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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Bakan Dönmez, bu yıl başında e-maden uygulamasının devreye alındığını hatırlatarak, 

bugün itibarıyla 22 bin 200 maden ruhsatının iş ve işlemlerinin, 19 ana modül ve 133 

alt süreçle birlikte e-devlet üzerinden yapılabildiğini kaydetti. Sistem üzerinden 18 bin 

ruhsat sahibine, 3 bin 100 yetkilendirilmiş tüzel kişiye ve 6 bin 700 daimi nezaretçiye 

elektronik ortamda hizmet sağlandığını belirten Dönmez, e-maden üzerinden bugüne 

kadar 4 milyon e-sevk fişi, 3 bin 500 maden ruhsatı ve 1800 işletme izni düzenlendiğini 

söyledi. Bakan Dönmez, sistem üzerinden 2 bin 500 ruhsat müracaatında 

bulunulduğunu ve e-maden destek masasına iletilen 6 bin talebin yerine getirildiğini 

belirtti. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye Bilim 

Akademisi'nin düzenlediği "Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli"nde değerlendirmelerde 

bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin 81 il merkezinde doğal gaza erişimin sağladığının altını 

çizerek, “Bugün itibarıyla iletim hatlarımız 18 bin kilometreye, dağıtım hatlarımız 144 

bin kilometreye ulaşmış durumda. 81 il merkezinde gaz erişimi söz konusudur. Yaklaşık 

67 milyon vatandaşımız doğal gaza kesintisiz şekilde erişmektedir. Türkiye'nin doğal 

gaz arz güvenliğini sağlamak ve altyapısını geliştirmek çok önemli ve bu yönde 

çalışmalar sürüyor. Aliağa ve Hatay-Dörtyol'da iki FSRU'yu (yüzer LNG depolama ve 

gazlaştırma ünitesi) sisteme kazandırmıştık. Üçüncüsü için çalışmalar Saros'ta devam 

ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl altyapımıza kazandırılmış olacak.” diye konuştu. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca “Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin 

Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” kabul edildi. Yapılan 

başlıca önemli değişiklikler ise şu şekilde;  

• Mevcut Usul ve Esaslara göre depolama yükümlülüğünden hâlihazırda muaf olan 

yerli doğal gaz üreten şirketlerden yerli doğal gaz alıp satışını yapan diğer lisans 

sahiplerine de bu yerli doğal gaz satışı kadar depolama muafiyeti getirildi. Böylece 

yerli doğal gaz üretimine verilen destek oranı arttırıldı.  

• Boru hatlarının ulaşmadığı ilçelere taşımalı yöntemlerle doğal gaz ulaştırılması 

amacıyla dağıtım şirketlerine yapılan LNG/CNG satışı da depolama 

yükümlülüğünden muaf tutuldu.  

• Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan lisans sahiplerinin yılsonu gerçekleşen 

satış rakamına göre değil, sene başında yaptıkları tedarik sözleşmelerinde 

belirtilen rakama göre depolama yükümlülüğünün hesaplanması kuralı getirildi. 

• Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan tedarikçilerin satış sözleşmelerini her 

yıl Ocak ayı sonuna kadar Kuruma sunmaları kuralı getirildi.  
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• Doğal gaz ithalatçıların yükümlülük miktarının %100’ünün, toptan satıcıların 

yükümlük miktarının ise %80’inin kış sezonu öncesi 1 Kasım itibarıyla yer altı 

doğal gaz depolarında bulundurulması zorunluluğu getirildi.  


