının, en azından yeni yapılan
çok katlı binalar için tesis edilmesini gerekli kılan düzenlemelerin hayata geçirilmesinin faydalı olacağı ve ayrıca
dağıtım şebekesi uzaktan izleme ve kontrol sistemlerinin
(SCADA) genişletilmesi ile karşılıklı çapraz kontrollerin de
yapılma imkanına sahip olunabileceğini ve böylece daha
tutarlı değerlendirmeler yapılabileceği düşünülmektedir.
Kaynakça:
-

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

-

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

-

Legal Liability for Electricity in the USA: Products
Liability, Ronald B. Standler, 2012.

-

Elektrik Enerjisinden Kaynaklı Makine Kırılması,
Yangın, Elektronik Cihaz Hasar Nedenleri ve Önlemleri, Ayhan İşler, http://kerim.com.tr/resim/
pdf/elektirk.pdf

-

Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve
Esaslar

Kurul Kararları
Uzman Gözüyle Enerji

1

KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Giriş
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 4628 sayılı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
kendisine verdiği görev ve yetki kapsamında düzenlenen yeni
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik)
30/05/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu
Yönetmeliğin “ikili anlaşmalar, tedarikçi ve tüketicilerin hak ve
yükümlülükleri ile serbest tüketici limitinin belirlenmesine ilişkin
ikinci ve altıncı bölüm hükümlerinin” 01/07/2018 tarihinde
yürürlüğe girmesi, anılan tarihe kadar 08/05/2014 tarihli ve
28994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin (mülga Yönetmelik) aynı konuya ilişkin 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddelerinin uygulanması öngörülmüştür. Diğer taraftan, Yönetmeliğin perakende
satış sözleşmesi, güvence bedeli, sayaç okuma ve faturalama
ile kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi tüketimi gibi hususları
düzenleyen diğer hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girmiştir.
Bu Yönetmelik ile serbest tüketici, serbest olmayan tüketici ve
son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilere elektrik enerjisi
veya kapasite satışı ile buna ilişkin hizmetlerin sunulmasında
tüketici, tedarikçiler veya dağıtım şirketleri arasındaki iş ve işlemlere esas asgari standart, usul ve esasların belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tüketiciler, tedarikçiler veya
dağıtım şirketleri arasındaki ilişkilerde tüketicilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile teknolojik imkânlardan da
faydalanılarak işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması
Yönetmeliğin odak noktasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda
Yönetmelikte ikili anlaşmalar, faturalar ve elektriğin kesilip
bağlanması da dahil birçok konuda yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Yönetmelik sistematiğine uygun şekilde özellikle “tanımlar,
iki anlaşmalar, perakende satış sözleşmesi, son kaynak tedariki,
sayaç okuma ve faturalama, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi
tüketimi, bilgilendirme, şikayet ve uyuşmazlık çözümü” açısından
getirilen temel ve önemli Yönetmelik değişiklikleri bu yazıda
kısaca ele alınmıştır.
1.

Tanımlar Açısından Getirilen Değişiklikler

Yeni Yönetmeliğe “kalıcı veri saklayıcısı” tanımı eklenmiş
olup “tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve
bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik
posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortam” olarak tanımlanmıştır. Böylece, ikili anlaşmalara
ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, anlaşma örneğinin verilmesi ve saklanması; sayaç okuma bildiriminin, faturaların ve
elektriğin kesileceğine ilişkin ikinci bildirimin gönderilmesi;

tüketicilerin şikayet veya bilgi edinme başvurularının cevaplanması gibi birçok işlemde kalıcı veri saklayıcısının kullanılması öngörülmüştür.
Kesme-bağlama bedeli tanımı, “Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan ve Kurul tarafından belirlenen
bedel” olarak değiştirilmiştir. Böylece bu bedelin kullanım yerindeki elektrik bağlandıktan sonra gönderilen faturaya yansıtılacağına ilişkin hükümle uyum sağlanmıştır.
Ortak sayaç tanımı, “Aynı tüketici grubunda birden fazla gerçek
ve/veya tüzel kişinin elektrik enerjisi tüketimlerini ölçmek amacıyla tesis edilen tek bir sayaç” şeklinde değiştirilerek tanım
netleştirilmiştir.
Mühürleme tanımı, “Sayaç ve ölçü devresi elemanlarına dışarıdan yapılacak müdahaleyi önlemek amacıyla dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişiler tarafından ilk enerji verme, sayaç ve ölçü devresi elemanlarını kontrol ve durumunu tespit etme, enerji kesme
ve açma gibi işlemler yapıldıktan sonra mühür ile ölçü düzeneğini
muhafaza altına alma ya da aldırma yöntemi” şeklinde değiştirilerek tanım netleştirilmiştir.
Yine yapılan değişiklikle “Tüketimi düşük serbest tüketici: Yıllık
elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kWh’tan düşük olan serbest
tüketici” şeklinde yeni bir tanım getirilmiştir.
Hâlihazırda ilgili mevzuatta yer alan perakende satış, tüketici
grubu (abone grubu yerine) ve son kaynak tedarikçisi tanımları eklenmiştir. Diğer taraftan, mülga Yönetmelikteki “abone
ve hizmet” tanımları kaldırılmıştır.
2.

İkili Anlaşmalar Açısından Getirilen Değişiklikler

Yönetmelikte serbest tüketici, serbest olmayan tüketici ve
son kaynak tedariki kapsamındaki serbest tüketici olmanın
koşulları açıkça belirtilmiş ve bu tüketicilerin elektrik enerjisi
temini için hangi tedarikçilerle hangi anlaşmaları/sözleşmeleri yapabilecekleri açıkça ifade edilmiştir.
Yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kWh’tan düşük olan
serbest tüketiciler, “tüketimi düşük serbest tüketici” olarak
tanımlanmıştır. Bu kavram, tedarikçiler tarafından genellikle tek taraflı olarak hazırlanan ve genel işlem koşullarından
oluşan ikili anlaşmalar karşısında özellikle teknik ve hukuki
bilgi asimetrisi nedeniyle zayıf durumda bulunan serbest tüketicileri güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu
kavram ismen benzer görünse de Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliği kapsamındaki “düşük tüketimli tüketiciler” kavramıyla karıştırılmamalıdır. Zira “tüketimi düşük serbest tüketici”
yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kWh’tan düşük olan
serbest tüketicileri tanımlarken; “düşük tüketimli tüketiciler”
son kaynak tüketici gruplarından Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulunca (Kurul) sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek
belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tü-
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ketici grubunu tanımlamaktadır. Ayrıca, tüketimi düşük serbest
tüketici kapsamına giren serbest tüketicileri belirlemek için öngörülmüş yıllık 100.000 kWh lık tüketim limiti “serbest tüketici
limiti” ile de karıştırılmamalıdır. Zira, serbest tüketici limiti her
yıl Kurul tarafından belirlenmekte olup serbest olmayan bir tüketici tarafından aşılması halinde bu tüketiciyi serbest tüketici
statüsüne taşımaktadır. Tüketimi düşük serbest tüketiciler ise
zaten serbest tüketici statüsünde bulunan kişilerdir.
Yönetmelikte tedarikçiler ile tüketimi düşük serbest tüketiciler
arasında yapılacak ikili anlaşmada yer alacak asgari usul ve
esaslar belirlenmektedir. Diğer taraftan, Yönetmelikteki ikili
anlaşmalara ilişkin hükümlerin, tedarikçiler ile tüketimi düşük
serbest tüketiciler arasında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ile 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapılacak ikili anlaşmalarda sadece düzenlenmeyen hususlar hakkında uygulanması öngörülmüştür. Ayrıca, Yönetmelikte buna ilişkin açık
hüküm bulunmamakla birlikte, yıllık elektrik enerjisi tüketimi
100.000 kWh’tan yüksek olan serbest tüketicilerin yapacağı
ikili anlaşmalara bu Yönetmelik hükümlerinin taraflar ikili anlaşma ile kararlaştırmadıkları sürece tamamlayıcı hüküm olarak bile uygulanmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.
Tüketicilerin tedarikçiler tarafından anlaşma öncesi ve anlaşma
sonrasındaki her aşamada detaylı bir şekilde bilgilendirilerek
tüketicinin iradesinin sağlıklı bir şekilde oluşması, tüketicinin
kendisine en uygun ve faydalı anlaşmayı seçebilmesi, tedarikçi
değişikliği önündeki engellerin kaldırılması ve ikili anlaşmaların
asgari uyuşmazlık riskiyle uygulanarak ikili anlaşmalar piyasasının varlık amacına uygun şekilde işlemesi ikili anlaşmalara
ilişkin getirilen hükümlerin temel mantığını oluşturmaktadır.
Bu nedenle, tüketimi düşük serbest tüketiciye ikili anlaşmanın
kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin telefonla, e-postayla veya yazılı olarak bildirim yapmak suretiyle anlaşmadan cayma hakkı tanınmıştır. Aynı amaçla ikili
anlaşmaların kurulması, değiştirilmesi, yenilenmesi ve sona
ermesine ilişkin süreçlerde tedarikçinin önerisi karşısında tüketicinin açıkça kabul iradesini ortaya koyması istenmiştir.
Tedarikçiler ikili anlaşmanın kurulması ve yenilenmesi aşamalarında Yönetmelik ekinde bulunan standart olarak hazırlanan “Tüketici Hakları Bilgilendirme Formu” ve “İkili Anlaşma
Ön Bilgilendirme Formu” ile, değişiklik halinde “İkili Anlaşma
Değişiklik Bildirimi Formu” ile tüketicileri bilgilendirmekle yükümlü tutulmuştur. Bu formlar sayesinde tüketici ikili anlaşma
kapsamında enerji bedelini düzenlemeye tabi fiyatlarla mukayese edilebilecek; cayma bedeli, güvence bedeli, ceza koşulu,
gecikme faizi gibi bedelleri ödemek zorunda olup olmadığını
açıkça öğrenebilecektir.
Belirli süreli ikili anlaşmaların süresi 3 yıl ile sınırlandırılmıştır.
Böylece tedarikçilerin rekabete aykırı şekilde piyasa kapatma
etkisi doğurabilecek anlaşma ve uygulamalara girişimi engellenmek istenmiştir.
Yönetmelik ile ikili anlaşmalara ilişkin herhangi bir yazılı geçerlilik şartı getirilmemiştir. Aksine tüketicilerin ve tedarikçilerin
teknolojinin nimetlerinden faydalanarak mesafeli şekilde ikili
anlaşma yapmasının önü açılmıştır. Bunun yanında, tedarikçi-
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nin tüketiciye ilişkin bilgilendirmeleri kayıt altına almak suretiyle yapma zorunluluğu ile bu bilgilendirmelerin yapıldığına ilişkin ispat yükümlülüğünün tedarikçiye ait olması ve tedarikçinin
ikili anlaşmaları sona erdikten sonra üç yıl boyunca saklama
yükümlülüğü tarafları ve piyasayı güvence altına almaktadır.
Bununla birlikte, taraflar isterlerse ikili anlaşmaları elle atılan
imza veya elektronik imza ile yapmakta serbest bırakılmıştır.
Yönetmeliğin yeni halinde tüketimi düşük serbest tüketici için,
belirli süreli ikili anlaşmayı süresi sona ermeden önce cayma
bedeli veya ceza koşulu ödemeksizin önceden bildirim yapmak
suretiyle feshedebilmesini sağlayan mutlak haklı fesih sebepleri sayılmıştır. Tüketici bu sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ikili anlaşmayı feshedebilir. Buna göre; ikili anlaşmada
belirtilen tedarikçinin portföyüne geçiş tarihinde tedarikçiden
kaynaklanan nedenlerle tüketicinin tedarikçinin portföyüne
geçirilmemesi ile faturanın tedarikçi değişikliği yapıldığı tarih
hariç olmak üzere dağıtım şirketince okunarak Piyasa Yönetim
Sistemine girilen endeks değerine göre düzenlenmemesi halleri haklı fesih sebepleri arasında sayılmıştır. Ayrıca haklı fesih
sebepleri sınırlı şekilde sayılmadığından ikili anlaşmada tüketici için başka haklı fesih sebepleri de kararlaştırılması mümkündür. Diğer taraftan, tedarikçi için de benzer şekilde Yönetmelikte sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte haklı fesih sebepleri
düzenlenmiştir.
İkili anlaşma kapsamında tüketici aleyhine öngörülen cayma
bedeli veya ceza koşuluna üst sınır getirilmiştir. Şöyle ki,
07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamındaki tüketiciler
hariç, tüketimi düşük serbest tüketicinin ödeyeceği cayma bedeli veya ceza koşulunun cayma tarihi ya da fesih tarihi öncesi
tüketicinin son 12 aylık tüketim toplamı ile cayma tarihinde ya
da fesih tarihinde uygulanan fiyat esas alınarak hesaplanan
toplam tutarın % 10’unu geçemeyeceği öngörülmüştür. Bunun
yanında, tedarikçi ikili anlaşmayı haksız şekilde feshederse
tedarikçi de tüketimi düşük serbest tüketiciye bu tüketici için
belirlenen tutarda ceza koşulu ödemesi gerekecektir.
3.

Perakende Satış Sözleşmesi Açısından Getirilen Değişiklikler

Perakende satış sözleşmesinin hızlı bir şekilde kurulmasında
ve tüketicinin talebiyle sonlandırıldığı hallerde hızlı bir şekilde
sonlandırılmasında tüketicinin doğrudan menfaati bulunduğu için bu işlemlerde görevli tedarik şirketi ve dağıtım şirketi
tarafından uyulması gereken süreler kısaltılmıştır. Böylece
görevli tedarik şirketi, usulüne uygun olarak yapılan ve imzalanan başvuruları aynı gün içerisinde sonuçlandırmakla ve kayıt
altına alınmak suretiyle aynı gün içerisinde dağıtım şirketine
bildirmekle yükümlü tutulmuştur.
Tüketici perakende satış sözleşmesinin belirttiği tarihte sona
ermesini istiyorsa sözleşmeyi sonlandırmak istediği tarihten
en az 5 gün önce görevli tedarik şirketine başvurması gerekir,
görevli tedarik şirketi sözleşmenin sona ereceği tarihten en
az 2 gün önce dağıtım şirketine bilgi verir ve dağıtım şirketi de
sözleşmenin sona erdiği tarihte endeks değerlerini okuyarak
elektriği keser. Tüketici herhangi bir sona erme tarihi belirtmeksizin veya sözleşmesinin sona ermesini istediği tarihten 5
günden daha kısa bir süre önce görevli tedarik şirketine baş-
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vurursa, görevli tedarik şirketi dağıtım şirketine en geç izleyen
gün sonuna kadar bilgi verir. Dağıtım şirketi imar ve yerleşim
alanında bildirimi izleyen en geç 1 gün içerisinde, imar ve yerleşim alanı dışında bildirimi izleyen en geç 2 gün içerisinde son
endeks değerlerini alarak kullanım yerinin elektriğini keser.
Perakende satış sözleşmesi kapsamında, tüketici faturaya
yansıtılan güvence bedelini fatura son ödeme tarihine kadar
ödemezse ya da teminat mektubu olarak verilen güvence
bedellerinin yeniden hesaplandığı durumlarda fark güvence
bedelini 30 gün içinde ödemezse zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin hükümlere göre işlem tesis edilecektir.
Görevli tedarik şirketi tarafından perakende satış sözleşmesi
kapsamında istenen güvence bedelinden 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri, bu kamu idarelerinin dinlenme
tesisleri, misafirhaneleri ile iktisadi ve ticari amaçla işletilen tesisleri hariç, muaf tutulmuştur. Bu tüketicilerden Yönetmeliğin
yürürlük tarihinden sonra yapacakları perakende satış sözleşmeleri kapsamında güvence bedeli alınmayacaktır. Yönetmelik
ile mülga Yönetmelikteki ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerin, 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler ile 12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı kapsamındaki ibadethanelere ilişkin sözleşme yapan
tüketicilerin güvence bedelinden muafiyeti devam ettirilmiştir.
4.

Son Kaynak Tedariki Açısından Getirilen Değişiklikler

Yönetmelikte tüketicinin ikili anlaşmasının herhangi bir nedenle sona ermesi sonucu son kaynak tedariki kapsamında görevli
tedarik şirketinden elektrik enerjisi temin etmesi durumunda,
tüketicinin görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine perakende satış sözleşmesini imzalama zorunluluğu kaldırılmıştır. Bununla birlikte, mülga Yönetmelikteki gibi bu tüketici ile
görevli tedarik şirketi arasındaki perakende satış sözleşmesi
son kaynak tedariki kapsamında elektrik enerjisi veya kapasite temininin başladığı tarihte kurulmuş ve yürürlüğe girmiş
sayılmaktadır. Bu nedenle, dağıtım şirketinin bu durumdaki
tüketiciye sözleşmesiz elektrik enerjisi tükettiğinden bahisle
kaçak elektrik enerjisi tüketimine ya da usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin hükümleri uygulaması mümkün değildir.
Diğer taraftan, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine 10 iş
günü içinde tüketicinin güvence bedelini ödemek ve perakende
satış sözleşmesine esas güncel kimlik, adres ve iletişim bilgilerini
bildirmek üzere görevli tedarik şirketine başvurma yükümlülüğü
devam etmektedir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketicinin elektriği kesilebilir.
5.

Sayaç Okuma ve Faturalama Açısından Getirilen Değişiklikler

Sayaçların en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım
şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunması kuralı
Yönetmelikte korunmuştur. Bunun yanında, Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir
sebep halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve
benzeri nedenlerle ve Kurul tarafından uygun görülen hallerde sayaçların aylık okunamadığı kullanım yerlerinde sayaçların
yılda en az iki defa okunması kuralı getirilmiştir. Ayrıca bu kullanım yerlerindeki tüketicilerin faturalarının vade farkı uygu-

lanmaksızın okuma dönemindeki ay sayısı kadar eşit tutarda
taksitlendirilmesi şartı getirilmiştir ancak tüketici isterse bu
tutarı peşin ödeyebilir.
Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, perakende
satış sözleşmesi kapsamındaki fatura dönemi okuma
dönemi esas alınarak belirleneceğinden, aylık okuma kuralı
faturalamanın da aylık yapılmasına neden olacaktır.
Serbest tüketicilerle tedarikçiler ikili anlaşmada okuma dönemiyle bağlı olmaksızın fatura dönemini serbestçe belirleyebilirler ancak fatura dönemi kararlaştırılmazsa okuma dönemi
esas alınacaktır.
Tedarikçilerin hem serbest olmayan tüketicilerin ve son kaynak
tedariki kapsamındaki serbest tüketicilerin perakende satış
sözleşmesi kapsamında hem de tüketimi düşük serbest tüketicilerin ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenen faturalarında
asgari olarak yer vermesi gereken bilgiler düzenlenmiştir. Buna
göre, tedarikçiler serbest tüketicilere düzenledikleri faturalarda tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihlerine yer
vermek zorundadır.
Faturalar kredi kartı ile tek çekim ya da taksitli şekilde ödenebilir. Ödeme şeklinden kaynaklanan masraflar tüketiciye ait olmakla birlikte ödemenin tek çekim yapılması halinde tüketiciden
masraf alınamayacaktır. Ayrıca, kredi kartı ile ödemelere ilişkin
masraf bilgilerine faturalarda ve tedarikçinin internet sitesinde
yer verilir.
Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hükmün görevli tedarik şirketinden perakende satış sözleşmesi ile elektrik
enerjisi alan serbest olmayan tüketiciler ile son kaynak tedariki
kapsamındaki tüketicilere uygulanması öngörülmüştür. Bu kapsamda, bu tüketicilerin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması halinde görevli
tedarik şirketinin elektriğin kesileceğini bildiren ikinci bildirimi
tüketiciye hem yazılı hem de kalıcı veri saklayıcılarından en az
biriyle göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu kullanım
yerinin elektriği kesilemeyecektir. Yine bu kapsamda, bu tüketicilerin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin borçlarını zamanında
ödememeleri nedeniyle elektrik kesilmesi halinde; tüketici birikmiş borçlarını gecikme zamlarıyla birlikte 30 gün içinde ödemezse veya görevli tedarik şirketi tarafından belirlenen takvim
dahilinde ödemeyi taahhüt etmezse, tedarikçi borcu tüketiciyi
önceden bilgilendirmek suretiyle öncelikle güncellenmiş güvence bedelinden mahsup edecektir. Tüketicinin elektriğinin
yeniden bağlanması için güncellenmiş güvence bedelini görevli
tedarik şirketine ödemesi gerekecektir. Bunun yanında, tüketicinin zamanında ödenmeyen borçları nedeniyle yasal yollara
başvurulabilmesi için elektriğin kesilmesi ve güvence bedelinin
muaccel borçlara mahsup edilmiş olması zorunludur. Bu kapsamda, sözleşmenin feshi şartı kaldırıldığından görevli tedarik
şirketinin tüketici hakkında yasal yollara başvurmak için sözleşmeyi feshetmesi veya sözleşmenin feshedilmesine ilişkin
sürenin dolmasını beklemesi gerekmemektedir.
Faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata veya
sayacın hiç ya da doğru tüketim kaydetmemesi nedeniyle eksik
tüketim miktarının faturalandırılmasında faturaya esas süre
doğru bulgu ve belge varsa 180 günü geçemeyecektir. Böylece
mülga Yönetmelikteki 12 aylık süre kısaltılmıştır. Ayrıca saya-
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cın hiç ya da doğru tüketim kaydetmemesi nedeniyle yapılan
hesaplamalar hakkında tüketici Yönetmelik ekindeki standart
formla tedarikçi tarafından fatura gönderilmeden önce ya da
faturayla birlikte bilgilendirilecektir. Diğer taraftan, periyodik
bakım kapsamında değiştirilen sayaçlara ilişkin fark veya iade
hesaplaması yapılamayacağı emredici şekilde düzenlenmiştir.
Tüketici sayacın kontrolünü talep ederse sayaç kontrol talep
tarihinden itibaren 10 işgünü içinde ilgili dağıtım şirketi tarafından sayacın sökülerek değiştirilmesi gerekmektedir. Sayaç
kontrolü kapsamında gerçekleştirilen mevcut sayacın sökülmesi ve yerine yeni sayaç takılması gibi işlemler nedeniyle kesme-bağlama bedeli alınamayacaktır.
Dağıtım şirketlerinin elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi,
solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına
bağımlı olan ve destekleyici belgelerle geçerli sağlık raporunu
kendisine yazılı olarak ibraz eden tüketicilerin ancak usulüne uygun elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından
dolayı elektriğini kesemeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle, bu
kapsamdaki tüketicilerin kaçak elektrik enerjisi tüketimi veya
usulsüz elektrik enerjisi tüketiminden doğan borçlarından dolayı elektriğin ilgili mevzuata uygun şekilde kesilebileceği değerlendirilmektedir.
6.

Kaçak veya Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Açısından Getirilen Değişiklikler

“Gerçek veya tüzel kişinin bir kullanım yerinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında açması” kaçak elektrik enerjisi
tüketimi olarak kabul edilmiştir. Mülga Yönetmelikte kişinin
“kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması” usulsüz elektrik enerjisi tüketimi sayılmaktaydı. Diğer bir deyişle, daha önce
usulsüz elektrik enerjisi tüketimi sayılan bu eylem artık kaçak
elektrik enerjisi tüketimi sayılacaktır ve kişi elektriğin bağlanması için gereken yükümlülüklerini yerine getirse de getirmese
de elektriği kendisi bağlarsa kaçak elektrik enerjisi tüketmiş
sayılacaktır.
Kaçak elektrik enerjisi tüketimi nedeniyle düzenlenen faturalarda ödeme için en az 10 gün süre verilmesi şartı getirilmiştir.
Ayrıca yeni Yönetmelikte bu faturaların kredi kartı ile ödenebileceği belirtilmiştir.
Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketimi, usulsüz elektrik enerjisi tüketimi sayılan eylemler arasından çıkartılmıştır.
Ancak böyle bir durumla karşılaşılırsa ve sayaca ve ölçü sistemine müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesine
engel olunduğu yönünde bir şüphe oluşursa sayaç sökülerek
yerine uygun bir sayaç takılmak sureti ile incelemeye alınması
gerekecektir.
Zamanında ödenmeyen borç, usulsüz veya kaçak elektrik
enerjisi tüketimi gibi nedenlerle Yönetmeliğin 49 uncu maddesi
kapsamında elektriği kesilmiş olan kullanım yerine ilişkin ilgili
yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine tedarikçiyi ilgilendiren hallerde tedarikçi tarafından aynı gün içerisinde dağıtım
şirketine bildirildiği andan itibaren veya dağıtım şirketine ilişkin
yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren dağıtım şirketi;
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a) İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde, b) İmar yerleşim
alanı dışında 48 saat içerisinde, elektrik enerjisini bağlayacaktır. Böylece mülga Yönetmelikte 2 gün ve 3 gün olarak belirlenen süreler kısaltılmıştır.
7.

Bilgilendirme, Şikayet ve Uyuşmazlık Çözümü Açısından Getirilen Değişiklikler

Tedarikçi, tüketici yazılı olarak talep ederse son 12 aya ait faturalarını zamanında ödeyip ödemediğini gösteren belgeyi 5 iş
günü içinde herhangi bir bedel istemeksizin takvim yılında en
fazla 2 kez tüketiciye sunmakla yükümlü tutulmuştur.
Tüm tedarikçilerin tüketimi düşük serbest tüketicilere, görevli tedarik şirketlerinin de serbest olmayan ve son kaynak
tedariki kapsamındaki serbest tüketicilere internet sitesinde
01/07/2018 tarihinden itibaren “a) Tüketiciye sunduğu mevcut
tarife bilgilerini ve çeşitlerini, b) Tüketicinin kendisiyle yapılan ikili
anlaşma veya perakende satış sözleşmesi ve ilişkili formlara ilişkin erişimi, c) Kolayca görülebilecek ve erişilebilecek şekilde “İtiraz
veya Şikâyet Başvurusu” hizmetini, ç) Şikâyetlerin incelenmesi ve
anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreci, d) Bir önceki yıla ait satışları içerisindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından olan alıma
ilişkin bilgileri,” sunma yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca tedarikçiler kendilerine iletilen tüketici başvurularından ilk 5 sırada yer
alanlara ilişkin özet bir raporu internet sitesinde yayımlamakla
yükümlü tutulmuştur.
Görevli tedarik şirketleri ile dağıtım şirketlerinin tüketici hizmetleri merkezine, bu şirketleri ilgilendiren arıza bildirimleri ile
kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikayetler
ve bilgi edinmeye ilişkin tüm başvurular, yazılı şekilde, telefonla
veya internetle yapılabilir hale getirilmiştir. Ayrıca tüm tedarikçiler, tüketicinin şikâyetlerinin iletildiği, kaydedildiği ve tüketici
tarafından takip edilebildiği iletişim kanallarını tesis etmekle ve
kendisine iletilen talepleri 15 iş günü içerisinde sonuçlandırarak
tüketiciyi bilgilendirmekle yükümlü tutulmuştur.
İkili anlaşmayla veya müstakil bir yetki sözleşmesiyle,
mahkemelerin ve icra dairelerinin yetkisinin tüketicinin
hak arama özgürlüğünü ve savunma hakkını kullanmasını
güçleştirecek şekilde belirlenemeyeceği ve 12/01/2011 tarihli
ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 09/06/1932
tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince yetkili sayılan mahkemelerin ve icra dairelerinin yetkisinin kaldırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı
tutulmuştur.
Sonuç
Yukarıda, maddeler halinde kısaca belirtilen değişiklikler kapsamında, perakende elektrik piyasasında bilinçli tüketiciler ile
rekabetçi ve basiretli tedarikçilerin bir araya gelmesi sonucu
piyasanın daha etkin ve verimli bir şekilde işleyeceği, dağıtım
şirketi tarafından sayaç okuma ve kontrol işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sonucu tüketicilerin uzun
süreli ek tahakkuk faturalarıyla karşılaşmayacağı ve mevzuata
uygun olmayan tüketimlerin tespitinin hızlanacağı, tedarikçilerin ve dağıtım şirketlerinin tesis ettiği iletişim kanalları sayesinde tüketici sorunlarının daha hızlı şekilde çözüleceği öngörülmektedir.

Enerji İstatistikleri
Uzman Gözüyle Enerji

ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Nisan Ayı İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

2018 NİSAN
KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ* (MWe)

KONU BAŞLIĞI

ORAN (%)

-Üretim, tüketim, ithalat

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ

52.755,40

64,26

EÜAŞ SANTRALLERİ

19.847,30

24,17

YAP İŞLET SANTRALLERİ

6.101,81

7,43

ÜRETİM**

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN

2.028,41

2,47

LİSANSLI KURULU

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.
TOPLAM

LİSANSLI ÜRETİM*
LİSANSSIZ

1,67

82.101,22

100,00

LİSANSSIZ KURULU
GÜÇ

*Lisanssız santraller dâhil edilmemiştir.

FATURALANAN

2018 NİSAN
KAYNAK TÜRÜ

2.196.110,13
MWh

GÜÇ*

1.368,30

716.317,73
MWh

İHRACAT

747.992,56
MWh

ORAN
(%)

DOĞAL GAZ

26.528,88

30,59

29.876.957,26

30,18

AYLIK AĞIRLIKLI

BARAJLI HİDROLİK

19.926,43

22,97

12.578.952,54

12,71

ORTALAMA PTF

LİNYİT

9.267,12

10,68

14.645.577,20

14,79

İTHAL KÖMÜR

8.938,85

10,31

19.556.673,32

19,76

AYLIK AĞIRLIKLI

AKARSU

7.588,17

8,75

8.197.066,11

8,28

ORTALAMA SMF

RÜZGÂR

6.660,33

7,68

6.737.713,24

6,81

JEOTERMAL

1.129,24

1,3

2.522.611,40

2,55

FUEL OİL

728,31

0,84

264.737,69

0,27

TAŞ KÖMÜRÜ

616,15

0,71

964.061,45

0,97

BİYOKÜTLE

526,48

0,61

843.240,56

0,85

405

0,47

693.546,05

0,70

4.415,35

5,09

2.113.721,93

NAFTA

4,74

0,01

LNG

1,95

MOTORİN

1,04

GÜNEŞ

TOPLAM

86.738,04

ORAN
(%)

4.636,83 MWe

İTHALAT

TOPLAM
KURULU
GÜÇ* (MWe)

ASFALTİT

TOPLAM
ÜRETİM*
(MWh)

82.101,22 MWe

75.965.691,05
MWh

TÜKETİM

2018 OCAK- NİSAN

96.799.884,62
MWh

195,138 TL/
MWh

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

193,424 TL/
MWh

lisans alma ve şirket
kurma yükümlülüğünden
muaf kişilerin yapmış
olduğu üretimdir.

NİSAN-HAZİRAN DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)
Enerji

Dağıtım

Fon/Pay/Vergi

%18 KDV’li

Sanayi OG

22,9814

6,1198

0,4596

34,8818

2,14

Sanayi AG

22,9814

9,3336

0,4596

38,6741

0,00

0,00

Mesken

24,4666

12,6585

1,9573

46,1173

0

1.037,00

0,00

Ticarethane

24,4738

12,9030

1,9579

46,4150

0

99,00

0,00

Tar. Sulama

22,2999

10,5831

1,7840

40,9071

98.995.994,75

100

100

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Nisan 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)

133,96

20.015,55

20.082,92

177,59

20.149,51

20.260,51

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

Boru Gazı

LNG

Toplam

Ülke

Miktar

Rusya Federasyonu

9.768,16

İran

3.059,40

Azerbaycan

2.013,81

Cezayir

1.667,28

Nijerya

617,7

Diğer

2.889,20

Toplam

14.841,37

5.174,18

20.015,55
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Enerji İstatistikleri
Uzman Gözüyle Enerji

LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Nisan Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (ton)
Üretim

İthalat

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Rafineri Üretimi + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

266.307

1.053.383

1.273.295

73.008

1.319.690

1.346.304

*Standardize LPG dâhil toplam satış
2018 Yılı Nisan Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*

			

Ürün Türü

Satış (ton)

Pay (%)

TÜPLÜ

239.780

18,83

DÖKME*

42.120

3,31

OTOGAZ

991.395

77,86

Toplam

1.273.295

100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Nisan 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

1.385.121

0

740.983

707.317

1.385.121

1.448.300

Motorin Türleri

2.599.662

4.474.963

24.872

7.766.793

7.074.625

7.791.665

Fuel Oil Türleri

45.332

188.254

65.723

164.590

233.586

230.314

Havacılık Yakıtları

1.324.133

86.136

975.532

433.669

1.410.268

1.409.201

Denizcilik Yakıtları

492.959

1.065

545.981

13.622

494.024

559.603

5.847.207

4.750.417

2.353.091

9.085.991

10.597.625

11.439.083

ABONELİK
FORMU

Genel Toplam
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