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Başlarken
Uzman Gözüyle Enerji

Merhaba…

Uzman Gözüyle Enerji dergisinin ilk sayısına 
yönelik gelen olumlu tepkilerden duyduğumuz 

memnuniyeti ifade etmekle başlamak istiyorum.

Farklı bir görsellik ve makale dili geliştirme noktasında işin 
başında olduğumuzu geçen sayıda vurgulamıştım. Ama kı-
sa süre içerisinde hem Derneğimize yakışan hem de sektör 
için referans niteliği taşıyan bir dergi ortaya koyacağımızın 
ilk ipuçlarını verdiğimizi düşünüyorum.

Geçen iki ayda dünyada ve ülkemizde önemli gelişmeler 
yaşandı. Özellikle Katar krizi küresel enerji politikalarını 
yakından ilgilendiren boyutu sebebiyle hepimizin dikkat 
kesildiği bir konu oldu. Bu yazıyı kaleme aldığım an iti-
bariyle, krizin daha da derinleşmeye doğru gittiğini ön-
görmek sanırım yanlış olmayacaktır. Katar ile bazı Arap 
ülkeleri arasında yükselen tansiyonun siyasi, diplomatik ve 
ekonomik yansımalarını önümüzdeki süreçte hep birlikte 
göreceğiz. Katar krizine enerji penceresinden bakmak is-
teyenlerin ise dergimizde yer alan makaleyi keyifle okuya-
cağına eminim.

Ben özellikle bir konunun altını çizerek yazımı noktala-
mak istiyorum.

Dernek olarak uzun süre çıkardığımız Enerji Piyasası 
Bülteni’ni değiştirmekteki temel amacımız; sektöre farklı 
düşünsel pencereler sunmak, bunu yaparken de doğru bir 
tasarımla okuyucunun karşısına çıkmaktı. Sektörümüze 
yönelik yayıncılık yapan, bu alanda emek veren, ter dö-
ken herkese sundukları katkıdan ötürü teşekkür etmemiz 
gerekiyor. Uzman Gözüyle Enerji dergisini çıkarırken de 
var olan bir eksikliği gidermek için değil, Derneğimize ve 
sahip olduğumuz düşünce birikimine layık bir yayın ortaya 
koymayı ilke edindik. Enerji alanındaki yayıncılığa verilen 
her katkının sektörümüz için çok değerli ve yararlı olduğu-
nu düşünüyoruz. Biz de Dernek olarak; yapabileceğimizin 
en iyisini yapmaya, siz değerli okurlarımızın desteği ile en 
güzele ulaşmak için çaba göstermeye devam edeceğiz.
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Başlığın kendisi gibi anlamı da iki kelimelik: “Kaderini sev”
Malumunuz, batı dünyasında bu iki kelimenin hayat felsefesi 
haline gelmesini sağlayan Friedrich Nietzsche. Ama bizim 
konumuz ne evrensel döngüsellik, ne de varoluşçu felsefenin 
çıkmazları. 
Aslında bu giriş, İbn-i Haldun’un -yine iki kelimelik- bir sözüne 
atıf yapabilmek için…  “Coğrafya kaderdir”
Türkiye; krizlerin, çatışmaların eksik olmadığı bir coğrafyanın 
merkezinde. 
Kaderimizde; ya bölgemizdeki sorunların etkilerini ziyadesiyle 
hissetmek ya da yaşanan acılara yakından tanıklık etmek 
var. Ancak yine de temsilcisi olduğumuz medeniyet anlayışı; 
kader kavramı ile barışmak için 19. yüzyılı bekleyen Batı’dan 
asırlar önce, sahip olduğu coğrafi kaderi içselleştirmeyi ancak 
adaletsizliklere de kayıtsız kalmamayı öğütlüyor.       
Irak’ta istikrarın hala tam anlamıyla sağlanamadığı, Suriye’de 
çatışmaların tüm hızıyla sürdüğü bir dönemde dünya 
gündeminin nur topu gibi bir Katar krizi oldu. 
Peki bu kriz nasıl ve neden başladı? Yaklaşık 150 yıldır pek 
çok savaşın temel gerekçesi olan enerji olgusu bu krizin hangi 
tarafına düşüyor? Cevabı bulmak için bir-iki sayfa çevirmeniz 
yeterli olacak…
Sadece 6 şehir ile başlayan ve bugün 81 il hedefine ulaşmak 
için gün saydığımız Türkiye’nin doğal gaz sektöründeki 
başarı hikayesini sadece 5 sayfalık bir yazıda anlatmak çok 
zordu. Ancak bunu ziyadesiyle başaran bir makaleyi de yine 
dergimizde bulacaksınız…
Hemen her EPDK çalışanının muhatap olduğu “akaryakıt 
fiyatları neye göre belirleniyor?” sorusunun cevabı da yine bu 
sayımızın sayfaları arasında.
Yazılarla ilgili bu kadar ipucu vermekle yetinip ilk sayıya yönelik 
eleştirilerini ileten herkese teşekkür etmek isterim.
Hiçbir yayını organı ile rekabet etmeden sadece iyi bir sektör 
dergisi ortaya koymak için çalışıyor olmak en büyük avantajımız. 
Daha yolun başındayız ve okuyucularımızdan gelecek olumlu-
olumsuz her görüş bizim için çok değerli. 
Bu sayı ile ilgili değerlendirmelerinizi de esirgemeyeceğinizi 
umuyoruz.
Baki selam.   
         

Bülent KAYA
bulentkaya@epdk.org.tr

Amor Fati

Editörden
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5 Haziran 2017’de liderliğini Suudi Arabis-
tan’ın üstlendiği 4 Arap ülkesi, teröre destek 
verdiği ve uyarılara rağmen desteğini azalt-

madığı gerekçesiyle Katar’la tüm diplomatik ilişki-
lerini kestiklerini, sınırlarını kapattıklarını ve hava 
sahalarını Katar uçaklarına kapattıklarını açıkladı. 
Hatta ülkelerinde bulunan Katar vatandaşlarından da 
topraklarını kısa süre içerisinde  terk etmeleri istendi. 
Katar krizi, diğer ülkelerin katılımı ve abluka uygu-
lamasıyla derinleşirken, gerek yerel basında gerekse 
dış basında krizin nedenleri ve küresel etkileri ko-
nusunda çeşitli değerlendirmeler yer aldı. Biz de bu 
yazımızla, basında, özellikle de dış basında yer alan 
haberleri ve çeşitli raporlardaki veri ile tahminleri 
derleyerek Katar Krizini enerji bağlamında okumaya 
çalıştık. 

2015 verilerine göre Katar, 25,7 milyar varillik 
kanıtlanmış petrol rezervine sahip. Rafinerilerinde 
günde yaklaşık 300 bin varil petrolü rafine edebili-
yor. Sahip olduğu petrol rezervi ve rafinaj kapasitesi 
açısından Katar petrol piyasasında önemli bir oyuncu 
değil. Buna karşılık Katar yaklaşık 25 TCM doğal 
gaz rezervine sahip. Dünya kanıtlanmış doğal gaz 
rezervinin yaklaşık %13’üne karşılık gelen bu bü-
yüklükle Katar dünyanın en büyük üçüncü kanıtlan-
mış doğal gaz rezervine sahip ülkesi. Mevcut üretim 
hızıyla Katar’ın rezervleri 135 yıl üretim yapabile-
cek kapasitede. Üretiminin dörtte biri iç ihtiyaç için 
kullanılıyor, kalanı da ihraç ediliyor. Katar ürettiği 
gazın yaklaşık %11’ini Dolphin Boru Hattı ile ken-
disine ambargo uygulayan komşuları Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Umman’a satıyor. Yaklaşık %59’unu 
da LNG olarak ihraç ediyor. Bu haliyle Katar dün-
ya LNG ticaretinin üçte birine, rakiplerinin açık ara 
önünde tek başına sahip.1 Petrol ve doğal gaz ticareti 
Katar’ın devlet gelirlerinin yarısını sağlıyor. 

Bu çerçevede, Katar krizini enerji üzerinden oku-
mak için Katar’ın LNG ticareti üzerinde yoğunlaş-
mak gerektiği görülüyor.

Katar’ın doğal gaz şirketleri

Katar enerji ticaretini esas itibarıyla 3 şirket üze-
rinden yapıyor: Katar Petroleum (QP), Katargas ve 
RasGas Inc. (Rasgas). Devlet şirketi olan QP, Ka-
tar’ın petrol ve doğal gaz sektörlerindeki tüm faali-
yetlerinden asli sorumlu şirketi. Ham petrolün aran-
ması, üretimi, taşınması, depolanması, pazarlanması 
ve satışı ile doğal gaz, doğal gaz sıvıları, sıvılaştırıl-
mış doğal gaz, gazların sıvılaştırılması (GTL), rafine 
edilmiş ürünler ve gübre dahil petrokimya ürünleri-
nin üretimden tedariğine kadar tüm aşamaları kontrol 
ediyor.2 QP’nin, Rasgas ve Katargas’da en az %65’er 
oranında ortaklığı bulunuyor. 

Rasgas, 2001 yılında %70 oranında QP ve %30 
oranında ExxonMobil ortaklığında işletme ve proje 
geliştirmek amacıyla anonim şirket olarak kurul-
muş. Toplamda yılda 37,1 milyon ton LNG üretim 
kapasitesine sahip 7 terminali işleten şirket, RL, RL 
(II) ve RL3 LNG projelerinin sahipleri için ve onlar 

LNG ve Katar 
Krizine Bir 
BakışFatoş Sonay DOĞAN         Fakir Hüseyin ERDOĞAN

EPDK / Yönetim Görevlisi   EPDK / Grup Başkanı
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terminali ve Katar’ın en büyük kondensat rafinerisine 
ortak. Buna ek olarak ExxonMobil, Katar’da iki yerli 
gaz projesinde (Al Khaleej Gas ve Barzan Gas) yer 
alan tek yabancı katılımcı.5

Katar’ın LNG ticareti

Bir LNG üretim devi olan Katar bu kadar LNG’yi 
kime satıyor? 2015 verilerine göre Katar sırasıyla en 
çok Japonya (%17), Güney Kore (%37,3), Hindistan 
(%62,2), Birleşik Krallık (%93), Tayvan (%46,5), 
Çin (%24,8) ve İtalya’ya (%97) LNG ihraç ediyor. 
(Parantez içindeki yüzdeler ilgili ülkenin LNG alım 
portföyünde Katar LNG’sinin payını gösteriyor) Ka-
tar’ın bu 7 ülkeye yaptığı ihracat miktarı, toplamda 
19 ülkeye yaptığı toplam ihracatın %78’ini oluşturu-
yor.6 Bu kapsamda, Katar’ın ana pazarının Asya-Pa-
sifik olduğu görülüyor.

Katar’ın LNG ihracatının çoğu uzun vadeli, pet-
role endeksli sözleşmelerle gerçekleştirilirken, son 
birkaç yıldır daha kısa vadeli sözleşmelere ve spot 
pazar satışlarına geçmeye başladılar. 2012’de Katar, 
LNG’sinin dörtte birinden fazlasını kısa vadeli ya da 
spot pazar satışları ile ihraç etti. Bu da dünyadaki 
kısa vadeli ve spot piyasa satışlarının üçte birinden 
fazlasını oluşturuyor.7

Katargas’ın nihai olarak bağıtladığı LNG sözleş-
melerinde petrol endeksi yerine kıta Avrupası pazar 
fiyatlarının esas alındığı görülmekle birlikte ABD 
Enerji Bilgi Yönetimi (EİA) raporlarına göre Katar’ın 
2014-2021 yılları arasında LNG üretim hacminin 
%90’ından fazlası, fiyatları petrole endeksli tedarik 
anlaşmaları (SPA) ile bağıtlanmış durumda.8 Bu du-
rumda, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyanın her-
hangi bir yerindeki LNG’nin, ancak Katar’ın kalan 
spot hacmi için rakip olabileceği söylenebilecektir. 

adına faaliyette bulunuyor.3 (RL, Ras Laffan’ın kı-
saltmasıdır. Ras Laffan, Katar’ın sıvılaştırılmış doğal 
gaz ve sıvı gaz üretiminde ana merkezidir.)

Katargas toplamda yıllık 42 milyon ton LNG üre-
tim kapasitesi olan 7 terminale sahip. Bu terminaller, 
4 proje grubu altında (Katargas1, Katargas2, Katar-
gas3 ve Katargas4) sınıflandırılıyor:4

	Katargas 1’in yıllık 10 milyon ton kapasiteli 
3 terminali var. Ana pazarı Japonya ve İspan-
ya olan Katargas 1’in hissedarları QP (% 65), 
ExxonMobil (% 10), Total (% 10),  Mitsui (% 
7,5) ve Marubeni (% 7,5)

	Katargas 2’nin her biri 7,8 milyon ton kapa-
siteli iki terminali bulunuyor. (4. ve 5. Termi-
naller) Ana pazarı Birleşik Krallık, Avrupa ve 
Asya olan Katargas 2’nin hissedarları 4. Ter-
minal için, QP (% 70), ExxonMobil (% 30) ve 
5. Terminal için QP (% 65), ExxonMobil (% 
18,3), Total (% 16,7)

	7,8 milyon ton kapasiteli tek terminale (6. Ter-
minal) sahip Katargas 3’ün ana pazarı ABD, 
Asya ve Avrupa’dır. Hissedarları QP (% 68,5), 
ConocoPhillips (% 30), Mitsui & Co. Ltd. (% 
1,5)

	7,8 milyon ton kapasiteli tek terminale (7. Ter-
minal) sahip Katargas 4’ün ana pazarı Kuzey 
Amerika, Orta Doğu ve Asya’dır. Hissedarları 
QP (% 70) ve Shell (% 30).

ABD şirketi olan ExxonMobil’in, Katar’ın 14 
LNG terminalinin 12’sinde ortaklığı bulunduğu gö-
rülüyor. Ayrıca ExxonMobil, dünyadaki LNG gemi-
lerinin 27’sine sahip. Avrupa ve Amerika’da üç alım 
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artırma fırsatı ve Britanya enerji varlıklarının yatırım 
yapmaya açık hale gelmesi olarak gördüğünü söyle-
di. Bu çerçevede, Başbakan Theresa May’in AB’den 
çıkma müzakerelerinin resmi sürecini başlatmasına 
desteğini göstermek için, Britanya’ya 5 milyar pound 
yatırım yapacağı sözünü verdi.11 Bu açıklamanın, 
ABD sözcülerinin Brexit’in açıkça ortak çıkarları 
olumsuz etkileyeceği yönünde görüş beyan ettikleri 
bir dönemde yapılmış olması dikkat çekiciydi.

30 Mart 2017’de Novatek’in Başkanı, Rusya’nın 
uzak Arktik bölgelerinde 70 milyon ton LNG üreti-
mine izin veren geniş bir kaynak tabanı bulunduğu-
nu, bunun Katar’daki LNG üretimi ile kıyaslanabilir 
bir miktar olduğunu belirterek, esas olarak Asya pa-
zarlarını hedef alacaklarını söyledi.12 Fransız Total’in 
de hissedar olduğu söz konusu kaynaktan bu yıl spot 
piyasada LNG satılmasının planlandığı ve 2018 yı-
lında da uzun vadeli anlaşmalar kapsamında arzın 
başlatılacağı duyuruldu.13 

3 Nisan 2017 tarihi, kanımızca Katar krizine giden 
yolda önemli bir tarihe karşılık geliyor. Bu tarihte:

	Putin, Rusya Federasyonu’nun dünyanın en 
büyük LNG ihracatçısı olma hedefini açıkladı;

	Rusya Federasyonu’nun Doha Büyükelçisi, 
Katar’daki şirketlerin Sakhalin 1 ve 2 saha-
sındaki petrol ve doğal gaz projelerinde ve 
Rusya’nın Arktik Yamal Yarımadası’ndaki 
sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde yer almak 
istediğini söyledi;

	Katar, İran’la ortak sınıra sahip dünyanın en 
büyük gaz sahasında (İran’ın Güney Pars, Ka-
tar’ın Kuzey Sahası olarak adlandırdığı saha) 
12 yıl önce, tek taraflı olarak ilave saha geliş-
tirme yapmama kararından vazgeçtiğini du-
yurdu.

Bir başka ifadeyle Katar’ın doğal gaz ihracatının kısa 
vadede esaslı bir değişime uğraması ancak SPA’ların 
kapsamlı gözden geçirilmesiyle mümkün olabilecek-
tir.

Piyasayı etkileyecek anlaşmalar, bağlantılar, 
açıklamalar

Katargas, Petrochina ve Shell, 10 Nisan 2008’de, 
Katargas 4 projesinden Petrochina’nın LNG alım 
terminaline yılda 3 milyon ton LNG sağlamak için 
25 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya ilişkin ya-
pılan açıklamada9, Shell’in küresel enerji pazarında 
en büyük paya sahip olduğuna, Shell’in portföyün-
deki tüm iş kollarında Çin’de faaliyet gösterdiğine 
yer verilmesi, anlaşmanın salt bir LNG satış anlaş-
ması olmasının ötesinde Katar’ın ortaklıklar yoluyla 
LNG’deki küresel konumunu pekiştirme arayışında 
olduğunu çağrıştırmaktadır. Nitekim yukarıda da yer 
verildiği üzere Katar enerji oyununun belli başlı kü-
resel şirketleriyle ortaklıklar yapmıştır ve yapmaya 
da devam etmektedir.  

8 Aralık 2016’da, Katar Devlet Fonu ve İngilte-
re-İsviçre ortaklığındaki Glencore Konsorsiyumu, 
Rus petrol devi Rosneft’in % 19,5’lik hissesini 11,3 
milyar $’a satın aldı.10 Bu hamle ile Katar’ın Rus-
ya-İran siyasi aksına yakınlaştığı yorumları basında 
sıklıkla yer almaya başladı.

29 Mart 2017’de Katar Enerji Bakanı, Britan-
ya’nın LNG ithalatının %90’ını gerçekleştiren Ka-
tar’ın, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışını, 
dünyanın beşinci büyük ekonomisine LNG tedarikini 
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artarak şimdiye kadarki en yüksek miktara, 258 mil-
yon tona ulaşmıştır.

Dünya LNG talebinin 2020 yılına kadar %45 
artması beklenmektedir. Bu artışın da en çok Asya 
Pasifik ülkelerinden, özellikle Çin ve Hindistan’dan 
kaynaklanacağı öngörülüyor. 

2015 verilerine göre, Avrupa ve Avrasya ülkeleri 
tarafından ithal edilen 55 BCM LNG’nin yarısından 
fazlasını Katar sağlıyor. Keza Asya Pasifik bölge-
sindeki ülkeler tarafından ithal edilen yaklaşık 240 
BCM LNG’nin yaklaşık üçte birini de Katar sağlıyor. 

Katar’ın küresel LNG pazarındaki rakipleri iki 
kategoriye ayrılabilir: Güçlü rakipler ve olası rakip-
ler. Güçlü rakipler kategorisinde Avustralya, ABD 
ve Rusya Federasyonu sayılabilir. Olası rakipler ise 
Mozambik, Tanzanya ve İran olarak sıralanabilir. Bu 
bağlamda Katar krizinin dünya LNG piyasalarında 
neden olacağı etkilerden ilk etapta Avustralya, ABD 
ve Rusya Federasyonu’nun fayda sağlayacağı düşü-
nülebilir. Bununla birlikte Avustralya’da doğal gaz 
üretiminin sınırlandırılmasına ilişkin tartışmaların 
zemin kazanıyor olması; Rusya Federasyonu’nun 
LNG altyapısının henüz tekemmül etmemiş olması, 
bu krizin sonuçlarından LNG ticareti açısından en 
karlı çıkacak ülkenin ABD olacağına işaret ediyor. 
Bu bağlamda ABD’deki üretim maliyetlerinin Ka-
tar’ın LNG üretim maliyetleriyle rekabet edebilecek 
düzeyde olduğunu da not etmek gerekir. 

2016 yılında halen net doğal gaz ithalatçısı olan 
ABD, Sabine Pass tesisinin işletmeye alınmasıyla 
LNG ihracatını artırdı. 2018’de net doğal gaz ihra-
catçısı olması beklenen ABD’nin, 2021’e kadar iş-
letmeye alınması planlanan 4 tesisle birlikte toplam 
LNG ihracat kapasitesinin yıllık 110 BCM’i aşması 
öngörülüyor.

Yukarıda açıklandığı üzere Katar’ın mevcut söz-
leşmeleri 2021 yılına kadar geçerli durumda. Katar 
gazının bir başka ülke gazıyla kısa ve orta vade-
de ikamesi zor görünüyor. Bununla birlikte, Katar 
LNG’sinin kim tarafından ikame edilebileceği ve 
edileceği, Katar’ın ana ihraç pazarları açısından 
kritik önemdedir. Zira enerji arzının hangi koşullar-
dan sağlanacağı, özellikle ithalatçı ülkelerin ulusal 
politikalarının asli unsurlarından biridir. 

2015 verilerine göre, Birleşik Krallık, Çin, 
Hindistan ve Japonya’nın satın aldığı LNG’nin kay-
da değer bir miktarını sağlayan Katar’ın Japonya ve 
Çin pazarında en büyük rakibi Avustralya’dır. Yeni 
LNG tesislerinin işletmeye alınmasıyla Avustralya 

Katar’ın bu kararı, enerji piyasalarını yakından 
takip eden bir uzman tarafından petrolde yaşanan pi-
yasa payı kapma yarışının bir benzerinin doğal gazda 
görüleceğinin işareti olarak yorumlandı.14

Bu yılın Nisan ayında Shell, dünyanın en büyük 
LNG tüketicisi Japonya’nın eleştirdiği sözleşmeler-
deki mesafe maddelerine “gerek” olmadığını açık-
ladı.15 28 Haziran 2017’de Japon Rekabet Kurumu, 
yeni LNG sözleşmelerinde mesafe ve diğer kısıtla-
maların yer alamayacağına hükmetti.16 

Kriz sonrasında Shell, QP ile dünya çapında stra-
tejik nakliye bölgelerinde LNG deniz yakıtları veya 
bunkering altyapısını geliştirmek için bir çerçeve 
anlaşma,17 akabinde Katargas ile 2019 Ocak ayın-
da başlaması planlanan yıllık 1,1 milyon tona kadar 
LNG arzı için beş yıllık anlaşma18 imzaladı. Yıllık 
40 milyon ton LNG sıvılaştırma kapasitesi olan ve 
2016 yılında 57 milyon ton LNG satışı gerçekleşti-
ren Shell’in Katargas ile anlaşmasının krizden sonra 
gündeme gelmesi, Katar’a destek olarak yorumlana-
bileceği gibi Katar’ın olası pazar kayıplarının Shell 
tarafından üstlenilmesine yönelik stratejik bir hamle 
olarak da yorumlanabilecektir. 

27 Haziran 2017’de ABD Başkanı Trump’ın, ya-
kında Hindistan’la uzun dönemli LNG sözleşmesi im-
zalayacağı basına yansırken19, ertesi gün Hindistan, 
Doha’nın ülkesinin enerji santrallerindeki hisseleri 
satın almayı kabul etmesi halinde Katar ile gelecekte 
uzun dönemli (LNG) alım anlaşmaları imzalayacak-
larını açıkladı. Diğer taraftan Hindistan’a önerilen 2. 
nükleer tesis için Rusya Federasyonu’nun dünyanın 
en gelişmiş reaktör teknolojisini teklif edebileceği de 
haberlerde yer aldı.20 Bu bağlamda, Katar’ın Hindis-
tan’la olan ticari ilişkisinin etkilenmeyeceği değer-
lendirmelerine yer verilmesi kayda değerdir.21

Sonuçlar-Değerlendirmeler

Çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mü-
cadelede doğal gaz en az kirletici fosil yakıt olma-
sıyla öne çıkmaktadır. Bu nedenledir ki yenilenebilir 
enerji kaynaklarının geliştirilmesinde doğal gaz des-
tekleyici yakıt olarak benimsenmiştir. Bu durum ve 
kaya gazı üretimi ile LNG altyapısının gelişmesiyle 
küresel doğal gaz pazarı esaslı bir değişim sürecine 
girmiştir. Bu süreçte belirleyici ülkelerden birisi, en 
ekonomik kaya gazı üretim maliyetine sahip olan 
ABD’dir. ABD’nin LNG ihracatına başlaması ve ge-
lişen teknoloji ile LNG nakliyesinin kolaylaşmasıyla 
LNG ticaret hacmi 2016 yılında, 2015’e oranla %5 
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lerine ve Katar’la olan LNG anlaşmalarını gözden 
geçirmelerine sebep olabilir. 

LNG talebi ve arzı gün geçtikçe artıyor ve artma-
ya devam edecek. Bu süreçte temel olan şey, bu artış-
taki ülke paylarını belirleyecek olan sürdürülebilirlik 
ve fiyat olacaktır. Bu bağlamda Katar krizinin enerji-
deki yansımalarını orta ve uzun vadede daha net bir 
şekilde göreceğiz.

2016 yılında Çin’e olan ihracatını 2 katından faz-
la; toplamdaki ihracatını ise yaklaşık %50 oranında 
artırmıştır. Çin’in boru gazı alma imkânı var ve hâ-
lihazırda Türkmenistan’dan, mukayesen az da olsa 
Özbekistan, Myanmar ve Kazakistan’dan da gaz alan 
Çin’in, Rusya Federasyonu ile devam eden bir proje-
si bulunuyor. 2019’da gaz arzına başlaması planlanan 
Sibirya’nın Gücü projesi ile Çin’e yılda 38 BCM gaz 
sevk edilmesi öngörülüyor. 

Diğer taraftan, AB’nin Ekim 2016’da kabul edilen 
LNG ve Gaz Depolama Stratejisi’nin 48 inci madde-
sinde AB’nin insan haklarını ihlal eden otoriter re-
jimlerden yaptığı doğal gaz ve petrol ithalatına olan 
bağımlılığın azaltılması veya kaldırılmasının önemi 
vurgulanırken, 53 üncü maddede AB’nin yeni ortak-
lar araması gerektiği, ABD ve Avustralya gibi ortak-
larıyla mevcut ve gelecekteki müzakerelerin güçlü 
bir enerji bileşeni içermesi gerektiği belirtiliyor. Bu 
çerçevede AB’den çıkış sürecinde olması hasebiyle 
münferit enerji anlaşmaları yapabilecek olan Birleşik 
Krallık haricinde Katar’ın AB pazarında yer bulması 
zor görünüyor. Bununla birlikte, AB gaz alımlarında 
Katar gazının payı göz önüne alındığında bunun Ka-
tar’ı çok etkilemeyeceği açık. 

Enerji jeopolitiğinin yeni merkezinin Asya Pasi-
fik olduğu, piyasayı yönlendirebilecek alıcı ülkelerin 
Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore olduğu genel 
kabul görmektedir. Özellikle Çin ve Hindistan’da ar-
tan talep için rekabet belli ki çok büyük olacak.

Katar’ın uzun dönemli anlaşmalarının sonlanma-
sı, küresel arz fazlası beklenilen 2021-2023 yıllarına 
denk geliyor. Katar, fiyat konusunda ABD’nin önüne 
geçebilecekse de, krizin devam etmesiyle oluşabile-
cek arz kesintileri ya da arz kesintisi ihtimali, alıcı-
ların Katar’ı güvenilir bir tedarikçi olarak görmeme-

1. http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/bp-sta-
tistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf

2.	 https://www.qp.com.qa/en/Pages/Home.aspx
3. https://www.rasgas.com/AboutUs/AboutUs_TheCompany.html
4. https://www.qatargas.com/English/QGVentures/Pages/default.

aspx
5. http://www.exxonmobil.com.qa/en-qa/energy/natural-gas/

lng-operations/lng-in-qatar
6.	 http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/bp-sta-

tistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf
7. https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/coun-

tries_long/qatar/qatar.pdf
8. https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/coun-

tries_long/qatar/qatar.pdf
9. http://www.qatargas.com/English/MediaCenter/news/Pages/

QGShell.aspx
10. http://tr.euronews.com/2016/12/08/rus-petrol-devi-rosneft-ten-

113-milyar-dolarlik-ozellestirme
11. http://www.gulf-times.com/story/542338/Qatar-sees-Brexit-as-

chance-to-supply-UK-more-gas-
12. http://www.hellenicshippingnews.com/russia-plans-to-produce-

more-than-70-mln-tonnes-of-lng-a-year-in-arctic/
13. http://www.reuters.com/article/novatek-lng-start-idUS-

R4N1G703L?type=companyNews&feedType=RSS&feedName=-
companyNews

14. https://www.linkedin.com/pulse/qatar-back-game-caner-can
15. http://royaldutchshellgroup.com/2017/04/04/shells-wetse-

laar-says-lng-contract-destination-clauses-not-really-crucial/
16. https://www.naturalgasworld.com/japan-bans-destination-claus-

es-from-new-lng-contracts-53429?utm_medium=email&utm_
campaign=Natural%20Gas%20World%20Newsletter%20June%20
28%202017%20-%20First%20Edition&utm_content=Natural%20
Gas%20World%20Newsletter%20June%2028%202017%20
-%20First%20Edition+CID_158ec2edada271d11f93d39edb-
74f428&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Ja-
pan%20Bans%20Destination%20Clauses%20in%20New%20
LNG%20Contracts

17. https://www.qp.com.qa/en/MediaCentre/Pages/ViewNews.aspx
18. https://www.lngindustry.com/liquefaction/19062017/qatargas-to-

deliver-up-to-11-million-tpy-of-lng-to-shell/
19. https://www.naturalgasworld.com/us-to-soon-sign-long-term-

lng-deal-with-india-53404?utm_medium=email&utm_cam-
paign=Natural%20Gas%20World%20Newsletter%20June%20
28%202017%20-%20First%20Edition&utm_content=Natural%20
Gas%20World%20Newsletter%20June%2028%202017%20
-%20First%20Edition+CID_158ec2edada271d11f93d39edb-
74f428&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=US%20
to%20Soon%20Sign%20Long%20Term%20LNG%20Deals%20
with%20India

20. http://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/
power/russia-could-offer-india-worlds-most-advanced-nu-
clear-reactor-technology-for-proposed-second-plant/article-
show/59251880.cms

21. https://www.lngindustry.com/liquefaction/19062017/qatar-diplo-
matic-isolation-neutral-for-lng-volumes-in-india
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Elektrik Dağıtım 
Şirketleri Düzenleyici 
Hesap Planı

Ali Rıza DİNÇ
EPDK / Grup Başkanı

Bilindiği üzere, Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurulu’nun (Kurul) 14/06/2012 tarihli 
ve 3881 sayılı Kararı ile Elektrik Dağıtım 

Sektörü Düzenleyici Hesap Planı1 Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliği ve Tek Düzen Hesap Planı 
ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuş olup düzenleyici 
işlemler için uygun hale getirilmiştir. Diğer bir ifadey-
le Elektrik Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı 
ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği,  Tek 
Düzen Hesap Planı ve mali mevzuat dışında elektrik 
dağıtım şirketleri için yeni bir muhasebe sistemi oluş-
turulmamış olup, elektrik dağıtım şirketleri ve düzen-
leyici kurum için standart bir Düzenleyici Hesap Planı 
düzenlenmiştir. 

Sonrasında 01/01/2013 tarihinden itibaren elekt-
rik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri yasal olarak 
ayrıştırılmış, iki faaliyeti de yürüten şirketler iki ayrı 
tüzel kişilik haline getirilmiş ve Düzenleyici Hesap 
Planı da elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri 
için ayrıştırılmıştır.

3881 sayılı Kurul Kararı haricinde Düzenleyici 
Hesap Planı Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ’in düzenlemeye esas işletme gideri 
hesaplamaları başlıklı 7 nci maddesinde ve Peraken-
de Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ’in aynı başlıklı 8 inci maddesinde geçmekte ve 

1-  http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Mevzuat/KurulKararlari 

elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin “dü-
zenlemeye esas işletme giderlerini” Düzenleyici Hesap 
Planına uygun olarak tutacakları belirtilmektedir. Her 
iki düzenlemede şirketlerin işletme giderlerine vurgu 
yapılmış olsa da Düzenleyici Hesap Planı; bilanço, ge-
lir tablosu ve 7 nolu maliyet hesaplarından oluşmakta-
dır. Şirketler düzenlemeye esas işletme giderlerini yıl 
içerisinde 7 nolu maliyet hesaplarında tutmakta ve yıl-
sonunda gelir tablosu hesaplarına aktarmaktadır. Gelir 
tablosunda ise şirketlerin elde etmiş oldukları gelirler 
ile katlandıkları giderler bütün halinde toplanmak-
ta ve şirketin yıl sonu dönem karı veya zararı ortaya 
çıkmaktadır.

Elektrik dağıtım şirketlerinin ana faaliyet gelirleri 
“600 Yurtiçi Satışlar” ve “602 Diğer Gelirler” hesap-
larında tutulmakta olup söz konusu hesapların ayrıntısı 
aşağıda belirtilmiştir.

600 Yurtiçi Satışlar

	Dağıtım Bedeli, 
	Reaktif Bedeli, 
	Güç Bedeli (Tüketici), 
	Güç Aşım Bedeli (Tüketici), 
	Güç Bedeli (Üretici), 
	Güç Aşım Bedeli (Üretici), 
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	Emreamade Kapasite Bedeli, 
	EPİAŞ Üzerinden Yapılan Enerji Satışları, 
	Genel Aydınlatma Aktif Enerji Geliri, 
	Dengeden Sorumlu Grup İçi Satışlar 

602 Diğer Gelirler

	Dağıtım Bağlantı Bedeli
	Bakım Onarım Hizmet Geliri
	Bağlantı Ve Sistem Kullanım Anlaşmaları Kap-

samında Elde Edilen Ceza Ve Tazminat Gelirleri
	Ceza, Nefaset, Teminat ve Tazminat Gelirleri
	Reklam ve Kira Gelirleri 
	Danışmanlık Geliri
	Deplase Geliri
	Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedelinden Elde 

Edilen Gelirler
	Hasar Geliri
	Kaçak Elektrik Enerjisi Gelirleri 
	Kesme Bağlama Bedelinden Elde Edilen Gelir-

ler
	Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerinden Alınan 

Diğer Gelirler
	Otomatik Sayaç Okuma Geliri
	Ödeme Bildirimi ve İkinci İhbar Bırakılmasın-

dan Sağlanan Gelir
	Ölçü Test Geliri
	Sayaç Kontrolü Geliri
	Usulsüz Elektrik Kullanım Geliri

“600 Yurtiçi Satışlar” hesabında yer alan dağı-
tım bedeli geliri, reaktif bedeli geliri, güç bedeli ve 
güç aşım bedeli geliri ile emreamade kapasite bedeli 

gelirleri elektrik dağıtım şirketleri tarafından Kurul 
onaylı tarifeler üzerinden ilgili kullanıcılara tahakkuk 
ettirilmekte ve yukarıda belirtilen hesaplara kayıt edil-
mektedir. EPİAŞ üzerinden (organize toptan satış pi-
yasasında) yapılan enerji satışları elektrik dağıtım şir-
ketlerinin TETAŞ ile kayıp enerji ve genel aydınlatma 
enerjisi için yapmış olduğu ikili anlaşmalar kapsamın-
da satın aldığı enerjinin fazlasının satılması sonucunda 
kullanılan hesaptır. “Genel aydınlatma aktif enerji ge-
liri” hesabında ise şirketin TETAŞ’tan satın almış ol-
duğu enerjinin fazlasının satışından elde ettiği gelirler 
takip edilmektedir. “Dengeden sorumlu grup içi satış-
lar” hesabı elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik 
şirketlerinin Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 
29 uncu maddesi kapsamında oluşturdukları dengeden 
sorumlu grup içi enerji satışları için kullanılmaktadır.

“602 Diğer Gelirler” hesabında tutulan gelirler ise 
Dağıtım Bağlantı Bedeli Geliri hariç Dağıtım Sistemi 
Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 25’inci 
maddesi kapsamında şirketlerin “gelir tavanı” hesap-
lamalarında dikkate alınmaktadır. Daha önce Tebliğ’in 
25 inci maddesinde yer alan gelirler içerisinde sayılan 
Dağıtım Bağlantı Bedeli Gelirleri ise yatırım harcama-
larına ilişkin hesaplamalarda dikkate alınmaktadır.

Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkın-
da Tebliğ’in 25 inci maddesinde sayılan gelirlerden 
Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri, Kaçak Elektrik 
Enerji Gelirleri hesabında takip edilen, Elektrik Piya-
sası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 30 uncu mad-
desi kapsamında yapılan kaçak tahakkuklarının dava 
ve icra safhasına gelmesinden sonra karşılık ayrıldı-
ğında Düzenleyici Hesap Planında yer alan 654 Kaçak 
Tahakkukuna İlişkin Karşılıklar hesabı, dava veya icra 
sonrasında bir tahsilat yapıldığında konusu kalmayan 
karşılık geliri olarak 644 Kaçak Tahakkukuna İlişkin 
Karşılıklar hesabı kullanılmaktadır. Bu kapsamda Ka-
çak Elektrik Enerji Gelirleri ile Kaçak Tahakkukuna 
İlişkin Konusu Kalmayan Karşılık gelirleri Tebliğ’in 
25 inci maddesi kapsamında gelir tavanı hesaplamala-
rında dikkate alınmaktadır. 

Elektrik dağıtım şirketlerinin “işletme giderleri” 
ise genel olarak yıl içerisinde 7/A seçeneğine göre dü-
zenlenmiş 7 nolu maliyet hesaplarında tutulmakta olup 
söz konusu hesaplar;

	740 Hizmet Üretim Maliyeti
	750 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
	760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
	770 Genel Yönetim Giderleri
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	780 Finansman Giderleri

olarak 5 ana hesap grubunda takip edilmektedir. 
Şirketler 740, 760 veya 770 nolu hesaplardan birini se-
çip kullanabilecekleri gibi her üç hesabı da aynı anda 
kullanabileceklerdir. Her bir ana hesap (780 nolu he-
sap hariç)

	Malzeme Giderleri

	Personel Giderleri

	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmet Giderleri

	Çeşitli Giderler

	Vergi Resim Ve Harç Giderleri

	Amortisman Ve Tükenme Payları

alt hesaplarından oluşmaktadır. Söz konusu alt 
hesaplardan Amortisman ve Tükenme Payları 
düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında 
dikkate alınmamakta olup yapılan yatırımlara ilişkin 
itfa payları şirketlerin gelir gereksinimi hesaplamala-
rına girmektedir. 

Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkın-
da Tebliğ’in 7 nci maddesi kapsamında KDV ve Ku-
rumlar Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, lisans 
bedeli ve benzeri giderler tarife hesaplamalarında dik-
kate alınmaktadır.

Finansman giderleri içerisinde yer alan banka ve 
finans kuruluşlarına, ortaklara yapılan faiz ödemeleri 
tarife hesaplamalarında dikkate alınmamaktadır.

Yukarıda bahsedilen alt hesapların altında elektrik 
dağıtım şirketlerinin faaliyetlerine göre oluşturulmuş 
ayrıntılı gider hesapları yer almakta olup bir elekt-
rik dağıtım şirketinin işletme giderlerini oluşturan en 
önemli gider hesapları aşağıdadır;

	Arıza-bakım-onarım ve planlı bakım giderleri

	Personel giderleri

	Malzeme giderleri (aktifleştirilmeyen giderler)

	Sayaç işlemlerine ait giderler (Okuma, kesme 
bağlama vb.)

	İdari giderler

	Sigorta ve kira giderleri

Söz konusu giderler sabit veya değişken karakterli 
olabilmektedir. Değişken giderler; abone sayısı, trafo 
sayısı, dağıtılan enerji miktarı ve hat uzunluğuna göre 
değişmekte, belirli bir öngörü yapılarak işletme gideri 
hesaplamaları yapılmakta ve gelir farkı düzeltme iş-
lemleri yoluyla düzeltilmektedir. 

Bilindiği üzere, tarife hesaplamalarında birçok pa-
rametre kullanılmakta ve bu parametrelerin bazıları 
ileriye yönelik tahmin edilip daha sonra düzeltilmek-
tedir. Bu nedenle Düzenleyici Hesap Planı’nda yer 
alan ilgili yıl gerçekleşmeleri bazı hesaplarda iki yıl 
öncesi düzeltme bileşenleri ve iki yıl sonrası düzelt-
me bileşenleri ile birlikte dikkate alınmalıdır. Örneğin, 
bir dağıtım şirketinin 2016 yılı için Düzenleyici Hesap 
Planında “Dönem Karı” olarak yer alan tutar aslında 
iki yıl öncesi yani 2014 yılı düzeltme bileşenlerinin 
etkisini içermektedir. Aynı şekilde 2016 yılı için yapı-
lacak düzeltme işlemlerinin finansal etkisi “2018 yılı 

Dönem Karı”nı etkileyecektir. 

Şekil 1: Dönem Karını Etkileyen Unsurlar (2016)

Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere 2016 yı-
lının nihai finansal gerçekleşmeleri, 2014 yılı düzelt-
me bileşenleri etkisinin arındırılması ve 2018 yılında 
yapılacak olan 2016 yılı düzeltme bileşenleri etkisinin 
dikkate alınmasıyla ortaya çıkacaktır.

Özetle, Düzenleyici Hesap Planı, tarife hesapla-
malarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 21 
elektrik dağıtım şirketinin muhasebe kayıtlarını stan-
dart hale getirmiş, şirketlerin birbiri ile kıyaslanma-
sında ve diğer düzenleyici işlemlerde taraflar arasın-
da ayrım yapılmadan iş ve işlemlerin yürütülmesinde 
önemli bir fonksiyon üstlenmiştir.

2014 Yılı Düzeltme 
Bileşenleri

2018 Yılı Düzeltme 
Bİleşenleri

2016 
Yılı

Dönem 
Karı

1 
 



satlar sunan, işbirliği olanaklarının değerlendirildiği 
tam teşekküllü bir organizasyon olduğunu belirtti. 

Başkan Yılmaz: “Son dönemde değişen küresel denge-
lerin, teknolojik gelişmelerin, enerji politikalarında da 
değişikliğe yol açması ve rekabetin artmasıyla, ülkeler 
artık daha çok işbirliğine yöneldi, bu noktada özellikle 
bölgesel piyasa entegrasyonu büyük önem kazandı… 
EPDK olarak, enerjinin bölgesel istikrar ve refaha kat-
kı sağlaması bakış açısıyla Karadeniz Ekonomik İşbir-
liği Örgütü üyesi ülkelerin düzenleyici kurumlarıyla 
işbirliği yapmak istiyoruz” dedi.

Yuvarlak Masa Toplantısına mazereti nedeniyle katı-
lamayan KEİ Genel Sekreteri adına konuşan KEİ Da-
imi Sekretaryası’ndan Edouard Panoian da, KEİ’nin 
üyelerinin taahhüdü esasına dayalı bir işbirliği örgütü 
olduğunu; bünyesinde 20 çalışma grubunun bulun-
duğunu; ayrıca KEİ ile ilişkili ve ilgili çeşitli girişim 
ve oluşumlara şemsiye sağladığını ifade etti. Panoi-

Bu fotoğraf 16 Haziran 2017 tarihinde Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumunun İstanbul irtibat 
ofisinde çekildi. EPDK’nın öncülüğünde ger-

çekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) üye ülkelerin ener-
ji düzenleyicileri bir araya geldi ve enerji piyasalarının 
serbestleştirilmesi ve düzenlenmesine yönelik işbirliği 
yolları ile enerji ticaretinin geliştirilmesinde düzenle-
yici kurumların yapabilecekleri değerlendirildi.    

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın başkanlığında ger-
çekleştirilen yuvarlak masa toplantısına 12 KEİ üye-
sinin 7’sinden; Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, 
Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Yunanis-
tan’dan katılım sağlandı. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açılış konuşmasında, 
Karadeniz’in önemli enerji potansiyeline sahip ülkele-
rin çevrelediği bir işbirliği denizi olduğunu, KEİ’nin 
de bu potansiyelin değerlendirilmesinde kapsayıcı fır-
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KEİ ve Enerji Düzenlemesinde 
İşbirliği Arayışı



	Katılımcı ülkeler arasında elektrik ve gazda 
bölgesel gaz ticaretin artırılmasına hizmet eden 
ortak düzenleyici yaklaşımların geliştirilmesi,

	İstekli ülkeler arasında elektrik ve gaz piyasala-
rının geliştirilmesinin desteklenmesi

gibi önemli amaçlara dönük çalışmalar yapacak. 

EPDK öncülüğünde ve ev sahipliğinde yapılan yuvar-
lak masa toplantısı, KEİ enerji gündemi bağlamında 
yürütülen çalışmalar açısından bir ilk niteliğindeydi. 
Katılımcıların ağırlıklı çoğunluğu EPDK’nın bu giri-
şimine tam destek verirken, yapılacak çalışmalara da 
katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. 

an, EPDK’nın öncülüğünde gerçekleştirilen yuvarlak 
masa toplantısından da büyük memnuniyet duydukla-
rını vurguladı.   

Yaklaşık 4 saat süren toplantının en önemli sonucu ise, 
Enerji Düzenleme Kurumları Forumu kurulmasına 
yönelik 7 ülkenin vardığı mutabakat oldu. Kurulacak 
Forum; 

	Tüketicilerin çıkarına hizmet edecek esnek, 
uyumlu ve yatırım dostu bir enerji düzenleme-
sinin sağlanmasında işbirliği yapılması,

Bizden
Uzman Gözüyle Enerji

KEİ’nin enerji gündeminde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, petrol ve doğal gazın nakli, bölgede yürütülen enerji 
programları hakkında bilgi sunan bir veri bankasının oluşturulması gibi başlıklarda çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 
bir KEİ Enerji Strateji Belgesi hazırlanması sürecine de başlanmış durumda. “Green Energy Network” girişimi başarıyla 
yoluna devam ediyor.

Elektrik ticaretinin artırılması için gerekli olan enterkoneksiyonların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusu uzun yıllar-
dan beri KEİ enerji gündeminde en çok tartışılan konuların başında gelmekle birlikte kayda değer bir ilerleme sağlanabil-
miş değil. Bu konu enerji gündeminden düştüğü için de bölgesel bakış açısı belirgin değil. KEİ’nin enerji gündemindeki 
hedeflerin çoğuna tam anlamıyla ulaşılabildiğini söylemek ise mümkün değil.
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Doğal Gaz 
Dağıtımında Yeni 
Bir Dönemin Kapısı 
Aralanırken

Hüseyin DAŞDEMİR
EPDK / Grup Başkanı

Evet; yazımızın başlığında kullanmayı tercih ettiğimiz gibi, kelimenin 
tam anlamıyla doğal gaz dağıtımında yeni bir dönemin kapıları ara-
lanmış oldu. Neden mi böyle söylüyoruz? Hemen hızlıca mevzuya 

giriş yapalım.

13/06/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğal Gaz Dağıtım Şe-
bekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz 
(CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile LNG ve CNG yöntemiy-
le doğal gaz dağıtımına ilişkin detaylı düzenlemeler yapıldı. Dumanı üzerinde 
tüten bu yeni düzenleme ile birlikte, doğal gaz dağıtım sektöründe LNG ve 
CNG uygulamalarının hızla yaygınlaşmasını ve yeni bir dönemin başlangıcı 
olmasını bekliyoruz. Bu kısa girişten sonra konuyu biraz daha etraflıca ele al-
maya çalışalım.

1986 yılında Rusya Federasyonu ile yapılan ilk doğal gaz alım anlaşması 
sonrasında hızla gerçekleştirilen boru hattı yatırımları ile birlikte, ülkemizde 
konutlarda ısınma amaçlı olarak doğal gaz kullanımı ilk olarak 1988 yılında 
Ankara’da başladı. 2001 yılında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 
(Kanun) yürürlüğe girmesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (Ku-
rum/EPDK) kurulması ile birlikte, 2003 yılı itibarıyla doğal gaz dağıtım lisansı 
ihaleleri dönemi başladı. 2003 yılında yapılan Kayseri ihalesi ile başlayan bu 
dönem, geçtiğimiz aylarda yapılan Ağrı, Tunceli, Artvin, Hakkâri ve Şırnak 
ihaleleri ile birlikte nihayete erdi. Böylece 81’de 81 hedefi doğrultusunda 
tüm illerimiz için ihaleler dönemi kapanmış oldu.

EPDK’nın koyduğu kurallar çerçevesinde ve yine EPDK’nın gözetiminde 
geçirilen 2003 – 2016 dönemini “Doğal Gaz Dağıtımında Birinci Yatırım 
Hamlesi Dönemi” olarak adlandırabiliriz. Bu tarihe kadar doğal gaz dağıtımı 
devlet kuruluşları ve belediyeler eliyle yapılıyorken, bu tarihten itibaren EP-
DK’nın oluşturduğu ihale modeli sayesinde özel sektör dinamizmi işin içine 
girdi ve özel sektör eliyle yürütülen kamu hizmetleri arasında hiç şüphesiz en 
başarılı model oldu. Bu modelin oluşturulmasında ve başarılı bir şekilde uygu-
lanmasında, o dönem içerisinde EPDK’da görev yapmış yöneticilerimizin ve 
halen görev yapmakta olan çalışma arkadaşlarımızın emeklerini de unutmamak 
gerekiyor. 
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ketlerimizin üst yöneticileri ile birlikte ilk koordinas-
yon toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. İlk hedef, 
önümüzdeki 3 yılda yani 2017-2018-2019 döneminde 
en az 200 ilçemize daha doğal gazın ulaştırılmasıydı. 
Sonrasında ikinci hedef 2020-2021-2022 yıllarında ka-
lan ilçelerimize ve nihai hedef ise Cumhuriyetimizin 
100. yılı olan 2023 yılında tüm ilçelerimize doğal ga-
zın ulaştırılmasıydı.

Toplantının ardından ilk hedef için hemen kollar sı-
vandı ve 2017-2018-2019 yıllarında yatırım programı-
na alınacak ilçeler belirlenmeye başlandı. Bu noktada, 
2013/4347 sayılı ve 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararları kapsamında doğal gaz ulaştırılacak toplam 
97 adet ilçe için yapılacak doğal gaz iletim hatları plan-
lanırken, boru hattı güzergâhı üzerinde bulunan ilçe ve 
beldelerimizin de programa alınması gündeme geldi. 
Böylece, her iki Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına gi-
remeyen ve ümidini yitiren ilçelerimizin de doğal gaza 
kavuşma imkânı doğmuş oldu. Harita üzerinde yapı-
lan detaylı ve titiz çalışmalar sonucunda 97 ilçe için 
yapılacak iletim hatlarının güzergâhları maksimum 
sayıda ilçe ve beldemizden geçecek şekilde belirlendi. 
Ve nihayet, 2017-2018-2019 yıllarında doğal gaz arzı 
sağlanacak 222 ilçe ve beldemiz belirlenerek “Doğal 
Gaz Dağıtımında İkinci Yatırım Hamlesi Dönemi” 
böylece başlatılmış oldu.   

Yatırım demişken, doğal gaz dağıtımında bugüne 
kadar gelinen aşamayı ve önümüzdeki dönemin hedef-
lerini bazı temel rakamlarla ifade etmeye çalışalım. Do-
ğal gaz dağıtımında 2016 yılı sonu itibarıyla toplamda 
13 milyar TL’yi aşan yatırım tutarıyla, servis hatları 
dahil toplam 115 bin km boru hattı inşası gerçekleşti-
rildi. Toplam doğal gaz abone sayısı 13 milyonu geç-
ti, buna göre doğal gazın bugün itibarıyla yaklaşık 50 
milyon vatandaşımıza ulaştırıldığını söyleyebiliriz. 
[1] Bu rakam nüfusumuzun yaklaşık %65’ine tekabül 
ediyor. Bu yatırımlarla hâlihazırda 76 ilimizde ve 339 
ilçemizde doğal gaz kullanılıyor. Önümüzdeki dönem-
de, gerek ihalesi gerçekleştirilen 5 ilimizde gerekse de 
222 ilçe ve beldemizde ilave 5 milyar TL dolayında 
yatırım yapılacağı, bu sayede 2 milyon yeni doğal gaz 
abonesine ulaşılacağı ve bunun yaklaşık 8-10 milyon 
civarında nüfusa denk geldiği düşünüldüğünde, 2019 
yılı itibarıyla nüfusumuzun %75’ine doğal gazın ulaş-
tırılmış olacağını söyleyebiliriz.

LNG ve CNG İle Doğal Gaz Dağıtımına İlişkin 
Usul ve Esasların Getirdiği Yenilikler

Doğal gazın boru hatları ile taşınmasına alterna-
tif yöntemler olan LNG ve CNG formunda doğal gaz 
taşınması uygulamaları dünyada uzun yıllardan beri 

Son dönemde yapılan ihalelerden bahsetmişken, 
bugüne kadar ABD Dolar/Cent üzerinden yapılan iha-
lelerin Aralık 2016’da EPDK’nın aldığı karar ile Türk 
Lirası/Kuruş üzerinden yapılmış olmasını da unut-
mayalım. Devrim niteliğindeki bu karar ile hem ülke 
olarak başlatılan Türk Lirası seferberliğine EPDK’dan 
önemli bir destek sağlandı, hem de şartnamelere ko-
nulan enflasyon güncellemesi ve buna benzer birçok 
teşvik mekanizması sayesinde yatırımcıların ihalelere 
olan ilgisi arttı. Bu sayede, daha önce ihale ilanlarına 
çıkılmasına rağmen yatırımcıların ilgi göstermediği 
Ağrı, Tunceli, Artvin, Hakkâri ve Şırnak illerimize ya-
tırımcılar bu defa büyük bir ilgi gösterdi ve ihalelerde 
çok ciddi rekabet oluştu. İhalelerde oluşan bu tablo, 
son dönemde ülkemizin içinden geçmekte olduğu zor-
lu şartlara rağmen hem yatırımcının ülkemizin ekono-
mik istikrarına yönelik olumlu bakışını, hem de EPDK 
düzenlemelerine olan güvenini göstermesi nedeniyle 
memnuniyet vericiydi.      

Doğal Gaz Dağıtımında İkinci Yatırım Hamlesi 
Dönemi

Gelelim bu bölümün temel konusu olan “Doğal 
Gaz Dağıtımında İkinci Yatırım Hamlesi Dönemi” ile 
ilgili gelişmelere. 2016 yılının ikinci yarısına ülkemiz 
tarihinde eşi görülmemiş bir ihanetin, yine tüm dünya 
tarihinde eşi görülmemiş bir halk direnişiyle püskür-
tülmesiyle başladık. Bu ihanetin ekonomik ve sosyal 
alanlarda ülkemize yaşattığı travmanın bir an önce at-
latılması ve normalleşmenin sağlanabilmesi amacıyla, 
ülkemizin tüm milli unsurlarıyla birlikte yeni kalkın-
ma projeleri ardı ardına hayata geçirilmeye başlandı. 
Bu seferberlik hali içerisinde doğal gaz dağıtım sek-
törüne düşen görev ise, doğal gaz dağıtım ağının ülke 
genelinde yaygınlaştırılması ve belirlenecek takvim 
çerçevesinde kademeli olarak tüm ilçelerimize doğal 
gazın ulaştırılmasıydı. Hükümetimizin istihsal etti-
ği Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın belirlediği strateji ve 
koyduğu hedefler doğrultusunda, EPDK’nın koordi-
nasyon ve gözetiminde, milli devlet şirketimiz Boru 
Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve ilgili do-
ğal gaz dağıtım şirketlerimizin işbirliği ile “İlçelere 
ve Beldelere Doğal Gaz Ulaştırılması Projesi” baş-
latıldı. Bu proje; ülke olarak başlattığımız ekonomik 
kalkınma hamlesinin bir parçası olma özelliğinden zi-
yade, ülkemizin coğrafi olarak zorlu ve nispeten geliş-
memiş olan bölgelerine uzanan bir gönül köprüsü olma 
niteliğini taşıyordu.

İşte böyle bir iklimde Ekim 2016’da Müsteşarımız 
Sn. Fatih DÖNMEZ ve Kurum Başkanımız Sn. Musta-
fa YILMAZ’ın himayelerinde, BOTAŞ ve dağıtım şir-
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kaplara doldurulması, özel vasıtalarla Üzümlü ilçesine 
kadar taşınması ve Üzümlü şehir girişinde basıncının 
ayarlanarak şebekeye verilmesi faaliyetleri için gerekli 
yatırımlarının tamamı ve işletme operasyonları bizzat 
dağıtım şirketinin kendisi tarafından gerçekleştirildi.

Ancak, 2017 yılı başlarında doğal gaz dağıtım şir-
ketlerinin bir kısmı tarafından, LNG ve CNG yatırım-
larının ve işletme operasyonlarının kendi uzmanlık 
alanları kapsamında olmadığı, doğal gaz piyasasında 
bu konuda uzmanlaşmış diğer lisans sahibi firmalardan 
LNG ve CNG’nin tedarik edilmesi halinde, boru gazı 
alım bedeli ile LNG/CNG alım bedeli arasında olu-
şacak fiyat farkının bölgenin tarifelerine yansıtılması 
kaydıyla, LNG ve CNG ile şehir şebekesi beslenmesi 
faaliyetlerinin yaygınlaşabileceği ve daha fazla sayı-
da ilçede bu yöntemin uygulanabileceği ifade edilerek 
buna imkân verecek bir düzenleme yapılması yönün-
deki talepler EPDK’ya iletildi. 

Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, ilgili sek-
tör oyuncularının da görüşleri dikkate alınarak hazırla-
nan ve Kurul tarafından kabul edilen “Doğal Gaz Da-
ğıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) 
veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesi-
ne İlişkin Usul ve Esaslar” 13/06/2017 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. [3]

Peki bu yeni düzenleme neler getiriyor?

	Boru hatlarının teknik ve ekonomik olarak ulaş-
masının mümkün olmadığı bölgelere LNG ve CNG 
ile doğal gaz götürülebilecek,

	Bu faaliyetlere ilişkin yatırımların tamamı ve 
işletme operasyonları dağıtım şirketleri tarafından 
yapılabilecek, dağıtım şirketleri yatırımı ve ope-
rasyonu kendileri yapmak istemedikleri takdirde, 
LNG ve CNG’yi diğer lisans sahiplerinden satın 
alarak tedarik edebilecek,

	LNG ve CNG tedarikinde açık ihale yöntemi 
uygulanacak, ihaleye LNG ve CNG satış faaliyeti 
yapmakla yetkilendirilen lisans sahipleri teklif ve-
rebilecek, dağıtım şirketi ile ortaklık ilişkisi olan 
firmalar ihaleye giremeyecek,

	Açık ihale uygulaması ve konulan diğer kural-
lar sayesinde LNG ve CNG alımlarında daha düşük 
fiyatlar oluşması sağlanacak ve olası art niyetli gi-
rişimler engellenmiş olacak,

	Kurallara uygun yapılan LNG ve CNG alımla-
rında oluşacak fiyat ile boru gazı alım fiyatı ara-
sındaki fark dağıtım bölgesindeki tüm tüketicilerin 
sistem kullanım bedellerine yansıtılabilecek,

	LNG ve CNG uygulamaları, bir şehir için yapıl-
makta olan boru hattı inşasının gecikmesi halinde 

görülmekte. Ülkemizde de özellikle EPDK’nın kurul-
ması ve mevzuat alt yapısının oluşturulmasıyla birlikte 
son 15 yıl içerisinde LNG ve CNG uygulamaları yay-
gınlaşmaya başladı. EPDK’nın yayımladığı rakamlara 
göre 2016 yılında 561 milyon Sm3 LNG ve 191 milyon 
Sm3 CNG ticareti gerçekleşti. 46,3 milyar Sm3 seviye-
lerinde olan 2016 ulusal doğal gaz tüketim miktarı ile 
oranlandığında, toplam tüketimimizin %1,5’u seviye-
sinde LNG ve CNG ticareti gerçekleştiği görülmekte-
dir. [2]

Bu rakamların günümüz itibarıyla boru gazı tica-
retine oranla çok düşük seviyelerde olduğu söylene-
bilir. Ancak EPDK tarafından son dönemde yürürlüğe 
konulan düzenlemeler ve yeni LNG/CNG tesislerinin 
devreye alınmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte her 
geçen yıl ülkemiz LNG ve CNG ticaret hacminin ar-
tacağını söylemek kehanet olmayacaktır. Üstelik yakın 
bir gelecekte uluslararası LNG pazarında beklenen 
gelişmeler, körfez ülkelerinde yaşanan diplomatik 
hareketlilik, her geçen gün büyüyen Uzakdoğu paza-
rının küresel LNG fiyatlarına etkileri ve ABD ile Rus-
ya’nın aldığı yeni pozisyonlar göz önüne alındığında, 
önümüzdeki dönemde dünya doğal gaz ticaretinde 
LNG’nin payının ve öneminin giderek artacağını da 
vurgulamakta yarar var. Ulusal ve uluslararası geliş-
meleri yakından takip eden değerli uzmanlarımızın 
bu sayımızdan itibaren Dergimizde yer alacak analiz 
ve değerlendirmelerini heyecanla beklediğimizi ifade 
ederek konumuza devam edelim.

2016 yılında doğal gaz dağıtımında bir ilk olarak 
Erzincan ilimizin Üzümlü ilçesine yönelik yapılan ya-
tırımlar ile şehir içi dağıtım şebekesi CNG yöntemiy-
le beslenmeye başlanmıştı. Üzümlü modelinde; doğal 
gazın boru hattından alınarak sıkıştırılması, basınçlı 
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ya da boru gazı ile beslenmekte olan bir şehirde 
mücbir sebepler nedeniyle gaz arzında yaşanabile-
cek kesinti durumlarında da geçici süreyle de uy-
gulanabilecek. 

Diğer yandan, yürürlüğe konulan bu düzenleme 
ile birlikte, doğal gaz dağıtım şirketleri ile LNG/CNG 
faaliyeti yapan lisans sahipleri arasında kurulacak iş-
birliği sayesinde yeni bir iş modeli hayata geçirilmiş 
olacak. Bugüne kadar daha çok sanayide ve ticari iş-
letmelerde kullanılan LNG ve CNG’nin şehir şebeke-
lerinin beslenmesinde kullanılmaya başlanması ve bu 
uygulamanın her geçen yıl artarak büyümesi ile bir-
likte LNG ve CNG sektörlerinde önemli boyutta hare-
ketlilik oluşacak ve yeni yatırımlar hayata geçirilecek. 
Bu düzenleme ile yeni dönemde ayrıca, LNG/CNG 
sektörlerinde büyüme, istihdam artışı, yeni teknoloji-
ler, tesis ve ekipman fiyatlarında düşüş, yerli üretimde 
artış, rekabet, hizmet sürekliliği ve kalitesi gibi konu-
ların ön plana çıkmasını bekliyoruz.

Doğal Gaz Dağıtımında Yeni Dönemin Sunacağı 
Fırsatlar ve Üreteceği Faydalar

Türkiye’nin büyüme rakamları, sanayi üretim en-
deksindeki artış trendi, kişi başına düşen milli gelirdeki 
artış gibi göstergelere bağlı olarak, ülkemizin her kö-
şesinde yaşayan vatandaşlarımızın daha yüksek yaşam 
standardı ve hizmet kalitesi beklentileri de artmakta. 
Artık tüm vatandaşlarımız için doğal gaz kullanımı 
lüks olmaktan çıkıp temel bir ihtiyaç haline gelmeye 
başladı. Bu durumu, ilçelere doğal gaz ulaştırılması 
projesi kapsamında son bir yıl içerisinde yürüttüğümüz 
çalışmalar sırasında çok daha net gözlemledik. Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin köylerinde 
yaşayan vatandaşlarımızdan tutun da Karadenizin ve 
Torosların dik yamaçlarındaki yaylalarda yaşayan va-
tandaşlarımıza kadar ülkemizin dört bir yanından do-
ğal gaz kullanım talepleri EPDK’ya yoğun bir şekilde 
ulaşmaya başladı. 

Bugüne kadar doğal gaz dağıtımında yaşanan hız-
lı ve olumlu gelişmeler tüm vatandaşlarımızı beklenti 
içine soktuğu gibi, doğal gazın getirdiği konfor ve ya-
şam kalitesinin bilinirliğinin artması ile birlikte diğer 
yakıtlara göre olan fiyat avantajı da son yıllarda talep-
lerin artmasında çok etkili oldu. Üstelik Bakanlar Ku-
rulu Kararları ile ilçelere doğal gaz ulaştırılması proje-
leri kamuoyunda duyulmaya başlandıkça, gerek yerel 
yönetimlerden gerekse de bizzat vatandaşlarımızdan 
“ilçemize ne zaman doğal gaz gelecek?” şeklindeki 
sorular artmaya başladı. Bu konuda bizleri en çok et-
kileyen ve motive eden başvurular ise genellikle yal-
nız yaşayan yaşlı vatandaşlarımızdan gelen başvurular 
oluyor. Ayrıca, kömür sobasından sızan gazdan dolayı 
her yıl yaşanan acı ölümler de ülkemizin her köşesi-
ne doğal gaz ulaştırılmasının gerekliliği konusundaki 
inancımızı artırıyor. 

Tabii bunları söylerken, ülkemizin kaynaklarının 
verimli kullanılması, atıl yatırımların oluşturulmama-
sı, nihai tüketici fiyatlarının aşırı artırılmaması gibi 
ilke ve prensipleri gözeterek bu yatırımların kısa, orta 
ve uzun vadeli planlar dâhilinde zamana yayılarak 
yapılması gerektiğinin önemini de belirtelim. Bu kap-
samda, çok kısa sürede tüm ilçelerimizin aynı anda ya-
tırım programına alınması teknik ve ekonomik olarak 
maalesef mümkün değil. 
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Bu noktada bazı çevreler tarafından, ithalata da-
yalı bir ürün olan doğal gaz kullanımın bu derece 
yaygınlaştırılması ve bağımlılığın artırılmasının sa-
kıncalı olduğu ya da cari açığa olumsuz etkilerinin 
olacağı şeklindeki eleştirilerin artırılacağını bekleyebi-
liriz. Hiç şüphesiz bu eleştirilerin dikkate alınması ve 
planlamalar yapılırken bu durumun olumsuz etkilerini 
bertaraf edici tedbirlerin de hayata geçirilmesi önemli-
dir. Ancak, son dönemde uygulamaya konulan birçok 
projede zaten ülkemiz enerji arz güvenliği ve çeşitlili-
ğinin sağlanması amacı ön plana çıkartılıyor. Bununla 
birlikte, yerli ve yenilenebilir kaynaklara verilen önem 
ve teşvikler de bu yönde alınan tedbirlere en güzel ör-
neklerden biri. Tekrar hatırlatmakta yarar var; nükle-
er santral projeleri, YEKA ihaleleri, rüzgâr ve güneş 
enerjisi yatırımlarına yönelik teşvikler, lisanssız elekt-
rik üretimi, yerli kömüre verilen destekler, yeni doğal 
gaz depolama ve FSRU yatırımları, TANAP ve Türk 
Akımı gibi uluslararası projeler, doğal gaz arz kaynak-
larının çeşitlendirilmesi yönündeki girişimler, elektrik 
üretiminde doğal gazın payının azaltılması vb. gibi bir 
çırpıda aklımıza gelen projeler birbiri ardına hayata 
geçiriliyor. Enerjide büyük resme baktığımızda, ülke-
mizin enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine son derece 
önem verildiğini, hatta önem verilmekle kalmayıp ulu-
sal ve uluslararası birçok önemli projenin uygulamaya 
konulduğunu, yerli ve milli politikaların ön plana çı-
karıldığını görebiliriz. Bütün bu veriler ve gelişmeler 
ışığında, doğal gazın yaygınlaştırılması yönünde atılan 
adımların olumsuz olarak algılanabilecek etkilerini 
bertaraf edici çok sayıda tedbirin alındığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak, doğal gazın yaygınlaştırılması ve bu 
amaçla gündeme getirilen LNG/CNG gibi alternatif 
uygulamalar sayesinde; doğal gazın sunduğu konfor ve 
yaşam kalitesinden tüm vatandaşlarımız yararlanabile-
cek, üretilen refahın toplumun tüm kesimlerine eşit bir 
şekilde yayılması sağlanacak, kendini geri bırakılmış 
hisseden bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın devlete 
olan bağlılığı artacak, doğal gazın ulaştığı bölgelerde 
ekonomik canlılık ve istihdam oluşacak, kentten köye 
dönüş ve tersine iç göç projelerine katkı sağlanacak, 
ısınmada kömür kullanımına bağlı olarak karşılaşılan 
sağlık ve çevresel sorunlar azalacak ve nihayetinde 
ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda çok sayıda fay-
dalar üretilmiş olacaktır.
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ket Scan’de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında 
ABD Doları/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyat-
ların ortalamasının TCMB tarafından açıklanan döviz 
satış kuru üzerinden TL’ye çevrilmiş olan tutarı (TL/
ton) dikkate alınır. Bu tutarın TL/lt değerinin hesaplan-
masında yoğunluk değeri motorin için 0,845 ton/m3 ve 
benzin için 0,775 ton/m3 değerleri kullanılmaktadır.

Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz Rafineri Ürün 
Fiyatı1 + ÖTV2 + Gelir Payı + Servis Ücreti + KDV 
(% 18)

Depo Satış Fiyatı: Rafineri satış fiyatının üzerine; 
depolama giderleri, dağıtıcı marjı ve KDV (% 18) ekle-
nerek bulunmaktadır.

Bayi Satış Fiyatı: Depo satış fiyatının üzerine; ba-
yinin genel giderlerini, karlılığını ve bulunduğu böl-
genin ürün aldığı satış noktasına olan uzaklığına göre 
taşıma maliyetlerini düşünerek, tavsiye edilen pompa 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre, 
petrol fiyatları 01/01/2005 tarihinden itibaren 
en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa olu-

şumu dikkate alınarak serbest piyasa koşullarına göre 
oluşmaktadır. Ayrıca petrol piyasasında dolaşımda bu-
lunan tüm ürünlerin fiyatı, ham petrol fiyatındaki de-
ğişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat 
teşekkülü kendi arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı 
oluşmaktadır.

Yurt içinde akaryakıt bayi satış fiyatı oluşumunda 
temel olarak üç bileşen bulunmaktadır. Bunlar; Rafi-
neri Satış Fiyatı/İthalat Fiyatı, Dağıtıcı/Bayi Maliyeti 
ve Kar Payı ile sabit tutarlı ÖTV ve ÖTV dahil olmak 
üzere yukarıdaki toplam tutar üzerinden hesaplanan 
KDV’dir. Bu bileşenlerin detayı aşağıda verilmektedir.

CIF MED Fiyatı: Rafinerici lisansı sahiplerinin 
akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts European Mar-

Türkiye Akaryakıt 
Piyasasında Fiyat Oluşumu

Mustafa DÜZGÜN
EPDK / Enerji Uzmanı
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fiyatından ziyade akaryakıt ürünlerinin kendi fiyatları-
dır; ancak, ürün fiyatlarıyla ham petrol fiyatları arasında 
pozitif yönlü ve yüksek bir korelasyon bulunmaktadır. 
Örneğin, 2005-2017 dönemi için Brent petrol fiyatıy-
la 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatları arasındaki ko-
relasyon %90, motorin fiyatları arasındaki korelasyon 
ise %96’dır. Bu nedenle analizlerde ürün fiyatlarını tek 
tek kullanmak yerine Brent petrol fiyatını kullandım. 
Yurt içi fiyatların seyri uluslararası piyasalardaki ham 
petrol fiyatlarında (doğal olarak ürün fiyatlarında) ve 
Dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmalardan bire bir 
etkilenmektedir.

Aşağıdaki Şekil 1’de bu iki değişkenin 2005-2017 
dönemi hareketi analiz edilmiştir.

satış fiyatı dağıtıcı tarafından oluşturularak ba-
yiye bildirilir. Bayi kendisine tavsiye niteliğinde 

bildirilen pompa tavan satış fiyatlarını uygulamakta 
ya da bulunduğu bölgenin rekabet koşullarına göre 

hareket etmekte serbesttir.

Brent – Dolar Analizi

Yurt içi akaryakıt fiyatlarını etkileyen unsurlardan 
en önemli ikisi ham petrol fiyatları ve dolar kurudur. 
Esas olarak yurt içi fiyatları etkileyen unsur ham petrol 

dolar kurunda yukarı yönlü trend başlamıştır. Bu trend 
çerçevesinde dolar kuru 2014’te 2,41 ile, 2015’te 3,07 
ile, 2016’da 3,59 ile 2017’de ise 3,94 ile sürekli zir-
ve tazelemiştir. Dolar kurunda yaşanan yükseliş trendi 
hala sürmekte olup kısa vadede 3,15 seviyesinin altına 
gelmesini olası görmüyorum.

Özellikle 2014 Haziran ayında Brent petrolde baş-
layan düşüş dalgası yurt içi dolar kurunda yaşanan 
yükseliş trendi nedeniyle maalesef yurt içi akaryakıt 
fiyatlarının düşmesine engel olmuştur. Zira 20 Haziran 
2014’te Brent petrolün 115,26 $ ile son zirvesini ya-
parak düşüşe geçtiği günü baz aldığımızda o tarihteki 
dolar kuru 2,1306 idi. 15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 
Brent petrol 45,62 $ iken dolar kuru ise 3,5199 seviye-
sindedir. Dolayısıyla Brent petrolde yaklaşık % 60’lık 
bir düşüş yaşanmasına rağmen dolarda yaşanan % 
65’lik yükseliş nedeniyle yurt içi fiyatlarda arzulanan 
gerilemeler yaşanmamıştır.

Şekil 1’de görüleceği üzere; Brent petrol fiyatla-
rı 2008 yılı Temmuz ayında 147 $ ile tarihi zirvesini 
görmüş, akabinde yaşanan küresel ekonomik kriz ne-
ticesinde hızlı bir düşüş trendine girerek 2008 Aralık 
ayında 36 $’a kadar gerilemiştir. Yaşanan dip süreci 
sonrasında yükselen trend içinde hareket eden Brent 
petrolü 2011 Mayıs ayında 126 $’ı görmüş ve akabinde 
3 yıl süren yatay bantta da 88-128 $ arasında dalga-
lanmıştır. 2014 Temmuz ayında başlayan düşüş trendi 
2016 Ocak ayına kadar sürmüş ve Brent petrol fiyatı 
27 $’a kadar gerilemiştir. Yaşanan dip oluşumu sonrası 
maksimum 56 $’a kadar yükseliş gösteren Brent petrol 
2017 Haziran ayı itibarıyla 45 $ civarında seyretmek-
tedir. 2017 yılında kısa vadede Brent petrolde oluşan 
yükseliş trendi çerçevesinde ve dipte oluşan TOBO3 
formasyonu gereği kısa vadede 40 $ ile 60 $ arasında 
bir dalgalanma ihtimalini yüksek görüyorum.

Dolar/TL kurunda ise: 2005-2013 döneminde 1,25-
1,92 arasında yatay bantta yaşanan uzun süreli dal-
galanma 2014 yılı itibarıyla yukarı yönlü kırılmış ve 
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Şekil 1: Yıllar İtibarıyla Brent Petrol – Dolar/TL Kur Değişimi
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Şekil 3: K 95 Yıllar İtibarıyla Ayrıştırılmış Fiyat Oluşumu (TL/lt)4

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Vergisiz Fiyat  Değişimi 

Aşağıdaki Şekil 2’de 2005-2017 dönemi için günlük bazda kurşunsuz benzin 95 oktan vergisiz fiyat değişimini 
verdim. Vergisiz fiyatların analiz edilmesinin sebebi uluslararası piyasalarda yaşanan değişimlerin yurt içine yan-
sımasını daha net görebilmektir. 

Şekil 2’de görüleceği üzere, uluslararası piyasalar-
daki ürün fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar bire bir 
yurt içi fiyatlara yansımıştır. Zira, en alt kısımdaki kır-
mızı çizgiyle çizilen CIF fiyatı (Akdeniz piyasasındaki 
benzin fiyatı) değişimini rafineri, dağıtıcı ve bayi fiyat-
ları takip etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 
konu ise CIF fiyatı her gün değişmekte ancak yurt içi 
fiyatlar yukarı ya da aşağı yönlü bir hareketten sonra 
belli bir süre yatay kalmaktadır. Bunun sebebi rafine-
rici şirketin fiyat metodolojisidir. Rafinerici şirketin 
fiyat metodolojisi çerçevesinde uluslararası piyasalar-
da yaşanan dalgalanmalar yurt içi fiyatlara hemen yan-

sımamaktadır. Zira, fiyat metodolojisi gereği rafineri 
lisansı sahibi referans fiyat ortalaması belli bant ara-
lığında kaldığı sürece fiyat değişikliğine gitmemekte, 
söz konusu fiyat bandını yukarı ya da aşağı yönde kır-
ması durumunda kırılımın yönüne göre fiyat değişikliği 
yapmaktadır.

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Fiyat Oluşumu    
     (TL/LT)

Aşağıdaki Şekil 3’te yurt içi kurşunsuz benzin 95 
oktanın miktarsal bazda fiyat oluşumunu inceledim. Fi-
yat oluşumunda temel olarak ürün fiyatı, vergi tutarı ve 

şirket marjları etkili olmaktadır. Hesaplamalar yıllık ortalamalar baz alınarak yapılmıştır.

Şekil 3 incelendiğinde; 2005’ten 2017’ye kurşunsuz benzinde ortalama pompa fiyatının iki kattan fazla arttığı 
görülmektedir (2,54-5,24). Ele alınan dönem itibarıyla sadece 2009 ve 2015 yıllarında fiyatlar bir önceki yıla göre 
azalırken, diğer tüm yıllarda fiyatlar bir önceki yıla göre artış göstermiştir. En keskin artışın ise 2016’dan 2017’ye 
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geçişte olduğu ortadadır. Bunda hem Brent petrolde 
hem de özellikle dolar kurunda yaşanan yükselişin et-
kili olduğu Şekil 1 ile beraber incelendiğinde net bir 
biçimde görülmektedir. 2005-2017 döneminde, ürün 
fiyatı 0,54 TL’den 1,60 TL’ye, vergi tutarı 1,75 TL’den 
3,18 TL’ye, şirket marjları ise 0,25 TL’den 0,47 TL’ye 
yükselmiştir.

Yıllar itibarıyla kurşunsuz benzin 95 oktan fiyat 
oluşumu incelendiğinde; en büyük paya vergi miktarı-
nın sahip olduğu görülmektedir. Yıllar itibarıyla toplam 
fiyat içerisindeki vergi oranı %59 ile %68,9 arasında 
değişim göstermiştir. Örneğin 2017 yılı için, 5,24 TL 
olan litre fiyatının 3,18 TL’si, yani %60,7’si vergiler-
den oluşmaktadır. 3,18 TL’lik vergi tutarının ise 2,3765 
TL’si ÖTV tutarından oluşmaktadır. 

Öte yandan, yurt içi fiyat oluşumunda vergi tuta-
rından sonraki en önemli unsur ise ürün fiyatlarıdır. 
2005-2017 döneminde toplam fiyat içerisinde ürün fi-
yatının oranı %21,3 ile %31,2 arasında değişim gös-
termiştir. Özellikle 2017 yılı yurt içi fiyatlarındaki 
artışta uluslararası piyasalardaki ürün fiyatında görü-
len artışın önemli bir payı vardır. Zira, 2016 yılı ile 
kıyaslandığında CIF ürün fiyatında yaklaşık %40’lık 
bir artış yaşanmıştır. 

Toplam fiyat içerisindeki bir diğer unsur ise rafine-
rici, dağıtıcı ve bayi marjlarıdır. Yıllar itibarıyla top-
lam fiyat içerisindeki şirketlerin toplam marjları %9,2 
ile %14,6 arasında değişim göstermiştir. Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu, şirketlerin marjlarını günlük 
olarak takip etmekte olup, marjların makul boyutlarda 
seyretmesi amacıyla denetim ve izlemelerini yerine ge-
tirmektedir. Marjların aşırı yükselmesi durumunda ise, 
Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin kendi-
sine verdiği yetki ve görev çerçevesinde tavan fiyat uy-
gulamasına gidebilmektedir. Şimdiye kadar Kanunun 
10 uncu maddesi kapsamında 2009, 2014 ve 2015 yıl-
larında ve her biri ikişer ay süreyle olmak üzere toplam 
üç defa tavan fiyat uygulamasına gidilmiştir.

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Örnek Fiyat      
     Oluşumu

Aşağıdaki Tablo 1’de kurşunsuz 
benzin 95 oktanın 1 Ocak 2017 
tarihi için örnek fiyat oluşumunu 
gösterdim. Tabloda yer alan un-
surlar aşağıda tanımlanmaktadır:

CIF Fiyatı: Platts European 
Market Scan’de CIF MED (Ge-
nova/Lavera) başlığı altında ABD 

Doları/ton cinsinden 
yayımlanan 

günlük fi-
yatı ifade 
etmektedir.

Dolar Kuru: İlgili gün için TCMB web sayfasında 
yayınlanan dolar satış kurudur.

Hesaplama ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse; 
CIF fiyatı ile dolar kurunun çarpılması sonucu elde 
edilen Parite Fiyatı litreye dönüştürülüp ÖTV ve Gelir 
Payı ilave edildikten sonra KDV de eklenerek vergi-
li rafineri çıkış fiyatı bulunur. Vergili rafineri çıkış fi-
yatının üzerine dağıtıcı marjı ve %18 KDV eklenerek 
akaryakıt dağıtım fiyatı elde edilir. Akaryakıt dağıtım 
fiyatının üzerine bayi marjı ve %18 KDV eklenerek 
akaryakıt bayi fiyatına ulaşılır.

01.01.2017 Fiyat Bileşenleri Kurşunsuz 
Benzin 95 Oktan

 CIF FİYATI ($/Ton) 572,5

 Dolar Kuru 3,5255

PF Parite Fiyatı (TL/Ton) 2018,35

 ÖTV (TL/lt) 2,3765

 Gelir Payı (TL/lt) 0,00279

 CIF Fiyatı (TL/lt) 1,52

RF Rafineri Fiyatı (KDV DAHİL) 4,61

DM Dağıtıcı Marjı (TL/lt) 0,26

ADF Akaryakıt Dağıtım Fiyatı (KDV 
DAHİL- TL/lt) 4,92

BM Bayi Marjı (TL/lt) 0,20

ABF Akaryakıt Bayi Fiyatı (KDV DAHİL 
-TL/lt) 5,16

Tablo 1: Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Örnek Fiyat 
Oluşumu

NOT: Makalede yer alan tablo ve grafiklerin tama-
mı EPDK verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Dipnotlar
1.  İlgili dönemdeki ortalama CIF Med (Genova/Lavera) 

fiyatının Tüpraş Rafinerileri tarafından dağıtıcı 
firmalara uygulandığı varsayılmaktadır.

2.   Akaryakıt ürünlerindeki vergi tutarları son olarak 
08.09.2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla benzinde ÖTV 2,1765 TL’den 2,3765 
TL’ye, motorinde ise 1,5945 TL’den 1,7945 TL’ye 
çıkarılmıştır.

3.   Ters Omuz Baş Omuz formasyonu olarak geçmekte 
olup, güvenilirlik derecesi yüksek trend dönüş 
formasyonlarından biridir. TOBO, grafikte düşen 
bir trendin sonlanmakta olduğunu ve yükselen 
bir trendin başlayacağını gösteren üç dipli bir 
formasyondur.

4.   Şekil 3’te yer alan fiyat verileri en yüksek işlem 
hacimli ilk sekiz firmanın bayileri adına bildirim 
sistemine girmiş oldukları İstanbul Avrupa Yakası 
ortalama tavan fiyatlarıdır. 
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Röportaj

Doğal Gaz Piyasası 
Dağıtım ve Müşteri 
Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki 
Güncel Değişiklikler ve 

Yeni Yol Haritası 
Yönetmelik 

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca çı-
karılan ve ilk kez 03/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım 
ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik), Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından doğal gaz 
dağıtım lisansı verilecek şirketlerin seçimi, lisans işlemle-
ri sonrasında dağıtım lisansı sahibi şirketlerin yapacakları 
doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ve müşteri hizmetleri ile 
tüketici haklarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda da özetle 3 te-
mel konudan oluşmaktadır. Bu 3 konu (i) dağıtım lisansı 
ihale ve lisanslama süreci, (ii) dağıtım faaliyetleri ve (iii) 
müşteri hizmetleri konularıdır. Yürürlüğe girdiği dönemde 
birbirinden ayrı yönetmelikler olarak çıkarılması da değer-
lendirilen bu konular, belirtilen dönemde görevde bulunan 
Kurulun iradesi ile, daha kapsamlı ve içerik açısından daha 
dolu bir yönetmelik altında birleştirilmesi daha uygun gö-
rüldüğünden tek bir yönetmelik altında birleştirilerek ya-
yımlanmıştır. 

Yönetmelik, doğası gereği doğal gaz şehir içi dağıtım 
lisansı ihalelerinin yapılması, dağıtım şebekesinin inşa 
edilmesi, işletilmesi, genişletilmesi, iyileştirilmesi, doğal 
gazın sunumu ve bu faaliyetlerin izlenmesi, denetimi ile 
dağıtım lisansı ve dağıtım lisansı sahibi şirket ve müşteri-
lerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kap-
samaktadır. Böylesine kapsamlı bir alanda düzenlemeler 
içeren Yönetmelik, yayımlandığı günden günümüze kadar 
19 kez değişikliğe uğramıştır. Ancak bu değişiklikler son 
çalışmaya kadar genellikle konuya özel, küçük çaplı ve az 
sayıda madde ve fıkrayı içeren değişiklikler olmuştur.

Buna karşın gerçekleştirilen son değişiklikte (19 uncu 
değişiklik), 70 maddelik Yönetmeliğin 19 maddesinde re-
vizyon içeren ve 32 kalemden oluşan değişiklik yapılmış 
ve bu değişiklikler de 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Deği-
şiklikler ana hatlarıyla yapım kontrol faaliyetleri, teminat 

T. Okan SAYGILI
EPDK / Enerji Uzmanı

mektupları, genişleme başvuruları ve tüketici hakları ile 
müşteri hizmetleri alanlarında yoğunlaşmaktadır. 

Günümüz dünyasında tüketici haklarının ve müşteri 
memnuniyetinin ön planda tutulması, yatırım konusunda 
büyük atılım hamlesini tamamlayan dağıtım şirketlerinin 
ve doğal gaz kullanan ve kullanmak isteyen tüketicilerin 
yeterli olgunluğa ulaşması, sürekli olarak ilerleyen ve ge-
lişen teknoloji ile piyasanın tüm katılımcılarından gelen 
talepler söz konusu değişiklik için gereksinimi ortaya çı-
karmıştır.

Yapılan değişiklikler şu şekilde özetlenebilir;

	Abone bağlantı bedeli ve ön ödemeli sayaç tanımla-
rı hâlihazırda yürürlükte bulunan mevzuat ile uyum-
lu hale getirilmiştir. Nitekim özellikle abone bağlantı 
bedeli tanımı içerisinde yer alan bağlantı elemanları 
vb. hususların zaman zaman sektör tarafından yanlış 
yorumlanması nedeniyle değişiklik yapılmıştır. (Md.4)

	ABD Doları olarak belirtilen kısımlar ulusal politika 
çerçevesinde Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Böyle-
ce dağıtım şirketlerinin kur farkı baskısı altında kalma-
sının da önüne geçilmiştir. (Md.14)

	Dağıtım şirketlerinin hizmet alacağı yapım kontrol fa-
aliyetlerine ilişkin, yapım kontrol firmalarının belirlen-
mesi, değiştirilmesi, sözleşmelerde yer alacak asgari 
hükümler ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesine 
ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından belirlenmesi 
hükmü eklenmiştir. Böylelikle hizmet alım sürecinin 
net çizgilerle belirlenmesi ve şeffaflaşması yönünde 
düzenleme yapılması amaçlanmıştır. (Md.18)

	Kurumumuza hakkında çok sayıda şikâyet gelen doğal 
gaz şebekesine bağlantı hususu ile ilgili olarak da bazı 
değişiklikler yapılmıştır. Buna göre abone bağlantı be-
deli hiç bir şekilde iadesi mümkün olmayan bir bedel 
iken, servis hattının imalatının başlangıcı öncesinde 
iadesi mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca, ilgili mevzu-
at gereğince alınması gereken izinler için de başvuru 
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gaz arzının durdurulmaması ile tüketici memnuniyeti-
nin artırılması, dağıtım şirketi personelinin açma-ka-
pama işlemleri için gereksiz kullanılmaması ve işletme 
verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca dağı-
tım şirketlerine işletme kolaylığı sağlayacak düzenle-
meler (kolon tesisatı tadilatı, periyodik kontrol vb.) de 
yürürlüğe girmiştir. (Md.44)

	Gaz arzı durdurulan abonelere tekrar gaz verilmesi 
halinde sayaç açma kapama bedeli alınacak durumlar 
tüketici memnuniyeti ve teknik performans açısından 
geliştirilmiş ve gaz arzının durdurulması halinde 24 
saat içerisinde tekrar gaz arzının sağlanması şartı geti-
rilmiştir. Önceden şirkete verilen bilgi, acil durum, ko-
lon tesisatına ilave ve diğer mevzuattan kaynaklanan 
kesintilerde bedel alınmaması gerektiği değerlendirile-
rek mevzuata eklenmiştir. (Md.45)

	Müşteri sözleşmelerinin sona erdirilmesi ile ilgili ola-
rak, mevcut hükümlere ilave olarak zaman zaman kar-
şılaşılan bir durum olarak müşterinin dağıtım şirketine 
başvurmadan adresinden ayrılması halinde sözleşmesi-
nin sonlandırılması hükmü eklenmiştir. (Md.46)

	Yine tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla, tü-
ketici başvurularına cevap süresinin kısaltılması için 
“başvuru yapılan usul ile cevaplama yapılması” me-
todu yürürlüğe konmuş, dağıtım şirketlerinin internet 
sitelerinde tüketicilerin şikâyetlerini iletebilecekleri, 
kolay erişim sağlanabilen, yapılan başvuruların tüke-
ticiler tarafından takip edilmesine olanak sağlayan ve 
tüketici tarafından şikayete konu belgeyi yüklemeye 
imkan veren bir “Şikayet Başvuru Sistemi” oluşturma-
sı sağlanmıştır. Ayrıca, dağıtım şirketlerinin tüketici-
lere yönelik yirmi dört saat kesintisiz hizmet verecek 
şekilde çağrı merkezi kurması ve şirketlerin kuracak-
ları çağrı merkezlerinin kıstaslarının Kurul tarafından 
belirlenmesi yönünde de düzenleme yapılmıştır. Bu 
düzenlemeler neticesinde tüketici memnuniyetinin bü-
yük ölçüde artması ve Kuruma yapılan başvuruların bir 
miktar azalması hedeflenmiştir. (Md.47)

	Faturalama süreçleri ile ilgili olarak, dağıtım şirket-
lerinin işletme verimliliğinin artırılması amacıyla, ül-
kemizde uzun süreli resmi tatillerin de olabildiği de 
göz önünde bulundurularak fatura okuma süreleri 30 
artı-eksi 2 günden, 30 artı-eksi 5 gün olacak şekilde de-
ğiştirilmiştir. Bununla birlikte özellikle merkezi sistem 
aboneleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının başvuruları 
doğrultusunda 7 gün olan fatura ödeme süresi şirketle-
rin ödemeleri de göz önünde bulundurularak 10 güne 
çıkarılmıştır. (Md. 48)

	Tüketicilerin farklı ödeme merkezleri arasından seçim 
yaparak fatura ödemelerinin, tüketiciler lehine bir re-
kabet ortamı oluşturacağı değerlendirilerek dağıtım 
şirketlerinin yeterli sayıda ve bedelsiz hizmet veren 
ödeme merkezi açmasına yönelik düzenleme yapılması 
amaçlanmış olup ödeme merkezleri ve ödeme işlemleri 
ile ilgili hususların Kurul Kararı ile belirlenmesi yö-
nünde düzenleme yapılmıştır. (Md. 49)

süresi sınırı getirilmiş olup bu sayede bağlantı sürecinin 
hızlandırılması hedeflenmiştir. Gerekli izinlerin alınama-
ması nedeniyle bağlantının yapılamayacak olması halin-
de ise alınan bedelin tüketiciye güncellenerek iade edil-
mesinin sağlanması ile tüketici şikâyetlerinin azaltılması 
amaçlanmıştır. (Md.36)

	Münferit bağlantı hattı olan tüketicilerin mevcut hatları 
üzerinden başka bir müşteriye bağlantı yapılmasının ge-
rekmesi durumunda ödenecek katılım payı uygulamasına 
ilişkin Usul ve Esasların Kurul Kararı ile belirlenmesi 
hükmü eklenmiş olup bu değişiklik ile zaman zaman da-
ğıtım şirketlerinin karşılaştıkları katılım payı sorunları-
nın ilerleyen süreçte giderilmesi amaçlanmıştır. (Md.36)

	Yapılan ufak bir değişiklik ile sunulacak bilgi ve belgeler-
le ilgili olarak önceki mevzuatta yer alan “suret” ifadesi, 
“kopya” ifadesi ile değiştirilmiştir. Suret, hukuki olarak 
orijinal nüsha anlamında olduğundan geçmişte evrakın 
fotokopi olarak saklanması ve dijital olarak arşivlenmesi 
mümkün değilken artık evrakın taranması ve saklanması 
mümkün hale gelmiştir. (Md.37)

	Abonelik sözleşmesinin imzalanması ile ilgili olarak 
imza sürecinin netleştirilmesi için değişiklik yapılmış 
olup mesafeli sözleşme imkânının sağlanması hedeflen-
miştir. İlave olarak tesisatın kontrolü ile ilgili olarak ser-
tifikasız firmaların doğal gaz tesisatlarına erişmelerinin 
engellenmesi de amaçlanarak hüküm eklenmiştir. Bun-
ların yanı sıra konut abonelikleri için tek tip sözleşme 
belirlenmesi hükmü de eklenmiştir. Ayrıca vefat eden 
abonelerin aboneliklerinin ilave bir bedel alınmaksızın 
eşlerine aktarılması hükmü eklenerek olup tüketici mem-
nuniyetinin artırılması hedeflenmiştir. (Md. 38)

	Tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla sayaçlarda 
meydana gelen arızaların giderilmesi noktasında, abone 
sayaçlarında meydana gelen ve gaz arzının sürdürülme-
sini engelleyen tüm arıza ve sorunların dağıtım şirketine 
bildirim yapıldıktan sonra en geç 24 saat içerisinde gide-
rilmesi hükmü eklenmiştir. Ancak bu hükmün ön ödemeli 
sayaçlar için 01/06/2018 tarihine kadar 48 saat olarak uy-
gulanacağına dair geçici madde de eklenmiştir. (Md. 40)

	Bir diğer hassas konu olan, doğal gaz arzının durduru-
lacağı tüm durumlar tekrar gözden geçirilmiştir. Düşük 
tutarlı faturaların çeşitli nedenlerle ödenememesi halinde 
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	Dağıtım şirketinin çeşitli gereksinimlerle veya nedenler-
le eksik faturalandırma yapması halinde veya müşterinin 
kusuru dışında sayaç endeksinin belirlenememiş olması 
durumunda, tüketim bedelinin hesaplanmasında eksik fa-
turalandırmanın gerçekleştiği aylardaki perakende satış 
fiyatlarının, düzeltme katsayısının ve üst ısıl değerin orta-
lamasının alınması ile elde edilen değerler ile hesaplama 
yapılması hükmü eklenmiş olup, iki ya da daha fazla dö-
nem okunamayan sayaçlar için faturalandırma yapılırken 
diğer fatura parametrelerinin de ortalamasının alınması 
ile tüketici veya dağıtım şirketi lehine olmayacak şekil-
de daha adil faturalama yapılması amaçlanmıştır. Ancak 
yapılacak ilk düzenleme ile ön ödemeli sayaçlar için de 
alternatif bir geçici madde ile ilave düzenleme yapılması 
da planlanmaktadır. (Md. 51)

	Bilindiği üzere, Doğal Gaz Piyasası mevzuatı gereğince 
iç tesisatta onaysız tadilat yapılması mevzuata aykırıdır. 
Buna karşın dağıtım şirketinin onayı olmaksızın yapı-
lan tadilatlar neticesinde tesis edilen ilave cihazlar ile 
sayaçların kapasitesinin üzerinde tüketim yapıldığı du-
rumlarda1 gerçek tüketim miktarı hesaplanamamaktadır. 
Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla, yapılan tadilat 
tarihinden itibaren tüm tüketim faturalarının, kullanılan 
yakıcı cihazların toplam kapasitesi esas alınarak bulunan 
değer ile eski proje değeri arasındaki değişikliğe göre 
artırımlı tahakkuk ettirilmesi yönünde düzenleme yapıl-
mıştır. Dağıtım şirketlerinin işletmecilik kapasiteleri göz 
önünde bulundurularak tadilat tarihinin üzerinden altı 
aydan çok süre geçmesi halinde son altı aylık süre üze-
rinden işlem yapılması yönünde Kurul Kararı alınmış ve 
Yönetmelik bu yönde değiştirilmiştir. (Md. 53)

	Serbest tüketici limitinin düşmesi ile tüketimi az olan ser-
best tüketicilere de haberleşme sistemi tesis edilmesine 
başlanmıştır. Bu durum hem tüketicilere yüksek maliyet 
getirdiğinden hem de getireceği faydanın sınırlı kalacağı 
değerlendirilerek Kurul Kararı ile düzenleme öngörül-
müş bu kapsamda yapılacak serbest tüketici olma sınırı 
belirleme çalışmalarında bu yönde de düzenleme yapıl-
ması hedeflenmektedir. (Md.66)

	Genişleme başvurularında yatırıma başlama, ilk gaz ver-
me ve imarlı alanlar bütünündeki yatırımların tamam-
lanma sürelerinin düzenlenmesi ve ilave süre talepleri-
nin genişleme talebi ile birlikte iletilmesinin sağlanması 
amaçlanarak değişiklik yapılmıştır. (Md.70) 
Yapılan değişiklikler sonucunda henüz yayımlanmamış 

olan Kurul Kararları ile Usul ve Esaslar için çalışmalar hızla 
devam etmektedir. Bu açıdan dağıtım şirketlerinin de görüş-
lerinin alınması, hızlı bir şekilde uyum sağlanması mümkün 
olmayan konularda şirketlere süre tanınması da değerlendi-
rilmektedir.

1 Sayaçların ölçüm sınırlarının altında veya üstünde tüketim yapıldığında 
sayaçlar bu değeri doğru olarak okuyamamaktadır. Bu nedenle de gerçek 
tüketim sadece tahmini yaklaşımlarla hesaplanabilmektedir. 

Yeni Yol Haritası ve Ödevler

Yapılan değişikliklerin yanı sıra, farklı gerekçeler ile 
gerçekleştirilemeyen değişiklik olarak Maliye Bakanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığı ile yapılan yazışmalara rağmen bir 
türlü çalıştırılamayan hesap tasfiyesinden sonra geri alın-
mayan müşteri alacaklarının Hazineye irat kaydedilmesine 
ilişkin hükmün değiştirilerek tüketici lehine tarife düşürü-
cü bir düzenleme yapılması öngörülmüş olmakla birlikte, 
konu kapsamında Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın gö-
rüşlerinin alınması gereksinimi olduğunun bildirilmesi ile 
konu kısa bir süre için beklemeye alınmıştır. Konu kapsa-
mında tekrar bir çalışma başlatılmış olup sürecin tamam-
lanması beklenmektedir.

Ayrıca, gerçekleştirilen değişiklik sonucunda Kurumu-
muzca bazı çalışmaların ivedilikle tamamlanması gerek-
mektedir. Buna göre;
	Yapım Kontrol firmaları için Usul ve Esaslar oluştu-

rulması
	Münferit hatlara katılacak bağlantılara ilişkin Usul ve 

Esaslar oluşturulması
	Dağıtım Şirketlerinin kuracakları Çağrı Merkezlerine 

ilişkin Usul ve Esaslar oluşturulması
	Ödeme merkezleri ve ödeme işlemleri ile ilgili Usul ve 

Esaslar oluşturulması
	Konut aboneleri için yapılacak “Tip Sözleşme” belir-

lenmesi
	Haberleşme sistemi kurulacak Serbest Tüketicilerin 

belirlenmesi
süreçlerinin kısa süre içerisinde tamamlanması planlan-
maktadır. 

Bunlara ilave olarak Yönetmeliğin günceli yakalaması 
adına daha da fazla değişiklik gerektiği tarafımızca da bi-
lindiğinden çalışmalara da tekrar başlanmış ve hem Kurum 
içi hem de Kurum dışı yazışmalar başlamıştır. 

Ayrıca, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 
yenilenmesi, kısmen sadeleştirilmesi ve kısmen de 
detaylandırılması amaçlanarak Kanun’da değişiklik yapıl-
ması çalışmalarına da başlanmıştır. 

Tebliğler hususunda ise, “Doğal Gazın Faturalandırma-
ya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına 
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile “Kaçak veya Usulsüz 
Doğal Gaz Kullanımı Durumunda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Tebliği”nin güncel dünya mevzuatını yakalaması 
ve gelişen teknolojiye uygun olarak yenilenmesi yönünde 
de çalışmalar başlamıştır. 

Bununla birlikte, söz konusu ödevlerin yalnızca Kuru-
mun ödevi olmadığı, piyasa görüşleri olmaksızın yapıla-
cak çalışmaların eksik ve verimsiz kalacağı, bu nedenle de 
çalışmalara tüm piyasa katılımcılarının görüşlerinin dahil 
edilmesinin sağlanması ve mevzuatın buna göre revize 
edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu nedenle ya-
pılan çalışmalardan etkilenen tüm gerçek ve tüzel kişilerin 
belirtilen süreçlere aktif şekilde katılım sağlayarak talep 
edilen tarihlerde Kuruma görüşlerini sunmalarının büyük 
önem arz ettiği düşünülmektedir. 
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Göreve geldiğiniz günden bu yana elektrik 
sektöründe önemli gelişmeler yaşandı ve EPDK 
kritik kararlara imza attı. 1 yıllık görev süreniz-
de atılan adımları ve ileriye dönük hedeflerinizi 
kısaca anlatır mısınız?

Göreve atanmamın ardından öncelikle üretim 
kısmında bekleyen işler ve özellikle de çeşitli sebep-
lerle ilerlemeyen lisanslarla ilgili çalışma başlattık. 
Bununla ilgili kanun değişikliği teklifi hazırladık ki 
ilerlemeyen projeleri sonlandıralım, böylece kul-
lanılmayan heba olan kaynakların elektrik enerjisi 
üretme amacıyla olmasa da farklı amaçlarla kulla-
nılmasının önünü açalım. Bu kanun teklifi birkaç ay 
önce yasalaştı ve yürürlüğe girdi. Şu anda ilerleme-
yen projeleri ortadan kaldırmaya başladık. Herhangi 
bir sebepten dolayı bir proje ilerlemiyorsa o projenin 
sahibi şirket Kurumumuza geliyor biz de vakit kay-
betmeden söz konusu projeyi sonlandırıyoruz. Temi-
natlarını da iade ederek kaynakları tekrar aktif hale 
getiriyoruz. Bu üretim kısmında yapmış olduğumuz 
değişikliklerden biri. Ayrıca özellikle elektriğin tica-
retinde ve bu ticaretin tüketiciye yansımasına yöne-
lik olarak da önemli işlere adım atmayı planlıyoruz. 
Son 1 yılda elektrik ticaretini geliştirmek için önem-
li adımlar attık.Biliyorsunuz elektrik piyasasında 
tedarik şirketleri serbest piyasada elektrik için alım 
satım teklifi verir, biz teklif fiyat ve sürelerinde es-

KİMDİR?

Hacı Ali Ulutaş 1979 yılında Mersin Anamur’da 
doğdu. 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölü-
münden mezun oldu.

İş hayatına 2003 yılında Başkent EDAŞ’ta baş-
layan Hacı Ali Ulutaş, 2009-2011 yılları arasın-
da ise TEDAŞ Proje-Tesis Daire Başkanlığında 
görev yaptı.

2011 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumunda çalışmaya başlayan Ulutaş, Elektrik 
Piyasası Dairesi ve Tarifeler Dairesinde Grup 
Başkanı sıfatıyla hizmet verdi. 

Evli ve iki çocuk babası olan Hacı Ali Ulutaş; 
26 Mayıs 2016 tarihinden beri Elektrik Piyasası 
Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Hacı Ali ULUTAŞ

EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı

Türkiye enerji sektörü özellikle 
son 15 yılda eşine az rastlanır bir 
gelişme gösterdi. Hiç şüphesiz bu 
gelişimde elektrik piyasalarının 
serbestleşmesi süreci, büyük etkiye 
sahip. Artan yatırımlar, hizmet 
kalitesinin üst düzeye çıkarılması ve 
tüketici memnuniyetinin arttırılması 
için yapılan çalışmalar, yerli ve 
yenilenebilir kaynakların geleceği… 
Bugünlerde elektrik piyasasının 
gündemi oldukça yoğun.

Biz de elektrik piyasasının bu yoğun 
gündemini, bugününü ve yarınını 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı 
Hacı Ali Ulutaş ile konuştuk ve 
ortaya keyifle okuyacağınız bir 
röportaj çıktı.
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Bu alandaki sektör temsilcilerinden ne gibi ta-
lepler geliyor ve EPDK olarak bu alanda ne tür 
çalışmaları gündeme almayı planlıyorsunuz?

Kurum olarak  yerli ve yenilenebilir enerji ile  il-
gili çok güzel şeyler yapıyoruz yapmaya da devam 
edeceğiz inşallah… Bu alanda yapmış olduğumuz 
düzenlemeler bizim daha çok bürokratik süreçleri-
miz içerisindeki ilişkileri hızlandırmak yönünde. 
Teminat ve yıllık lisans bedelleri ve lisans alma be-
dellerinde yerli ve yenilenebilire pozitif ayrımcılık 
yaptık. Kurum olarak; bir üretim santralinin, üretim 
tesisinin yapılabilirliğini arttırmaya yönelik koy-
muş olduğumuz teminatları yerli ve yenilenebilir 
kaynaklar için azalttık. Yani yerli ve yenilenebilir 
bir kaynaktan elektrik üretmek istiyorsanız standart 
teminatlardan daha az teminat vererek, kaynağınızı 
doğrudan yatırım yapmaya yönlendirebiliyorsunuz. 
Özellikle bağlantıya şebekeye erişimde -mesela aynı 
tarz üretim santralimiz var- aynı bölgede bağlantı 
kurulacak yerli ve yenilenebilir olan öncelikli ola-
rak sisteme bağlanacak. Rüzgar santrali doğal gaza 
göre, yerli kömür ithal kömüre göre daha öncelikli 
hale gelecek. Ayrıca bazı önlisans başvurusu veya 
önlisans döneminde istenen belgeleri de bir sonraki 
safhaya erteleyerek tesis yatırımının başlamasının 
daha hızlı ve aktif olmasını sağladığımızı hatırlat-
mak isterim.

EPDK tarafından verilen lisanslar göz önüne 
alındığında sektöre yatırımcının ilgisi nasıl?  Bu 
ilginin önümüzdeki dönemde artması söz konusu 
olacak mı?

Enerji; yatırımcıların her zaman ilgi noktası ol-
muştur. Çünkü ilk yatırım maliyetinin arkasında ge-

neklik sağladık. Bu şirketlerin ticareti güven içinde 
yapmalarını sağlayacak “teminat mekanizmalarını” 
daha sistematik ve  daha sürdürebilir bir mekaniz-
ma haline getirdik. Bunların kontrollerini arttırmaya 
çalışıyoruz. Gün öncesi piyasanın kapanış saatini 
gerçek ticaret zamanına yaklaştırmak adına uzattık. 
Bununla ilgili olarak da yapacağımız çok çalışma 
var. Özellikle elektrik ticaretini arttırmaya yönelik 
çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak. Ancak burada 
en önemli problem şu; elektrik ticareti ile tedariğini 
ayırt ediyoruz. Biz ticarette her türlü serbestleşme-
yi ve genişlemeyi şirketlerin inisiyatifine bırakmayı 
tamamen serbestleşmeyi planlıyoruz. Ama tedarikte 
tüketiciyi korumak için ticaret kısmını biraz kenarda 
tutuyoruz. Tedarik bizim açımızdan önemli bir hu-
sus. Çünkü tedarik hizmeti bir yükümlülük getirir 
şirkete; vatandaşın bir ihtiyacı vardır, bu ihtiyaç da 
bizim vermiş olduğumuz lisans ile yapılan hizmet 
ile giderilmektedir. Bununla ilgili olarak tedarikçile-
rin kendi inisiyatifi ile yapmış oldukları ticari işlem-
lerin yanında tedarik yükümlülüğünün de farkında 
olarak hayata geçirmelerini ve bunu vatandaşın lehi-
ne ve bilgisi dahilinde yapmasını sağlamaya dönük 
planlama ve düzenlemelerimiz var. Ayrıca şebekeye 
ulaşılabilirliği arttırmak için bağlantı ve sistem kul-
lanım yönetmeliğimizi değiştirdik. Yeni oluşan bir 
elektrik talebinin daha hızlı ve daha etkin bir şekilde 
karşılanabilmesi için bağlantı süreçlerini kısaltan, 
netleştiren ve herkes tarafından bilinebilir olmasını 
sağlayacak bağlantı ve sistem kullanım yönetmeli-
ği değişikliğini gündemimize almıştık. Resmi ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özet olarak 
şebekeye erişimi hızlandıracağız, elektrik ticaretini 
arttırmaya çalışacağız, yerli ve yenilenebilir kaynak 
potansiyelimizi hayata geçireceğiz. Bunları en hızlı 
şekilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak milli enerji politikasını açıkladı. 
Bu politikada yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına özel bir önem verildiğini görüyoruz. 

“Teminat mekanizmalarını” 
daha sistematik ve  daha 
sürdürebilir bir mekanizma 
haline getirdik.
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lir elde edilebilen ve geliri de çok iyi olan, ekonomik 
yönden fizıbıl yatırımdır. Onun içinde yatırımcılar 
her zaman enerji sektörüne yatırım yaparlar. Bunun 
en güzel örneklerinden birini de 2015 yılında rüz-
gar santrali başvurularını aldığımız zaman gördük 
ve toplamda açıkladığımız 3 bin MW’lık kapasiteye 
1100 şirketten 45 bin MW’lık  talep geldi. Bu şu 
demek 30 tane şirketin yapabileceği 3 bin MW’lık iş 
için 1100 şirket başvurdu. Tabi bu şirketlerin bir kıs-
mı yabancı ya da yabancı ortaklarıyla beraber gelen 
Türk şirketleri. Yatırımcıların ilgisi çok fazla. Çün-
kü bizim elektriğe ihtiyacımız var. Gelişmekte oldu-
ğumuz için de yabancı yatırımcıların bize ihtiyacı 
var. Mesala Avrupa ülkelerinde elektrik talebi artışı 
olmadığı için mevcut kurulu güçleri yeterli kalıyor. 
Bu yüzden de yatırım yapmanın fazla fizibilitesi 
yok ama ülkemize baktığımız zaman; elektrik ihti-
yacı artıyor, talep artıyor, talep arttığı için arz artıyor 
arz arttığı için de yatırımcı için ülkemiz bir cazibe 
merkezi olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz rüzgar 
yarışması yapıyoruz ve önümüzdeki günlerde yapa-
cağımız yarışmalara gelecek talep ve teklifler bunun 
bir kanıtı olacak. 

Yarışmalara değinmişken rüzgar yarışmasında 
verilen teklifler ve oluşan fiyatlarla ilgili de birkaç 
cümle söylemek isterim. Öncelikle bizlerin bekledi-
ği çerçevede bir fiyat oluştu. Ancak şunu ifade etmek 
lazım; bu tabloyu iyi okumak gerekiyor. Yatırımcı-
mız güzel bir sinyal verdi. Bu sinyal “ben ülkeme, 
milletime güveniyorum, gelişeceğiz, büyüyeceğiz 
ve bunun için yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız var 
ve ben talibim, mevcut destekleme mekanizmasın-
da verilen teşvikle de devletimiz görevini yaptı, sıra 

bizde” mesajı aslında. Bu teklif fiyatları ki özellikle 
(-) olanlar şirketlerin; serbest piyasada yatırım yapı-
labilir bir fiyat oluşacağını, ancak bu riske girse bile 
yerli aksam kullanarak teşvik mekanizmasına dahil 
olur ve yatırımın geri dönüşünü sağlarım anlayışını 
da gösterdi. 

Geleceğe umut ve güvenle bakmamızı sağladığı 
için özellikle yarışma yönetmeliğini hazırlayan eki-
bimize, gerekli desteği gösteren amirlerimize ve bu 
yarışmalara ilgi gösteren yatırımcılarımıza şükran-
larımı sunarım.

Yatırımcı YEKDEM’e ihtiyacı olmadan da elekt-
rik üretim tesisi yatırımı yapabilme iradesine sahip 
ve biz bu durumdan çok memnunuz. 

Kurum olarak AR-GE çalışmalarına önem 
verdiğinizi biliyoruz. Sektörün AR-GE çalışma-
larına ilgisi nasıl? Bu alandaki faaliyetleri yeterli 
buluyor musunuz, beklentileriniz neler?

Bu konuyu iki kapsamda ele almak lazım. Bi-
rincisi bizim kurumumuzun görev alanına giren 
AR-GE kısmı aslında tekel niteliği taşıyan doğal 
gaz ve elektrik dağıtım faaliyetlerinin AR-GE’si ve 
TÜBİTAK gibi veya başka bir AR-GE kuruluşunun-
ki gibi bir faaliyet değil. Genelde tekel olan doğal 
gaz ve elektrik dağıtım işlerinin daha iyi gelişmesi, 
teknolojilerin daha iyi hayata geçirilebilmesi için 
verilmiş olan bütçeler ile AR-GE’yi teşvik etmeye 
çalışıyoruz. Doğrudan vatandaşı ilgilendiren büyük 
ölçekli bir iş yapmaları sebebi ile dağıtım şirketleri-
ni AR-GE faaliyetleri konusunda cesaretlendirmek, 
tüketiciye yönelik hizmet kalitelerini arttırmaları 
için onları, bazı mekanizmalar geliştirerek teşvik et-
mek gerekiyordu.  Biz de bu şirketlerin tarifelerinde 
ilave bir bütçe vererek –tabi gerekeni  yapmadıkları 
takdirde geri alma koşuluyla-  AR-GE çalışmalarını 
destekliyoruz. Dağıtım şirketleri her geçen gün ge-

Şebekeye erişimi hızlandırıp, 
elektrik ticaretini arttırmaya 
çalışarak, yerli ve yenilenebilir 
kaynak potansiyelimizi hayata 
en hızlı şekilde geçirmeyi 
hedefliyoruz.

Röportaj
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enerjide önemli noktalara geleceğiz. İnşaallah 
elektriğimizi kendi fabrikalarımızda ürettiğimiz 
malzemelerle kurduğumuz santrallerle tamamen 
kendimiz üreteceğiz. Bunların akabinde serbest pi-
yasada elektrik ticareti yapılacak. Bu yapılan elekt-
rik ticaretinde son kaynak, son tüketici, son kullanı-
cıya gelecek. Son kullanıcıya ucuz olarak gelecek. 
Burada serbest bir piyasa oluşacak. Bu piyasanın 
akabinde de bütün dağıtım ve iletim şirketlerimiz, 
iletim tesislerimiz bu duruma adapte olmuş olacak. 
Sistemde yaşanacak herhangi bir aksamada ulaşıla-
bilirlik ve sürdürülebilirlik sorunu ortaya çıkmaya-
cak. Güvenli ve kesintisiz şekilde herkes tarafından 
kullanılabilir bir enerji şebekesinin olması ve bu 
şebekenin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan bes-
lenmesi, 2023 hedeflerimize ulaştığımızın ispatı 
olacak. Dağıtım, iletim, üretim ile; ticaret ve tedarik 
sektörlerinde planlanan yatırımlar, düzenlemeler ve 
yaklaşık bütçeler ışığında hedeflerimizi gerçekleş-
tirmekte herhangi bir sıkıntıya düşmeyeceğimize 
inanıyorum. 

2023’te aziz milletimizin hak ettiği kaliteli hiz-
metin sağlandığı, enerji sektörümüzün kendi ayak-
ları üzerinde durabildiği, ortaya koyacağı yeni viz-
yonlarla da kendini sürekli geliştirdiği bir elektrik 
piyasası hedefliyoruz.

lişen teknolojiden faydalanmanın kendi menfaatle-
rine olduğunu gördükçe AR-GE faaliyetlerine daha 
fazla yöneldi. Zaten Kurumumuzun web sitesinde-
ki AR-GE çalışmaları bölümüne baktığınızda bu 
alandaki faaliyetlerin giderek arttığını ortaya koyan 
çalışmaların  daha da kaliteli olduğunu görebilirsi-
niz. Dağıtım sektörünün özellikle üniversiteler ve 
bu alanda faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri 
ile güzel bir sinerji yakaladığını düşünüyorum. AR-
GE’de beklentimiz çok net: Dağıtım şirketlerinin 
gelişen teknolojileri kullanarak; kanunun amacına 
uygun olarak verimli, düşük maliyetli, kaliteli, sü-
rekli kullanılabilir elektrik enerjisi sağlaması ki bu 
durumdan hem vatandaşımızın hem de sektörümü-
zün kazanması.

EPDK yılbaşında  serbest tüketici limiti-
ni 2400 kilowatsaate düşürerek sektör için çok 
önemli bir adım attı. Bu kararla birlikte 8,4 mil-
yon abone serbest tüketici olma hakkını kazandı. 
Geride bıraktığımız 7 ayda sektör bu adıma nasıl 
cevap verdi? Nasıl bir tablo ortaya çıktı?

Serbest tüketici olmak az önce bahsettiğimiz 
tedarik ve ticaret kısmındaki ticaretin gelişmesini 
sağladı. Portföy genişleyince hitap ettiğiniz, ticaret 
yapacağınız kitle de büyüyor haliyle ve daha fazla 
çalışmanız, rekabet gücünüzü arttırmanız gereki-
yor. Yani müşteriye en iyi teklifi verme yarışı için-
de olmanız gerekiyor. Aldığımız bu karar; sektörün 
kendisini geliştirmesini, alternatif fiyat çeşitlilikleri 
ortaya koymasını ve tüketicinin de bu rekabetten ka-
zançlı çıkmasını sağladı. Kararımızın olumlu sonuç-
larını görmek bizi fazlasıyla memnun ediyor. Ancak 
tüketicilerimizin de serbest tüketici sözleşmesi im-
zalamadan önce EPDK web sayfasında bu konu için 
özel olarak hazırladığımız bölümü incelemelerini ve 
mutlaka kendi tüketim alışkanlıklarına uygun söz-
leşmelere imza atmalarını bir kez de bu vesile ile 
hatırlatmak istiyorum.    

2023 yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yıldönümünde elektrik sektörünü nerede 
görüyorsunuz?

Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde 
elektrik en önemli şey. Eğer enerjide veya özelde 
elektrik enerjisinde kendi hükümet politikanızı ve 
sisteminizi oluşturup sürdüremezseniz gelecek için 
herhangi bir şekilde hiçbir amaçtan, hedeften bahse-
demezsiniz. Özellikle son 4-5 senede kazandığımız 
ivme, kendisini gösteriyor. Yerli ve yenilenebilir 

Röportaj
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Makale

Yer Altı Doğal Gaz 
Depolama Tarifeleri 
ve Teşvikler

Nedim KORKUTATA
EPDK / Tarifeler Dairesi Başkanı

En pahalı enerji, olmayan enerjidir 

En pahalı enerji olmayan enerjidir ve en pahalı doğal gaz doğ-
ru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyat ile sunulamayan doğal 
gazdır. Doğal gazın arz güvenliği için sıralanan bu koşulları sağ-
laması kaynak ülkenin, transit güzergahların, şebeke kapasitesi ve 
dizaynının, depolama kapasitelerinin, LNG-CNG gibi alternatif 
kanalların, etkin talep tarafı yönetiminin, güç yetirilebilir fiyat se-
viyelerinin mevcut olmasının ve daha pek çok diğer unsurun bir 
bileşimidir. 

Doğal gazın arz güvenliğinin arttırılması oldukça maliyetli bir 
süreçtir. Ancak bu maliyet, ihtiyaç duyulduğunda mevcut olma-
yan doğal gazın neden olabileceği maliyetten daha fazla değildir.

Olmayan enerjinin maliyetine (VoLL - value of lost load) iliş-
kin türlü yaklaşımlar söz konusudur. Bunlardan biri milli hasılanın 
toplam tüketime bölünmesi ile bulunmasıdır. Diğer bir alternatif 
ise yeni bir üretim kaynağının bulunması, devreye alınması ve tü-
keticiye sunulmasının marjinal maliyetidir. Bir başka alternatif ise 
mevcut atıl kapasitenin kaybedilmemesi için ihtiyaç duyulan des-
tekten kaynaklanan maliyetlerdir. Bu alternatiflerin farklı yakla-
şımlarla arttırılması mümkündür. Şurası kesin ki mevcut enerjiyi 
kötü yönetim sebebiyle tüketiciye ulaştıramamanın maliyeti 
ulaştırmak için gerekli tedbirleri almaya ilişkin maliyetlerin 
önemli ölçüde üzerindedir. Doğal gaz kesinti ve kısıntılarının 
yaşandığı dönemlerde yalnızca elektrik fiyatlarında gerçekleşen 
artışın etkisi bile depolama maliyetlerini aşacak boyuta gelebil-
mektedir.   

Doğal gaz perakende satış fiyatı ve fiyat bileşenleri

Doğal gaz faturalarımıza baktığımızda görebileceğimiz ana fi-
yat bileşenleri doğal gaz bedeli, sistem kullanım bedeli (SKB) ve 
vergilerdir (Şekil-1). Doğal gaz dağıtım şirketi şebeke girişinde 
kendisine teslim edilen/satılan gaza SKB ve KDV uygulayarak 
bunu dağıtım bölgesindeki tüketicilere ulaştırmaktadır. Doğal gaz 
bu aşamaya gelinceye kadar pek çok aşamadan geçmektedir. Do-
ğal gaz önce kaynak ülkede üretilmekte, transit güzergahlardan 
veya deniz yollarından geçerek ülkemiz kara sınırına ya da LNG 
terminallerine kadar ulaşmaktadır. Kapıda teslim alınan gaza iliş-
kin tüm maliyetler genel olarak ithalat fiyatı içerisindedir. LNG 
terminallerinde ise ithalat fiyatından sonra yeniden gazlaştırma 
maliyetleri de oluşmaktadır. Daha sonra bu doğal gaz ya yalnızca 
iletim sistemini ya da iletim sistem ve depolama sistemlerini bir-
likte kullanarak dağıtım şebekesine ulaşmaktadır.  

En pahalı enerji 
olmayan enerjidir ve 
en pahalı doğal gaz 
doğru zamanda, doğru 
yerde ve doğru fiyat 
ile sunulamayan doğal 
gazdır. 
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Şekil-1: Doğal gaz fiyat bileşenleri

Doğal gaz depolama tarifeleri 

4646 sayılı Kanun çerçevesinde doğal gaz depolama 
faaliyeti “Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak 
ve doğal gaz temininin azalması veya durması ile mey-
dana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla doğal 
gazın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak 
depolanmasını” ifade etmektedir. Depolama faaliyeti 
piyasa faaliyetleri içerisinde yer almakta olup lisansa ta-
bidir. Kurul her yıl iklim değerlerine göre, her şehir için 
müteakip yılın mevsimsel yoğunluğunu karşılayacak 
dengeleme amaçlı depolama miktarlarını tayin etmeye 
ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Kanun’da daha önce var olan yükümlülükler sonra-
sında, 2016 yılında yapılan değişiklik ile “Ülkedeki yer 
altı doğal gaz depolama kapasitesinin tüm ithalatçı şir-
ketlerin her sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının 
depolanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yerine getiril-
mesine imkân verecek seviyede olmasına bağlı olarak 
Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri 
doğal gazın beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depo-
lama yükümlülüklerine ilişkin oranını, ülkedeki mevcut 
yer altı depolama kapasitesini dikkate alarak yüzde yir-
miden fazla olmamak üzere belirlemeye yetkilidir. İtha-
latçı şirketlerin depolama yükümlülüklerine ilişkin usul 
ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.” hükmü Kanuna 
eklenmiştir. 

4646 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi kapsamında 
depolama tarifeleri depolamacı şirketler ile depolama 
hizmeti alan tüzel kişiler arasında serbestçe belirlenir. 
Öte yandan 4628 sayılı Kanun’un 5/A Maddesinde yer 
alan “Doğal gaz piyasası içerisinde rekabetin hiç veya 
yeterince oluşmadığı alanlarda, fiyat ve tarife teşek-
külüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek” hükmüne 
istinaden Kurul tarafından depolama faaliyetinde re-
kabetin oluşmadığı kanaatine varılmış ve rekabet olu-
şuncaya kadar depolama tesislerinin tarifelerinin Kurul 
tarafından belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu kapsamda yer altı doğal gaz depolama tesislerinin 
tarifeleri Kurul tarafından düzenlenmektedir. 

20/03/2014 tarihli ve 4928 sayılı Kurul Kararı ile 

Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesapla-
ma Usul Ve Esasları onaylanmıştır. 4298 sayılı Ku-
rul Kararı daha sonra mülga hale gelmiş, onun yerine 
01/12/2016 tarihli ve 6631 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri 
İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları ve 23/3/2017 
tarihli ve 6990 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Yer 
Altı Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesap-
lama Usul ve Esasları yürürlüğe girmiştir. Böylece LNG 
terminalleri ve yer altı doğal gaz depolama tesislerine 
ilişkin tarife düzenlemeleri ayrıştırılmıştır.

Yer Altı Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife 
Hesaplama Usul ve Esaslarında yer alan temel unsurlar 
aşağıda yer almaktadır. 

i- Tarife yöntemi

Esas alınan tarife belirleme yöntemi gelir tavanıdır. 
Yani depolama şirketinin herhangi bir yılda elde edeceği 
gelir için giderlerden, yatırım ihtiyaçlarından ve düzelt-
me bileşenlerinden hareketle belirlenen bir tavan bu-
lunmaktadır. Gelir tavanı yönteminde hacim riski şirket 
üzerinde değil tarife üzerinde kalmaktadır. Yer altı doğal 
gaz depolama tesisleri için ilgili yıl içerisinde kapasite-
yi ve talebi arttırmak suretiyle fiyat tavanı yönteminin 
avantajlarını elde etmek güçtür. Ancak hava sıcaklıkları, 
elektrik piyasasında meydana gelen gelişmeler, makro-
ekonomik dalgalanmalar sebebiyle talebin düşmesi ve 
depolama tesisinin yeteri kadar kullanılmaması ihtimali 
mevcuttur. Her ne kadar uzun vadede depolama tesisine 
duyulan ihtiyacı azaltmasa da kısa vadede bu tesisleri 
nakit akışı ve finansman açısından olumsuz etkileyebi-
lecektir. Bu sebeple şu aşamada gelir tavanı yönteminin 
daha avantajlı olacağı düşünülmektedir.  

ii- İlk tarifenin belirlenmesi

Yer altı depolama tarife hesaplamalarının başlatı-
labilmesi için fiziki yatırımının tamamlanmış ya da ta-
mamlanmak üzere olması gerekmektedir. Diğer tarife 
uygulamalarında ilk tarifenin belirlenmesi için hizmet 
vermeye başlayan bir tesis/yatırım olması gerekir iken 
depolama tesisleri için faaliyete başlamadan ya da tüm 
yatırımlar tamamlanmadan hemen önce gerçekleşmesi 
kuvvetle muhtemel olan öngörüler üzerinde tarife belir-
lenmesi ve bu vesileyle şirketin olası zaman kayıpları ile 
finansal dezavantajlarının önüne geçilmesi mümkündür. 

iii- Yöntem bildirimi

Gelir tavanının hangi birim bedeller yoluyla karşıla-
nacağı yöntem bildiriminde tanımlanacaktır. Diğer tarife 
uygulamalarında da görülebileceği üzere belirlenen gelir 
tavanının hizmet alanlara yansıyacak olan birim bedele 
ve fiyatlara dönüşmesi gerekmektedir. Söz konusu bedel 
ve fiyat önerileri yöntem bildirimi önerisi olarak Kuru-
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zeri finansman giderleri varlık tabanı hesaplamalarında 
dikkate alınmıyor iken devreye alınıncaya kadar oluşan 
bu tür giderler dikkate alınmaktadır. Bilindiği üzere di-
ğer tarife uygulamalarında bu tür giderler devreye alın-
ma öncesinde de sonrasında da hiçbir şekilde tarifelere 
yansımamaktadır.

vii- Onaylı tarife üzerinden yapılan indirimler ko-
nusu

Kurul tarafından onaylanan depolama tarifelerinde, 
yer altı depolama şirketi tarafından indirim yapılması 
halinde, söz konusu indirimlerin etkisi gelir farkı hesap-
lamalarında dikkate alınmamaktadır. Söz konusu uygu-
lama tüm tarife uygulamalarında yoktur. Burada amaç 
hizmet alanları teşvik edebilecek fiyat seviyelerini tercih 
etme hakkını kısmen şirketlere bırakmaktır. Yani uzun 
dönemli fayda maksimizasyonu için kısa vadeli gelir dü-
şüşlerini, ya da fiyat düşüş ve talep artışı yoluyla belki 
de gelir artışlarını öngörme ve yönetme inisiyatifi şirket-
lere bırakılmıştır. 

viii- Yastık gazına getiri öngörülmesi

Bilindiği üzere tükenmiş gaz yataklarında yaklaşık 
çalışma gazı kadar, tuz mağaralarında ise yaklaşık ça-
lışma gazının yarısı kadar yastık gazına ihtiyaç bulun-
maktadır. Bu durumda milyarlarca metreküp yastık gazı 
ve milyarlarca TL’lik bir maliyet söz konusu olabilmek-
tedir. Depolama tesisine ilişkin itfa edilmemiş varlıklar 
toplamına yani varlık tabanına ilişkin itfa ve getiriler 
gelir gereksiniminin bileşenleri olmakla birlikte yastık 
gazına da reel getiri oranı (RGO) uygulanmakta. Böy-
lece büyük tutarlara tekabül edebilen yastık gazının fi-
nansmanının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Yastık gazının fiyatı olarak ilgili dönemlerde geçerli 
piyasa fiyatları esas alınmaktadır. Bu durum fiyat dalga-
lanmalarına karşı şirketleri korumakta, gazı daha ucuza 
imal eden şirketler için ise teşvik unsuru olmaktadır.

ix- Minimum reel getiri oranı

Tarife belirleme sürecinde ilgili dönmedeki ekono-
mik ve finansal göstergelerden hareketle hesaplanan 
RGO’nun %10’dan daha düşük olması durumunda, 
RGO %10 olarak dikkate alınmaktadır. RGO’nun hem 
tesis karakterli varlıklara hem de yastık gazına uygulan-
dığı hususları dikkate alındığında önemli bir teşvikten 
bahsedildiği söylenebilecektir. Diğer tarife uygulamala-
rında (LNG hariç) bu usul uygulanmamaktadır. 

x- Tarife revizyonları

Tarife uygulama dönemi içerisinde ilave yatırıma 
ihtiyaç duyulması durumunda, normal koşullarda ilave 
yatırımlar ile ilgili getiri ve itfa dâhil maliyetler bir son-
raki tarife uygulama dönemi hesaplamalarında dikkate 
alınmaktadır. Ancak, ilave yatırımların tutarının ilgili 
tarife uygulama dönemi başı düzenlenmiş varlık taba-

la sunulmakta ve Kurul onayı ile yürürlüğe girmektedir. 
Yöntem bildirimi önerisinde şirket maliyet esaslı fiyatlar 
belirlemekte, finansal durumu ve nakit akışı açısından 
kendisini güç duruma düşürmeyecek öneriler sunabil-
mektedir ve sunmalıdır. 

iv- Tarife uygulama dönemi süresi

Tarife uygulama döneminin süresi 1 yıldan kısa 10 
yıldan uzun olmamak üzere, şirket talebi de dikkate 
alınarak Kurul tarafından belirlenir. Diğer tarife uygu-
lamalarında bilindiği üzere uygulama dönemi sektörel 
bazda sabit olarak (elektrik ve doğal gaz dağıtım için 5 
yıl, elektrik ve doğal gaz iletim için 3 yıl) belirlenirken 
bu sürenin yer altı depolama şirketleri özelinde farklı-
laştırılmasına imkan sağlanmıştır. Bu sürenin şirketle-
rin maliyetlerini düşürebilmeleri noktasında orta vade-
li planlama yapma ve bu planları uygulamaya yetecek 
kadar uzun, tarifeye esas parametrelerin öngörülmesi 
noktasında tahmin hata risklerini minimize edecek kadar 
da kısa olması yani optimize edilmesi gerekmektedir. Bu 
optimizasyonda belirleyici olan Kurum çalışmalarından 
ziyade şirket talebi olacaktır. Faaliyet regüle olsa da 
mümkün olduğunca şirkete alan bırakılarak ve “private 
solution” imkanı sağlanarak ekonomik etkinliğin arttı-
rılması amaçlanmaktadır. 

v- İtfa süresi

İtfa süresinin 12 yıldan kısa ve 22 yıldan uzun ol-
mamak üzere Kurul tarafından belirlenmesi hükme 
bağlanmıştır. Diğer tarife uygulamalarında itfa süresi 
sektörel bazda sabit olarak (doğal gaz dağıtım ve iletim 
için 22 yıl, elektrik dağıtım için 10 yıl, elektrik iletim 
için 30 yıl) belirlenirken bu sürenin yer altı depolama 
şirketleri özelinde farklılaştırılmasına imkan sağlanmış-
tır. İtfa süresi kısaldıkça kısa vadeli nakit avantajı elde 
edilmekte iken bu sürenin uzaması uzun vadede net 
bugünkü faydaları arttırmaktadır. Şirketlerin kendi ger-
çek ihtiyaçları doğrultusunda bu süreyi talep ve Kurul 
onayı ile tayin etme hakkı söz konusudur. 

vi- Finansman giderleri

Yer altı doğal gaz depolama tesisinin devreye alın-
ması sonrasında oluşan kur farkı, vade farkı, faiz ve ben-
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nının %5’ini aşması durumunda, ilave yatırım tavanının 
onaylanmasıyla birlikte tarifeler de ilave yatırımlar 
dikkate alınarak revize edilmesi hükme bağlanmıştır. 
Diğer bir deyişle ilave yatırım ihtiyacı kaynaklı büyük 
ölçekli mali riskler şirketlere bırakılmamakta, tarife 
revizyonu ile yönetilmektedir.  

Depolama şirketinin tarifelerinin belirlenmesinde 
kullanılan faktörlerde önemli değişiklikler meydana 
gelmesi halinde ve mücbir sebep hallerinde tarifelerinde 
revizyon talebi ile Kuruma başvurabileceği gibi Kurul 
da önemli değişikliklerin meydana gelmesi durumunda 
re’sen bu değişikliği gerçekleştirebilir. Yani arz güvenli-
ği için bu kadar önemli bir tesisi mali açıdan önemli öl-
çüde etkileyebilecek durumlarda şirketlerin korunacağı 
iradesi karar vericiler tarafından ortaya konmuştur.

xi- Kontrol edilemeyen işletme giderleri

Gelir tavanının işletme gideri bileşeni öngörü esa-
sına dayanmaktadır. Ancak öngörülmesi güç ya da şir-
ketlerin yönetiminde olmayan bazı giderler diğer tarife 
uygulamalarında olduğu gibi depolama tarifelerinde de 
kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak tanımlanmış 
ve düzeltmeye konu edilmiştir. Bu giderlerin kapsamı 
usul ve esaslarla belirlenmemiş, tarife kurul kararlarına 
bırakılmıştır. Bu giderler gerçek anlamda kontrol edile-
meyeceği düşünülen giderlerin yanı sıra tahmin edilmesi 
güç giderlerden de oluşabilmektedir. Diğer tarife uygu-
lamalarına bakıldığında kamu kurumlarına yapılan öde-
meler, bazı vergiler ve faaliyetin ölçeği ile ciddi biçimde 
orantılı olduğu için öngörülemeyen bazı giderlerin bu 
kapsamda değerlendirilmesi mümkündür. Söz gelimi 1 
milyon TL olarak öngörülen kontrol edilemeyen işletme 
giderlerinin gerçekleşmesinin 3 milyon TL olması ha-
linde farka esas tutar, sonraki yıllarda gelir tavanlarında 
dikkate alınarak telafi edilmektedir. Bu yapının da şirket 
risklerini azalttığı değerlendirilmektedir. 

xii- Uzun dönemli kapasite rezervasyonu

Uzun dönemli kapasite rezervasyonu imkanı da sağ-
layan bir mekanizma kurulmuştur. Bu sayede gelir ta-
vanı yöntemi ile büyük ölçüde ortadan kaldırılan ancak 
%60 asgari limiti ile kısmen devam eden hacim riskinin 
uzun dönemde daha da azaltılması sağlanmaktadır.

xiii- Gelir gereksinimlerindeki dalgalanmaların 
azaltılması

Şirketler tarafından talep edilmesi halinde gelir 
gereksinimlerinin uygulama dönemi süresince daha 
stabil hale getirilmesi imkanı getirilmiştir. Böylece hiz-
met alanlara yansıyan fiyattaki dalgalanmaların önüne 
geçilebilme ve şirketin nakit akışı daha iyi hale getiri-
lebilmektedir.  

xiv- İşletme sermayesi gideri 

İşletme giderleri yatırım harcamalarından bir yönüyle 

farklıdır. İşletme gideri döngüsünü başlatabilmek için 1 
aylık gidere tekabül eden tutara sahip olmak yeterlidir. 
İşletme giderleri ile oluşan faydalar aynı yıl içerisinde 
tüketilen cinstendir. Yatırımda ise varlığın ekonomik 
faydası 1 yıldan kısa vadede değil 20-30 yıllara varan 
bir vadede tüketilmektedir. 

Tarife hesaplamalarında ilgili tarife yılı için dikkate 
alınan işletme giderlerinin 1/12’si kadar tutarın RGO ile 
çarpılması suretiyle elde edilen tutar işletme sermaye-
si gideri (İSG) ihtiyacı olarak tarifelerde dikkate alın-
maktadır. Burada amaç tüm faaliyet boyunca oluşacak 
işletme giderine ilişkin farazi finansman ihtiyacının her 
yıla tekabül eden kısmını bulmaktadır. Diğer tarife uy-
gulamalarının bazılarında İSG bileşeni tarifelerde yer 
almakta iken diğer bazılarında ise bu bileşene gerek gö-
rülmemiştir.

SONUÇ

Kanun değişikliği ile birlikte yer altı doğal gaz depo-
lama ihtiyacının fazla olduğu hususunun altı çizilmiş, ta-
rife düzenlemeleri ile bir kısım teşviklere yer verilmiştir. 
EPDK’nın bundan sonraki adımlarının da yer altı doğal 
gaz depolama faaliyetini teşvik edecek düzenlemeleri 
içermesi beklenilmektedir. Elektrik ve doğal gaz piya-
saları arasındaki korelasyonun arttığı, ilçe genişlemeleri 
ile birlikte artan mesken tüketimi sebebiyle kış dönemin-
de yetersiz depolama kaynaklı maliyetlerin artabileceği, 
“hub” olma iddiasındaki bir ülkede ticaret olanaklarının 
arttırılması gerektiği, depolamanın gittikçe yalnızca arz 
güvenliği değil dönemler arası fiyat farkından kaynakla-
nan arbitraj olanakları da sunması gibi nedenlerle depo-
lama yatırımlarının ve kapasitesinin önemli ölçüde art-
ması ve teşviklerden ilerleyen dönemlerde de geri adım 
atılmaması gerektiği düşünülmektedir.  
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sında hayati öneme haiz olduğunu (olması gerektiğini) 
belirtmekte fayda var. Bir diğer ifade ile, bu maddede 
belirtilen hususlar salt retorik olmaktan öte pratik müla-
hazaları ihtiva etmektedir. Gerek 2001 yılında yürürlüğe 
giren kanunda gerekse 2013 yılında yürürlüğe giren ka-
nunda “elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması” ifa-
desine yer verildiğine göre, elektrik piyasasının devam 
edegelen bir geçiş-dönüşüm sürecinde olduğunu belirt-
mek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda, amaçlanan piya-
sanın yapısına ilişkin olarak üç husus ön plana çıkmak-
tadır ki bunlar: a) Rekabetçi bir piyasa, b) Özel hukuk 
hükümlerine tabi bir piyasa, c) Bağımsız bir düzenleme 
ve denetimin yapıldığı bir piyasa. 

6446 sayılı Kanun’un amaç maddesinde belirtilen 
“mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf piyasa” liberal 
teoriye göre “rekabetçi bir piyasanın” neden-sonuçları 

Ülkemizde elektrik piyasası 2001 yılında yü-
rürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu ile birlikte “düzenlemeye tabi” bir 

piyasa olarak kurgulanmış ve bu anlayış 2013 yılında 
yürürlüğe giren 4628 sayılı Kanunun halefi 6446 sayı-
lı Elektrik Piyasası Kanunu ile devam etmiştir. Her iki 
kanunun da amacı yasa koyucu tarafından, “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 pi-
yasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılması-
nın sağlanması” olarak belirlenmiştir. Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun amaç maddesindeki her kelimenin ikincil 
düzenlemelerin yapılmasında ve kanunun yorumlanma-
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olsa gerek. Zira, şeffaf olmayan bir piyasanın rekabetçi 
olmasından söz edilemeyeceği gibi, rekabetçi bir piya-
sanın netice itibariyle mali açıdan güçlü ve istikrarlı ol-
maması mümkün değildir.

Öte yandan, elektrik piyasasının 6446 sayılı Ka-
nun’un amaç maddesinde belirtildiği üzere “özel hukuk 
hükümlerine” tabi olması ile “düzenlemeye tabi olma-
sı”, “düzenlemenin” kamu hukuku niteliği münasebe-
tiyle ilk bakışta paradoksal olarak nitelendirilebilecektir. 
Hakikaten, kanun incelendiğinde düzenleyici otoriteye 
çok geniş bir alanda düzenleme yapma yetkisinin ve-
rildiği görülmektedir ki, düzenleyici işlemlerin idare 
hukuku alanında ele alındığı düşünülecek olursa, yasa 
koyucunun bir yandan özel hukuk hükümlerine tabi bir 
piyasa oluşturma ereğinde olduğu, diğer yandan ise bu 
piyasanın kamusal erk kullanılmak suretiyle şekillen-
dirilmesinin geçiş-dönüşüm sürecine özgü geçici bir 
durum yarattığı kanaatindeyiz. Şöyle ki, “özel hukuk 
hükümlerine” tabi bir piyasa oluşturma ereğinin düzen-
leme yetkisine idari işlemin “amaç” unsuru açısından bir 
sınırlama getirdiği şeklinde yorumlanması gerekmekte 
olup, geçiş-dönüşüm sürecinde kamu hukukunun ağır 
bastığı geçici süreçlerin de yaşanması ihtimal dahilin-
dedir. Yine de, de lege ferenda (olması gereken hukuk) 
perspektifinden elektrik piyasasında herhangi bir dü-
zenleme veya bir diğer ifade ile, piyasaya kamusal bir 
müdahale yapılırken meselenin özel hukukta çözümü-
nün olup olmadığı göz önünde bulundurulmalı ve fakat 
yalnızca özel hukukta çözüm bulunmayan durumlar ile 
kısıtlı olarak düzenleme yetkisi kullanılmalıdır. Buna 
rağmen, elektrik piyasasında yer alan ikincil düzenle-
meler incelendiğinde yer yer aşırı düzenlemelerin (over 
regulation) söz konusu olduğu görülmektedir.

Nihayet, Kanunda yer alan bir diğer önemli amacın 
ise, bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapıldığı bir 
piyasa oluşturmak olduğu görülmektedir. Bu doğrultu-
da, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (eski Elektrik Pi-
yasası Kanunu) ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(Kurum) bir bağımsız idari otorite ve üst kurul şeklinde 
kurulmuştur. 

Düzenlemeye tabi piyasalarda düzenleyici kurumun 
üç temel fonksiyonu vardır. Bunlar: a) düzenleme yap-
ma, b) denetleme, c) idari yaptırım uygulamadır. Bun-
lardan ilki yani düzenleme kapsam olarak son derece 
geniş bir yetkiyi ifade etmektedir. Nitekim, lisanslama, 
teknik düzenlemeler, piyasa, piyasa katılımcıları ve alt 
piyasalara ilişkin kuralları belirleme, tüketici-müşteri-a-
bonelerin haklarının korunması, enerji güvenliğinin sağ-
lanmasına yönelik tedbirler vs. gibi oyunun kurallarını 
belirleyen işlemler bu kapsamda yer almaktadır. Denet-

leme ve idari yaptırım fonksiyonları ise düzenleme fonk-
siyonun anlam ifade etmesi için kaçınılmaz olarak sahip 
olunan erki ifade etmektedir. Zira, işin doğası gereği 
yapılan düzenlemelerin etkinliğinin ve bunlara uyulup 
uyulmadığının izlenmesi gerekmektedir. Bu kapsama 
izleme (monitoring) ve denetim faaliyetleri ile tüketici 
şikâyetlerinin takibi girmektedir. Son olarak, yapılan dü-
zenlemelerin etkinliğini sağlamak ve arttırmak için idari 
yaptırımların uygulanması kaçınılmazdır. Diğer bir ifa-
de ile, düzenlemeye tabi piyasalarda idari yaptırımların 
uygulanmasının temel sebebinin düzenlemelerin etkin-
liğini sağlamak olması gerekmektedir. Yine, yapılacak 
düzenlemelerin ise, piyasada yer alan aktörler (lisans 
sahipleri-tüketiciler-devlet) ve kamunun menfaatlerini 
maksimize etmeye yönelik olması gerekmektedir. Siya-
si-iktisadi tercihleri bir yana bırakacak olursak rekabetçi 
bir piyasa yapısının arzulanmasının sebebi de budur.

Elektrik piyasasındaki idari yaptırımlar konusunu bu 
perspektiften ele alacak olursak, de lege ferenda elektrik 
piyasası hukukunda idari yaptırımların özü itibariyle bir 
cezalandırma aracından ziyade, düzenlemelerin etkinli-
ğini arttırmaya ve rekabetçi piyasanın oluşturulmasına 
hizmet eden bir etkinlik ve yönlendirme aracı olması 
gerekmektedir. Bu savdan yola çıkarak argumentum a 
contrario yorum yapacak olursak, idari yaptırımların te-
lafi edici olarak kullanılmaması gerekmektedir. Kanaa-
timizce “telafi etme” kural olarak tazminat hukukunun 
alanına girmektedir. Yine, idari yaptırım uygulamasın-
dan söz edebilmek için öncelikle bir kural-düzenleme-
nin olması gerekmekte, bu kural-düzenlemeye aykırı bir 
fiilin bulunması gerekmekte nihayet, bahse konu ihlalin 
yasa koyucu tarafından bir idari yaptırıma bağlanmış ol-
ması gerekmektedir. Bununla birlikte, yasa koyucunun 
idari yaptırıma bağlanmış her fiili öngörmesi mümkün 
olmadığından ana hatları ile meseleyi belirlemesi ve 
çerçevenin içerisinin doldurulmasını düzenleyici kuru-
ma bırakması sadece bir seçenek değil aynı zamanda bir 
zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiç şüphesiz, yasa 
koyucu önem atfettiği bir takım düzenlemelerin ihlalinin 
yaptırımını açıkça belirleyebilir. 6446 sayılı Kanun’un 9 
uncu maddesinin altıncı fıkrasında dağıtım şirketlerinin 
Kurul tarafından onaylanmış yatırımların belirlenen sü-
rede ve nitelikte gerçekleştirilmediği takdirde Kanunun 
16 ncı maddesinin uygulanacağının belirtilmesinde ol-
duğu üzere…

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren lisans sahip-
lerinin fiilleri neticesinde menfaati zarar görecek kişi-
lerin tasnifinde idari yaptırım uygulanıp uygulanma-
ması gerektiğine karar vermek ve uygulanması gereken 
yaptırımı tespit edebilmek açısından fayda vardır. Bu 
bağlamda lisans sahiplerinin fiilleri neticesinde: a) tü-
ketici-müşteri-abonelerin b) diğer lisans sahiplerinin c) 
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kamunun, ayrı ayrı zarar görmesi mümkün olduğu gibi 
bazı durumlarda bu grupların birlikte zarar görmesi de 
mümkündür. Bu tasnif idari yaptırım politikasının belir-
lenmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Zira, 
olması gereken hukuk açısından düzenlemeye tabi bir 
piyasada bir düzenleme aracı olarak idari yaptırımlar 
yukarıda da belirttiğimiz üzere zararı telafi edici olma-
malıdır. Zararın telafi edilebilmesi için yüzyılı aşkın bir 
süredir uygulama alanı bulan tazminat hukuku ve uygu-
lama alanı buldukça tüketicinin korunması hakkındaki 
hukuk daha uygun olacaktır. Meseleyi ortaya çıkan zarar 
açısından ele aldığımızda önem kazanan bir diğer husus 
ise, zararın belirlenebilir olup olmamasıdır. Eğer kesin 
olarak hesaplanabilen net bir zarar söz konusu ise, zara-
rın yine tazminat hukuku bağlamında giderilmesinin uy-
gun olacağı ancak, zararın net olarak ortaya koyulama-
dığı ve kamu zararının söz konusu olduğu durumlarda 
elektrik piyasasına özgü idari yaptırımların uygulanması 
gerektiği değerlendirilmektedir. Örnek vermek gerekir 
ise, güvence bedelinin iade edilme mevzuunda net ve 
kesin olarak belirlenebilir bir zarar söz konusudur. Bu 
zarar,  güvence bedelinin yeniden değerleme oranında 

güncelleştirilmesi neticesinde bulunacak meblağa ge-
cikme faizi uygulanması ortaya çıkan meblağdır. Dola-
yısıyla, bu durumda lisans sahibine alacak davası açıl-
ması veya tüketici hukukunda belirlenen usulün takibi 
ile zararın giderilmesi mümkün iken lisans sahibine ay-
rıca idari yaptırım uygulanmasını olması gereken hukuk 
açısından kural olarak doğru bulmamaktayız. Bu kuralın 
ilk istisnası olarak zararın bazı durumlarda net olarak 
ortaya koyulabilmesine rağmen fiilin ağırlığı nedeniyle 
düzenleyici kurumun lisans sahibini bazı eylemleri yap-
maktan sakınmaya itmesini gösterebiliriz. Çünkü, lisans 
sahibinin tüketicinin elektrik tedarik talebini karşılama-
ması neticesinde ortaya çıkacak zarar pek tabi hesapla-
nabilir bir zarar olmakla birlikte, günümüzde doktrinde 
evrensel hizmet olarak tanımlanan elektriğin, talep ede-
ne tedarik edilmesinin ticari faaliyet olmasının yanı sıra 
aynı zamanda bir yükümlülük olması göz önünde bu-
lundurularak, kimsenin elektrikten mahrum kalmama-
sını sağlamak adına mevzunun bilahare idari yaptırıma 
konu edilmesi bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kuralın ikinci istisnası ise, zararın net olarak belirlen-
mesine rağmen, zarara yol açan fiilin yoğunluğu nede-
niyle düzenleyici kurumun idari yaptırım uygulamasıdır. 
Konuyu bir örnek ile açıklamak gerekir ise, yukarıda net 
zararın hesaplanabilmesine örnek olarak gösterdiğimiz 
güvence bedeli uygulamasında lisans sahibinin tüke-
ticilerin alacaklarını aramaması, haklarını tam olarak 
bilmemeleri vs gibi saikler nedeniyle güvence bedelini 
müşterilerine süresi içerisinde ödememeyi bir politika 
haline getirdiğinin tespiti halinde idari yaptırım uygu-
lanmalıdır. Zararın net olarak belirlenemediği duruma 
örnek olarak ise rekabeti kısıtlayan fiilleri örnek göstere-
biliriz. Lisans sahibinin rekabeti kısıtlayıcı bir fiili esas 
itibariyle borçlar hukuku bağlamında “haksız fiil” olarak 
nitelendirilebilir. Dolayısıyla haksız fiil hükümleri uya-
rınca, rekabetin kısıtlanmasından kaynaklı zararının taz-
min edilmesinin talep edebilmesi mümkündür. Bununla 
birlikte, herhangi bir lisans sahibinin rekabeti kısıtlayıcı 
fiilinin bir diğer lisans sahibine verdiği zararın yanında, 
doğrudan veya dolaylı olarak piyasaya, tüketicilere ve 
netice itibariyle kamuya zararı söz konusu olur. İşte bu 
ve benzeri durumlarda idari yaptırım uygulanması kaçı-
nılmazdır. 

Bu yazımızda elektrik piyasasında idari yaptırımlar 
mevzusunu olması gereken hukuk açısından ele alarak; 
düzenleyici kurum, düzenleyici kurumun temel fonksi-
yonları, elektrik piyasasının tabi olması gereken hukuk, 
idari yaptırımların niteliğine ve idari yaptırım uygula-
malarında zarar yaklaşımımıza değindik. Bir sonraki ya-
zımızda ise, de lege lata (yürürlükteki hukuk) bağlamın-
da 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda konunun 
ele alınışına yer vereceğiz. Enerjiniz hiç eksilmesin…
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Elektrik Piyasalarında Kayıp 
Para Problemi

Elektrik piyasaları tek bir fiyat bilgisi he-
deflemektedir: MWh elektriğin bedeli. Pet-
rol piyasalarına baktığımızda da dünyada 
varil başına petrol fiyatı oluşuyor. Peki, tüm 
bu piyasalarda uzun dönemli olarak gerekli 
yatırımın geleceğini ne garanti ediyor? 4-5 
yıllık yatırım planını kim neye göre yapıyor?

Kayıp para problemi elektrikteki arz gü-
venliği tartışmalarındaki yatırım güvenliği 
ayağının ve kapasite mekanizması tartış-
malarının önemli bir konusudur. Kısaca, en 
yüksek talebi karşılayan en pahalı değişken 
maliyeti olan santral başta olmak üzere op-
timum santrallerin çalışmasına rağmen ya-
tırım maliyetlerini çıkaracak parayı kaza-
namaması olarak tanımlanabilir. Bu yazıda 
3 üreticili bir piyasada kayıp para problemi 
simule edilecektir.

Barış SANLI  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / Müsteşar Danışmanı
Murat ALANYALI TOBB Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Kayıp Para problemi tanımları

Bilindiği üzere, elektrik piyasalarındaki marjinal 
fiyatlamada, arz ile talebin kesiştiği noktada oluşan 
fiyat teklifi kabul edilen tüm piyasa katılımcılarına 
uygulanıyor. Yani gün öncesinde sıfır fiyat teklifi de 
verilse, üreten santraller arz-talep kesişiminde olu-
şan fiyatı (Ör: 200 TL/MWh) alıyor. Ama eğer teklifi 
arz-talep kesişimindeki fiyattan yukarıda ise (Ör: 201 
TL/MWh), üretim sıralamasına giremediğinden gelir 
kazanamamaktadır.

Kısa dönemli arz güvenliğini sistem işletmecisi fi-
yat sinyaline göre sağlamaktadır. Ama uzun dönemli 
kapasite yeterliliği düzenleme ve bir politika mesele-
sidir1.

William Hogan’a göre “kayıp para” tanımlaması, 
Roy J. Shanker’in FERC’teki “Standart piyasa tasarı-
mı: Kaynak yeterliliği gereklilikleri” yorumundan gel-
mektedir2. Kaynak yeterliliği önlemleri genelde “kayıp 
para” problemini engellemeyi hedeflemektedir. Kayıp 
para problemi ara ara yaşanan fiyat artışlarının “fiyat 
tavanı” gibi idari önlemlerle engellenmesi durumunda 
ortaya çıkmaktadır. Göreceli kısıtlılık dönemlerinde fi-
yatların yüksek seviyelere gelmesini engelleyen idari 
önlemler, mevcut santrallerin sabit işletme maliyetleri 
ile yeni santrallerin yatırımlarına uygulanacak öde-
meleri düşürmektedir. Anthony Papavasiliou’ya göre 
ise kayıp para, optimal üretim santrallerini piyasada 
tutmak için gereken ama piyasadan kazanılamayan 
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y-eksenini kestiği nokta ne kadar düşük olursa, yani 
fiyat tavanı ne kadar düşük olursa A alanı o kadar kü-
çülmüş olur, bunun sonucunda da başta pik dönem 
üreticilerinin gelirleri düşecek ve sistemde kalmamaya 
başlayacaktır. Oysaki optimal üretici portföyünde bu 
santrallere ihtiyaç vardır.

Yıl içinde hizmetine çok kısa bir süre ihtiyaç bulu-
nan pik santralin, bu çok kısa sürede yıllık yatırım ma-
liyetini çıkarması için teklifi oldukça yüksek olacaktır. 
Düzenleyiciler de, piyasa gücünü kontrol etmek adına 
tavan fiyatlar ile bu fiyat seviyesini sınırlarlar. Bu sı-
nır ile ihtiyacı olan fiyat arasındaki fark da kayıp para 
problemine sebebiyet verir. Diğer taraftan piyasada kı-
sıtlılık oluştuğunda herhangi bir santral fiyatı istediği 
noktaya çekerek tüketici refahına, California örneğin-
de olduğu gibi büyük zarar verebilir.  Düzenleyicilerin 
motivasyonu da budur.

Şekil 2: Fiyat tavanı nasıl kayıp para problemini 
oluşturuyor (Hogan, 2005)

Simulasyon

Sadece üretici ve tüketiciden (toptan/perakende 
yok) oluşan, 3 ayrı teknolojiye sahip 3 üreticili bir pi-
yasada, A bir kömür santrali, B bir gaz santrali ve C 
ise bir fuel oil santali olsun. Mantık olarak baz yükten 
pik santrale gittikçe yatırım maliyeti (CAPEX) düşer-
ken yakıt maliyetinin artması beklenir. Simulasyonda 
normalde işletme maliyetleri (OPEX) içinde yer al-
ması gereken yakıt maliyetleri OPEX’den ayrı olarak 
verilmiştir. Buradan daha geniş bir simülasyon ile ya-
kıt maliyeti duyarlılık analizi yapılmış, ama bu yazıda 
değinilmemiştir.

A santralinin ilk yatırım maliyeti yüksek, yakıt ma-
liyeti nispeten düşük olacaktır. B santralinin ise yatırım 
maliyeti düşük yakıt bedeli yüksek olacaktır. C santrali 

paradır. Kayıp paranın olma sebebi ise, fiyat tavanı-
nın fiyatları çok düşük tutmasıdır3.Cramton ve Stoft’a 
göre, kaynak yeterliliğinin amacı, elektrik kesintileri 
dahil tüketici maliyetlerini minimize etmektir. Fakat 
kaynak yeterliliğinin temel problemi, üretim yatırımla-
rında gerekli yatırımı engelleyen kayıp parayı sağlaya-
bilmektir4.  Piyasa gücünü engellemek/kontrol etmek 
için kullanılan “fiyat/teklif tavanı” gibi piyasa tasarım 
parametreleri kaynak yeterliliği için çok düşük olmak-
tadır. Bu tavanlar sebebi ile mevcut enerji piyasaları, 
yatırımcılara gerekli yatırım seviyesi için daha az para 
ödemektedir.

David Newberry’e göre oluşan fiyat sinyallerinin 
yatırımcıya yatırım ve işletme maliyetlerini elde ede-
bileceğine dair güven vermesi gerekir. Çünkü gelirler 
yeterli değilse bir “kayıp para” problemi vardır. Kayıp 
para problemi, fiyat tavanları çok düşük belirlendiği 
(Voll, olmayan elektrik bedeli altında) veya yan hiz-
metlerin yetersiz bedel ödediği veya iletim bedellerinin 
verimsiz şekilde yüksek olduğu veya elektrik fiyatları 
verimsiz şekilde düşük olduğu zaman oluşmaktadır5. 
Newberry aynı makalede, “[gelir] yeterli fakat üretim 
şirketleri veya onları finanse edenler tarafından böyle 
algılanmıyorsa “kayıp piyasa” problemi vardır demek-
tedir. Fakat “kayıp piyasa” problemi kadar popüler bir 
kavram değildir.

Şekillerle Kayıp Para Problemi

Şekil 1: Yıllık elektrik piyasa fiyatı ve süreleri 
eğrisinde santral gelirleri (Hogan, 2005)

Tertiplenmiş yük eğrisinde tüm sene için baz yük 
santralleri, yukarıdaki grafikteki (C+B+A) kadar ge-
lir elde ederler. Omuz veya orta kesim üreticiler (yani 
kapasite faktörleri %50’den düşük olanlar diyebiliriz), 
B+A kadar, pik dönem üreticileri ise sadece A kadar 
gelir kazanırlar. Dolayısı ile tertiplenmiş yük eğrisinin 
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ise daha düşük yatırım ile yüksek bir yakıt bedeline 
sahip olacaktır. Tüm santrallerin yeni yatırımlarla ger-
çekleştirildiği ve geri dönüşlerinin 7 yıl içerisinde ola-
cağı düşünülerek fiyat teklifleri verilmiştir. Yani piyasa 
ödemeleri ile 7 yılda yatırım finansmanını karşılayan 
yatırımlar düşünülmüştür.

1. Sabit Talep – Tekliflere (CAPEX, OPEX, Ya-
kıt dahil)

Sabit talepte tüm sene boyunca aynı tekliflerin 
verildiği ve tüm üreticilerin tüm zamanlarda üretim 
yaptıkları, tekliflerin tamamının da yatırım, işletme 
bedellerini ve yakıt maliyetlerini yansıttığı yani uzun 
dönemli marjinal maliyetlerin teklif edildiği bir du-
rum öngörülmektedir. Talebin de miktar olarak A, B, 
C santrallerinin toplam gücünden düşük ama ortalama 
kapasite faktörleri ile çarpımından yüksek olduğu ön-
görülmüştür.

Şekil 3 – Eğer talep tüm zaman dilimlerinde sa-
bit olsaydı, 3 teknolojinin çalışma şekli

Bu durumda fiyat tüm zamanlarda C teknolojisinin 
tüm maliyetlerinde kestiğinden C teknolojisi de 7 yıl-
lık geri dönüş için 11,28 cent/kWh teklif verdiği için, 
7 yılda tüm masraflarını/maliyetlerini çıkarmaktadır. 
Baz ve orta yük olarak çalışan A ve B teknolojilerinin 
marjinal uzun dönemli maliyetleri ise sırasıyla 3.78 
cent/kWh ve 4.49 cent/kWh olduğundan, hesaplarının 
3-4 misli para kazanmaktalar. Bu sebeple bu teknolo-
jilerin geri dönüş süreleri 1 senenin altına düşmektedir 
(A ve B kapasite faktörleri yüksektir). 

2. Sabit Talep – Sadece OPEX ve Yakıt teklifleri

1. senaryodaki talep miktarı aynı kalmakla birlikte, 
tüm zamanlarda herkes sadece yakıt ve işletme bedel-
lerini (kısa dönem marjinal maliyetlerini) teklif etti-
ğinde ise, fuel oil santrali olan C’nin maliyetleri diğer-
lerinin yatırım maliyetlerinin de üzerinde olduğu için 
diğer santraller 3 yılın altında yatırımlarını geri alır-
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Kısaca tüm santraller kendilerinden daha pahalı 
santrallerin oluşturduğu fiyata göre gelir elde etmek-
tedir. Kısıtlılık dönemlerinde en sona devreye giren 
fakat ihtiyaç olan pik santralin ise üzerinde bir santral 
bedeli olmadığından o fiyatları kendi marjinal fiyatıyla 
belirlediği zaman yatırım geri dönüşünü hiç bir zaman 
alamaz. Yani C santralinin yatırım bedeline karşılık 
gelen para kaybedilmiştir. Parasını kazanabilmesi için 
marjinal fiyatının çok üzerinde bir fiyata ihtiyacı var-
dır. Bu da Hogan’ın dediği gibi “idari yöntemlerle” 
sınırlandırıldığı zaman yatırım geri dönüşünü alamadı-
ğından yatırımını işletmeyecek, bunu gören diğer yatı-
rımcılar da pik dönemde yatırım yapmayacaktır.

Diğer taraftan bu yüksek fiyattan A ve B santralleri 
de yararlandığından onların da geri dönüş süreleri bir 
anda 3’te 1’i sürelere düşebilmektedir. Diğer bir sorun 
ortaya çıkmaktadır, A ve B’nin rasyonel üreticiler gibi 
davranmayarak, daha düşük fiyatlara üretim yapma-
larının önü açılabilir, nasıl olsa tüm sene zararlarının 
fazlasını kısıt dönemlerinde karşılayabileceklerini dü-
şünebilirler.

Tartışma

Enerji emtialarına genel olarak baktığımızda, kapa-
site mekanizmaları diğer emtialarda hemen hemen gö-
rülmeyen bir uygulamadır. Kapasite ihaleleri daha çok 
altyapı rezervasyonu olarak kullanılır. En likit enerji 
emtiası olan petrolün piyasasında tek bir petrol fiyatı 
oluşur. Olmayan petrol bedeli diye bir bedel de yoktur.

Elektriğin depolanamaz olması aslında sorunun bi-
rinci adımıdır. İkinci adımı ise talebin de esnememe-
sidir. Akaryakıt piyasasında depolama olmasa, herkes 
birbirine boru hatları ile bağlı olmak durumunda olur-
du ve boru hattı kapasiteleri ve yatırımları en yüksek 
gün (mesela bayram öncesi) talebine göre belirlenirdi. 
Yani artan bir talebin yanında anlık kapasite yatırımı 
ihtiyacı da azami olurdu.

ken, C’nin yatırım geri dönüşü neredeyse olmamak-
tadır. Yani C sadece yakıt parasını çıkarabilmektedir.

3. Değişken Talep – Sadece OPEX ve Yakıt tek-
lifleri

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi 3 santralin de de-
ğişken maliyetlerini teklif ettiği bir durumda, talep 
simulasyon boyunca sinüs benzeri bir değişim göster-
diği zaman fiyatlar zaman bazında değişmekte ve buna 
bağlı olarak tüm üretim santrallerinin gelirleri yıl için-
de değişmektedir.

Bu durumda A ve B teknolojilerinin gelirlerini B 
ve C’nin yakıt bedelleri belirlemektedir. Simulasyon 
için kullanılan rakamlara göre A teknolojisi 9 yılda, B 
teknolojisi ise 16 yılda yatırım geri dönüşü sağlarken, 
C teknolojisi yatırım geri dönüşü sağlayamamaktadır. 
Çünkü C’nin değişken maliyeti en yüksek piyasa fiya-
tını oluşturmaktadır.

Yani C’ye ihtiyaç olmasına rağmen C hiçbir za-
man yatırım bedelini geri alamamaktadır. Bu durumda 
C’nin teklifinin yıllık gelirini bu kısıtlı saatlerde sağla-
yacak kadar yüksek olması gerekir. 

4. Değişken talep – Fiyat tavanı uygulanmaz ise

7 yılda geri dönüşü olan bir yatırımın 1 senede geri 
dönüşü olsa yatırımcı elbette daha da mutlu olacaktır. 
Dolayısıyla “gökyüzü sınırdır”.  Fakat farz edelim, C 
yatırımcısı çok düşük bir kapasite faktörü ile sadece 
çok ender pik döneminde çalışmaktadır. Benzer de-
ğişken talepli bir dönemde C’nin kendi yatırımını geri 
çevirebilmesi için en az 10 misli teklif vermesi gerek-
mektedir. Bu rakam kendi çalışma süresinin bir fonk-
siyonudur. Yani ne kadar az süre çalışma fırsatı bulabi-
lirse o kadar yüksek bir fiyat teklif etmesi gerekir.

Bu durumda kısıtlılık durumlarında, yani C’ye ihti-
yaç duyulduğu dönemlerde elektrik fiyatlarının normal 
dönemlerin 10 katına kadar çıkması gerekebilir.
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yan elektrik bedeli (Voll)’ne yakınsaması gerekirken, 
bu bedelin yeni ve en hızlı devreye girebilecek üretim 
kapasitesini finanse edebiliyor olması beklenir. Fakat 
rekabetçi piyasalarda, üreticiler daha fazla ikili anlaş-
ma ile önlerini görmek istediklerinde, oluşan yüksek 
Voll bedellerinden üreticilerden çok toptancıların ya-
rarlanması ve zarar görmesi, kurgu ile pratik arasında-
ki farka örnek teşkil edebilir. Yüksek piyasa fiyatına 
(belki Voll) karşı üretici ile uzun dönemli ikili anlaşma 
yapan tedarikçi de mutlaka bu ikili anlaşma fiyatı içeri-
sinde yatırımcı tarafından ihtiyaç duyulan bir kapasite 
ödemesi de yapacaktır. Dolayısıyla yeni yatırımın teş-
vik edilmesi hedefi hasıl olacaktır.

Yani piyasada yüksek elektrik bedelleri oluştuğu 
anda, bu bedelden toptancının faydalanıyor olması, 
teorideki kabullerde yer almamaktadır. Çünkü oluşan 
bedeli alan kişinin yeni kapasite yatırımı yapıp finanse 
edebiliyor olması beklenir. Böyle bir piyasada kayıp 
para problemi daha da büyüyebilir. Çünkü gelirler yan-
lış dağıtılmış olur. 

Farklı tasarımlar daha önce ilk nesil “kayıp para 
problemi” için tartışılırken, ikinci nesil “kayıp para 
problemi” tartışmalarının sebebi de yenilenebilir kay-
naklardır. Kayıp para problemini çözmek için çok yön-
tem önerilebilir, daha fazla piyasa(ek piyasalar kurmak 
vs), daha fazla ödeme gibi. Hangisinin en verimli ola-
cağı ise henüz kapanmamış bir tartışmadır.

*“Teşekkür: Yazarlar değerli yorumları ile yazıyı 
daha iyi ve anlaşılabilir bir hale getirmemize yardım-
cı olan Köksal Onur İnci ve Oytun Alıcı’ya teşekkür 
eder.”
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Bu iki temel sorun, bazı uzmanlara göre sadece 
elektrik piyasası kurulması ile, arz güvenliği sorunu-
nun çözülememesinin sebebidir. Bir diğer grup uzma-
na göre ise eğer sadece elektrik fiyatının belirlendiği 
piyasalarda yatırımların dönüşü sağlanırsa, böyle bir 
ekstra piyasa kurmaya gerek yoktur. Bunun için de 
elektrik fiyatları yokluk zamanlarında anlık yüksek ta-
lepleri karşılayan santrallerin maliyetlerini karşılaya-
cağı noktaya kadar yükselmelidir.

Sonuç

Elektrik piyasalarını tasarlamanın birçok yolu var-
dır. Genel olarak:

1. Sadece enerjiyi fiyatlayan: Yani sadece MWh fi-
yat oluşturan, saatlik uzlaştırmalar ile üretilen elektri-
ğin fiyatını belirleyen ve sadece bu bedeli katılımcılara 
yansıtan piyasalar,

2. Enerji ve kapasiteyi fiyatlayan: Enerji fiyatının 
yanında ileri doğru, genelde güvenilir güce göre fiyat 
ödemesi yapılan piyasalar,

3. Enerji ve enerji piyasaları6: Öneri aşamasında 
olan, esnek ve emre amadeliğe göre farklı teknolojileri 
farklı piyasa kurgularında çalıştıran piyasalar

olarak 3’e ayırabiliriz. Bu üç piyasada da uzun dönemli 
arz güvenliğinin piyasa şartlarında nasıl belirleneceği 
tartışmalıdır. Enerji ve kapasite piyasalarında genelde 
ileriki yıllara doğru açık arttırmalar ile fiyat ve güve-
nilir kapasite sağlanmaya çalışılırken, “sadece enerji” 
piyasalarında, olmayan elektrik bedelinin (Voll) veya 
bu bedele yaklaşmanın (ORDC) yeni yatırım sinyali 
vereceği tartışılmaktadır.

Bir diğer sorun ise, bu çok yüksek marjinal fiyata 
kimin ihtiyacı olduğudur. Çünkü teori sadece üretici ve 
tüketici üzerine kuruludur. Serbestleşme sonrası top-
tan satış ve perakendenin ayrılması sonucunda, sadece 
enerjiyi fiyatlayan piyasalarda bir kavram kargaşası 
oluşmuştur. Marjinal fiyat, kapasite darlığında, olma-
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Özgür ÇAKIR / EPDK -Enerji Uzmanı

01/06/2017 tarihli ve 7099-7 sayılı Kurul Kararı1
Kurumuzca yerli tarım ürünlerinden elde edilen biodi-
zelin ve etanolün harmanlanmasına yönelik zorunluluk 
getirilmesine ilişkin çalışmalar 2011 yılına dayanmak-
tadır. 19/09/2011 tarih ve 3427 sayılı Kurul Kararı ile 
“Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen benzin türleri-
nin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içeriğinin; 
01/01/2013 tarihi itibariyle en az %2 (V/V), 01/01/2014 
tarihi itibariyle en az %3 (V/V); Piyasaya akarya-
kıt olarak arz edilen motorin türlerinin ise yerli tarım 
ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) 
içeriğinin: 01/01/2014 tarihi itibariyle en az %1 (V/V), 
01/01/2015 tarihi itibariyle en az %2 (V/V), 01/01/2016 
tarihi itibariyle en az %3 (V/V), olması” zorunlu hale 
getirilmiştir.

Etanol harmanlanmasına ilişkin % 3 oranı halen geçerli 
olup ve 2016 yılında 73.330 ton etanol benzinle har-
manlanarak piyasaya arzı sağlanmıştır. Biodizel har-
manlaması zorunluluğuna ilişkin düzenleme ise Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının söz konusu zorun-
luluğun ülkemizin gıda güvenliği ve gıda fiyatları üze-
rinde olumsuz olası etkileri olabileceğine ilişkin görüşü 
neticesinde 12/06/2013 tarihli ve 4452/1 sayılı Kurul 
Kararı ile iptal edilmiştir. Tarım Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığının görüşünün iki yıldan kısa süre içinde ciddi 
bir şekilde değişmesi ve değişen bu görüş kapsamında 
EPDK’nın biodizel harmanlanma yükümlülüğünden 
vazgeçme zorunda kalması biodizel üreticilerini zor 
durumunda bırakmış ve ciddi bir atıl kapasite oluşma-
sına neden olmuştur. Bununla birlikte herhangi bir har-
manlama yükümlülüğü olmaksızın 2015 yılında 69.326 
ton 2016 yılında ise 64.075 ton biodizelin motorinle 
harmanlanması ihtiyari olarak gerçekleştirilmiştir. Yüz-
desel olarak 2016 yılında %0,28 oranında biodizel mo-
torinle harmanlanmıştır.

2017 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde, rafinerici, 
dağıtıcı ve biodizel işleme lisansı sahipleri ve konuya 
ilişkin derneklerin temsilcileri ile üç ayrı toplantı ger-
çekleştirilerek ülkemiz biodizel piyasasının durumu 
mercek altına alınmıştır. Toplantılarda çıkan sonuçlar 
ve ülkemizin güçlü biodizel üretim altyapısı ile dağıtıcı 
şirketlerin biodizel harmanlanması konusundaki tec-
rübeleri dikkate alındığında %0,5 oranında yerli tarım 
ürünlerinden veya bitkisel atık yağdan üretilen biodize-
lin motorinle harmanlanması yönünde bir çalışma baş-
latılması uygun görülmüş ve nihayetinde çalışma Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) takdirine su-
nulmuştur.

Bu kapsamda, Kurul’un 01/06/2017 tarihli toplantı-
sında alınan 7099-7 sayılı Karar ile Motorin Türlerine 

Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ ve Benzin 
Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ kabul edilmiş ve 
16/06/2017 tarih ve 30098 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır. Her iki Tebliğ de 2018 yılı itibariyle yü-
rürlüğe girecektir.

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında 
Tebliğ ile dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim 
yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum ünite-
leri hariç rafinericiden temin edilen motorininin topla-
mına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerin-
den ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin 
harmanlanmış olması zorunlu kılınmıştır. Rafineriler-
den kara tankeri dolum ünitelerinden ve dağıtıcılar arası 
ticaret kapsamında yapılan motorin ikmali herhangi bir 
harmanlama yükümlülüğü oluşturmamaktadır.

Kararda, biodizelin ilgili standarda uygun olarak üre-
tilmesi zorunluğuna ve harmanlamanın yapılması ile 
takibine ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Ayrıca pi-
yasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel 
fiyat oluşumunda rekabeti ve piyasayı bozucu durumla-
rın Kurum tarafından tespiti halinde, harmanlama ora-
nının yeniden belirlenebilmesine ilişkin Kurul’a yetki 
verilmiştir. 

Tebliğ, ülkemiz biodizel üretiminin gıda güvenliğini 
tehdit etmeyecek şekilde artırılması, biodizel üretim 
kapasite kullanım oranın yükseltilmesi ve bu konuda 
yeni yatırımların teşvik edilmesi, yerli tarımın ve bit-
kisel atık yağ toplanmasının desteklenmesi ve akarya-
kıt sektöründeki kaynak çeşitliliğinin sağlanarak arz 
güvenliğin artırılması ile iklim değişikliği ile mücadele 
hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan dağıtıcı lisansı sahipleri için daha önce 
benzin satışı üzerinden hesaplanan etanol harmanlama 
yükümlülüğünün, % 3 oranında herhangi bir değişik-
lik yapılmaksızın Benzin Türlerine Etanol Harman-
lanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tebliğ ile ithal edilen ve kara tankeri dolum 
üniteleri hariç rafinericiden temin edilen benzin mikta-
rı üzerinden hesaplanmasına karar verilmiştir. Bu Teb-
liğ ile, ülkemizde harmanlanan etanol miktarında bir 
değişiklik olmaksızın yükümlülük doğuran faaliyette 
bir değişikliğe gidilmiştir. Böylelikle Kurumumuz 
tarafından etanol harmanlanma yükümlüğünün daha 
sağlıklı takip edilmesi ve teminlerini rafineri kara do-
lumu ünitelere veya dağıtıcılar arası ticaret kapsamında 
sağlayan dağıtıcıların operasyonel maliyetlerinin azal-
tılması hedeflenmiştir.
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KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Alınan 22/06/2017 tarihli 
Kurul Kararlarının Değerlendirilmesi2

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22/06/2017 tarihli top-
lantısında lisanssız elektrik üretimine ilişkin bir takım düzen-
lemeler içeren Kurul Kararları alınmıştır. İlgili Kurul Kararları 
sektör paydaşlarının bilgilendirilmesi ve şeffaf bir piyasa yapısı-
nı teminen 24 Haziran 2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayınlanmıştır. Her bir Kurul Kararı kapsamında yapılacak 
iş ve işlemler hakkında ayrıntılı bir kamuoyu duyurusu hazırla-
narak Kurum internet adresinde de paylaşılmıştır. 
Bilindiği üzere, 6446 sayılı Kanun’un (Kanun) 14 üncü madde-
si ile “Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler” düzenlenmiş, lisans 
alma yükümlülüğünden muaf tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası 
elektriğin YEKDEM’den faydalanabileceği ve bu üretim tesis-
lerine ilişkin usul ve esasların Kurumumuz tarafından çıkarılan 
yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 
14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, lisans alma 
ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın elektrik enerjisi üre-
tebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esaslar; 
02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiş olan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) ve Elektrik Piyasa-
sında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygu-
lanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) ile düzenlenmiştir. 
Yönetmelik’in “Amaç” başlıklı birinci maddesinde tüketicilerin 
elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesisle-
rinden karşılanması, etkin kullanımın sağlanması ve şebeke ka-
yıplarının önlenmesi gibi hususlar yer alırken, lisanssız elektrik 
üretiminin ülkemizdeki gelişim sürecine bakıldığında gerek baş-
vuru gerek onaylanan proje gerekse geçici kabulü tamamlanarak 
işletmeye giren tesis sayısı dikkate alındığında sektörün tüketim 
gücü çok düşük ancak üretim kurulu gücü 1 MW’a kadar olan 
ve Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında kurulan üretim tesislerine çok yoğun ilgi gösterdiği 
görülmektedir.
Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kap-
samında kurulan/kurulacak tesisler Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
Genel Müdürlüğü’nce tahsis edilen kapasiteler kapsamında olup, 
kapasitenin başvuru sahibi kişiler arasında tanziminde Yönetme-
lik’in 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılacak de-
ğerlendirmelerde ‘Başvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim 
miktarının diğer başvurulardan yüksek olması’ kriteri çok büyük 
önem arz etmektedir. Bu sebeple özellikle başvurunun yoğun 
olduğu dönemlerde ve bölgelerde her ay düzenli olarak yapılan 
başvuruların değerlendirilmesi safhasında daha fazla tüketimi 
olan kişiler öne geçerek söz konusu kapasitelere dolayısı ile li-
sanssız elektrik üretim tesisi kurma hakkına sahip olmuşlardır.
Bununla birlikte, son dönemlerde lisanssız elektrik üretim tesisi 
ile ilişkilendirilen tüketim tesislerinde görevli tedarik şirketle-
rince usulsüz elektrik tüketim yapıldığına dair tespitler yapıldığı 
bilgisine ulaşılmıştır. Usulsüz elektriğin tanımı ve usulsüz elekt-
rik kullanımına ilişkin düzenlemeler Elektrik Piyasası Tüketici 
Hizmetler Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinde yer almaktadır. 
Benzer biçimde usulsüz elektrik kullanımının dışında, lisans-
sız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin borca bağ-
lı elektriğinin kesilmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin 
sonlanması hallerinde uygulanacak ilke kararları alınarak izlene-
cek yol belirlenmiştir. Buna göre usulsüz elektrik kullanılması, 
borca bağlı elektriğin kesilmesi ve/veya perakende satış söz-
leşmesinin sonlandırılması halinde aykırılık giderilinceye dek 
üretilen elektriğin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate 
alınması gerektiği 7150-1 ve 7150-2 sayılı Kurul Kararları ile 
hüküm altına alınmıştır.
Lisanssız üretim tesisleri ile ilişkilendirilen tüketim tesislerinden 

kaynaklı durumlar hakkında alınan bu Kurul Kararlarına ilaveten 
22/06/2017 tarihli toplantısında Kurul, lisanssız elektrik üretim 
tesisleriyle alakalı Kararlar da almıştır. 
Yönetmelik’in 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile Bağlantı An-
laşması imzalamış gerçek/tüzel kişilerin kurulu güç artış talebin-
de bulunmaları halinde bu taleplerinin nasıl değerlendirileceğine 
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmeliğe 23/03/2016 ta-
rihli değişiklik sonrasında ise bir defaya mahsus ve yüzde on ile 
sınırlı olmak kaydıyla Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu’nda 
(Çağrı Mektubu) yer alan kurulu güçte eksiltmeye gidilebilece-
ğine ilişkin bir fıkra eklenmiştir. Gelişen süreçte Kurumumuza 
muhatap birtakım yazılar ile Çağrı Mektubunda yer alan kurulu 
güçler dışında artış ya da azalışlar ile proje onayları yapıldığı, 
tadilat projelerinin geliştirildiği belirtilerek bu projelere ilişkin 
iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin görüş talep edilmiştir. Bu 
kapsamda genel bir prensip belirlemek adına ilgili şebeke iş-
letmecilerinden “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunda yer 
alan ve tahsisi gerçekleştirilen kurulu güç dışında iş ve işlemleri 
devam ettirilen üretim tesislerine ilişkin bilgilerin’ Kurumumuza 
iletilmesi istenmiştir.
Lisanssız elektrik üretimine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında 
onaylanan projelerin yaklaşık %20’lik kısmında kurulu güç de-
ğişikliği olduğu görülmekle birlikte bunların çok büyük kısmının 
Kanun’da 1 MW ile sınırlanan gücün pik güç (rüzgardaki meka-
nik güç) bazında daha yüksek seviyelere yükseltilmesi vasıtasıy-
la yapıldığı tespit edilmiştir.
Kurulu güçte yapılan artış ve azalışlar hakkında ise 7150-3 ve 
7150-4 ve 7150-5 sayılı Kurul Kararları ile üç ilke kararı alına-
rak sürecin bundan sonra yönetim ilkeleri belirlenmiştir. Buna 
göre 01/07/2017 tarihinden itibaren; kurulu güç artışı olması, 
bu artışın Kanun’da belirtilen 1 MW sınırını aşması ve siste-
me 1 MW’ın üzerinde bir güç ile enerji verilmesi durumunda 
YEKDEM kapsamındaki ödemeler, ilgili iş ve işlemler ta-
mamlanarak Çağrı Mektubu’nda yer alan güce ulaşılıncaya 
kadar yapılmayacaktır. Çağrı Mektubu gücünün aşılması an-
cak bu aşımın 1 MW’ın üzerine çıkmaması halinde “Lisanssız 
Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşma-
sı”nda tanımlanan ilgili cezai şartlar uygulanacaktır. Çağrı Mek-
tubu’nda yer alan gücün altında işlemleri devam eden projelerle 
ilgili ise herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın ilgili mevzuat 
kapsamındaki iş ve işlemler devam ettirilecektir.
Lisanssız üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun uyarınca, YEKDEM 
kapsamında değerlendirilmekte ve YEKDEM maliyetleri elekt-
rik piyasası mevzuatı kapsamında tedarik şirketlerine, EPİAŞ 
uzlaştırma hesaplamalarında tedarik şirketlerinin enerji çekişleri 
oranında yansıtılmaktadır. Bu kapsamda görevli tedarik şirketle-
rinin tarifeleri Kurumumuz tarafından düzenlenmekte olup tarife 
hesaplamalarında YEKDEM maliyetleri EPİAŞ tarafından belir-
lenen uzlaştırma tutarları dikkate alınarak tüketicilere yansıtıl-
maktadır. YEKDEM maliyetlerinin görevli tedarik şirketlerinin 
tarifeleri içerisinde dikkate alınması Perakende Enerji Satış Fi-
yatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 17 nci maddesin-
de düzenlenmiştir. Özel tedarik şirketleri de aynı şekilde EPİAŞ 
tarafından kendilerine fatura edilen YEKDEM maliyetlerini tü-
keticilere vermiş oldukları teklifler kapsamında dikkate almakta 
ve tüketicilere yansıtmaktadır. Dolayısıyla YEKDEM maliyetleri 
son tüketiciler tarafından elektrik faturaları üzerinden karşılan-
maktadır. Söz konusu Kurul Kararları ile, lisanssız elektrik üre-
tim mevzuatına aykırı durumlar giderilinceye kadar son tüketici-
ye herhangi bir bedel de yansıtılmamış olacaktır.
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4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca, do-
ğal gaz dağıtım sektörüne yönelik geniş çaplı tarife 
belirleme çalışmaları 2012 yılında hayata geçirilmiştir. 
Bu çalışmalar çerçevesinde birinci tarife uygulama dö-
nemi olarak adlandırılan 2012-2016 dönemindeki tari-
fe çalışmalarına esas temel düzenleyici işlemler Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yü-
rürlüğe konmuştur. Bu düzenlemelerin en önemlisi 
olarak nitelendirilebilecek Doğal Gaz Dağıtım Şirket-
leri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları da (3580 
sayılı Metodoloji) bu dönemde yürürlüğe girmiştir. 
Bunun yanında bu dönemde bu dönemde geçerli ola-
cak itfa süresi 22 yıl olarak tespit edilmiş, ayrıca söz 
konusu dönemde geçerli olan reel makul getiri oranı 
%11,83 (vergi öncesi) olarak belirlenmiştir. 

Birinci tarife uygulama dönemi 31/12/2016 tarihinde 
sona ermiştir. Bu çerçevede EPDK tarafından 2016 
yılından itibaren yeni döneme yönelik çalışmalara hız 
verilmiş ve ilk olarak Doğal Gaz Piyasası Tarifeler 
Yönetmeliği (yeni Yönetmelik) 13/10/2016 tarihli ve 
29856 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yeni dönem çalışmalarının uzantısı olarak 
geçtiğimiz günlerde EPDK tarafından bir dizi yeni 
düzenleme hayata geçirilmiş olup, bu düzenlemelere 
ilişkin detaylar aşağıda ortaya konmuştur.

YENİ METODOLOJİ 

Yürürlüğe giren düzenlemelerden en önemlisi 
22/06/2017 tarihli ve 7139 sayılı Kurul Kararı ile 
kabul edilen ve 01/07/2017 tarihli ve 30111 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal 
Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 
Esasları (Yeni Metodoloji)’dır.

Yeni Metodoloji’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte 
3580 sayılı Metodoloji genel itibariyle yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bunun yanında, 3580 sayılı Metodo-
loji’nin bir takım hükümlerinin yeni tarife uygulama 
dönemi hesaplamalarına da etkileri olduğundan, ilgili 
hükümler şirketlerin 2017 başı Düzenlenmiş Varlık Ta-
banı (DVT) değerleri Kurul tarafından onaylana kadar 
yürürlükte olmaya devam edecektir.

Yeni Metodoloji ile getirilen önemli yenilikler şu 
şekilde sıralanabilir:

(1) Yeni Metodoloji’de gerek yeni sistemde yer 
verilen gerekse 3580 sayılı Metodoloji’de yer veril-
mekle beraber tanımı yapılmayan terimlere yönelik 
tanımlar geliştirilmiştir. Bu itibarla araştırma ve 
geliştirme faaliyeti (Ar-Ge), düzeltilmiş reel makul 
getiri oranı (RMGOd), kalite faktörü (KF), norma-
lize edilmiş işletme gideri kümeleme, tarifeye esas 
net yatırım tutarları (TNYG, TNYÖ ve TNYH) 

gibi yeni terimlere doğal gaz tarife mevzuatında ilk 
defa yer verilmiştir.

(2) Tarife belirleme sürecinin ilkesel olarak bir 
önceki tarife uygulama döneminin tamamlanması-
nı müteakip başlatılması öngörülmüş, talep edilen 
bilgi/belgelerin sunulma süresinin (4 ay) Kurum 
tarafından değiştirilmesine imkan tanınmış ve talep 
edilecek bilgi/belgeler uygulamada sunulan veriler 
ile uyumlaştırılmıştır. Ayrıca, yeni tarife uygulama 
dönemi için geçerli olacak sistem kullanım bedel-
leri belirleninceye kadar mevcut sistem kullanım 
bedellerinin uygulanmasına devam edileceği ve 
bu süre zarfında oluşan gelir farklarının tarife he-
saplamalarında ayrıca dikkate alınacağı bir sistem 
getirilmiştir.

(3) Yeni Metodoloji’de Gelir Gereksinimi (GG) 
formülü “Yatırım Bileşeni” ve “İşletme Gideri 
Bileşeni” şeklinde yeniden tanımlanmış, ayrıca 
İşletme Gideri Bileşeni (İGB) için verimlilik uy-
gulamasını da gösterecek şekilde yeni bir formül 
geliştirilmiştir.

(4) Dağıtım şirketlerinin şebeke harici varlıkları-
nın şirket büyüklüğünü en iyi temsil eden işletme 
giderleri ile ilişkili olduğu değerlendirilmiş ve 
Yeni Metodoloji’de bu varlıklar karşılığında işlet-
me giderleri içerisinde bir bütçe/gider kalemi ön-
görülmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Böylelikle, 
dağıtım şirketlerinin ihtiyacı olan şebeke harici 
varlıkları satın alma ya da kiralama noktasında ve-
recekleri kararlarda tarife kurgusunun etkisi önemli 
ölçüde azaltılmıştır.

(5) Tarife hesaplamalarında ve sistem kullanım 
bedellerinin güncellenmesinde Yi-ÜFE yerine 
TÜFE benimsenmiştir.

(6) Tarife hesaplamalarında dikkate alınan gider-
lerin/maliyetlerin yatırım harcaması (CAPEX) ya 
da işletme gideri (OPEX) altında değerlendirilip 
değerlendirilmemesi noktasında tarife hesaplama-
larında kabul görmüş ancak mevzuatta yer almayan 
hususlar Yeni Metodoloji’de net olarak sınıflandı-
rılmıştır.

(7) Yeni Metodoloji ile getirilen en önemli ye-
niliklerden bir tanesi makul getiri tutarının hesap-
lanmasına yönelik minimum getiri tutarı uygula-
masıdır. Bu uygulama ile özellikle varlık tabanları 
eriyen ve yatırımları azalma eğiliminde olan (ya da 
bağlantı gelirleri bağlantı maliyetlerinin çok üze-
rinde olduğu için küçük olan mevcut varlık taban-
ları hızla eriyen) şirketler açısından işletme gider-
leri üzerinden hesaplanacak bir tutarın minimum 
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getiri tutarı olarak dikkate alınabilmesine imkân 
veren bir yaklaşım geliştirilmiştir.

(8) Yeni Metodoloji, yatırım tavanının tespiti, 
kullanımı ve eksik/fazla gerçekleşmelerin tarife 
hesaplamalarına yansıması noktasında önemli ye-
nilikler getirmiştir. Bu kapsamda;

- Kurul tarafından onaylanan yatırım bütçesinin (ya-
tırım tavanı), belirli koşullar altında yıllar arasında 
aktarılmasına izin verilmiştir.

- Bağlantı maliyetleri yatırım tavanı kapsamından 
çıkartılmıştır. Yani, bağlantı maliyetleri ile bağlan-
tı gelirleri için öngörü yapmak yerine bu kalemle-
re ilişkin gerçekleşmelerin dikkate alınarak tarife 
hesaplamalarına dahil edildiği bir yöntem benim-
senmiştir. Diğer taraftan, mücbir sebep nedeniyle 
yapılamamış, ancak yeni tarife uygulama dönemi 
içerisinde yapılacak yatırımlar için ihtiyaç duyu-
lan bütçenin yatırım tavanı kapsamında dikkate 
alınması (yatırım tavanı olarak onaylanmış bütçe 
içerisinden kullanılması) uygun görülmüştür.

- Dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilen yatırım 
tutarının tarife uygulama dönemi başında onaylan-
mış yatırım tavanının altında ya da üstünde kalma-
sı hallerinde düzeltme işleminin aynı yöntem ile 
yapılacağı bir mekanizma öngörülmüştür.

(9) Mevcut dağıtım bölgesinin Kurul tarafından 
“şehir ilavesi” suretiyle genişletilmesi hususunda 
Yeni Metodoloji ikili bir yapı getirmiştir. Bu itibar-
la;

- Tarife revizyonu talebinde bulunmayan ve/fakat 
genişleyen şehirler için ek yatırım ihtiyacı doğan 
şirketlerin daha sonra ilgili şehirler için tarife re-
vizyonu yapılmaması koşuluyla bu ihtiyaçlarını 
mevcut bölge için Kurul tarafından onaylanmış 
yatırım tavanından karşılamalarına imkân tanın-
mıştır.

- Mevcut dağıtım bölgesi şehir ilavesi suretiyle ge-
nişletilen dağıtım şirketi tarafından talep edilme-
si ve Kurul tarafından uygun görülmesi halinde, 
tarife uygulama dönemi için belirlenmiş olan pa-
rametrelerde değişiklik yapılabilmesine (tarife re-
vizyonuna) izin verilmiştir.

Böylelikle, Yeni Metodoloji şehir genişlemeleri 
için tarife revizyonu talebinde bulunmaları ya da 
tarife revizyonu olmaksızın ek yatırım ihtiyaçlarını 
mevcut yatırım tavanından kullanmaları konusun-
da dağıtım şirketlerine alternatif iki seçenek sun-
muştur. 
(10)  Yeni Metodoloji’de düzenlenmiş işletme 
giderlerine ilişkin olarak ilkeler ve unsurlar detaylı 
olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden en 
önemlisi işletme gideri analizinde normalizas-
yon yaklaşımının getirilmiş olmasıdır. Bu suretle 
düzenlenmiş işletme gideri hesaplamalarında aşa-
ğıdaki esaslar gözetilerek normalize edilmiş işlet-
me giderleri dikkate alınacaktır.

- Makul olmayan artışların dikkate alınmaması,

- Arızi nitelik taşıyanlar ile daha önce oluşmuş 
ancak gelecekte oluşmayacak olan gider kalemle-
rinin düzenlenmiş işletme giderlerinden düşülmesi,

- Önceki yıllarda oluşmamış ancak gelecekte 
oluşması muhtemel işletme giderleri düzenlenmiş 
işletme giderlerine ilave edilmesi,

(11)  Dağıtım şirketlerinin müşterilerden alabilece-
ği gelirler açıkça sayılmıştır.

(12)  Kalite faktörü, SKB güncelleme formülüne 
dâhil edilmiştir. Dönem içerisinde kalite faktörü 
belirlenmesi durumunda doğrudan uygulanmasına 
yönelik mevzuat altyapısı oluşturulmuştur.

(13)  Şirket birleşmelerinde tarifelerin nasıl 
belirleneceği ilkesel olarak tanımlanmıştır.

DİĞER DÜZENLEMELER

Yeni Metodoloji’nin yanı sıra EPDK tarafından yeni 
tarife uygulama dönemi hesaplamalarıyla ilgili getiri-
len diğer düzenlemeler şunlardır:

(1) 22/06/2017 tarihli ve 7140 sayılı Kurul Ka-
rarı ile ikinci tarife uygulama dönemi 01/01/2017 
(dahil) - 31/12/2021 (dahil) olmak üzere 5 (beş) yıl 
olarak belirlenmiş, ayrıca ikinci tarife uygulama 
dönemi için itfa süresinin 22 (yirmiiki) yıl olarak 
dikkate alınması uygun görülmüştür.
(2) 22/06/2017 tarihli ve 7141 sayılı Kurul Ka-
rarı ile ikinci tarife uygulama dönemi için reel ma-
kul getiri oranı %12,85 (vergi öncesi), düzeltilmiş 
reel makul getiri oranı ise %12,074 (vergi öncesi) 
olarak belirlenmiştir.
(3) 22/06/2017 tarihli ve 7142 sayılı Kurul Ka-
rarı ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin ikinci tarife 
uygulama dönemi tarife hesaplamalarında gerçek-
leşen yatırımların maliyet analizine yönelik usul ve 
esaslar belirlenmiştir. Bu düzenleme ile getirilen 
analiz yöntemi esas itibariyle birinci tarife uygula-
ma dönemi için tatbik edilen yönteme (eski düzen-
leme) benzemektedir. Ancak, yeni düzenleme, eski 
düzenlemeden farklı olarak birim yatırım maliyet-
leri sektör ortalamasının altında olan dağıtım şir-
ketlerine belirli oranda teşvik verilmesi yaklaşımını 
benimsemiştir. Böylelikle, uzun vadede yatırım-
ların daha düşük maliyetler ile gerçekleştirilmesi, 
bunun sonucunda da yatırım harcamalarında sektör 
genelinde verimlilik sağlanması hedeflenmiştir.
(4) 22/06/2017 tarihli ve 7143 sayılı Kurul Ka-
rarı ile birinci tarife uygulama döneminde ger-
çekleştirilen yatırımların ilgili dönem yatırım ta-
vanının altında ya da üzerinde kalıp kalmadığının 
tespitinde dağıtım şirketlerinin fiili yatırım tutarla-
rının dikkate alınması uygun görülmüştür.
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Bilindiği üzere, 4628 sayılı mülga Elektrik Piyasası Ka-
nunu ile lisanslanma süreci, uygun bulma ve üretim lisan-
sı verme olarak iki aşamaya bölünmüştü. Ardından gelen 
6446 sayılı yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu’nda 
belirtilen hükümlere göre ise, elektrik üretim faaliyetin-
de bulunmak isteyen tüzel kişiler, planlamakta oldukları 
tesislerin inşaatına başlama konusunda gereken onay ve 
izinleri alabilmek için öncelikle önlisans almaktalar. Bu 
izinlerin tamamlanması sonrasında ise, söz konusu üretim 
tesislerinin inşaatını tamamlamak amacıyla Kurumumuz-
ca verilen üretim lisanslarını alan üretim şirketleri bu yol 
haritasına göre süreci işleterek, lisans aşamasından sonra 
Kuruma 6 ayda bir olmak üzere ilerleme raporları da sun-
mak suretiyle, tesislerinin inşaatını tamamlayarak işlet-
meye almaktalar. Söz konusu önlisans ve lisansları, Şir-
ketlere çeşitli hak ve yükümlülükler getirmekle birlikte, 
mevcut durumlarına göre (önlisanslı veya lisanslı) üretim 
şirketleri, mevzuatta yer alan hükümlere göre mücbir ve/
veya haklı sebepleri bulunmadığı müddetçe önlisans veya 
lisanslarında belirlenen süreler içerisinde tesislerin işlet-
meye alınabilmesi için gerekli izin veya onayları almakla 
veya tesislerinin inşaatını tamamlamakla yükümlüler. Bu 
süreler, Şirketler tarafından sunulan gerekçelerin Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından uygun 
bulunması durumunda haklarında Kurul Kararı alınarak 
ileri bir tarihe ötelenebilmekle birlikte, söz konusu yü-
kümlülükler zaruri durumlar hariç olmak üzere ortadan 
kaldırılmamaktadır. Bunun da ötesinde, gerekçeleri uy-
gun bulunmayan Şirketlerin önlisans veya lisansları iptal 
edilerek, teminat mektupları irat kaydedilmekte, lisanslı 
projelerde ise lisansları iptal edilen tüzel kişiler ve bun-
ların %10 ve üzerindeki ortakları da 3 yıl süre ile yasaklı 
listeye alınmaktadır.

Bununla birlikte, 27/05/2017 tarihli ve 30078 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı “Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun”un 18 inci maddesi ile, 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’na Geçici 21 inci madde eklendi. Söz 
konusu Kanun maddesine aşağıda yer verilmektedir:

“MADDE 18 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“Üretime geçememiş önlisans veya lisanslara ilişkin 
işlemler

GEÇİCİ MADDE 21 – (1) Mevcut üretim veya otopro-
düktör önlisanslarını, lisanslarını ya da lisans başvuru-
larını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde 
Kuruma başvurmaları hâlinde önlisansları, lisansları 
veya lisans başvuruları sonlandırılarak teminatları iade 
edilir.””

Burada Kanun Koyucunun, tıpkı 6446 sayılı Kanunun 
Geçici 9 uncu maddesi ile getirilen 30/03/2013 tarihin-
den itibaren 1 ay içerisinde başvurulması durumunda ol-
duğu gibi, herhangi bir sebeple projesinden vazgeçmek 
isteyen tüzel kişilere, sonlandırma başvurularını belirli 
süre içerisinde yapmak kaydıyla tek seferlik “teminat 
iradı yapılmaksızın projeden çekilme hakkı” verdiği gö-
rülmekte. Buna göre, üretim ve otoprodüktör lisansları 
ile önlisanslarını veya bunlara ait başvurularını sonlan-
dırmak isteyen tüzel kişiler, Kanunun kendilerine verdiği 
haktan yararlanmak için 27 Temmuz 2017 tarihine ka-
dar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (Kurum) baş-
vurabilecekler. Kurul tarafından söz konusu sonlandırma 
başvurularının uygun bulunması durumunda, söz konusu 
tüzel kişilerin ilgili lisans, önlisans veya lisans başvurula-
rı sonlandırılarak teminat mektupları iade edilebilecektir. 

Bu husus kapsamında, söz konusu Kanun maddesinden 
yararlanmak isteyen tüzel kişilerin başvuruları Kuruma 
geçen süre içerisinde ulaşmaya başlamış, buna istinaden 
de ilgili sektör Dairesi olan Elektrik Piyasası Dairesi ta-
rafından söz konusu talepler Kurul gündemine sunulma-
ya başlanmıştır. Bu yazının hazırlandığı tarih itibariyle, 
Kurul’un 15/06/2017, 22/06/2017 ve 07/07/2017 tarihli 
toplantı gündemlerine intikal ettirilen müzekkereler kap-
samında alınan kararlar ile ilk aşamada toplamda 43 adet 
hidroelektrik, termik ve jeotermal enerjiye dayalı santra-
lin önlisans ve lisansları sonlandırılarak teminat mektup-
ları iade edilmiştir. İlerleyen süreçte söz konusu kapsam-
da tüm kaynak türlerindeki santraller için alınmakta olan 
sonlandırma başvurularının peyderpey Kurul gündemine 
intikal ettirilerek sonlandırma işlemlerinin tamamlanaca-
ğı öngörülmektedir. Bununla birlikte, sektör oyuncuları-
nın söz konusu süre kısıtına dikkat etmesi ve bu minvalde 
bir başvuru yapacaklar ise, bunu vaktini geçirmeden ve 
usulüne uygun şekilde Kuruma yapmaları gerektiği husu-
su önem arz etmektedir.
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Köksal Onur İNCİ / EPDK - Enerji Uzmanı

Lisans, Önlisans veya Lisans Başvurularının Sonlandırılmasına 
İlişkin Alınan 15/06/2017, 22/06/2017 ve 07/07/2017 Tarihli 
Kurul Kararlarının Değerlendirilmesi
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

Enerji İstatistikleri

KURULUŞ TÜRÜ
2017 NİSAN

KURULU GÜÇ 
(MW)

ORAN 
 (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 49.094,10 62,57

EÜAŞ SANTRALLERİ 20.352,84 25,94

YAP İŞLET SANTRALLERİ 6.101,81 7,78

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 1.529,03 1,95

YAP-İŞLET-DEVRET SANT. 1.378,90 1,76

TOPLAM 78.456,68 100,00

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

 Enerji Dağıtım Fon/Pay/
Vergi

%18 
KDV’li  

Sanayi OG 20,5219 5,4954 0,8209 31,6690

Sanayi AG 20,5219 8,5478 0,8209 35,2709

Mesken 21,4058 11,7775 1,7125 41,1770

Ticarethane 21,4074 12,0687 1,7126 41,5227

Tar. Sulama 19,5489 9,8988 1,5639 36,5937

2017 Yılı Nisan Ayı İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

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

*Serbest üretim şirket-
leri, Yap-İşlet, İşletme 
Hakkı Devri ve Yap-İş-
let-Devret santrallerinin 
kurulu güç ve üretim 
değerlerini kapsamak-
tadır.

PTF: Piyasa Takas 
Fiyatı

SMF: Sistem Marjinal 
Fiyatı

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

LİSANSLI ÜRETİM* 93.702.648,8 MWh

LİSANSSIZ ÜRETİM** 663.791,48 MWh

LİSANSLI KURULU GÜÇ* 78.456,68 MWe

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ

1.415,27 MWe

FATURALANAN 
TÜKETİM

72.887.799,8 MWh

İTHALAT 980.984,72 MWh

İHRACAT 999.788,13 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

147,99 TL/MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF

141,38 TL/MWh

KAYNAK TÜRÜ
2017 NİSAN

KURULU GÜÇ (MW) ORAN (%)

DOĞAL GAZ 25.635,60 32,67

BARAJLI HİDROLİK 19.720,43 25,14

LİNYİT 9.269,56 11,81

İTHAL KÖMÜR 7.473,85 9,53

AKARSU 7.233,49 9,22

RÜZGÂR 6.017,93 7,67

JEOTERMAL 850,78 1,08

FUEL OİL 690,39 0,88

TAŞ KÖMÜRÜ 631,90 0,81

BİYOKÜTLE 494,98 0,63

ASFALTİT 405,00 0,52

NAFTA 16,87 0,02

GÜNEŞ 12,90 0,02

LNG 1,95 0

MOTORİN 1,04 0

TOPLAM 78.456,68 100

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2017 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)

124,46 20.446,11    21.329,84 181,50 20.570,57 21.511,34

2017 Yılı Nisan Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre İthalat Miktarı (Milyon Sm3)

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı

Rusya Federasyonu 10.372,34    

15.773,90    İran 3.227,85

Azerbaycan 2.173,71    

LNG

Cezayir 2.010,40

4.672,21   Nijerya 988,91    

Diğer 1.672,90    

Toplam 20.446,11    

LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2017 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)

365.822 987.776 1.207.209 131.977 1.353.598 1.339.186

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

2017 YILI HAZİRAN AYI ORTALAMALARINA GÖRE AKARYAKIT FİYAT OLUŞUMU

Otogaz

2017 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 1.834.292 0 1.265.216 655.437 1.834.292 1.920.653

Motorin Türleri 3.484.710 3.427.662 176.344 6.819.794 6.912.372 6.996.139

Fuel Oil Türleri -68.816 331.818 55.077 212.973 263.002 268.049

Havacılık Yakıtları 1.460.810 55.561 1.135.988 366.475 1.516.371 1.502.464

Denizcilik Yakıtları 1.104.495 170,888 1.109.667 10.461 1.104.666 1.120.127

Genel Toplam 7.815.491 3.815.212 3.742.292 8.065.140 11.630.703 11.807.432
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2017 Yılı Nisan Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)

TÜPLÜ 250.360 20,74

DÖKME* 55.779 4,62

OTOGAZ 901.070 74,64

Toplam 1.207.209 100

    *Standardize LPG dâhil toplam satış
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Turan Güneþ Bulvarý Akçam Plaza 
No:100/3 Çankaya-Ankara- Türkiye 06550
T. +9 0312 438 45 00 F. +9 0312 438 46 00
www.tbenerji.com.tr • info@tbenerji.com.tr

TBENERJÝ
T B  E n e r j i  D a n ı ş m a n l ı k

T B  E n e r j i  D a n ı ş m a n l ı k  e n e r j i  p r o j e l e r i  i ç i n  
d a n ı ş m a n l ı k  h i z m e t i  s a ğ l a r

•  Sektörel İzleme ve Değerlendirme

• Yatırım Stratejisi ve Planlama

• Proje Değerlendirme

• Saha Etüdü

• Temel Dizayn

• Fizibilite

• Elektrik ve Doğalgaz Tarife Metodolojisi ve Analizi

• Elektrik ve Doğalgaz Sektörlerinde Stratejik Mevzuat Analizi

• Termik Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri


