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2013 yılında basılmıştır. 
 

Bu bültende yer alan yazıların bilimsel, 

hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara ait 

olup, yazılar Enerji Uzmanları Derne-

ği’nin veya yazarların çalıştığı / ilişkili 

olduğu kurum/kuruluşların görüşünü 

yansıtmamaktadır. 

 

Bu derginin içeriği Enerji Uzmanları 

Derneği’nin üretimi olup dergi içeriği-

nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  

gereğince izinsiz kullanılması yasaktır. 

Yazı içerikleri, dergi ve yazar ismi 

kaynak gösterilerek kullanılabilir.  

Merhabalar, 

Yeni bir sayı ve yeni bir heyecanla yeniden birlikteyiz. 2009 yılından 

beri Enerji Piyasası Bülteniyle ülkemiz enerji piyasasında devam 

eden tartışmalara katkıda bulunmak ve gelişmeleri değerlendiren, yol 

gösteren, ufuk açan yazıları sizlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu 

amacımıza bir ölçüde ulaşabildiğimizi de düşünüyoruz. Diğer yandan 

elbette hedefimiz daha da iyi yayınlarla sizlerin karşınıza çıkmaktır. 

Bu yöndeki çabalarımızı devam ettireceğiz. 

Bu sayımızda yer alan yazıların ilgililere faydası olması dileğiyle, 

İyi okumalar… 

 

Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik çıkartılan düzenlemeler ve yeni 

uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki gelişmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uz-

man görüşlerinin yer aldığı süreli bir yayın olarak oluşturulmuştur. Enerji piyasasıyla ilgilenenlerin bilgi dağarcığına katkı-

da bulunmak isteyen okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile birlikte derneğimiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini 

olabildiğince geniş kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaşabilme fırsatını da yakalamış olacaklardır. 

Enerji Piyasası Bülteni’ne gönderilecek yazılar, 3000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalı, herhangi bir kaynaktan 

yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer verilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde ya-

yımlanmamış olmalıdır. Yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilir-

ler.  

Enerji Piyasası Bülteni’ne Yazı Göndermek için... 
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E 
ski Elektrik Piyasası Kanunu (4628 sa-

yılı EPK) ile elektrik piyasası [1] faali-

yetleri üretim, iletim, dağıtım, toptan 

satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, 

ticaret, ithalat ve ihracat faaliyetleri olarak belir-

lenmişti. Elektrik piyasasında faaliyet gösterile-

bilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) tarafından verilecek lisans türleri; üre-

tim lisansı, iletim lisansı, dağıtım lisansı, toptan 

satış lisansı, perakende satış lisansı, otoprodük-

tör ve otoprodüktör grubu lisansı olarak düzen-

lenmiş, otoprodüktör grubu lisanslarına ilişkin 

olarak, 5784 Sayılı Kanun ile 4628 sayılı 

EPK’ya eklenen Geçici 16 ncı madde ile otopro-

düktör gruplarına mevcut lisanslarındaki hakları 

korunarak 30/06/2009 tarihine kadar üretim li-

sansı verileceği, hükme bağlanmıştır. Tablo 1, 

4628 sayılı EPK çerçevesinde elektrik piyasasın-

da hangi lisans türünün hangi faaliyetlerin yapıl-

masına olanak verdiğinin özetidir. 

(1): Kontrol oluşturmaksızın dağıtım şirketleri 

ile iştirak ilişkisine girebilir. 

(2): Özel sektör dağıtım şirketleri üretim lisansı 

almak ve hesapları ayrı tutulmak kaydıyla lisans-

larında belirtilen bölgelerde üretim tesisi kurabi-

lir. 

(3): Kendi bölgesinde, perakende satış lisansı 

alarak yapabilir. (Bulunduğu dağıtım bölgesinde, 

başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya 

kapasite temin edemeyen tüketiciler bulunması 

halinde, perakende satış lisansı alarak bu tüketi-

cilere perakende satış yapmak ve/veya peraken-

de satış hizmeti vermekle yükümlüdür.) 

(4): Kendi bölgesinde, perakende satış lisansında 

yazılı olması kaydıyla yapabilir. (Bulunduğu 

dağıtım bölgesinde, başka bir tedarikçiden elekt-

rik enerjisi ve/veya kapasite temin edemeyen 

tüketiciler bulunması halinde, perakende satış 

lisansı alarak bu tüketicilere perakende satış yap-

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSLAR VE FAALİYETLER:  

6446 SAYILI KANUN SONRASI DURUM 

Hasan ALMA 

  Faaliyet Türü 

Lisans Türü Üretim İletim Dağıtım 
Perakende 

Satış 

Perakende  

Satış Hizmeti 

Toptan 

Satış 
İthalat İhracat 

Serbest 

Tüketiciye 

Satış 

Üretim          X (1) X X X X X   

İletim X        X X X X X X X 

Dağıtım (2) X         (3) (4) X (5) X (6) 

Perakende Satış X X X (7) (8) X (9) X   

Toptan Satış X X X X X   (10) (10)   

Otoprodüktör (11) X X X X X X X (12) 

Tablo 1. 4628 sayılı EPK’ya göre elektrik piyasasında lisanslar ve yapılmasına olanak verdikleri faa-

liyetlerin özeti (Eski durum) 

    : Yapabilir      X  : Yapamaz 
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mak ve/veya perakende satış hizmeti vermekle 

yükümlüdür.) 

(5): Perakende satış lisansı almış olması ve li-

sansında bu faaliyetin yer alması koşuluyla dağı-

tım seviyesinden yapabilir. 

(6): Perakende satış lisansı almış olması kaydıy-

la kendi bölgesindeki ve lisansında yazılı olması 

kaydıyla başka bölgedeki serbest tüketiciye satış 

yapabilir. 

(7): Bölge sınırlaması olmaksızın yapabilir. 

(8): Lisansında yer almak kaydıyla bölge sınırla-

ması olmaksızın yapabilir. 

(9): Lisansında yer almak koşuluyla dağıtım se-

viyesinden yapabilir. 

(10): Lisansında yer almak koşuluyla yapabilir. 

(11): Kendi ihtiyacı için üretebilir. Artan miktar-

dan, ilgili mevzuat ile belirlenen kadarını (“Bir 

otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu, bir tak-

vim yılı içerisinde lisanslarına derç edilen yıllık 

ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının yüz-

de yirmisini piyasada satabilir. Arz güvenliği 

açısından ihtiyaç duyulacak hallere münhasır 

olmak üzere, Kurul bu oranı artırabilir…..”) 

satabilir. 

(12): Yapabilir, ancak ilgili mevzuat ile belirle-

nen limite tabidir. 

14/03/2013 Tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piya-

sası Kanunu ile, elektrik piyasası faaliyetleri üre-

tim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, 

piyasa işletim, ithalat ve ihracat faaliyetleri ola-

rak sayılmaktadır. Piyasa faaliyetlerinin yürütü-

lebilmesi için alınması gereken lisans türleri ise 

üretim lisansı, iletim lisansı, dağıtım lisansı, te-

darik lisansı ve piyasa işletim lisansıdır. Tablo 

2’de, 6446 sayılı Kanun çerçevesinde lisanslar 

ve faaliyetler özetlenmektedir. 

(1) Üretim şirketi tedarik etmekle yükümlendiği 

elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen, bir 

takvim yılı için lisansına dercedilen yıllık elekt-

rik enerjisi üretim miktarının, Kurul tarafından 

belirlenen oranını aşmamak kaydıyla elektrik 

enerjisi veya kapasitesi alımı yapabilir. Üretim 

lisansı sahibi tüzel kişilerin tesislerinde ürettiği 

enerjiyi iletim veya dağıtım sistemine çıkmadan 

kullanması kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, 

finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme 

hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacını 

karşılamak için gerçekleştirdiği üretim, nihai 

tüketiciye satış olarak değerlendirilmez. Söz ko-

nusu tüketim tesislerinde tüketilmek üzere yapı-

lan elektrik enerjisi alımı, yukarıda sözü edilen 

  Faaliyet 

Lisans  Türü Üretim İletim Dağıtım 
Perakende 

Satış 
Toptan 

Satış 
İthalat İhracat 

Piyasa 

 İşletim 

Üretim   X X  (1)  (1) X  (2) X 

İletim X  (3) X X X X X  (4) 

Dağıtım X X  (5) X X X X X 

Tedarik X X X  (6)  (7)     X 

Piyasa İşletim1 X X X X X X X  (8) 

Tablo 2. 6446 sayılı Kanun çerçevesinde elektrik piyasasından lisanslar ve yapılmasını mümkün  

kıldıkları faaliyetler (Mevcut durum) 

1Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) alacağı piyasa işletim lisansı kastedilmektedir. 

    : Yapabilir      X  : Yapamaz 
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oran hesabında dikkate alınmaz. 

(2) Elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin ulusla-

rarası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere 

ihracatı, tedarik lisansı sahibi şirketler ve üretim 

şirketleri tarafından, Bakanlığın uygun görüşü 

doğrultusunda, Kanun ve ikincil mevzuatı uya-

rınca Kurul onayıyla yapılabilir. Sınırda yer alan 

illerde kurduğu üretim tesisinde ürettiği elektriği 

iletim veya dağıtım sistemine bağlantı tesis et-

meden kuracağı özel direkt hat ile ihraç etmek 

isteyen tüzel kişilere, üretim lisansı almak kay-

dıyla Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda 

Kurulca izin verilebilir. 

(3) İletim faaliyetiyle birlikte yürütülmesi verim-

lilik artışı sağlayacak nitelikteki piyasa dışı bir 

faaliyetin yürütülmesi Kurumun iznine tabidir. 

(4) TEİAŞ’ın görevleri arasında; “…. piyasa 

işletim lisansı kapsamında yan hizmetler piyasa-

sını ve dengeleme güç piyasasını işletmek, ..” da 

sayılmaktadır. TEİAŞ’ın alacağı piyasa işletim 

lisansının, mevcut durumda lisans almaksızın 

yaptığı sistem işletmeciliği işlemleri ile ilgili 

olduğu anlaşılmaktadır. 

(5) Dağıtım şirketi, lisansında belirlenen bölgede 

sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hiz-

metlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. 

Dağıtım şirketi, dağıtım faaliyeti dışında bir faa-

liyetle iştigal edemez. Dağıtım faaliyetiyle bir-

likte yürütülmesi verimlilik artışı sağlayacak 

nitelikteki piyasa dışı bir faaliyetin yürütülmesi-

ne ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından çıka-

rılan yönetmelikle düzenlenir. Genel aydınlatma, 

dağıtım sistemi teknik ve teknik olmayan kayıp-

larını karşılamak amacıyla kullanılmak üzere 

elektrik enerjisi satın alınması ile sistem teknik 

ve teknik olmayan kayıplarını karşılamak için 

sözleşmeye bağlanan enerjinin gerçekleşmeler 

nedeniyle fazlasının satışı bu hükmün istisnası-

dır. 

(6) Daha önceden dağıtım şirketi tarafından yü-

rütülmekte olan perakende satış faaliyeti, görevli 

tedarik şirketi tarafından yerine getirilir. Görevli 

tedarik şirketi, ilgili dağıtım bölgesinde bulunan 

serbest tüketici olmayan tüketicilere Kurul tara-

fından onaylanan perakende satış tarifeleri üze-

rinden elektrik enerjisi satışı yapar. Görevli teda-

rik şirketi, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu 

hâlde, başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi 

temin etmeyen tüketicilere, son kaynak tedarik-

çisi sıfatıyla elektrik enerjisi sağlamakla yüküm-

lüdür. Bu şirketin son kaynak tedarikçisi sıfatıy-

la faaliyet göstereceği bölge, ilgili dağıtım böl-

gesidir ve bu husus tedarik lisansına dercedilir. 

Son kaynak tedarikçisi sıfatıyla sağlanacak 

elektrik enerjisi tarifeleri, Kurul tarafından belir-

lenir. Son kaynak tedarik yükümlülüğü bulunan 

tedarik şirketinin lisansının sona ermesi veya 

iptali hâlinde, ilgili bölge için son kaynak tedarik 

yükümlüsü tedarik şirketi Kurul tarafından yet-

kilendirilir. Son kaynak yükümlülüklerine, son 

kaynak tedarik tarifelerine, tedarik süre, sınır ve 

şartlarının belirlenmesine ve son kaynak tedariği 

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tara-

fından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

(7) Tedarik lisansı sahibi özel sektör tüzel kişile-

rinin üretim ve ithalat şirketlerinden satın alacağı 

elektrik enerjisi miktarı, bir önceki yıl ülke içeri-

sinde tüketilen elektrik enerjisi miktarının yüzde 

yirmisini geçemez. Ayrıca, söz konusu özel sek-

tör tüzel kişilerinin nihai tüketiciye satışını ger-

çekleştireceği elektrik enerjisi miktarı da bir ön-

ceki yıl ülke içerisinde tüketilen elektrik enerjisi 

miktarının yüzde yirmisini geçemez [2].  
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(8) EPİAŞ, kurulmasından itibaren altı ay içeri-

sinde Kurumdan gerekli piyasa işletim lisansını 

alarak piyasa işletim faaliyetlerini yürütmeye 

başlar. EPİAŞ piyasa işletim lisansı alana kadar, 

ilgili piyasa işletim faaliyetinin TEİAŞ tarafın-

dan piyasa işletim lisansı alınmaksızın yürütül-

mesine devam edilir. 

Dipnotlar 

[1] Türkçemizde “piyasa” kelimesi yerine göre 

“sektör” anlamı taşımaktadır. Elektrik sektörünün 

piyasalaşması mümkün olmayan segmentlerinin de 

bulunduğu malumdur. 

[2] Bu kısıtlamanın, bütün tedarik şirketleri için eşit 

miktarda bir sınırlama getirdiği, bu yönüyle yeniden 

değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Kaynaklar 

Alma, Hasan, Elektrik Piyasasında Lisanslar ve Faali-

yetler, Enerji Piyasası Bülteni, Sayı 2, s.12.  

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (14/03/2013 

Tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir) 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
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ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNİN GAZ TEDARİKÇİLERİNİN  

ELEKTRİK PİYASASINDAN KAYNAKLANAN DENGESİZLİKLERİ ÜZERİNE 

Berkan ACAR 

Ü 
lkemizdeki organize toptan elektrik piya-

sasında gün tanımı diğer ülkelerde oldu-

ğu gibi 00:00-24:00 saatlerini kapsamak-

tadır. Ayrıca, bilindiği gibi bu piyasada 

01/12/2009 tarihinden itibaren saatlik uygulama 

yapılmaktadır. Böylece fiyatlar her saat için bir 

gün öncesinde gerçekleştiği için santraller fiyat 

oluşumundan sonra üretim programlarını daha 

sağlıklı verebilmektedir. 

Doğal gaz piyasasında ise gün tanımı 08:00’da 

başlayıp sonraki takvim günü aynı saatte bitecek 

şekilde düzenlenmektedir. Gaz tedariğine ilişkin 

uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bu dü-

zenleme uyarınca günlük gaz çekiş miktarlarının 

bu saatler arasında gerçekleşecek miktar olarak 

en geç gün öncesinden bildirilmesi gerektirmek-

tedir. 

İşte bu noktada doğal gaz piyasası tedarikçileri 

elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki saatlerde 

olan bu farklılığın kendilerini yönetilmesi müm-

kün olmayan dengesizliklere maruz bıraktığını 

ifade etmektedirler. 

Öncelikle Türkiye Elektrik Sistemi 18/09/2010 

tarihi itibari ile ENTSO-E Avrupa Kıtası Senk-

ron Bölgesi Şebekesine bağlanmış ve 

01/06/2011 tarihinden itibaren ise senkron para-

lel ticari alış verişler başlamış bulunmaktadır. 

Bu nedenle, doğal gaz ve elektrik piyasalarında-

ki gün tanımlarının aynı hale getirilmesi Avrupa 

ile entegrasyon açısından uygun görülmemekte-

dir. Nitekim Tablo 1’de Avrupa ülkelerinin tez-

gahüstü piyasalarında bile İngiltere hariç baz 

yükte tamamen birbirlerine uyum sağladıkları 

görülmektedir. İngiltere’nin de saat farkından 

dolayı 23:00-23:00 zaman aralığını seçtiği de-

ğerlendirilmektedir. Puant yük için de her ne 

kadar çeşitli zaman dilimleri olsa da kullanım 

sıklığı olarak 08:00-20:00 zaman aralığının daha 

baskın olduğu görülmektedir [1][2]. 

Diğer taraftan doğal gaz tedarikçilerinin soru-

nunda haklılık payı olmakla birlikte bu pay ol-

dukça sınırlıdır. Nitekim birçok ülkenin tedarik-

çisi durumundaki Rusya’nın diğer ülkelerle ya-

pılan anlaşmalarda da benzer teslimat zamanla-

ması istediği değerlendirilmektedir. Diğer ülke-

lerin gün öncesi piyasasında böyle bir gün tanı-

mı değişikliğinin olmaması sorunun asıl kayna-

ğının başka olduğunu göstermektedir. Gerçi ya-

kında ülkemizde de devreye girmesi beklenen 

gün içi elektrik piyasası, doğal gaz santrallerine 

gün öncesi sonuçları ne olursa olsun daha sonra 

gün içerisinde de ilave ticaret olanağı sunarak, 

onlardan kaynaklanan olası gaz dengesizlikleri-

nin azaltılmasına imkan verebilecektir. Ancak 

yine de her ülkede gün içi piyasasının olmaması, 

aslında bahsedilen sorunun o kadar da baş edile-

mez bir durum olmadığını göstermektedir. 

Bu bağlamda ilgili mevzuata bakıldığında, 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yö-

netmeliğinin (DUY) 50 nci maddesi uyarınca 

Piyasa İşletmecisi saat 13:00’a kadar ilk sonuç-

ları, olası itirazların değerlendirilmesinden sonra 

saat 14:00’a kadar da nihai piyasa sonuçlarını 

Yakında ülkemizde de devreye girmesi 

beklenen gün içi elektrik piyasası, doğal gaz 

santrallerine gün öncesi sonuçları ne olursa 

olsun daha sonra gün içerisinde de ilave 

ticaret olanağı sunarak, onlardan 

kaynaklanan olası gaz dengesizliklerinin 

azaltılmasına imkan verebilecektir.  
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duyurur. Böylece, bu piyasadaki katılımcılar gün 

öncesi piyasasında gerçekleştirdikleri alış-satış 

miktarlarının ön sonuçlarını 13:00’a kadar nihai 

sonuçları da 14:00’a kadar öğrenmektedir. 

Bununla beraber, DUY’un 69 uncu maddesi 

uyarınca her bir piyasa katılımcısı, denge sorum-

luluğuna ilişkin yükümlülüklerine ve gün öncesi 

dengeleme sonucuna bağlı olarak bir sonraki gün 

için saatlik olarak gerçekleştirmesi öngörülen 

üretim ya da tüketim değerlerine ilişkin kesinleş-

miş gün öncesi üretim/tüketim programlarını ve 

emre amade kapasitelerini her gün saat 16:00’a 

kadar Sistem İşletmecisine bildirmekle yüküm-

lüdür. 

Doğal gaz tarafına bakıldığında ise BOTAŞ İle-

tim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin 

Esaslar’ında her ne kadar taşıtanların 11:00’a 

kadar Taşıma Miktarı Bildirimlerini (TMDB) 

girme zorunlulukları olsa da 2007 yılında getiri-

len 7.4.6 maddesinde yer alan “Elektrik Piyasası 

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsa-

mında bulunan elektrik santrallerine Doğal Gaz 

arzı sağlayan Taşıtan Tedarikçiler bu Çıkış Nok-

taları ve Giriş Noktaları için, en geç G-1 saat 

17:00’ye kadar TMDB yapabilir.” hükmüyle 

elektrik santrallerine doğal gaz arzı sağlayan 

Taşıtan Tedarikçilere istisna getirildiği görül-

mektedir. Böylece, söz konusu tedarikçiler teda-

rik ettikleri santrallerin ertesi gün 00:00-24:00 

saatleri arasındaki üretim programlarını bilebil-

mekte ama kendilerine bu bilginin 08:00-24:00 

arasındaki kısmı gerekmektedir. Santrallerin iki 

gün sonrası için 00:00-08:00 saatleri arasındaki 

tüketiminin ise her halükarda tahmin edilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle gün tanımı farklılığı-

nın etkisi aslında sadece 8 saatle sınırlı olup, bu 

etkinin boyutu için özellikle 00:00-08:00 saatleri 

arasında doğal gaz santrallerinin ne kadar faal 

olduklarına bakmakta yarar vardır.  

Doğal gaz santrallerinin yıl boyunca saatlik baz-

da ne kadar faal oldukları bilgisine ulaşmak ol-

dukça zordur. Ancak, genelde doğal gaz santral-

lerinin marjinal santral olduğu varsayımından 

hareketle, Piyasa İşletmecisi (PMUM) tarafından 

yayımlanan gün öncesi fiyatlarına bakılarak da 

bu santrallerin hangi saatlerde daha faal oldukla-

rı tahmin edilebilir. 

Fransa ve İngiltere için yapılmış çalışmalara gö-

re de doğal gaz santrallerinin toplam elektrik 

üretim maliyetlerinin sırasıyla en az 144 ile 154 

ÜLKELER ÜRÜN TESLİMAT DÖNEMLERİ 

Baz Yük Puant Yük 

İngiltere 23:00-23:00 07:00-19:00 

Almanya 00:00-24:00 08:00-20:00 

Fransa 00:00-24:00 08:00-20:00 

Hollanda 00:00-24:00 08:00-20:00, 07:00-23:00 

İspanya 00:00-24:00 09:00-21:00 

Çek Cumhuriyeti 00:00-24:00 08:00-20:00, 06:00-22:00 

Belçika 00:00-24:00 08:00-20:00, 07:00-23:00 

Macaristan 00:00-24:00 08:00-20:00 

Polonya 00:00-24:00 07:00-22:00 

Romanya 00:00-24:00 07:00-22:00 

Sırbistan 00:00-24:00 08:00-20:00, 06:00-22:00 

İtalya 00:00-24:00 08:00-20:00 

Bulgaristan 00:00-24:00 - 

Yunanistan 00:00-24:00 - 

Tablo 1. Bazı Avrupa ülkelerindeki tezgahüstü piyasası ürün teslimat dönemleri [1][2] 
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TL/MWh aralığında olacağı tahmin edilmiştir  

[3]. Tablo 2’de gösterilen ülkemizdeki son bir 

yıllık fiyat ortalamalarına bakıldığında da 01:00-

08:00 zaman aralığı dışında elektrik fiyatının 

genelde 150 TL/MWh’ın altına düşmediği görül-

mektedir. 

Tablo 3’te gösterilen 01:00-08:00 zaman aralığı 

dışındaki fiyatların seyrine bakıldığında Türki-

ye’deki fiyatların 140 TL/MWh’den itibaren 

daha yoğunlaştığı görülmektedir. 

Her ne kadar piyasa hacimlerine bakmadan ta-

mamen gerçekçi bir sonuca varılamasa da yılın 

çoğu zamanında elektrik üretiminin %40’ın üze-

rinde doğal gazdan gerçekleşiyor olması ve ma-

liyetlerinden dolayı doğal gaz santrallerinin ge-

nellikle marjinal santral olarak nitelendirilmeleri 

 Mar.13 Şub.13 Oca.13 Ara.12 Kas.12 Eki.12 Eyl.12 Ağu.12 Tem.12 Haz.12 May.12 Nis.12 

Yıllık Orta-

lama 

00:00 123 131 151 157 149 162 160 177 176 153 147 118 153 

01:00 101 116 132 143 121 145 149 166 167 139 142 99 138 

02:00 77 95 107 110 87 126 125 162 161 119 129 84 119 

03:00 64 85 90 87 72 102 100 154 147 101 113 74 102 

04:00 64 81 82 77 71 97 100 150 140 96 111 71 98 

05:00 74 89 91 93 78 100 89 126 101 75 98 74 92 

06:00 78 99 114 117 89 106 59 77 75 68 93 77 89 

07:00 104 111 131 125 127 125 97 108 137 114 131 93 118 

08:00 138 129 163 158 158 153 157 154 174 150 148 117 151 

09:00 158 149 181 169 163 165 170 158 179 162 152 131 162 

10:00 162 155 186 173 169 166 176 172 186 167 154 138 167 

11:00 167 163 191 180 172 171 189 178 190 169 156 147 173 

12:00 143 147 179 169 163 167 182 176 188 167 152 127 165 

13:00 152 153 185 178 169 166 186 178 188 168 152 127 168 

14:00 154 153 186 173 172 170 191 181 190 168 153 131 170 

15:00 147 148 179 179 172 167 188 177 190 167 152 124 168 

16:00 144 151 186 182 177 165 182 174 187 165 152 123 168 

17:00 146 154 190 186 179 164 175 167 183 160 150 117 166 

18:00 159 146 180 174 177 169 165 164 178 153 148 109 160 

19:00 151 140 174 171 171 173 166 160 173 150 148 119 159 

20:00 141 134 168 161 163 170 173 159 174 160 151 128 158 

21:00 133 128 153 149 146 162 168 164 180 162 151 118 153 

22:00 149 143 174 184 177 181 178 191 191 165 153 134 170 

23:00 133 133 157 170 161 171 168 183 187 161 151 121 160 

Tablo 2. Nisan 2012-Mart 2013 dönemindeki aylık ortalamaları alınmış saatlik sistem gün öncesi 

fiyatları (TL/MWh) [4] 

  

Fiyat > 120 

TL/MWh 

Fiyat > 130 

TL/MWh 

Fiyat > 140 TL/

MWh 

Fiyat > 150 

TL/MWh 

Fiyat > 160 

TL/MWh 

Eşik fiyatı aşan saat 

sayısı 6071 5872 5468 4351 3549 

İlgili saat sayısına 

oranı 90% 87% 81% 65% 53% 

Tablo 3. Nisan 2012-Mart 2013 döneminde 01:00-08:00 zaman aralığı dışındaki saatler için sistem 

gün öncesi fiyatı oransallıkları [4] 
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nedeniyle, bu santrallerin de 140 TL/MWh civa-

rında ve hatta bunun da üzerinde bir marjinal 

maliyetlerinin olduğu tahmin edilebilir. Tablo-

2’deki yıllık ortalama fiyatlara da bakıldığında 

doğal gaz ve elektrik piyasaları arasındaki uyum 

sorununun olduğu ifade edilen 00:00-08:00 saat-

leri arasında sadece bir saatin yıllık ortalama 

fiyatının 140 TL/MWh üzerinde olduğu, 00:00-

02:00 saatleri dışında ise fiyatların yıllık ortala-

mada 120 TL/MWh’ın üzerine çıkmadığı görül-

mektedir. Bu da bahsedilen 8 saatlik etkinin fii-

len 1-2 saate kadar düşebildiğini göstermektedir. 

Ortalama fiyatların yanıltıcı olabileceği de düşü-

nülebileceği için Tablo-4’te 00:00-08:00 saatleri 

arasında fiyatın 130, 140, 150 ve 160 TL/MWh 

eşik değerlerini yılda kaç defa aştığına ve bu 

aşımın ilgili saat sayısına oranına bakılmıştır. 

Buna göre, son bir yılda 00:00-08:00 saatleri 

arasında oluşan fiyatların %28’i 140 TL/

MWh’ın ve %16’sı da 150 TL/MWh’ın üzerin-

dedir. Buna göre, eğer doğal gaz santrallerinin 

marjinal maliyetleri 140TL/MWh’ın üzerinde ise 

yıl boyunca 00:00-08:00 saatleri arasında bu 

santrallerin %74 oranında devrede olmadıkları, 

marjinal maliyetleri 150 TL/MWh’ın üzerinde 

ise de bu saatlerde %84 oranında devrede olma-

dıkları anlaşılacaktır.  

Gerek gün öncesi piyasasındaki yıllık ortalama 

fiyatlara ve gerekse yıl boyu oluşan tüm fiyatlara 

bakıldığında, doğal gaz santrallerinin çoğunlukla 

00:00-08:00 saatleri arasında devrede olmadıkla-

rı için, bu santrallerin gün öncesi piyasasından 

dolayı tedarikçilerine yönelik yönetilmesi müm-

kün olamayacak derecede yüksek oranda denge-

sizliklere neden olamayacağı değerlendirilmek-

tedir. Ancak, bu santrallerin gün içerisinde Sis-

tem İşletmecisinden alınan talimatlardan dolayı 

planlandıklarının aksine devreye girmeleri veya 

devreden çıkmaları durumu gibi tahmin edileme-

yecek Dengeleme Güç Piyasası (DGP) katılımla-

rıyla veya arıza durumlarında da tedarikçilerini 

dengesizliğe düşürme ihtimalleri bulunmaktadır. 

DGP’nin ise elektrik arz ve talebinin anlık den-

gelenmesi amaçlı bir mekanizma olması nede-

niyle,elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki gün 

tanımları aynı bile olsa DGP’den veya arızalar-

dan kaynaklanan ilave gaz dengesizliklerin önü 

alınamayacaktır. Ancak, yazının başında da bah-

sedilen gün içi piyasasının devreye girmesiyle 

beraber santrallere ilave ticaret imkanı getirildi-

ğinde gün içerisinde de santrallerin gaz denge-

sizliklerini azaltabilecek şekilde elektrik alış ve-

ya satışı yapabilmelerine olanak sağlanacaktır.  

Bu kapsamda, elektrik ve doğal gaz piyasaların-

daki gün tanımlarının aynı hale getirilmesi doğal 

gaz tedarikçilerine düşük oranda da olsa ilave bir 

öngörülebilirlik kazandırabilir belki, ama gaz 

tedariği konusunda da Türkiye ile aynı durumda 

oldukları değerlendirilen diğer ülkelerin yapma-

 
Fiyat > 130 TL/

MWh 

Fiyat > 140 TL/

MWh 

Fiyat > 150 TL/

MWh 

Fiyat>160 TL/

MWh 

Eşik fiyatı aşan saat sayısı 1182 824 480 313 

İlgili saat sayısına oranı 40% 28% 16% 11% 

Tablo 4. Nisan 2012-Mart 2013 döneminde 00:00-08:00 saatleri arasındaki sistem gün  

öncesi fiyatı oransallıkları [4] 

Elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki gün 

tanımlarının aynı hale getirilmesi doğal gaz 

tedarikçilerine düşük oranda da olsa ilave bir 

öngörülebilirlik kazandırabilir belki, ama gaz 

tedariği konusunda da Türkiye ile aynı 

durumda oldukları değerlendirilen diğer 

ülkelerin yapmadığı böyle bir uygulamanın 

gerçekleştirilmesi bu yönüyle mantıklı 

bulunmadığı gibi, gerek yıllardır işleyen bir 

piyasanın yapısının değiştirilmesi ve gerekse de 

elektrik piyasasının uluslararası entegrasyonu 

açısından çok olumsuz sonuçlara sebep  

olabilecektir. 
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dığı böyle bir uygulamanın gerçekleştirilmesi bu 

yönüyle mantıklı bulunmadığı gibi, gerek yıllar-

dır işleyen bir piyasanın yapısının değiştirilmesi 

ve gerekse de elektrik piyasasının uluslararası 

entegrasyonu açısından çok olumsuz sonuçlara 

sebep  olabilecektir. 

 

Dipnotlar 

[1] European Electricity Assessments and Indices, 

http://www.platts.com/IM.Platts.Content/

MethodologyReferences/MethodologySpecs/

european_power_methodology.pdf, 17.04.2013. 

[2] http://www.icis.com/energy/electricity/europe/

daily-markets-methodology/, 17.04.2013. 

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/

Cost_of_electricity_by_source adresinden alınan de-

ğerler 25 Nisan 2013 tarihli kur fiyatlarına göre 

TL’ye çevrilmiştir. 

[4] PMUM’un resmi internet adresi olan http://

dgpys.teias.gov.tr/dgpys/ sayfasında yayımlanan saat-

lik veriler kullanılarak hazırlanmıştır.  
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ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINA ALINMIŞ OLAN HİDROLEKTRİK  

SANTRALLERİN LİSANSLANDIRILMASI 

Hacı Yusuf ÇINAR 

B 
u yazı, özelleştirme programına alınmış 

hidroelektrik üretim tesisleri (HES)’nin 

lisanslandırılması konusunda izlenen 

prosedür ile bu tesislere ilişkin lisans verilmesi-

ne esas teşkil eden belgelerin ve yükümlülükle-

rin neler olduğu konusuna hasredilmiştir. 

Özelleştirme programına alınmış işletmede olan 

HES’lerin İşletme Hakkının Verilmesi yönte-

miyle özelleştirilmesi amacıyla ihale komisyon-

ları tarafından ihale yapılmaktadır. Yapılan iha-

lelerin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nca 

onaylanmasını müteakiben, ÖYK Kararında ismi 

zikredilen teklif sahibi tarafından lisans almak 

üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK)’na başvuruda bulunulmaktadır. Lisans 

başvurusunda bulunacak olan tüzel kişilerin 

isimleri aynı zamanda Özelleştirme İdaresi Baş-

kanlığı tarafından da EPDK’ya bildirilmektedir. 

Burada şu hususun belirtilmesi gerekir: Özelleş-

tirme programına alınmış HES’lere ilişkin olarak 

daha önce EPDK tarafından Elektrik Üretim 

A.Ş.’ye üretim lisansları verilmiş olup söz konu-

su tesisler mevcut bir lisans kapsamında faaliyet 

göstermektedir.  

Diğer taraftan, öncelikle altını çizmek gerekir ki, 

HES’lerin lisanslandırılmasına ilişkin temel hü-

kümleri içeren Elektrik Piyasası Kanunu (EPK)

ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 

(EPLY)’nde, özelleştirme programında yer alan 

üretim tesislerinin lisanslandırılmasına özgü özel 

hükümlere yer verilmemiştir. Bu nedenle söz 

konusu tesislerin lisanslandırılması, işletmede 

olan bir üretim tesisinin devri bağlamında değer-

lendirilerek yapılmaktadır. Diğer bir deyişle bu 

tesisler için lisans verilirken, üretim tesisinin 

işletmede olması göz önünde bulundurulmakta 

ve işletmede olan tesislere özgü mevcut hüküm-

lere ve uygulamaya göre işlem tesis edilmekte-

dir.  

Bilindiği üzere, EPK  ve EPLY uyarınca elektrik 

üretim lisansı başvurusunda bulunacak olanların 

anonim veya limited şirket statüsünde olmaları 

gerekmektedir. Bu çerçevede, ÖYK kararında 

ismi zikredilen ortak girişim grupları ancak limi-

ted veya anonim şirket statüsünde yeni bir şirket 

kurmaları halinde lisans başvuruları değerlendir-

meye alınabilmektedir. Nitekim uygulamada, 

İhale Şartnamesi hükümleri gereğince ortak giri-

şim grupları %51 hissesine sahip oldukları yeni 

bir şirket kurmak veya mevcut bir şirketin %51 

hissesine sahip olmak suretiyle EPDK’ya başvu-

ruda bulunmaktadır. Burada şu hususa da değin-

mek gerekir: ÖYK kararında ismi zikredilen tü-

zel kişiler, %51 ortağı oldukları yeni bir şirket 

kurmak yerine mevcut bir şirketin %51 hissesine 

sahip olmak suretiyle de lisans başvurusunda 

bulunabilirler. 

Lisans başvurusunda bulunacak olan tüzel kişile-

rin 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanmış olan 18/10/2012 tarihli ve 

4085-2 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen “Lisans 

Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Bel-

geler Listesi”ndeki belgeleri Kuruma sunmaları 

gerekmektedir. Ancak söz konusu üretim tesisle-

rinin işletmede olması nedeniyle bu listede yer 

alan her belgenin sunulması gerekmemektedir. 

Örneğin, anılan listede yer alan “Yatırım Termin 

Programı”nın EPDK’ya sunulmasına gerek yok-

tur. Zira bu belge, üretim tesisinin işletmeye 

alınmasına diğer bir deyişle yatırımın tamamlan-

masına kadar olan ve inşaat öncesi süre ile inşaat 

süresinin toplamından oluşan tesis tamamlanma 
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süresince yapılacak yatırımları ve bunların ne 

zaman yapılacağını gösteren bir belge niteliğin-

dedir. İşletmede olan bir santral için bu belgenin 

istenmesi anlamsızdır. Nitekim, EPDK’nın inter-

net sitesinde 23/01/2013 tarihinde yayımlanan 

duyuruda; özelleştirme uygulamaları çerçevesin-

de yapılacak üretim lisansı başvurularında, Li-

sans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve 

Belgeler Listesi”nin 5 inci maddesinin (b), (ç), 

(d), (e) ve (f) fıkraları ile 6, 11 ve 12 nci madde-

leri dışında kalan maddelerde yer alan bilgi ve 

belgelerin, her üretim tesisi için ayrı dosya hazır-

lamak suretiyle sunulması gerektiği hususları 

ilgililere ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

Lisans başvurusunun yapılmasının ardından ek-

siklik olması halinde EPLY uyarınca, başvuran-

lara iki kez 10’ar iş günü süre verilmektedir. Bu 

sürelerde eksikliklerin tamamlanmasını müteaki-

ben lisans alma bedelinin yüzde biri oranındaki 

tutarın EPDK banka hesabına yatırılması için 

şirketlere yazı gönderilmektedir. Anılan bedel 

yatırıldığı taktirde lisans başvurusu inceleme ve 

değerlendirmeye alınmaktadır. 

EPLY kapsamında inceleme-değerlendirme aşa-

ması temel olarak; lisans başvurusuna konu pro-

jenin ulusal sisteme bağlantısının hangi nokta-

dan ve hangi koşullarla yapılacağının tespitine 

yöneliktir. Bu çerçevede, dağıtım şirketleri ve 

TEİAŞ’la yazışmalar yapılmaktadır. Oysa, işlet-

mede olan bir tesis zaten sisteme bağlı olduğun-

dan söz konusu yazışmaların yapılması gerek-

memektedir. Bu nedenle, inceleme ve değerlen-

dirmeye alınan lisans başvurusu üretim tesisinin 

devrine onay ve lisans verilmesinin uygun bu-

lunması için doğrudan Kurula intikal ettirilmek-

tedir. 

Bilindiği üzere EPLY’nin 15 inci maddesinin 

altıncı fıkrası, mevcut bir lisans kapsamında üre-

tim faaliyeti gösterilen işletmedeki üretim tesis-

lerinin başka bir tüzel kişiye devredilmesine iliş-

kin olarak “Lisans sahibi bir tüzel kişi lisansı 

kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı almak 

kaydıyla satış, devir veya diğer bir düzenleme ile 

lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek iste-

yen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Bu suretle 

üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir 

işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan lisans 

alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tü-

zel kişinin lisansı, devir işlemlerinin tamamlan-

ması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe 

girer.” hükmünü havidir. 

Söz konusu hüküm çerçevesinde, mülkiyeti EÜ-

AŞ’ta bulunan ve özelleştirme kapsamında yer 

alan HES’ler için üretim lisansı verilmesi uygun 

bulunurken aynı Kurul Kararı ile tesisin devrine 

de onay verilmektedir. Dolayısıyla özelleştirme 

programında yer alan HES’lere ilişkin olarak 

anılan madde çerçevesinde aynı Kurul Kararı ile  

 üretim tesisinin lisans başvurusunda bulu-

nan tüzel kişiye devrine onay verilmekte ve 

 aynı üretim tesisi için aynı tüzel kişiye li-

sans verilmesi uygun bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, özelleştirme kapsamında olmayıp 

da yeni tesis edilecek projelere ilişkin uygun 

bulma kararlarında, tüzel kişilere, başvuruda 

bulunduğu projeye ilişkin lisans verilebilmesi 

için gerekli yükümlülüklerin neler olduğu belir-

tilmekte ve bu yükümlülükler Kurul Kararını 

müteakiben tüzel kişiye bildirilmektedir. Uygun 

bulma kararında yer verilen yükümlülükler te-

mel olarak şöyle sıralanabilir: 

 Tüzel kişilik ana sözleşmesinin elektrik piya-

sasına ilişkin mevzuata uygun hale getirilme-

si 

 Projenin kurulu gücüne göre tespit edilen tu-

tarda teminat mektubunun EPDK’ya sunul-

ması 

 Tüzel kişi asgari sermayesinin proje yatırım 

tutarının yüzde yirmisi oranına karşılık gelen 

miktara yükseltilmesi 
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 ÇED Yönetmeliği kapsamında alınması gere-

ken kararın sunulması (ÇED Yönetmeliği 

kapsamında gerekli kararın alınması yüküm-

lülüğü lisans verilmesinin bir şartı değilken 

ve lisans verildikten sonra temin edilen bir 

karar iken Elektrik Piyasası Lisans Yönetme-

liğinde 30 Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle 

yapılan değişiklikle lisans verilebilmesinin 

bir şartı olarak yükümlülük haline getirilmiş-

tir.) 

 Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının imzalan-

ması 

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine geti-

rilerek 90 gün içerisinde (ÇED olumlu kararı 

için 300 günlük süre öngörülmüştür.) EPDK’ya 

sunulması gerekmektedir. 

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde lisans 

almak üzere başvuran tüzel kişilere lisans veril-

mesi uygun bulunurken; 

 Tüzel kişilik ana sözleşmesinin elektrik piya-

sasına ilişkin mevzuata uygun hale getirilme-

si 

 Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde li-

sans verileceği belirtilmektedir.  

Bu yükümlülüklere ek olarak tüzel kişilerden 

tesis devir sözleşmesini de sunmaları istenmekle 

birlikte söz konusu sözleşme sunulamamaktadır. 

Zira, işletme hakkı devri sözleşmesi hükümleri 

gereğince, anılan sözleşmenin imzalanmasıyla 

birlikte tesis şirkete devredilmiş sayılmaktadır. 

İşletme hakkı devri sözleşmesi ise tüzel kişilerin 

diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile 

birlikte EPDK’dan lisans almalarını müteakiben 

devir bedelini özelleştirme fonu hesabına yatır-

dıkları gün imzalanmaktadır. 

Anılan üç yükümlülüğe ek olarak lisans alma 

bedelinin yüzde 99’una (inceleme ve değerlen-

dirme aşamasına geçilmeden önce anılan bedelin 

yüzde birinin sunulması nedeniyle) tekabül eden 

bedelin ödenmesi de istenmektedir. Zira, 

EPLY’nin “Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebi-

lir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kur-

mak üzere lisans almak için başvuruda bulunan 

tüzel kişilerden lisans alma bedelinin yüzde biri 

dışında kalan tutarı tahsil edilmez.” hükmünü 

amir olan 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 

ilk cümlesi; kurulacak olan üretim tesisleri için 

verilecek lisanslarda lisans alma bedelinin yüzde 

99’unun alınmayacağını ifade etmektedir. 

Uygun bulma kurul kararında, tüzel kişilerden 

teminat mektubu ve asgari sermaye yükümlülü-

ğünü yerine getirmeleri istenmemektedir. Zira, 

teminat mektubu ve asgari sermaye yükümlülü-

ğü, işletmede olmayan projelerin gerçekleştiril-

mesi için mali açıdan güçlü ve ciddi tüzel kişile-

rin piyasada yer almasını sağlamaya yönelik 

mevzuatla getirilmiş yükümlülüklerdir. Oysa 

üretim yapan bir tesise sahip bir şirketten temi-

nat mektubu ve asgari sermaye yükümlülüğü 

istenmesi bu yükümlülüklerin istenme amacına 

aykırıdır. 

Özetlemek gerekirse; özelleştirme programında 

yer alan tesislere ilişkin olarak lisans başvuru-

sunda bulunmuş olan tüzel kişilere lisans veril-

mesi uygun bulunurken, tüzel kişilerden, tüzel 

kişilik ana sözleşmesinin elektrik piyasasına iliş-

kin mevzuata uygun hale getirilmesi, SKHA im-

Özetlemek gerekirse; özelleştirme programında yer 

alan tesislere ilişkin olarak lisans başvurusunda 

bulunmuş olan tüzel kişilere lisans verilmesi uygun 

bulunurken, tüzel kişilerden, tüzel kişilik ana 

sözleşmesinin elektrik piyasasına ilişkin mevzuata 

uygun hale getirilmesi, SKHA imzalanması, tesis 

devir sözleşmesinin imzalanması ve lisans alma 

bedelinin kalan tutarının yatırılması talep 

edilmektedir. 
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zalanması, tesis devir sözleşmesinin imzalanma-

sı ve lisans alma bedelinin kalan tutarının yatırıl-

ması talep edilmektedir. Söz konusu yükümlü-

lükler uygun bulma kurul kararını müteakiben 

tüzel kişilere bildirilmektedir. 

Tüzel kişilerin uygun bulma kurul kararında yer 

verilen yükümlülüklerini yerine getirerek 

EPDK’ya sunmaları ve ÖİB tarafından tüzel ki-

şiyle hangi tarihte İHD sözleşmesinin imzalana-

cağının EPDK’ya bildirilmesini müteakiben li-

sans verilmesi için Kurula müzekkere sunulmak-

tadır. Kurul tarafından ÖİB’nin bildirdiği tarihte 

yürürlüğe girmek üzere, İHD sözleşmesinin be-

lirtilen tarihte imzalanması kaydıyla, şirketlere 

lisans verilmektedir. Dolayısıyla lisansın yürür-

lüğü şarta bağlanmakta ve lisans verme tarihi ile 

lisansın yürürlüğe girme tarihi farklı olmaktadır. 

Bu arada, lisans verilmesine ilişkin kurul kara-

rında EÜAŞ’ın sahip olduğu ve yürürlükte olan 

üretim lisansı da sonlandırılmaktadır. 

Sonuç olarak özelleştirme programında yer alan 

HES’lerin lisanslandırılması hakkında şu husus-

ları belirtebiliriz: 

 EPK ile EPLY’de, özelleştirme programında 

yer alan üretim tesislerinin ve HES’lerin li-

sanslandırılmasına özgü hükümlere yer veril-

memiştir. Bu nedenle söz konusu tesislerin 

lisanslandırılması, işletmede olan bir üretim 

tesisinin devri bağlamında değerlendirilerek 

EPLY’nin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası 

çerçevesinde yapılmaktadır. 

 Lisans başvurusunda bulunacak olan tüzel 

kişilerin, söz konusu üretim tesislerinin işlet-

mede olması nedeniyle, 18/10/2012 tarihli ve 

4085-2 sayılı Kurul Kararı ile  belirlenen 

“Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken 

Bilgi ve Belgeler Listesi”nin 5 inci maddesi-

nin (b), (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları ile 6, 11 ve 

12 nci maddeleri dışında kalan maddelerde 

yer alan bilgi ve belgeleri EPDK’ya sunmaları 

yeterlidir. 

 Uygun bulma Kurul Kararı ile üretim tesisinin 

lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiye dev-

rine onay verilmekte ve aynı üretim tesisi için 

aynı tüzel kişiye lisans verilmesi uygun bu-

lunmaktadır. 

 Lisans başvurusunda bulunmuş olan tüzel ki-

şilere, lisans verilmesi uygun bulunurken, tü-

zel kişilerden, tüzel kişilik anasözleşmesinin 

elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun 

hale getirilmesi, SKHA imzalanması, tesis 

devir sözleşmesinin imzalanması ve lisans 

alma bedelinin kalan tutarının (yüzde 99) yatı-

rılması talep edilmektedir. 

 Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirile-

rek kuruma sunulması ve ÖİB tarafından tüzel 

kişiyle hangi tarihte İHD sözleşmesinin imza-

lanacağının Kuruma bildirilmesini müteaki-

ben ÖİB’nin bildirdiği tarihte yürürlüğe gir-

mek üzere, İHD sözleşmesinin belirtilen tarih-

te imzalanması kaydıyla, lisans verilmektedir.  
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DAĞITIM ŞEBEKESİNDEN KAYNAKLANAN CİHAZ HASARINDA NE  

YAPILMALI? 

Hasan ALMA 

K 
ullanıcı cihazlarında elektrik dağıtım 

şebekesinden kaynaklanan zararın taz-

mini konusu, Elektrik Dağıtımı ve Pe-

rakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönet-

meliğinin (kısaca Yönetmelik olarak anılacaktır) 

26 ncı maddesi ile düzenlenmiştir. Bu yazıda, 

ilgili düzenleme çerçevesinde kullanıcıların yap-

ması gereken işlemler izah edilmektedir. 

1- Başvuru 

a- Başvurulacak hasarın kullanıcının kendi hata-

sından kaynaklanmaması gerekmektedir. 

b- Kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın 

ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü 

içerisinde talepte bulunulabilir. 

2- İnceleme ve değerlendirme 

Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, 

kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde 

meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi 

hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak/

yaptırılacak inceleme ve değerlendirme netice-

sinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden 

kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir.  

3- Değerlendirme sonucu yapılacak işlem 

Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvu-

runun yapıldığı tarihinden itibaren 10 (on) iş 

günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neti-

cesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığı-

nı, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine 

ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bil-

dirir.  

a- Başvurunun Haklı Bulunmaması 

Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kul-

lanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile bir-

likte gerekçelere yer verilir. 

b- Başvurunun Haklı Bulunması 

- Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebi-

lir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek 

kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih 

edebilir.  

- Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması 

durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/

servislere yönlendirebilir.  

- Dağıtım şirketi kullanıcının tamiri yapılan teç-

hizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şe-

kilde hareket etmekle yükümlüdür. 

c- Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, 

duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka 

bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun 

haklı bulunmasından itibaren en geç 10 (on)  iş 

günü içerisinde gerçekleştirilir.  

d- Tamir masrafının karşılanmasının tercih edil-

miş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir 

masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 

(üç) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şe-

Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın 

niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım 

şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, 

dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi 

tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve 

değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın 

dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit 

edilmesi gereklidir. 
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kilde (nakden, banka/PTT vb. aracılığıyla) ilgili 

tutar ödenir veya nakden ödeme alabileceği kul-

lanıcıya bildirilir.  

4- Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır 

hale getirilmesinin gerektiği durumlar 

Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa 

sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durum-

larda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, 

dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlen-

dirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirke-

ti tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesi-

ne muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. 

Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci 

neticesinde başvurunun haklı bulunması duru-

munda dağıtım şirketi tarafından bu madde hü-

kümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir. 

5- Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi 

hali 

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi duru-

munda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/

ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin 

uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği 

bedel kullanıcıya ödenir. 

6- Dağıtım şirketinin belirlenen sürelere ria-

yet etmemesi hali 

Ticari kaliteye ilişkin olarak belirlenen standart-

lar, yönetmeliğin eki Tablo-6 ile düzenlenmiş, 

ihlal hallerinde ödenecek tazminat tutarları da 

aynı tabloda belirtilmiştir. Her bir ay sonu itiba-

riyle tazminat ödenmesi gereken kullanıcıların 

takip eden ayın 20 nci gününe kadar tespit edile-

rek bu kullanıcılara ödeme yapılacağı hususunda 

Şekil 1. Hasar tazmin süreci 
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bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ödeme; 

kullanıcının yapılan bildirim üzerine şahsen baş-

vurusu halinde başvuru esnasında def’aten, yazı-

lı olarak başvurusu halinde ise kullanıcının ter-

cih ettiği şekilde (banka havalesi, PTT yoluyla 

vb.) 3 (üç) iş günü içerisinde yapılmalıdır. 

Dağıtım şirketlerini ilgilendiren Tablo 6 madde-

lerinden 9.1 kod no.lu ticari kalite göstergesi 

“Kullanıcı zararının tazminine ilişkin başvu-

ruyu sonuçlandırma” olup başvurunun 20 

(yirmi) iş gününde sonuçlandırılmaması halinde 

mesken aboneleri için 25 TL, diğer aboneler için 

60 TL ödemenin yukarıda belirtilen şekilde ya-

pılması gerekmektedir. 9.2 kod no.lu ticari kalite 

göstergesi de “Kullanıcı zararının ödenmesi 

veya teçhizatın tamir ettirilmesi” olup yönet-

meliğin 26 ncı maddesinde belirtilen sürelere 

uygun şekilde işlem yapılmaması halinde yapıl-

ması gereken ödeme miktarları 9.1 kod no.lu 

gösterge ile aynıdır. 

7- Kullanıcının şikâyet mercii 

Kullanıcı, zararının tazmini hususunda dağıtım 

şirketi tarafından yapılan işlemlere ilişkin 

şikâyetlerini, ilgili diğer mevzuattan kaynakla-

nan hakları saklı olmak üzere (tüketici hakem 

heyeti, tüketici mahkemesi vb.) EPDK’ya ilete-

rek hakkını arayabilir. 

Hasar tazmin süreci Şekil 1’de de gösterilmekte-

dir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI 

İbrahim Halil DERE 

1. Giriş 

Avrupa Birliği (AB), kendine özgü yapısı ile 

ulusal devlet, federasyon ya da konfederasyon 

tanımlarına uymamakta ve kendine özgü bir si-

yasal oluşum özelliği göstermektedir. Gevşek bir 

siyasal birlik olmasına karşın, 27 üye ülke  çevre 

politikaları alanında egemenliklerinin önemli bir 

bölümünü AB’ye devretmişleridir.  

AB’nin iklim politikaları ve uygulamalarını, 

2008 öncesi, 2008-2012 yılları arası ve 2012 

sonrası olmak üzere üç dönemde incelemek 

mümkündür. 2008 öncesi dönem, Kyoto Proto-

kolünün uygulama tarihi olan 1 Ocak 2008 tari-

hine kadar olan hazırlık çalışmalarını, 2008-

2012 yıllarını kapsayan dönem Kyoto Protokolü-

nün uygulama dönemini, 2012 sonrası dönem 

ise, Kyoto Protokolünün uygulama döneminin 

bitiminden sonraki dönemi kapsamaktadır. 

2. AB’nin iklim değişikliği politikalarının geç-

mişi 

AB geçmişte iklim değişikliği ile ilgili çalışma-

lara etkin bir biçimde katılmıştır. 1992 tarihli 

İklim Değişikliği Sözleşmesinin hazırlık çalış-

malarının en başından bu yana en önemli öncü-

lerden biri olan AB, Sözleşmenin müzekkerele-

rinde sanayileşmiş ülkelerin 1990 emisyon dü-

zeylerinin 2000’de de korunması için bağlayıcı 

bir karar alınması için çaba göstermişse de bun-

da başarılı olamamıştır. Kyoto görüşmelerinde 

ise 2010 yılına kadar 1990 düzeyinin %15 azal-

tılmasını, Kyoto Protokolünün uygulama esasla-

rının görüşüldüğü 2001 Marakeş görüşmelerinde 

de yutakların etkisinin sınırlandırılmasını savun-

muştur. 2001’den sonra ise, Kyoto Protokolünün 

ülkeler tarafından kabulü ve Protokole katılma 

sürecinin hızlandırılması yönünde çaba harca-

mıştır [1]. 

Fakat, AB Kyoto müzakerelerinde önceleri 

emisyon ticareti gibi piyasa esaslı araçlara şid-

detle karşı çıkmakta ve savunduğu önlemler da-

ha çok düzenleme ve yasaklama ile vergilendir-

me üzerine dayanmakta idi. Emisyon ticareti 

gibi piyasaya dayalı araçlar aslında, buna benzer 

konularda bir iç tecrübesi olan Amerika Birleşik 

Devletleri’nin fikri idi. AB Komisyonu ise deği-

şik kesimlerin dirençleri nedeniyle AB ülkelerini 

ikna edemediği için Kyoto’da karbon ticareti 

sistemi kabul edilmiş oldu.  

AB uluslararası çabalarını sürdürürken gerek AB 

düzeyinde gerekse üye ülkeler düzeyinde, ulus-

lararası düzeyde savunduğu görüşlere uyumlu 

bir performans göstermiyordu. Kyoto Protoko-

lü’nün kabulünden sonra, piyasa esaslı mekaniz-

malarda tecrübesiz ve politika oluşturmada ya-

vaş olmasına karşın, AB kendi iç uygulamaların-

da oldukça hızlı davranabilmiştir [4-5].  

AB 1996’da endüstri dönemi öncesine göre kü-

resel ısınmanın en fazla 2 C’de tutulmasını kabul 

etmiş ve bu hedefi 2003, 2005 ve 2007 yıllarında 

da teyit etmiştir [6]. 

Ayrıca, Avrupa İklim Değişikliği Programı 

(European Climate Change Programme-ECCP) 

Haziran 2000’de başlatılmıştır. Amacı; Kyoto 

1992 tarihli İklim Değişikliği Sözleşmesinin 

hazırlık çalışmalarının en başından bu yana en 

önemli öncülerden biri olan AB, Sözleşmenin 

müzekkerelerinde sanayileşmiş ülkelerin 1990 

emisyon düzeylerinin 2000’de de korunması için 

bağlayıcı bir karar alınması için çaba 

göstermişse de bunda başarılı olamamıştır.   
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Protokolünü uygulamak için gerekli öğeleri ta-

nımlamak, geliştirmek ve uygulamaktır. İklim 

değişikliği ile mücadelede çalışmaları kapsamın-

daki en önemli katkısı Avrupa Birliği Emisyon 

Ticareti Sisteminin uygulanmasıdır  [7]. 

3. AB’de ortak bir iklim politikası oluşturma-

nın önündeki engeller [8] 

AB’nin İsveç ve Bulgaristan gibi ekonomik ve 

coğrafi olarak birbirinden çok farklı ülkelerden 

oluşması, bazı ülkelerin büyümeye şiddetle ge-

reksinim duyması, her bir üye ülkenin siyasi ya-

pısının kendine özgü olması, belirlenen politika-

ların uygulanması ve izlenmesinin güç olması 

gibi nedenlerle, üye ülkeler Brüksel’de oluşturu-

lan stratejilere, ulusal çıkarlarına uygun olup 

olmadığı yönünde bir güvensizlik duymaktadır-

lar. Örneğin, Birliğe son olarak üye olan ülkeler-

de çevresel kaygıların en önemli sorun olduğuna 

inananların oranı sadece %3’tür. Bu nedenle, 

oluşturulacak politikalar için, bazı ülkeler için 

bir geçiş süreci de önerilmektedir. Bu nedenle, 

emisyon tahsislerinin %80’inin alınıp satılabile-

cek hale getirilmesini içeren yeni önerisinin daha 

duyarlı fakat gerçekçi bir şekilde uygulanması 

da gerekli görülmektedir. 

Aslında bir ölçüde uygulanmakta olan fakat ile-

ride de bir sorun oluşturacağı anlaşılan bir başka 

konu da, temel politika alanlarının birbiriyle en-

tegre edilerek, iklim politikalarının diğer tüm 

politika alanları üzerinde etki etmesinin sağlan-

masıdır. 2007’de Avrupa Konseyi tarafından 

kabul edilen Enerji Eylem Planında enerji politi-

kalarının iklim politikaları ile birlikte yürütülme-

si için daha somut adımlar atılması gerektiği be-

lirtilmektedir. 

Enerji alanında AB dışı ülkelere, örneğin Rusya 

Federasyonu’na, bağımlılığının azaltılması ve 

yenilenebilir enerjinin desteklenmesi de diğer 

stratejiler olarak göze çarpmaktadır.  

Son olarak, AB’nin ulusal ve uluslararası göreli 

başarısı Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Siste-

minin (AB ETS) geleceğine bağlı görünmekte-

dir. Eğer bu sistem başarılı olursa AB öncü ko-

numunu sürdürebilir.  

AB’nin iklim siyasetinin oluşturulmasında ve 

uygulanmasında karşılaştığı uluslararası engeller 

şunlardı: 

1. Asya-Pasifik Temiz Kalkınma ve İk-

lim Ortaklığı (AAP), bünyesindeki 

ülkeleri serbest bırakan ve zorlama 

içermeyen bir mekanizma kurmuştu. 

Bu ise AB ülkelerini ekonomik reka-

bette dezavantajlı duruma düşürüyor-

du. 

2. AB dışı ülkelerle işbirliğine açık bir 

mekanizma söz konusu idi ve bu kar-

bon piyasasının çok fazla genişlemesi-

ne yol açabilirdi. 

3. 2006 yılının Nisan ve Mayıs aylarında 

parasız emisyon tahsisinin fazla belir-

lenmesinden dolayı ton başına emis-

yon ücreti aşırı bir artış gösterdi ve 

piyasa çöktü. Bu da ülkelerin kendi 

sektör ve işletmelerini kayırmalarını, 

yani ulusal çıkarlar bakımından bir 

çatışma olduğunu gösteriyordu. 

4. Bunların dışında diğer bazı ekonomik, 

mali, teknolojik ve siyasal engeller de 

söz konusu idi.    

AB açısından iklim siyasetinin oluşturulmasında 

ve uygulanmasında karşılaşılan bölgesel engeller 

ise şöyle sıralanabilir: 

1. 2007’de ulusal emisyon tahsis miktar-

ları ülkeler tarafından sürekli olarak 

dava ediliyordu.  

2. AB ülkeleri, alüminyum, çimento, 

kimya, gübre, çelik, kâğıt, selüloz gibi 

sektörlerinin Çin ve ABD ile rekabet 
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edemediğinden yakınarak, serbest 

emisyon miktarının kısıtlanmasına 

karşı çıktılar. 

3. Sendikalar gibi değişik toplum kesim-

lerinin özellikle, AB’nin Kyoto sonra-

sı için yaptığı planlara itirazı vardı. 

Örneğin, Avrupa İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (ETUC) emisyon 

kısıtlaması nedeniyle dezavantajlı du-

ruma düşecek sektörlerde çalışan ve 

bu nedenle işsiz kalacak işçilere taz-

minat verilmesini talep ediyordu. 

4. Bazı toplum kesimleri ise daha sert 

standartlar istiyordu.  

AB’nin 2007’de Bali’de yapılan Birleşmiş Mil-

letler İklim Değişikliği Konferansında, 2012 

sonrası için çizilen olumsuz tablo karşısında ik-

lim değişikliği alanında yeni inisiyatifler alması 

ve daha kritik roller üstlenmesi gündeme geldi. 

Örneğin, Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan 

ülkelerin bu örgüte üye olarak emisyonlarının 

kontrol altına alınmasını sağlamaya çalıştı. 

Bir başka önemli nokta da, tüm AB ülkelerinin 

Kyoto Protokolüne taraf olduklarını depozitöre 

aynı anda (31 Mayıs 2002) sunmuş olmalarıdır 

[9]. 

4. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi 

(AB ETS) 

AB ETS sera gazları emisyonuna üst sınır konul-

ması ve emisyonların alım-satımına dayanan 

piyasa tabanlı bir araçtır. Dünya’da karbondiok-

sit emisyonlarının uluslararası ticaret sistemine 

dahil edilmesi hususundaki ilk ve en büyük uy-

gulamadır [10]. 

AB ETS, Kyoto Protokolü’nde yer alan esnek 

mekanizmalardan biri olan emisyon ticaretinin 

AB’deki adıdır. Üst sınır (cap), sera gazı üreten 

enerji santralleri, fabrikalar veya havayolu şir-

ketlerinin [11] yılda yapabilecekleri toplam 

emisyon miktarının sınırlandırılmasını ifade 

eder. Belirlenen sektörlerde katılım zorunludur. 

Diğer kişi ve kuruluşların katılımı ise serbesttir 

[12]. Bu üst sınır içinde firmalar gerektiğinde 

diğer firmalardan emisyon iznini satın alırlar. Şu 

anda emisyon izinlerinin çok büyük kısmı beda-

va tahsis edilmektedir.  

4.1 ETS nasıl çalışır? 

Her yıl sonunda, firmalar yaptıkları emisyon 

kadar izni beyan etmek zorundadırlar (ex-post). 

Aksi halde ağır para cezaları ile karşılaşmakta-

dırlar. Bir firma sahip olduğu izinden daha az 

emisyon yapmışsa bunu ileride emisyon yapabil-

mek için saklayabilmekte ya da arz ve talebe 

göre oluşan fiyattan emisyon fazlalığı olan şir-

ketlere satabilmektedir. Tersine, kendisine tahsis 

edilen miktardan daha fazla emisyonu olan şir-

ketlerin ise birkaç seçeneği bulunmaktadır. Bun-

lardan ilki ve aslında en istenileni, daha verimli 

teknolojiler kullanarak ya da daha az karbon-

yoğun teknolojiler kullanarak emisyonlarını 

azaltacak önlemler almasıdır. Bunun dışında 

fazladan emisyon tahsis satın almak, temiz kal-

kınma mekanizması ve/veya ortak yürütme gibi 

diğer esneklik mekanizmalarının kendileri için 

uygun bir bileşimini tercih edebilirler [13].  

Tahsis edilen toplam emisyon üst sınırı azaltıl-

makta ve bu yolla toplam emisyon miktarı azal-

tılmaktadır. Bu üst sınırı 2020 için 2005 miktarı-

na göre %21 daha az olacaktır. (Daha az kısmı 

bedava tahsis edilecektir. Emisyon tahsislerinin 

%80’inin alınıp satılabilecek hale getirilecek, 

sadece %20’si bedelsiz tahsis edilecektir.) 

AB ETS, 27 AB ülkesi ile İzlanda, Liechtenstein 

ve Norveç olmak üzere 30 ülkede uygulanmakta 

ve belli başlı sektörlerden kaynaklanan CO2 ile 

bazı sektörlerden kaynaklanan nitrous oxide gaz-

larını kapsamaktadır. ETS sistemi AB’nin ve 

diğer üç ülkede salınan CO2’in %50’si ile bu 

ülkelerdeki toplam sera gazlarının ise, Komisyon 
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verilerine göre, %40’ını kapsamaktadır. Bu ora-

nın %45 olduğu da iddia edilmektedir [14]. Ha-

vayolu taşımacılığı ile AB dışı ülkeleri de 2012 

yılı başında ETS’ye dâhil edilmişti. Ancak AB 

Komisyonu Kasım 2012 ayında havacılık ile AB 

dışı ülkelerin bu sisteme dâhil edilmesinin erte-

lenmesini önermiştir [15]. 

4.2 AB ETS’nin aşamaları 

1.Aşama (Pilot uygulama) (2005-2007):  

AB ETS’nin deneysel/test aşamasıdır. Bu aşa-

mada neredeyse [16] tüm (en az %95) emisyon 

tahsisleri bedava verilmiştir. Dolayısıyla bu aşa-

mada bir karbon fiyatı oluşmamıştır. 

2.Aşama: Kyoto Protokolü’nün uygulama devre-

si (2008-2012):  

Birinci aşamadan elde edilen verilerle ve çıkarı-

lan derslerle AB ETS’de bazı değişiklikler yapıl-

mıştır [17]. Bunlardan en önemlisi, birinci uygu-

lama döneminde yapılan tahsisatların cömertçe 

ve bedelsiz olarak yapılarak, dönemin sonunda 

neredeyse tüm sektörlerin rahatlıkla kotalarını 

sağlaması ve böylece karbon fiyatlarının çökme-

sidir. Bu sebeple ikinci aşamada sektörlerin 

“gerçek” emisyon değerlerine göre kota getiril-

mesi amaçlanmıştır [18]. Kamuya açık Ulusal 

Tahsis Planı (National Allocation Plan) uyarınca 

ve ülkelerin Kyoto Protokolü uyarınca üstlendik-

leri yükümlülüklerine göre üye ülkelerin kendi 

tahsis planlarını yapmalarını öngörmektedir. 

Enerji ve sanayi sektöründe 10 binden fazla tesis 

ETS kapsamındadır [19, 20]. 

Bu aşamada, tahsislerin %90’ı bedelsiz tahsis 

edilmiş, %10’u ise açık artırma ile satın alınabi-

lir duruma getirilmiştir. Kyoto Protokolü’ne göre 

2004’ten önce AB üyesi olan 15 ülke, sera gaz-

ları emisyonlarını 2008-2012 arasında 1990’a 

göre göre %8 azaltmayı taahhüt etmişlerdi. Ya-

pılan gözlemler ve tahminlere göre, bu 15 ülke 

bu konuda iyi bir performans göstermektedirler. 

2004’ten sonra AB’ye katılan ülkelerin çoğu da 

%6 veya %8 azaltım taahhütlerini başaracaklar-

dır [21]. 

Bu dönem için belirlenen üst sınır birinci aşama-

daki miktardan yaklaşık %6,5 daha azdır. Fakat 

2009’daki ekonomik kriz nedeniyle toplam 

emisyon miktarının daha da az olduğu belirtil-

mektedir [22].  

3.Aşama (2013-2020):  

Kyoto Protokolü sonrası dönem için AB’nin 20-

20-20 programının da en büyük parçasıdır. Bu 

aynı zamanda olası bir uluslararası protokol için 

mevcut ETS’nin düzeltilmiş biçimidir. 

Yukarıda da değinildiği gibi, AB emisyonlarını 

2020’ye kadar %20 kısmayı taahhüt etmiştir. 

Taahhüt edilen azaltım oranı, gelişmiş ve geliş-

mekte olan büyük ekonomilerin de (ABD, Çin 

vb.) katılması koşuluyla %30 olarak belirlenmiş-

tir. Bir başka deyişle bu oran tek taraflı olarak %

20, çok taraflı olarak %30’dur [23].  

5. AB ülkelerinde sera gazı emisyonlarının 

gelişimi 

AB üyesi 27 ülkenin (LULUCF hariç) sera gaz-

ları emisyonu miktarı 1990 yılından 2010 yılına 

kadar %15,4 oranında azalmıştır [24]. İlk 15 üye 

ülkede ise (LULUCF hariç) 1990 - 2010 döne-

minde bu azalma %10,6’dır. Bu durum bize, tüm 

AB’de ortaya çıkan emisyon azalmasının önemli 

bir bölümünün, AB’ye sonradan katılan ve çoğu 

eski doğu bloku ülkesi 12 üyenin eski teknoloji-

leri terk etmesinden kaynaklandığını göstermek-

tedir [25]. 

Sektörler açısından ilk 15 üye ülkenin 1990-

2008 yılları arasındaki değişimine bakıldığında 

ise; taşıma sektörü dışında bir azalma görülmek-

tedir. Taşıma sektöründen kaynaklanan emis-

yonlar bu süre içinde %20 artmışken, enerji ar-

zında %5, enerji kullanımında %13, endüstriyel 

işleme alanında %17, tarımda %12, atıklarda %
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40 ve son olarak solventler (çözücüler) ve diğer 

alanlarda %28’lik azalma meydana gelmiştir. Bu 

ülkelerde 2008 itibariyle sera gazları emisyonla-

rının %29’u enerji arzından, yine %29’u enerji 

kullanımından, %21’i taşıma sektöründen, %

10’u tarımdan, %8’i endüstriyel işleme alanın-

dan, %3’ü atıklardan ve %0’a yakın bölümü ise 

solventler (çözücüler) ve diğer alanlardan kay-

naklanmaktadır [26].  

6. AB Enerji ve İklim Paketi (2020 yılında 20-

20-20 hedefi) 

Kyoto Protokolü’nün uygulama süresinin sona 

ermesinden sonra, ulaşılmak istenen küresel uz-

laşma için 2008 yılı başında toplanan Bali Kon-

feransından hemen sonra AB bir yasa çıkararak 

iklim ve enerji konularında yeni bir süreci baş-

latmıştır [27].  

Daha önce başlayan çalışmaların uzantısı olarak 

ise, AB Komisyonu tarafından “AB İklim ve 

Enerji Paketi”(EU Climate and Energy Package)

devreye sokulmuştur. AB İklim ve Enerji Pake-

ti,AB’nin enerji ve iklim konularında 2020 yılın-

da ulaşmak istediği hedeflere ulaşmak için oluş-

turduğu bağlayıcı düzenlemeler (mevzuat) bütü-

nüdür [28-31]. Bu hedefler, AB liderleri tarafın-

dan yüksek enerji verimliliği ve düşük karbonlu 

ekonomiye ulaşmak amacıyla Mart 2007’de be-

nimsenmiş ve Avrupa Parlamentosu tarafından 

12 Aralık 2008’de kabul edilerek yürürlüğe gir-

miştir [32].  

Kısaca 20-20-20 olarak adlandırılan hedefler, 

iklim değişikliği, AB’nin enerji güvenliği ve 

rekabetçiliğinin güçlendirilmesi amacıyla iklim 

ve enerji politikalarına yönelik bütünleşik bir 

yaklaşımı çarpıcı bir biçimde temsil etmesi için 

oluşturulmuş bir “manşet” olarak nitelenmiştir. 

20-20-20 hedefi uyarınca 2020 yılında; 

1. Sera gazları emisyonlarının 1990 yılı 

düzeylerine göre %20 azaltımı (AB 

ayrıca, emisyon azaltımı hedefini, ge-

lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

diğer büyük ekonomiler de emisyon 

azaltımı konusunda kendi üzerlerine 

düşen çabayı gösterirlerse, 2020’ye 

kadar %30’a çıkarmayı da önermekte-

dir).  

2. Yenilenelebilir enerji kaynaklarından 

üretilen enerjinin AB’nin toplam ener-

ji tüketimindeki payının %20’ye çıka-

rılması (Ulaştırma sektöründe kullanı-

lan biyoyakıtların ise toplam akarya-

kıtların %10’una ulaşması [33]), 

3. AB’nin enerji verimliliğinde %20 iyi-

leştirme sağlamak. 

hedeflenmiştir. 

AB İklim ve Enerji Paketi ile 2020 yılı için be-

lirlenen hedeflere ulaşmak üzere bazı araçlar ve 

önlemler de ortaya koymuştur [34]. 

Bu dört önlem; (1) AB ETS’nin yeniden yapı-

landırılması, (2) AB ETS’nin kapsamadığı emis-

yonlarda ulusal hedefler belirlenmesi, (3) ulusal 

yenilenebilir enerji hedefleri belirlenmesi ile (4) 

karbon yakalama ve depolamasıdır. 

6.1 AB ETS’nin yeniden yapılandırılması 

AB ETS endüstriyel sera gazlarının azaltılması 

için fayda-maliyet açısından en temel araç olarak 

görülüyor. İklim ve enerji paketi, AB ETS’nin 

temeli olan mevzuatın kapsamlı bir şekilde deği-

şikliğini ve güçlendirilmesini de içeriyor.  

Değişiklik 2013’ten itibaren geçerli olacak ve 

AB ETS’nin üçüncü periyodunu/fazını oluştura-

cak. En büyük değişiklik, her ülke için ayrı ayrı 

belirlenen emisyon üst sınırı yerine, tüm AB 

çapında geçerli olacak tek bir emisyon üst sınırı-

nın devreye sokulması olacak. Bu tek üst sınır, 

2020 yılı emisyonlarının 2005 düzeylerinden %

21 daha az olmasını sağlayacak şekilde belirle-
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necek. 

Bedava tahsis edilen emisyon izinleri elektrik 

üretimi sektöründen başlayarak süreç içinde açık 

artırma ile tahsis edilecektir. Diğer sektörler ve 

diğer sera gazları için bu sistem yumuşak bir 

şekilde genişletilecektir.  

6.2 AB ETS’nin kapsamadığı emisyonlarda 

ulusal hedefler 

Çaba Paylaşımı Kararı’yla (Effort Sharing Desi-

cion), üye ülkeler AB ETS’nin kapsamadığı ko-

nut, tarım, çöp ve havacılık hariç ulaştırma gibi 

sektörlerden kaynaklanan sera gazlarının azaltıl-

ması için yıllık hedefler oluşturmuşlardır. 

AB’nin toplam emisyonlarının yaklaşık %60’ı, 

AB ETS’nin kapsamadığı sektörlerden kaynak-

lanmaktadır [35]. 

2013-2020 arasındaki dönemi kapsayan ulusal 

hedefler, üye ülkelerin göreli refahına göre fark-

lılaştırılmıştır. Bu hedefler, 2005 yılına göre en 

zengin ülkenin %20 emisyon azaltım yapması ile 

en yoksul ülkenin %20 emisyon artışı yapabil-

mesi arasında farklılaştırılmıştır. Bu artış yine de 

tüm ülkelerin azaltım yapma yönünde çaba gös-

termelerini gerektirmektedir. Üye ülkeler, oluş-

turulan AB izleme mekanizması ile emisyonları-

nı yıllık olarak bildireceklerdir [36]. 

6.3 Ulusal yenilenebilir enerji hedefleri 

2009 yılında çıkarılan Yenilenebilir Enerji Di-

rektifi ile üye ülkeler 2020’ye kadar yenilenebi-

lir enerjinin payının toplam enerji tüketimleri 

içindeki payının %20’sine yükseltecek bağlayıcı 

ulusal hedefler belirlemiş durumdadırlar. Deği-

şik üye ülkelerin yenilenebilir enerji oranındaki 

başlangıç noktalarını ve üretim potansiyellerine 

göre bu hedefler %10’dan (Malta) %49’a (İsveç) 

kadar uzanmaktadır [37].2009/28/EC sayılı Di-

rektife göre ise, tüm üye ülkelerde taşıt araçla-

rında kullanılan biyoyakıtların toplam akaryakıt 

tüketiminin en az %10’una ulaşması gerekmek-

tedir [38]. 

Ulusal hedefler AB’nin toplam olarak, 2010 yılı 

oranı olan %9,8’in iki katından fazla olan %20 

yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasını sağlaya-

caktır. Bu hedef aynı zamanda, sera gazları 

emisyonlarının ve AB’nin ithal enerji kaynakla-

rına bağımlılığının azaltılmasını da sağlayacaktır 

[39]. 

6.4 Karbon yakalama ve depolaması 

İklim ve enerji paketinin dördüncü öğesi, karbon 

yakalama ve depolama teknolojilerine ilişkin 

hukuki çerçeveyi oluşturan direktiftir. Karbon 

yakalama ve depolama teknolojileri endüstriyel 

süreçler sonucunda salınan CO2’in yakalanması-

nı ve bunların küresel ısınmaya neden olmaya-

cak biçimde jeolojik yeraltı boşlukları gibi olu-

şumlarda güvenli bir biçimde depolanmasını 

içermektedir [40]. 

6.6 Enerji verimliliği 

AB İklim ve Enerji Paketinde sıralanan dört öğe-

nin dışında ayrıca değinilmiş olsa da enerji ve-

rimliliği de bu paket içinde değerlendirilebilir. 

2011 yılında çıkarılan Enerji Verimliliği Planı 

ile Enerji Verimliliği Direktifi aracılığıyla 20-20

-20 hedefine katkıda bulunulması amaçlanmak-

tadır [41]. 

AB, enerji kullanımının azaltılması için konulan 

hedeflerin gerisinde olduğunu kabul etmektedir. 

Asıl önemlisi, 20-20-20 hedefinde yer alan 

“AB’nin enerji verimliliğinde %20 iyileştirme 

sağlama” hedefi, diğer iki hedefin aksine bağla-

yıcı değildir [42]. Bu yüzden Komisyon, önlem 

alınmazsa, azaltım hedeflerinin sadece yarısının 

başarılabileceğini kabul etmiş durumdadır ve 

önlem olarak enerji verimliliği önlemlerinin bağ-

layıcı olmasını önermektedir [43]. 

Öneriler her ülkenin bir enerji tasarrufu planı 

yapmasını da içermektedir. Buna göre, enerji 

sağlayıcılarının müşterilerini her yıl bir önceki 
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yıla göre %1,5 daha az enerji tüketimi yapacak 

şekilde enerji tasarrufunu teşvik etmeli öngörül-

müştür. Bunun yanında, ev sahiplerinin ısıtma 

sistemleri ve yalıtımlarının iyileştirilmelerine 

yardımcı olmalılar. Kamu binalarında her yıl %3 

enerji tasarrufu sağlanması için gerekli çalışma-

ların yapılması da öneriler arasındadır. 

(Kamunun özendirici rolü Direktifte açıkça anıl-

maktadır [44]). Diğer öneriler ise şunlardır: Tü-

keticilerin enerji kullanımı ve sistemleri hakkın-

daki bilgilere erişiminin sağlanması, büyük tüke-

ticilerde enerji denetiminin (energy auditing) 

zorunlu kılınması, küçük tüketicilerde ise bunun 

özendirilmesi, enerji piyasalarını düzenleyen 

kuruluşların tarife belirlemeleri sırasında enerji 

verimliliği sağlayanlara teşvik sağlaması, elekt-

rik üretimi tesislerinde atık ısının kombine çev-

rim sağlanarak geri kazanılması vb. 

Bu kapsamda, %20’lik yenilenebilir enerji hede-

finin yaklaşık 417 bin ek iş yaratması, %20’lik 

enerji verimliliği çalışmaları ile de yaklaşık 400 

bin kişilik ek istihdam oluşturulması hedeflen-

mektedir [45]. 
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E 
lektrik dağıtım şirketleri artan enerji 

taleplerini karşılamak için her yıl dağı-

tım sistemine yatırım yapmaktadır. Bu 

yatırımların kapasite artışı; genişleme, iyileştir-

me, yenileme, aydınlatma, yük dağılım değişimi-

ne bağlı yatırımlar olarak yapılması Elektrik Pi-

yasası Kanunu (Kanun); ve ikincil mevzuatta 

belirtilmektedir. 

Dağıtım şirketlerinin karlılığını, yapacakları ve-

rimli ve ekonomik yatırımlar belirlemektedir. 

Stratejik yatırımlarla düşük maliyetli uzun dö-

nemli ihtiyaçlara göre etkin ve verimli yatırımla-

rın yapılması, yatırım maliyetlerini optimize 

edilmesi, orta ve uzun dönemli işletme maliyet-

lerini, elektrik kesinti süresini, teknik kayıp ve 

kaçakları düşürmek için stratejik hedeflere uy-

gun elektrik şebekesinin yapısının master plana 

göre tesis edilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Bu değerlendirmeler sonucunda dağıtım şirketi-

nin yapacağı yatırımlara baz teşkil edecek mas-

ter planda; dağıtım şirketinin yaptığı/yapacağı 

talep tahminine uygun kısa orta ve uzun dönemli 

master planı ve master plana uygun master pro-

jelerin 5 yıllık AG-YG projesi ile 10 yıllık pers-

pektifi gösteren YG projelerin yapılması gerek-

mektedir. 

Söz konusu yatırımların yapılması esnasında 

dağıtım şirketlerinin karşılaştığı sorunlar bulun-

maktadır. Yapılan harcamaların yatırım harca-

ması olarak belirlenmesinde izlenebilirliği sağla-

mak için, meri mevzuata göre gönderilmesi ge-

reken tabloların oluşturulması esnasında prob-

lemler yaşanmaktadır. Ülkemizde altyapı çalış-

malarının, köyden kente göç, nüfus artış hızı, 

hızlı ve çarpık kentleşme, sosyal ve kültürel 

farklılıklar gibi nedenlerden dolayı AB ülkeleri 

gibi planlı ve programlı olarak yapılamadığı aşi-

kardır. AB ülkelerinde yerleşime açılacak yerle-

rin önce altyapı sistemi kurulur. Daha sonra in-

şaat süreci başlar. Ülkemizde son zamanlarda 

yapılan toplu konut uygulamaları dışında, önce 

inşaat süreci, sonra geçici altyapı ve elektrik 

enerjisi temini daha sonra kalıcı altyapı tesisleri 

yapılmaktadır. Bu nedenle yapılan tesisler sade-

ce kapasite artış, iyileştirme, genişleme yatırımı 

gibi tek bir başlık altında yapılamamakta hatta 

üçünün bir arada yapılması zorunluluğu olabil-

mektedir. 

Örneğin X mahallesinde dağıtım şirketine ula-

şan talepler; 

1. A Apartmanında gerilimin düşüklüğü ne-

deniyle elektrik cihazlarının çalışmadığı 

şikayetleri, 

2. A Apartmanının hemen yanı başında in-

şaat çalışması olduğu burada yeni bağlantı 

başvuru taleplerinin olduğu, yapılan ince-

lemede 250 kVA direk tipi trafo, 5xRose 

iletken hat tertibi ile elektrik dağıtım şebe-

kesinin mevcut olduğu tespiti yapılmıştır. 

Sorunun çözümü; 

1. 250 kVA trafonun 400 kVA’ya çıkarılma-

sı gerektiği, 

2. Yapılan hesaplama neticesinde 5xRose hat 

tertibi yerine, 4xAster+Rose hat tertibi ve 

mevcut direklerinin buna uygun olarak 

tesis edilmesi gerektiği tespiti yapılsın. 

 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN YATIRIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM 
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Düzenlemeye esas net yatırım tutarının belir-

lenmesi için EPDK’ya gönderilecek raporla-

ma işlem seçenekleri; 

Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye 

Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve 

Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve 

Esaslarda (Yatırım Harcaması Usul Esasları) 

belirtilen tanımlara göre; 

1. Gerilim düşüklüğü sebebiyle güç artışı ve 

hat kesiti artışı yapıldığı için, iyileştirme 

yatırımı ya da tesisin ekonomik ömrüne 

göre yenileme yatırımı, 

2. Yeni bağlantı başvurusu nedeniyle mevcut 

trafonun güç artışı yapıldığı için, kapasite 

artış yatırımı, 

3. Yeni bağlantı başvurusunun karşılanabil-

mesi için yeni direk dikilmesi ve mevcut 

trafonun güç artışı yapılması nedeniyle 

genişleme yatırımı olarak tanımlayıp, de-

ğerlendirmede kapasite artış yatırımı, 

4. Yapılan yatırımın iyileştirme, kapasite 

artış, genişleme yatırımı olarak değerlen-

dirilmesi durumunda. 

 Trafo güç artışını kapasite artış 

yatırımı, 

 Hat kesit artışını iyileştirme yatırı-

mı, kapasite artış yatırımı, 

 Bağlantı başvurusu karşılanması 

için tesis edilen direkler için ge-

nişleme yatırımı tanımıyla, değer-

lendirmede kapasite artış yatırımı 

olarak yatırım karakteristikleri belirlenebilir. 

Dağıtım şirketleri yapılan yatırımın karakteristi-

ğinin belirlemesinde; yatırım karakteristiği ta-

nımları ve karakteristiğin adından anlaşılan algı 

ile yapmaya çalıştığı, yukarıdaki örneğin aslında 

kapasite artış yatırımı olduğu, Yatırım Harcama-

sı Usul Esasları detayları incelendiğinde görül-

mektedir. 

Yatırım Harcaması Usul Esaslarına göre kapasi-

te artış bedelleri birim bedel üzerinden yatırım 

harcaması olarak değerlendirilmektedir. Yatırım 

harcaması tutarı gerçekleşme bedeli, kapasite 

birim bedelin üzerinde harcama yapılması duru-

munda, fazla tutarın yatırım harcaması olarak 

değerlendirilmeyeceği belirtilmektedir. Ayrıca 

yatırım harcama gerçekleşme tutarı kapasite bi-

rim bedelinden eksik olması durumunda da, söz 

konusu aradaki fark dikkate alınmadan yatırım 

harcaması olarak değerlendirileceği görülmekte-

dir. 

Nasıl bir yöntem geliştirilebilir? 

Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük mali-

yetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin 

kullanımına sunulması için, rekabet ortamında 

özel hukuk hükümlerine göre faaliyet göstere-

cek, istikrarlı, şeffaf elektrik enerjisi piyasasının 

oluşması için Kanun yasal çerçeveyi oluşturmuş-

tur.  

Bu çerçevede kapasite artış; genişleme, iyileştir-

me, yenileme, aydınlatma, yük değişimine bağlı 

yatırımlar olarak ayrı ayrı adlandırma yapılması, 

birim bedelli yatırımlar ve gerçekleşme bedelli 

yatırımlar olarak farklılaştırma yapılmasının kar-

maşıklığa sebep verdiği görülmektedir. Bu kar-

maşıklığı gidermek için, EPDK ve dağıtım şir-

ketlerinin, yapılan ve yapılacak yatırımlar ile 

ilgili, anlaşılması daha kolay, özelleştirme önce-

si dönemde yapılan uygulamaların yok sayılma-

dan, uygulama birliği sağlanabilir. 

Bunun için 

1. Master plan ve master plana uygun master 

projelere uygun yapılacak tesislerde farklı adlan-

dırma yerine Elektrik Tesis Yatırımı olarak tek 

bir isimlendirme yapılması. Aynı bölgedeki bir 

tesis içinde farklı farklı keşif yapılması, ayrı ayrı 
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satın alma süreçleri, hakediş ödemelerinin ayrış-

tırılması yerine tek bir proje adı altında; projesi, 

mahal listesi, sözleşme ve hakedişlerin yapılma-

sı, hem dağıtım şirketi iş ve işlevlerini kolaylaş-

tıracak, hem de yapılacak inceleme ve denetle-

melerde izlenebilirliği kolaylaştıracaktır. 

2. Birim bedelleri iş kalem grup sayısı artırı-

lıp, grup bazında yerine iş kalemi olarak sa-

deleştirilerek, her iş ve işlevi karşılayacak şe-

kilde düzenlenebilir. Gelir düzenlemesi için 

belirlenen bir sonraki uygulama dönemine iliş-

kin yatırım planlarında yatırım tutarlarını belirle-

mek üzere birim bedeller kullanılabilir. Ancak 

yatırım harcamaların gerçekleşme bedellerinin 

yatırım harcaması olarak belirlenmesi gerektiği 

ön görülmektedir. 

Dağıtım şirketleri gerçekleştirecekleri yatırım 

harcamalarına ilişkin Mal veya Hizmet Alımı 

ile Yapım İşlerinde; şeffaflığı, rekabeti, eşit 

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, Kurul dene-

timini ve kaynakların verimli kullanılmasını 

sağlaması koşulu yeter ve gerekli bir kriter-

dir. Birim bedeller yapılan ve yapılacak iş ve 

işlevleri kıyaslamak için kullanılmasının izlene-

bilirliği kolaylaştırıcı olmalıdır. 

3. Birim bedellerin grup halinde birçok unsuru 

ihtiva eden 9 adet iş kalemleri grubu yerine daha 

kolay anlaşılır, yer altı kablo iş kalemi, transfor-

matör iş kalemi, iletken iş kalemi oluşturulabilir. 

Diğer iş kalemlerinin piyasada rayiç fiyatlarının 

tespiti yapılarak, 40 adet baz iş kalemi ile oran-

layarak bir birim bedel listesi oluşturulabilir. 

Örnek; Yer altı kablo iş kaleminde, baz iş kale-

mi olarak en çok kullanılan alçak gerilim kablo-

su 3x95+50 NYY kablonun piyasadaki rayiç 

fiyat tespiti yapılır. Baz yeraltı kablo iş kalemi 

kat sayısı 1 kabul edilir. 3x50+25 NYY kablo 

için ise 0,7 katsayısı tespiti yapılarak, fiyat tespi-

ti buna göre yapılabilir. Benzer şekilde 

3x150+70 NYY, 3x25+16 NYY kablolar içinde 

yapılabilir. 

Sonuç olarak dağıtım lisansı sahibi tüzel kişile-

rin dağıtım sistemi gelir düzenlemesi kapsamın-

da düzenlemeye esas net yatırım harcamalarının 

belirlenmesi ve gerçekleşmesinin izlenmesinin 

kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle ge-

nişleme yatırımları, şebeke kapasite artış yatı-

rımları, şebeke yenileme yatırımı, şebeke iyileş-

tirme yatırımı, yük dağılım değişimine bağlı ya-

tırımlar, aydınlatma yatırımları yerine Elektrik 

Tesis Yatırımı olarak tek bir isimlendirme yapı-

labilir. Bir sonraki uygulama dönemine ilişkin 

yatırım planlarında yatırım tutarlarını belirlemek 

üzere birim bedeller kullanılabilir. 
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AN ANALYSIS OF THE MATCHING ALGORITHMS FOR DAY-AHEAD 

MARKETS IN EUROPEAN ELECTRICITY MARKETS 

Kürşad DERİNKUYU, Fehmi TANRISEVER 

1.Introduction 

In the European electricity market, power ex-

changes organize an auction every day to deter-

mine the electricity prices for the delivery of 

electricity next day. The prices established in the 

day-ahead market are usually accepted as refer-

ence prices and affect other electricity markets 

such as intra-day, futures and forward markets.   

In the day-ahead market, the next-day consists of 

non-overlapping time periods, and a clearing 

price is set in the auction for each time period.  

Each auction mechanism uses a specially de-

signed algorithm to find these prices, and accept 

or reject offers:  United Kingdom and some Af-

rican Countries use Sapri whereas NordPool 

Countries prefer SESAM algorithm.  Central 

West European (CWE) region designed Cosmos 

algorithm, and Turkey is currently developing its 

own algorithm called Turk GOPT. Although 

each algorithm’s objective is to determine day-

ahead electricity prices, they may differ in their 

solution methods as well as flexibility to handle 

the ever changing needs of the market partici-

pants.  In this paper, we focus on these four al-

gorithms according to their publicly announced 

documents and explain the general idea behind 

them. We also provide the advantages and disad-

vantages of each of these approaches. 

In the Day Ahead Markets, there are three major 

order types active in many European countries 

(such as Germany, France, United Kingdom and 

Nord Pool countries): Single (Hourly) Orders, 

Block Orders and Flexible Orders. 

Single orders are effective for only one time pe-

riod. The participants submit a set of order price 

and energy volume for the related time period.  

Volume of sell-orders increases and buy-orders 

decreases as the prices increase.  Either a step-

wise function or interpolation is used to deter-

mine accepted volume that corresponds to the 

clearing price of related period. Each time period 

represents an hour in the Turkish Market but 

different time lengths are also possible in other 

European Markets. 

Block orders are active for several consecutive 

time periods (at least 4 in the Turkish Market). 

Energy volume and order price are constant dur-

ing these time periods. These orders are either 

accepted or rejected fully. 

Flexible orders are only defined for supply side 

and flexibility refers to time period for ac-

ceptance.  They only have a price-quantity tag, 

and they are valid for all time periods.  However 

it could be accepted for only one period. 

There are also other order types not active in any 

exchange markets but already defined in the day

-ahead literature. Some of them are listed below: 

 Profile Block Orders: A  profile  block  

order  allows  submitting  different  volumes  

for  each  hour.  This order type is necessary 

particularly for production or consumption 

units with ramp up limits.   

 Partial Block Orders: A partial block order 

The prices established in the day-ahead market are 

usually accepted as reference prices and affect other 

electricity markets such as intra-day, futures and 

forward markets. 
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allows partial acceptance such that “accept 

or reject at least x%”, with x defined by the 

participant.  This product is useful for pro-

duction and consumption units with tech-

nical minimal limits. 

 Flexible Buy Orders: This order is identical 

to flexible sell orders except that it is defined 

for buyers. If a participant can change its 

consumption hour, this product would be 

useful for its business.  

This paper aims to analyze the leading DAM 

solver algorithms in the European market.  The 

rest of the paper is organized as follows. In Sec-

tion 2, we provide an overview of the algo-

rithms.  Section 3 concludes with a discussion 

by showing overall comparison of the solvers.  

2. Analysis and Comparison of the Methods 

2.1 SAPRI 

SAPRI is one of the oldest DAM price optimiz-

ers in Europe.  It has developed in early 90s and 

since then it has been used by a number of Euro-

pean countries including but not limited to Unit-

ed Kingdom and Nord Pool Countries. Current-

ly, the algorithm is mainly used by United King-

dom and India [1].  

Sapri determines the DAM prices using an itera-

tive algorithm as outlined in its technical docu-

mentation [2].  SAPRI algorithm first finds the 

equilibrium price considering only single orders 

in a straightforward manner.  Following, it in-

cludes all the block orders and initiates an itera-

tive process.  This process tries to exclude the 

block orders one-by-one based on bock order 

acceptance rules.  In particular, “… for all block 

orders, the order price is compared with the av-

erage price of the area/periods the order is 

spanning. If at least one order does not satisfy 

the block order condition, the block order with 

greatest difference between order price and av-

erage price is excluded” [2].  This process is 

repeated until all block orders either satisfy the 

block order condition or is excluded. 

This process described above results in a feasi-

ble solution. Starting with this feasible solution 

the algorithm tries to include some of the ex-

cluded block orders one-by-one while preserving 

feasibility through another iterative process.  For 

the flexible orders a similar procedure is imple-

mented. 

Although the algorithm specified in [2] is ex-

pected to be fast, it does not involve an explicit 

optimization of the prices. In particular, the al-

gorithm in [2] does not specify an explicit objec-

tive function such as price minimization or so-

cial welfare maximization.  Accordingly, it is 

unclear how the quality of the solution obtained 

by the algorithm can be assessed.  Indeed, the 

documentation does not provide information 

about the solution quality and solution time.  

The documentation [2] also does not explicitly 

explain how to handle linked block orders.  In 

addition, there is no explicit statement of the 

constraints in the problem. i.e., it is not com-

pletely clear when the algorithm accepts/rejects 

an order. These constraints/rules are all implicit 

and only become partially clear after reading the 

solution algorithm itself. 

Advanced orders types such as profile blocks, 

volume flexible blocks, and exclusive block or-

der are not currently included in the algorithm 

according to [2]. Especially, profile and partial 

block orders can be very useful for certain power 

plants whose capacity becomes gradually online. 

Table 2 summarizes some advantages and disad-

vantages of SAPRI algorithm based on [2]. 

2.2 SESAM 

SESAM is currently used by the NordPool mar-

ket [5]. Development of SESAM has started in 
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2004 and replaced SAPRI in NordPool as of 

2007 [6]. SESAM brings a significant improve-

ment over SAPRI by providing an optimization 

based algorithm. For instance, as stated in [3] 

“The system[SESAM] will be a more integrated 

system built on optimization and Welfare Eco-

nomic criteria’s. Further Sesam will have im-

proved handling of block bids compared to to-

day’s trading system Sapri.” In this regards, 

SESAM clearly defines the objective function of 

the optimization problem as maximizing the so-

cial welfare of the market participants [4]. Social 

welfare is defined as the consumers’ utility mi-

nus the producers’ cost. 

On the other hand, there no explicit mathemati-

cal formulation of the problem is available on 

the website of NordPool: http://

www.nordpoolspot.com. In addition, reading [7] 

reveals that SESAM uses a heuristic approach in 

handling the block orders, and overall SESAM 

may provide a feasible but not necessarily an 

optimal solution. It is also unclear how the block 

bids are included in the objective calculation. In 

[7] it is stated that “For the problems with block 

bids the situation is different. Now the formulat-

ed minimal requirements are inconsistent. There 

seems to be no logical solution to this, so a 

pragmatic way has been chosen. Thus a model 

has been formulated where it is not required for 

block bids that no profit or utility is foregone.”  

The website of Nord Pool does not provide any 

information about the solution quality and solu-

tion time for the problem. So it is unclear that 

how large problems can be handled by SESAM 

and how optimal these problems can be solved. 

In addition, from [8] it seems that SESAM can-

not handle advanced type of customer orders 

such as profile block orders, partial block orders 

and exclusive block bids.   

2.3 COSMOS 

Cosmos has developed during early 2010s and is 

currently in use in CWE (Central West Europe-

an) market [11, 12]. According to [12, 13, 16] a 

Cosmos-based new algorithm will be used in 

European market coupling as CWE expands to 

the rest of the Europe.  COSMOS is one of the 

most highly functional algorithms for price de-

termination in the DAM. It can not only handle 

the basic type of orders but it can also handle 

Pros Cons 

Sapri provides a quick search algorithm. This 

may potentially enable the solver to obtain a 

feasible solution in a short amount of time. 

Lack of transparency is a major drawback. 

  There is no explicit objective function. It is unclear 

what is being optimized. 

  Only provides a feasible solution 

  It is unclear how the solution quality can be assessed. 

Note that there is no clear objective function 

  Constraints of the optimization problem are not stated 

explicitly. 

  The algorithm can only handle basic types of orders. 

Profile block order and volume flexible block orders 

cannot be handled by the algorithm. 

  Unclear how interpolation is handled 

Table 1. Pros and cons of SAPRI 

http://www.nordpoolspot.com/
http://www.nordpoolspot.com/
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profile block orders, volume flexible block or-

ders and exclusive block orders [10]. In addition, 

the documentation of COSMOS [10] provides a 

clear mathematical description of the optimiza-

tion problem as well the solution method em-

ployed to solve it.  COSMOS solves a quadratic 

mixed integer program using a branch and 

bound approach. However, the details of the ap-

proach such as branching rules are not clearly 

stated.  In addition, the explicit form of the 

mathematical problem is not available online. 

Finally, COSMOS cannot handle buy type of 

flexible orders which may be important for some 

consumer types. 

2.4 TurkGOPT 

According to [12, 13, 17] Cosmos will be used 

in European market coupling (NWE) which will 

include CWE region (Belgium, France, Germa-

ny, Luxembourg and The Netherlands), the Nor-

dic region (Denmark, Sweden, Finland, Norway 

and Estonia) and Great Britain.  By 2015 the 

plan is to include most of the central European 

counties to the European market coupling [14]. 

On the other hand, to our knowledge, there is no 

clear timeline or plan to include the Balkan 

countries and Turkey in this system in the near 

future. To our opinion, due to logistical reasons 

Pros Cons 

More advanced than SAPRI. The solution method is not fully transparent. There is 

no explicit mathematical formulation of the problem 

Optimization based and clearly states social wel-

fare as the objective of the optimization problem 

There is no mathematical statement of the solution 

methodology. Does this methodology provide an 

optimal solution? This is unclear. 

  No information is provided about the solution quali-

ty. How optimal are these solutions? 

  Constraints of the optimization problem is only ver-

bally stated and not mathematically discussed. 

  Handling of linked block orders is not explained. 

  The algorithm can only handle basic types of orders. 

Profile block orders, or flexible buy orders cannot be 

handled by the algorithm. 

  Unclear how interpolation is handled 

Table 2. Pros and cons of SESAM 

Pros Cons 

Transparency: COSMOS documentation provides 

a detailed explanation of the mathematical prob-

lem. 

Mathematical formulation is only available in ex-

plicit form. 

  

Uses social welfare as the objective function 

when solving the problem. 

No rigorous analysis available for the solution quali-

ty of the algorithm. 

Functionality: Can handle advanced type of or-

ders. 

Convexity proof of the problem is not available. 

Table 3. Pros and cons of COSMOS 
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Turkey’s integration to the European market has 

a lead time of more than 10 years.  In the mean 

time, Turkey needs a modern and flexible DAM 

solution algorithm to address the ever increasing 

needs of the market participants. In this regards, 

TEIAS is developing TurkGOPT in collabora-

tion with Turkish universities.   

TurkGOPT aims to provide a flexible framework 

which provides both social welfare and price 

minimization as possible objective functions for 

the DAM price optimization problem. The algo-

rithm also exhibits a high level of transparency. 

It explicitly states the mathematical model as 

well as the constraints employed in the problem. 

The solution method of one variant of Turk-

GOPT is mathematically explained in the work-

Pros Cons 

Transparency: Mathematical formulation and solution 

method are clearly defined and are publicly available. 

Profile and volume flexible block orders are un-

der development. 

Open source code: Source code is publicly available 

and is based on a working academic paper. 

 Social welfare objective is under development. 

The algorithm clearly distinguishes between feasible 

and option solutions and provides optimality gaps. 

  

Flexible design of the algorithm enables modifying 

the algorithm in the future for the developing needs of 

the market participants. 

  

Optimization based.   

Solution quality is reported.   

Table 4. Pros and cons of TurkGOPT 

  SAPRI SESAM COSMOS TurkGOPT 

Single Order Yes Yes Yes Yes 

Block Order Yes Yes Yes Yes 

Linking Blocks Yes Yes Yes Yes 

Flexible Sell Yes Yes Yes Yes 

Flexible Buy No No No 
Under Develop-

ment 

Profile Block No No Yes 
Under Develop-

ment 

Partial Block No No Yes 
Under Develop-

ment 

Social Value Maxi-

mization 
Unknown Yes Yes 

Under Develop-

ment 

Optimality Gap 

Reporting 
No No Yes Yes 

Transparency Very Low Low High Very High 

Open Source Code No No No Yes 

Table 5. Overall comparison of the solvers 
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ing paper [15]. In this regard, it is highly trans-

parent. TurkGOPT also reports solution quality 

and solution time performance which is of sig-

nificant managerial importance regarding the 

robustness of the approach. 

In this regards, TurkGOPT is an open source 

solution method, and can be improved/

developed by adding new order types and solu-

tion methods.  Currently, TurkGOPT can handle 

single, block and flexible orders and the algo-

rithm is being developed to include profile 

blocks, volume flexible blocks and exclusive 

block orders as well as buy type of flexible or-

ders., 

3. Conclusions 

When comparing algorithms for the determina-

tion of DAM prices there are three key items 

that need to be considered: (1) objective func-

tions and transparency, (2) functionality and (3) 

robustness and solution time/quality.  The first 

two items can be assessed from the documenta-

tion of the algorithms.  However, solution quali-

ty and time cannot objectively be assessed from 

the documentations. This information can only 

be obtained by running the algorithms using a 

common experimental setup and measuring their 

performances. Since we do not have the algo-

rithms we cannot report such performance meas-

ure. The following table concludes this docu-

ment with a comparison of the DAM algorithms 

based on the first two performance aspects 

above.  
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http://www.acer.europa.eu/Electricity/Regional_initiatives/Meetings/9th_IG_meeting_of_the_ERI_SW_region/Document%20Library/1/111026%20Cross-regional%20road%20map_Market%20Coupling.pdf
http://www.acer.europa.eu/Electricity/Regional_initiatives/Meetings/9th_IG_meeting_of_the_ERI_SW_region/Document%20Library/1/111026%20Cross-regional%20road%20map_Market%20Coupling.pdf
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6 
446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile, 

düzenlenmesi ikincil mevzuata bırakılan 

konular bu yazıda ele alınmaktadır. Atıf-

ların çoğunluğu belirli bir kamu kurumuna yapıl-

mışken, bazıları da görüş alma, müştereken ya-

yımlama gibi düzenlemeler içermektedir. 

Tabloda; ikincil mevzuata bırakılan konular, 

bırakıldıkları ikinci mevzuat ve kısa birer değer-

lendirmeyle birlikte yer verilmektedir. İkincil 

mevzuata bırakılan konuların bir kısmı mevcut 

düzenlemelerde güncelleme yapılması, bir kısmı 

mevcut düzenlemelere yeni hükümler ilave edil-

mesi ya da mevcut düzenlemelerden bir kısım 

hükümlerin çıkarılması, bir kısmı da müstakil 

düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir.  

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE İKİNCİL MEVZUATA  

BIRAKILAN KONULAR 

Hasan ALMA  

Tablo. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa Göre ikincil mevzuatla düzenlenecek konular, bıra-

kıldıkları ikincil mevzuat ve değerlendirme 

  Kanun 

Madde 

Konu İkincil  

Mevzuat 

Değerlendirme 

1 Madde 

4/2 

Piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin faali-

yetlerinde uymaları gereken usul ve esaslar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği 

içerisinde yer verile-

bilir. 

2 Madde 

4/3 

Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk hüküm-

lerine tabi tüzel kişilerin ana sözleşmelerinde 

bulunması gereken hususlar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği 

içerisinde yer verile-

bilir. 

3 Madde 

5/1 

(11 inci maddenin 10 uncu fıkrasındaki hükümler 

saklı olmak üzere) lisanslara ilişkin olarak bu 

fıkrada sayılan hususlar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği 

içerisinde yer verile-

bilir. 

4 Madde 

5/2/f 

Birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerin-

de tesis edilen aynı tür yenilenebilir enerji kayna-

ğına dayalı üretim tesisleri sisteme aynı noktadan 

bağlanmak kaydıyla tek üretim lisansı kapsamın-

da değerlendirilmesi 

Kurum tara-

fından belir-

lenir. 

Lisans Yönetmeliği 

içerisinde yer verile-

bilir, ya da Kurul 

Kararı/Tebliğ olarak 

düzenlenebilir. 

5

5 

Madde 
5/3 

Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin bu fıkra-

da sayılan işlemleri için Kurul izni alınması 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği 

içerisinde yer verile-

bilir. 

6

6 

Madde 

5/4 

Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişi-

ler için bu fıkrada sayılan hususlara ilişkin hü-

kümler 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği, 

Tarifeler Yönetmeliği 

ve Denetim Yönet-

meliği içerisinde yer 

verilebilir. 

8

7 

Madde 

5/7 

Önlisans yükümlülüklerinin yerine getirilmesini 

müteakiben üretim tesisinin lisansında belirlenen 

inşaat süresi içerisinde kurulmaması hâlinde irat 

kaydedilmek üzere, kurulmak istenen üretim tesi-

sinin niteliğine ve büyüklüğüne göre yatırım tuta-

rının yüzde onunu geçmemek üzere başvuru sahi-

binden alınacak teminat mektubu, niteliği ve süre 

uzatımı verilmesine ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği 

içerisinde yer verile-

bilir. 
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  Kanun 

Madde 

Konu İkincil  

Mevzuat 

Değerlendirme 

8

8 

Madde 

6/1 

Önlisansa ilişkin olarak bu fıkrada sayılan husus-

lar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği 

içerisinde yer verile-

bilir. 

9

9 

Madde 

6/8 

Önlisans için başvuran tüzel kişiden, önlisans sü-

resinde yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 

ikmal etmemesi hâlinde irat kaydedilmek üzere, 

kurulmak istenen üretim tesisinin niteliği ve bü-

yüklüğüne göre alınacak teminat mektubu miktarı 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği 

içerisinde yer verile-

bilir. 

10 Madde 

7/c/c 

Üretim şirketinin tedarik etmekle yükümlendiği 

elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen alabile-

ceği elektrik enerjisi veya kapasite miktarı limiti

(bir takvim yılı için lisansına dercedilen yıllık 

elektrik enerjisi üretim miktarının oranı cinsinden) 

Kurul tarafın-

dan belirlenir 

Kurul Kararı ile 

düzenlenebilir. 

11 Madde 

7/4/b 

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim 

tesisi kurmak için yapılan önlisans başvurularında, 

tesisin kurulacağı saha üzerinde son üç yıl içinde 

elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun 

rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunlulu-

ğuna ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği 

içerisinde yer verile-

bilir. 

12 Madde 

7/4/ç 

Aynı bağlantı noktası ve/veya bölgeye yapılan 

başvurulara ilişkin olarak yarışmaya ve yarışma 

sonunda belirlenen katkı payının ödenmesine iliş-

kin usul ve esaslar 

Yönetmelik Yarışma Yönetmeli-

ği (TEİAŞ tarafın-

dan teklif edilecek-

tir) ile düzenlene-

cektir. 

Madde 

7/4/ç 

Rüzgâr ve güneş enerjisi lisans başvurularının 

teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Bakanlık tarafından 

çıkarılacaktır. 

13 Madde 

7/6 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 

elektrik enerjisi üretimi yapan tüzel kişilere, üret-

tikleri elektrik enerjisinin kaynağının yenilenebilir 

kaynak olduğuna dair Yenilenebilir Kaynaktan 

Elektrik Üretim Belgesi verilmesine ilişkin usul 

ve esaslar 

Yönetmelik Bakanlık tarafından 

çıkarılacaktır. 

14 Madde 

8/1 

İletim faaliyetiyle birlikte yürütülmesi verimlilik 

artışı sağlayacak nitelikteki piyasa dışı bir faaliye-

tin yürütülmesi 

Kurum iznine 

tabi 

Kurul Kararı ile 

düzenlenebilir. 

“Birlikte yürütülme-

si verimlilik artı-

şı…” ifadesi pratikte 

zorluklar çıkarabile-

cektir. 

15 Madde 

8/5 

Yatırımı, bağlantı talebi sahibinin gerçekleştirme-

si/finanse etmesi ve bu durumda geri ödeme yapıl-

masına ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği 

ile düzenlenebilir. 

16 Madde 

8/6 

TEİAŞ’ın elektrik sistemi işletimine yönelik ola-

rak bilgileri toplaması, raporlaması ve 10/11/2005 

tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu 

hükümleri çerçevesinde yayımlaması hakkında 

usul ve esaslar 

Kurum tara-

fından 

Kurul Kararı/Tebliğ 

ile düzenlenebilir. 
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  Kanun 

Madde 

Konu İkincil  

Mevzuat 

Değerlendirme 

17 Madde 

9/1 

Dağıtım faaliyetiyle birlikte yürütülmesi 

verimlilik artışı sağlayacak nitelikteki pi-

yasa dışı bir faaliyetin yürütülmesine iliş-

kin usul ve esaslar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği ile düzen-

lenebilir. İlave gelirin bir kısmı 

dağıtım şirketine bırakılır, ka-

lanı da tarifeye indirim olarak 

yansıtılabilir. İşletme Hakkı 

Devir Sözleşmeleri vb. işlem-

lerde de revizyon ihtiyacı gün-

deme gelecektir.“Birlikte yürü-

tülmesi verimlilik artışı…” 

ifadesi pratikte zorluklar çıka-

rabilecektir. 

18 Madde 

9/7 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

mevcut kullanıcıların mülkiyetinde olan 

sayaçların, işletme ve bakım hizmetleri 

karşılığı kullanıcılardan iz bedelle devra-

lınmasına ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Müşteri Hizmetleri Yönetmeli-

ği ile düzenlenebilir. 

19 Madde 

9/8 

Üretim veya tüketim tesisinin dağıtım sis-

temine bağlantısının; bir başka üretim veya 

tüketim tesisine ait şalt sahası üzerinden 

veya bir dağıtım hattına girdi-çıktı şeklinde 

yapılması hâlinde, bu kapsamdaki dağıtım 

tesislerinin işletme ve bakımının, ilgili 

üretim veya tüketim tesisi sahibi kişilere 

gördürülebilmesi 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği ile düzen-

lenebilir. 

20 Madde 

9/9 

Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketi-

cilerin sayaçlarının kurulumu, işletilmesi 

ve bakımı ile mevcut sayaçların bir prog-

ram dâhilinde mülkiyetinin devralınmasına 

ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Yukarıdaki 17 sıra numaralı 

konuyla aynı mahiyettedir. 

21 Madde 

9/10 

Direkt hat tesis edilecek üretim tesisinin 

iletim sistemine bağlı olması durumunda, 

sistem kontrol anlaşması yapılmasına iliş-

kin usul ve esaslar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği ile düzen-

lenebilir. 

22 Madde 

9/13 

Bir dağıtım bölgesinin onaylı sınırları içe-

risinde yapılan bağlantı taleplerinin karşı-

lanmasının teknik ve/veya ekonomik olma-

ması durumunda, söz konusu bağlantı ta-

leplerinin başka bir dağıtım bölgesince 

karşılanması 

Yönetmelik Dağıtım bölgeleri arasında 

coğrafi sınırlar ile fiziki sınırla-

rın birebir örtüşmemesinden 

kaynaklanan önemli bir sorun 

çözümlenmektedir. Lisans Yö-

netmeliği ile düzenlenebilir. 

Dağıtım şirketlerinin karşılıklı 

muvafakati istenebilir. 

23 Madde 

10/3 

Tedarik şirketlerinin, Bakanlığın uygun 

görüşü doğrultusunda uluslararası enter-

konneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden veya 

ülkelere, Kurul onayı ile elektrik enerjisi 

ithalatı ve ihracatı faaliyetlerini yapabilme-

sine ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik İthalat-İhracat Yönetmeliği ile 

düzenlenebilir. 

24 Madde 

10/5 

Son kaynak yükümlülüklerine, son kaynak 

tedarik tarifelerine, tedarik süre, sınır ve 

şartlarının belirlenmesine ve son kaynak 

tedariği uygulamasına ilişkin usul ve esas-

lar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği ve Tarife-

ler Yönetmeliği ile düzenlene-

bilir. Müstakil Son Kaynak 

Tedarik Yönetmeliği çıkarıla-

bilir. 
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  Kanun 

Madde 

Konu İkincil  

Mevzuat 

Değerlendirme 

25 Madde 

10/7 

Görevli tedarik şirketinin piyasada rekabeti 

kısıtlayıcı veya engelleyici etki doğuran dav-

ranış veya ilişkilerinin tespiti hâlinde ilgili 

tedarik şirketine Kurulca öngörülecek tedbir-

ler 

Belirtilme-

miştir 

Lisans Yönetmeliği ile 

düzenlenebilir. 

26 Mad-

de11/3 

EPİAŞ’ın teşkilat yapısı ile çalışma esasları Yönetmelik 
  

EPİAŞ Yönetmeliği 

(Borsa İstanbul Ano-

nim Şirketi tarafından 

işletilecek piyasaları 

ilgilendiren hususlarda 

Sermaye Piyasası Ku-

rulunun görüşü alınır.) 

27 Mad-

de11/6 

EPİAŞ’ın piyasa işletim lisansı kapsamı dı-

şında yapacağı diğer enerji piyasası faaliyetle-

rine ve emisyon ticaretine ilişkin hususlar 

Yönetmelik

(Bakanlık ve 

Sermaye Piya-

sası Kurulunun 

görüşü alınarak 

Kurum tarafın-

dan belirlenir.) 

EPİAŞ Yönetmeliği 

ile düzenlenebilir. 

28 Mad-

de11/10 

Sermaye piyasası aracı niteliğindeki standar-

dize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve daya-

nağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan 

türev ürünlerin işlem gördüğü piyasalara iliş-

kin lisanslama ile piyasaların çalışma esasları-

nın tespiti, bu piyasalarda işlem görecek ser-

maye piyasası aracı niteliğindeki elektrik söz-

leşmeleri ile dayanağı elektrik enerjisi ve/

veya kapasitesi olan türev ürünlerin standart-

larının belirlenmesi, bu piyasalardaki uzlaştır-

ma işlemleri, işletim tarifeleri, ilgili kişi ve 

kuruluşların yükümlülükleri, gözetim ve de-

netime ilişkin usul ve esaslar 

Kurum ve Ser-

maye Piyasası 

Kurulu tarafın-

dan müştereken 

çıkarılan yönet-

meliklerle dü-

zenlenir. 

Müştereken yönetme-

lik çıkarılması az rast-

lanan bir olgu olup 

uygulamada bir kısım 

sorunlara yol açabile-

ceği düşünülmektedir. 

29 Mad-

de12/5 

İthalat ve ihracat faaliyetlerine ilişkin usul ve 

esaslar 

Yönetmelik İthalat-İhracat Yönet-

meliği ile düzenlenebi-

lir. 

30 Mad-

de13/4 

Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin üre-

tim veya dağıtım lisansı alması için sağlaması 

gereken özel şartlar, lisans alınmasına ilişkin 

usul ve esaslar, ürettiği veya serbest tüketici 

sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisinin; katı-

lımcılarının kullanımına sunulmasına, dağıtım 

bedellerinin belirlenmesine, organize sanayi 

bölgesi tüzel kişiliğinin bu madde kapsamın-

da gerçekleştirebileceği faaliyetlere ilişkin 

usul ve esaslar 

Yönetmelik OSB Yönetmeliği ile 

düzenlenebilir. 

31 Madde 

14/4 

Lisans alma yükümlülüğünden muaf olan 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 

enerjisi üreten kişilerin sisteme bağlanmasına 

ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa, başvu-

ru yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin 

usul ve esaslar 

Yönetmelik Lisanssız Üretim Yö-

netmeliği ile düzenle-

nebilir. 
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  Kanun 

Madde 

Konu İkincil  

Mevzuat 

Değerlendirme 

32 Mad-

de15/3 

Bakanlık, Kurum ve DSİ’nin bu Kanun kapsamın-

daki denetim yükümlülükleri ile ilgili olarak, so-

nuçları itibarıyla Bakanlık, Kurum ve DSİ açısın-

dan bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek 

şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere 

yetkilendirecekleri ve hizmet alacakları şirketlerin 

nitelikleri, yetkilendirilmesi ve yetkili şirketlerle 

denetlenecek şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile 

diğer usul ve esaslar 

İlgisine 

göre Ba-

kanlık, 

Kurum ve 

DSİ tara-

fından çı-

karılan 

yönetme-

liklerle 

düzenlenir. 

Müstakil bir yönetme-

lik çıkarılabilir (EPDK 

açısından). Bu kabil 

düzenlemelerle ilgili 

geçmişte Anayasa 

Mahkemesi iptal ka-

rarları bulunmaktadır. 

33 Mad-

de16/6 

Bir görevli tedarik şirketinin, mevzuat ihlallerinin 

düzenlemeye tabi faaliyetlerini Kurum tarafından 

hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara 

uygun biçimde yerine getirmesini kabul edilemeye-

cek düzeyde aksattığının veya mevzuat ihlallerinin 

düzenlemeye tabi faaliyetlerin niteliğini ya da kali-

tesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğünün 

veya mevzuata aykırılıkları itiyat edindiğinin veya 

acze düşmesi ya da acze düşeceğinin Kurul kararıy-

la belirlenmesi durumunda, bu kapsamdaki iş ve 

işlemlerin yapılması hususunda diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılması veya gerçek ya 

da özel hukuk tüzel kişilerinden ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre hizmet satın alınmasına ilişkin usul 

ve esaslar 

Yönetmelik Denetim Yönetmeliği, 

Lisans Yönetmeliği, 

Son Kaynak Tedarik 

Yönetmeliği  ile dü-

zenlenebilir. 

34 Madde 

17/4 

Bir gerçek veya tüzel kişinin tabi olduğu tarifede 

öngörülen ödemelerden herhangi birisini yapmama-

sı hâlinde, söz konusu hizmetin durdurulabilmesini 

de içeren usul ve esaslar 

Yönetmelik Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliği ile düzen-

lenebilir. Düzenleme 

yapılırken, tedarikçi 

ile tüketici arasındaki 

ikili anlaşmalara daya-

lı ihtilaflarda dağıtım 

şirketini taraf haline 

getirerek hükümler 

konulmaması gerekti-

ği, tahsilat riskine kar-

şı basiretli tüccar gibi 

davranma ve yeterli 

teminat alma konusun-

da tedarikçi şirketlerin 

sorumlu olduklarının 

dikkate alınması ge-

rektiği düşünülmekte-

dir. 

35 Mad-

de17/6/

d 

Tedarik lisansı sahibi şirketin lisansında, elektrik 

enerjisi tüketim miktarlarına göre değişen tipte 

tarifelerin veya fiyat aralıklarının uygulanmasına 

ilişkin yükümlülüklerin yer alması ile ilgili hususlar 

Yönetmelik Lisans Yönetmeliği, 

Tarifeler Yönetmeliği 

ile düzenlenebilir. 
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  Kanun 

Madde 

Konu İkincil  

Mevzuat 

Değerlendirme 

36 Mad-

de17/7 

Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik 

olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla süb-

vansiyon yapılması gerektiğinde, fiyatlara mü-

dahale edilmeksizin yapılacak sübvansiyon tuta-

rı, usul ve esasları yapılır 

Bakanlar Kurulu 

Kararı 

(Sübvansiyonun tuta-

rı ile usul ve esasları 

ilgili bakanlığın tekli-

fi üzerine Bakanlar 

Kurulu kararı ile be-

lirlenir ve ilgili kuru-

mun bütçesinden 

ödenir.) 

Toplumsal talepleri dikka-

te alacak ikincil düzenle-

melere ihtiyaç bulunmak-

tadır. 

  

37 

Mad-

de17/8 

Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden veya kesin-

tilerinden kaynaklanan zarar ve hasarların ilgili-

lerinden tazminine ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Kalite Yönetmeliği ile 

düzenlenebilir. 

38 Madde 

20/1/a 

TEİAŞ tarafından yan hizmetler anlaşmaları 

kapsamında kapasite kiralanması amacıyla yapı-

lacak ihaleye ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Yan hizmetler yönetmeliği 

ile düzenlenebilir. 

39 Madde 

20/1/b 

Görevli tedarik şirketlerinin ihtiyaç duydukları 

elektrik enerjisi ve kapasite ihtiyaçlarının karşı-

lanması amacıyla üretim şirketleri veya tedarik 

şirketleri ile imzalanacak sözleşmelere ilişkin 

usul ve esaslar 

Yönetmelik Müstakil yönetmelikle 

düzenlenebilir. 

40 Mad-

de20/2 

Arz güvenliği kapsamında kapasite mekanizma-

larının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik (Kurumun görüşü alınarak 

Bakanlık tarafından hazır-

lanan ve Bakanlar Kurulu 

kararıyla yürürlüğe konu-

lan yönetmelikle düzenle-

nir.) 

41 Mad-

de22/1 

Lisans sahibi tüzel kişilerin hangi faaliyetlerin 

hizmet alımı yoluyla yaptırılabileceği 

Kurul tarafından be-

lirlenir. 

Lisans Yönetmeliği ile 

düzenlenebilir. 

42 Mad-

de29/3 

Hidrolik kaynaklara başvurularda su kullanım 

hakkı anlaşması imzalanacak tüzel kişiyi belirle-

meye yönelik  usul ve esaslar 

Yönetmelik DSİ’nin bağlı olduğu ba-

kanlık tarafından çıkarıla-

cak yönetmelikle düzenle-

nir. 

43 Geçici 

Mad-

de6/6 

Aydınlatmayla ilgili ölçüme ilişkin teknik esas-

lar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulama-

ya ve denetime ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Bakanlıkça düzenlenecek-

tir. 

44 Geçici 

Madde 

7/2 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

özelleştirilen kuruluşlar tarafından işletilmekte 

olan tesisler için; üretim lisansına dönüştürüle-

cek otoprodüktör lisansları kapsamında, piyasa-

ya satışı yapılabilecek elektrik enerjisi miktarı 

üst sınırı olan üretim miktarının yüzde yirmisi-

nin, arz güvenliği açısından ihtiyaç duyulacak 

hâllere münhasır olmak üzere arttırılabilmesi 

Kurul Kararı   

45 Geçici 

Mad-

de14/4 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

geçerli bir üretim lisansına dayalı olarak santral 

inşaatına başlamış ancak lisansı herhangi bir 

sebeple iptal edilmiş veya durdurulmuş olan 

lisans sahiplerine Bakanlıkça üretim tesisi yatı-

rımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin 

tespit edilmesi ve kamu yararı görülmesi şartıy-

la, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-

ren bir yıl içerisinde Kuruma başvurulması 

hâlinde Kurum tarafından lisans verilmesine 

ilişkin usul ve esaslar 

Yönetmelik Lisans yönetmeliği veya 

müstakil bir yönetmelikle 

düzenlenebilir. 
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MONOPOLÜN DÜZENLENMESİNDE VERGİLENDİRME POLİTİKASI 

Mücahit SARPDAĞ 

01/01/2005 tarihinde petrol piyasasında fiyat 

oluşumunda kullanılan Otomatik Fiyatlandırma 

Mekanizması’nın (OFM) yürürlükten kalkma-

sıyla, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 

(Kanun) çerçevesinde petrol ürünlerinin fiyatla-

rının belirlenmesinde serbest piyasa koşulları 

esas olarak alınmaya başlanmıştır.   

Petrol ürünlerinin fiyatları, ham petrol fiyatıyla 

her zaman birebir paralel hareket etmemektedir. 

Petrol piyasasında dolaşımda bulunan tüm pet-

rollerin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişmeler-

den etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı-

nın o ürüne olan arz-talep mekanizması içerisin-

de oluştuğu, fiyatların oluşumuna etki eden bir-

çok faktörün olduğu bilinmektedir. Ham petrol 

fiyatı ve ürünlerin arz-talep koşullarının yanı sıra 

navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatları-

na göre gümrük vergileri, ÖTV ve KDV gibi 

diğer vergilendirme unsurları gibi hususlar ya-

nında tarafların özel hukuk çerçevesinde arala-

rında kararlaştırdıkları unsurlar, belirli bir za-

mandaki konjonktürel gelişmeler gibi birçok 

husus da fiyat oluşumuna etki edebilmektedir. 

Kanuna göre; rafineri ve dağıtıcı satış fiyatları 

“Rafinerici ve dağıtıcı lisansı kapsamında yapı-

lan piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatlar, en yakın 

erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate 

alınarak, lisans sahipleri tarafından hazırlanan 

tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirilir.” hükmü 

çerçevesinde belirlenmektedir. 

Fiyatlar oluşturulurken uygulamada izlenen ge-

nel yöntem ise şu şekildedir:  

1. Rafinerici tarafından EPDK’ya verilmiş 

olan tarife uyarınca Akdeniz fiyatları ve 

döviz kurları kullanılarak tarifedeki marj-

lar eklenmek suretiyle vergisiz rafineri 

çıkış fiyatı bulunur. 

2. Bu fiyat üzerine ÖTV ve Gelir Payı ekle-

nir. Bulunan tutara %18 oranında KDV 

uygulanarak vergiler dahil rafineri çıkış 

fiyatına ulaşılır. 

3. Dağıtıcılar kendi satış politikaları ve ma-

liyetlerini (navlun, depolama, elleçleme, 

reklam, promosyon, sadakat karları, diğer 

pazarlama ve müşteri programları, ürün 

kalitesi ve geliştirme faaliyetleri, otomas-

yon maliyetleri, hukuk ve vergi harcama-

ları, finansman maliyetleri, işletme ser-

mayesi giderleri, personel giderleri, ko-

misyonlar, ulusal marker ve katık operas-

yonları, ulusal stok ve operasyonel stok 

maliyetleri gibi) dikkate alarak bu rakam 

üzerine kar marjlarını ve kendi faaliyetle-

rine isabet eden KDV tutarını ekleyerek 

dağıtıcı depo çıkış fiyatını oluşturur.  

4. Dağıtıcılar sözleşme türlerine göre bayile-

rine bir fiyat tavsiye edebilir, tamamen 

serbest bırakabilir veya bir tavan fiyat 

belirleyebilir. Kanunda ve ilgili mevzuat-

ta bayilerin fiyatına ilişkin bunun dışında 

açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Rafinerici ve dağıtıcı fiyatları da Ka-

nun’un 10 uncu maddesi gereği tavan 

fiyatlar olup, ilgililer her zaman bu fiyat-

ların altında satış yapabilirler [1]. 

Fiyat konusunda izlenen genel yöntem çerçeve-

sinde, 2005-2011 yılları arasında Türkiye’de 

oluşan fiyatların maliyet analizini Şekil 1 ve Şe-

kil 2’de görebiliriz [2]. 
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Şekillerden de görüleceği üzere; benzin ve moto-

rin fiyatlarının belirlenmesinde CIF MED fiyat-

ları baz alınarak, bu fiyat üzerinden vergi tutarı 

hesaplanmakta dağıtıcı, bayi ve rafineri kar 

marjları eklenmek suretiyle de akaryakıtların 

fiyatları oluşturulmaktadır. Burada dikkat çeken 

en önemli unsur akaryakıt fiyatının belirlenme-

sinde “CIF MED” fiyatlarının baz alınmasıdır. 

Bilindiği üzere Platts’da akaryakıt FOB ve CIF 

fiyatları yayınlanmakta olup öncelikle bu kav-

ramların açıklanması gerekmektedir.  

Şekil 1. Kurşunsuz benzin 95 oktan yıllar itibarıyla ayrıştırılmış fiyat oluşumu (TL/lt) 

Şekil 2. Motorin yıllar itibarıyla ayrıştırılmış fiyat oluşumu (TL/lt) 
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FOB terimi satıcının, malları belirlenen yükleme 

limanında gemi bordasına aktarmasıyla teslim 

ettiğini ifade etmektedir. Bu teslim şeklinde ih-

racatçının sorumluluğu; malları hazırlamak, bel-

geleri hazırlamak ve gümrük çıkış işlemlerini 

tamamlamak, buna ilişkin masrafları karşılamak, 

malları limana getirip gemiye yüklenmesiyle son 

bulmaktadır. Bundan sonraki tüm masraflar itha-

latçıya aittir [3]. 

CIF terimi ise navlun ve sigorta primi ödenmiş 

olarak malların gemiye teslim edildiğini ifade 

etmektedir. Bu teslim şeklinde ihracatçının so-

rumluluğu: malları hazırlamak, belgeleri hazırla-

mak ve gümrük çıkış işlemlerini tamamlamak, 

buna ilişkin masrafları karşılamak, malları lima-

na getirip gemiye yüklenmesini sağlamak, nav-

lun ve sigorta masraflarını ödemekle son bul-

maktadır. Yani ihracatçı malları taşıyıcıya teslim 

ettikten sonra bir de bunların varış yerine kadar 

olan taşıma ve sigorta masraflarını da ödemekte-

dir [4]. 

FOB ve CIF fiyatlarını karşılaştırdığımızda, 

FOB fiyatı üzerinden satış gerçekleştiren rafine-

rinin halihazırda zaten kar ettiğini ve CIF fiyatı-

nın, FOB fiyatından navlun ve sigorta bedeli 

kadar daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Türki-

ye rafineri çıkış fiyatlarının belirlenmesinde CIF 

fiyatları baz alındığında, aslında TÜPRAŞ için 

olmayan navlun ve sigorta masrafları bir maliyet 

unsuru gibi değerlendirilerek TÜPRAŞ’a bırakıl-

mış olmaktadır. Bu ise serbest piyasa koşulları 

oluşmamış rafinaj sektöründe tüketicinin zarara 

uğraması ve TÜPRAŞ’ın ülkemiz sınırlarında 

kurulu olmasının tüm avantajının TÜPRAŞ’a 

verilmesi anlamına gelmektedir. Platts’ta yer 

alan fiyatlar oluşurken özellikle navlun fiyatları-

nın dönemsel olarak değişmesi sebebiyle FOB 

ve CIF fiyatları arasındaki fark da dönemsel ola-

rak değişmektedir. Buna karşın TÜPRAŞ’ın 

FOB ve CIF fiyatları farkından ton başına en az 

10$ haksız kazanç elde ettiği düşünülebilir. Sa-

dece benzin ve motorin satışının yıllık 9-10 mil-

yon ton civarında olduğu dikkate alındığında 

TÜPRAŞ’ın 90-100 milyon $ gibi bir tutarı faz-

ladan aldığı değerlendirilebilir. 

Kanun ile akaryakıt ithali serbest bırakılsa da 

teorik olarak akaryakıt ithalatçılarının referans 

alınan bölgeden FOB fiyatlarla akaryakıt ithali 

yapmaları mümkün olmayıp, asgari olarak CIF 

fiyatlarla akaryakıt ithali yapabilmeleri müm-

kündür. Bu durumda akaryakıt ithali yapan fir-

maların TÜPRAŞ’tan aynı fiyata akaryakıt ik-

mali yapmak istemeleri son derece normaldir. 

Şekil 1 ve Şekil 2’de dikkat edilmesi gereken 

diğer bir konu da, benzin ve motorinin fiyatının 

belirlenmesinde CIF MED fiyatının baz alınma-

sının yanında oluşan fiyat üzerine az da olsa rafi-

neri kar marjının ekleniyor olmasıdır. Bu durum-

da TÜPRAŞ’ın elde etmiş olduğu fazladan kar 

miktarı, CIF ve FOB fiyatları arasındaki fark ve 

akaryakıt fiyat oluşumunda eklenen rafineri kar 

marjından oluşmaktadır. Bu durum TÜPRAŞ’ın 

kendi uygulamış olduğu fiyat metodolojisinden 

kaynaklanmaktadır. TÜPRAŞ, maliyet bazlı bir 

fiyatlandırma sistemi yerine tek alternatifinin 

ithalat olduğunun bilincinde olarak rakiplerin 

ithal edebileceği fiyatlara göre bir fiyatlandırma 

politikası izlemektedir. Yani, rafineri çıkış fiya-

tını dağıtım şirketlerinin dünya piyasasından 

ithal ederek temin edeceği akaryakıt fiyatını gö-

zeterek belirlemektedir. Bu durumda dağıtım 

şirketleri en yakın erişebilir rafineri kaynağından 

FOB fiyatı üzerinden akaryakıtı alarak, navlun 

ve sigorta bedelini de ödedikten sonra CIF fiyatı 

üzerinden ithalatı gerçekleştirmek yerine; zaman 

kaybı ve ithalat prosedürleriyle uğraşmak iste-

memesinden dolayı TÜPRAŞ’tan CIF+rafineri 

kar marjından oluşan fiyat karşılığında akaryakıt 

temin etme yoluna gitmektedir. Rakiplerin fiya-

tına göre fiyat belirlenmesi rekabet olan bir piya-

sada olması gereken bir durum iken, TÜP-

RAŞ’ın tekel olduğu bir piyasada bu durum te-

kelin kötüye kullanılması olarak da değerlendiri-

lebilir [5]. 
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Rafinaj faaliyetine yönelik rekabetin artırılması 

için uzun vadede rafineri tesis sayısının artırıl-

ması gerekmektedir. Ancak yeni rafineri tesisle-

rinin kurulması zaman aldığı için bu konuda kısa 

vadede yeni uygulamalar yapılmalıdır. TÜP-

RAŞ’ın fiyat konusunda kendi uygulamış olduğu 

fiyat metodoloji nedeniyle, yüksek oranda kar 

marjı elde ettiği ve TÜPRAŞ’ın, Türkiye petrol 

piyasasında rafinaj faaliyetinde monopol bir ya-

pıya sahip olduğu konularına değinilmişti. Tam 

rekabet modeli ile karşılaştırıldığında monopo-

lün fiyat, üretim miktarı, kaynak kullanımı ve 

gelir dağılımı bakımından sakıncalı sayılabilecek 

sonuçlar vermesi monopolün düzenlenmesi, yani 

kamu otoritelerinin şu veya bu yolla monopolle-

re müdahale etmeleri gerektiği sonucuna götüre-

bilmektedir [6]. Ekonomi literatüründe monopol 

bir piyasaya yönelik uygulamalar arasında olan 

ve monopol bir piyasayı düzenlemede sıklıkla 

kullanılan vergilendirme politikası, petrol piya-

sasında rekabet adına kısa vadede kullanılabilir. 

Vergilendirme uygulaması, monopolün elde et-

miş olduğu yüksek kar marjının bir kısmının 

devletin eline geçmesi, diğer bir deyişle devletin 

dolaylı bir müdahalesi şeklinde ifade edilebilir 

[7]. Kısa vadede yapılabilecek uygulamaya yö-

nelik şunları söyleyebiliriz. Türkiye rafineri çıkış 

fiyatlarının belirlenmesinde CIF fiyatlarının baz 

alındığı ve TÜPRAŞ’tan alınan akaryakıtın CIF 

fiyatı üzerine ek olarak belli bir kar marjı ekle-

nerek piyasaya sunulduğu bilgisinden yola çıka-

rak, TÜPRAŞ’ın elde etmiş olduğu aşırı kar 

marjını şu şekilde formülize edebiliriz.  

AŞIRI KAR MARJI= NAVLUN ve SİGORTA 

BEDELİ+ belli bir kar marjı. 

Kanunda anılan en yakın erişilebilir dünya ser-

best piyasasında oluşan fiyat, başka bir ifadeyle 

rafineri çıkış fiyatı FOB fiyatıdır. Bu fiyat üze-

rinden yapılan satışlarda zaten rafineriler kar 

elde etmektedirler. Bu fiyat üzerine eklenen her 

oran ilgili rafineri için aşırı kar mahiyetinde de-

ğerlendirilebilir. Bu durumda TÜPRAŞ’ın üreti-

minde girdi olarak kullandığı ham petrol üzerin-

den alınan ithalat vergi oranı belli bir oranda 

artırılarak, TÜPRAŞ’ın elde etmiş olduğu aşırı 

karın devletin eline geçmesi sağlanabilir. Ham 

petrolün piyasa fiyatının oluşumuna ilişkin Ka-

nun’un 10 uncu maddesinde; “ithalde alınan 

gümrük vergi ve resimlerin ilave edilmesiyle 

yerli ham petrolün piyasa fiyatı bulunur”  hük-

mü yer almaktadır. 

Burada uygulanan vergilendirme politikası rafi-

nericinin üretim yerine, direk olarak akaryakıtı 

ithalat yoluna giderek temin etmesine neden ol-

mayacak ölçüde ve oranda olmalıdır. Diğer bir 

deyişle hassas bir vergi uygulaması gerekmekte-

dir. Böylelikle TÜPRAŞ’ın elde etmiş olduğu 

yüksek karın belli bir oranının devlete aktarılma-

sı şeklinde olabilecek vergilendirme ve bu vesi-

leyle devlete aktarılan kaynak, tüketiciye sunu-

lan akaryakıtın pompa fiyatı üzerinden belli bir 

oranda vergilerin (ÖTV ve KDV) de düşürüle-

bilmesi için devlete ek bir kaynak olarak değer-

lendirilebilecektir. Ham petrol ithalatı üzerindeki 

gümrük vergisi ya da resimlerin belli bir oranda 

artırılması ile artan vergi oranlarının geriye yan-

sıması nedeniyle TÜPRAŞ’ın karı törpülenecek-

tir. Kısaca mevcut durumda TÜPRAŞ’ın satış 

fiyatı üzerinden belli bir oranın devletin eline 

geçmesi sağlanmış olunacaktır. Hemen vurgula-

mak gerekir ki; rafinerici artan maliyeti fiyatları-

na yansıtmak isteyebilir, ancak bu durumda pi-

yasaya sunmuş olduğu akaryakıtın fiyatının art-

ması durumunda, ithalatın serbest olması nede-

niyle ithalat mekanizması devreye girecek ve 

dağıtıcılar, rafineriden akaryakıt almaktan daha 

avantajlı olan ithalat yoluna başvuracaktır. Bura-

da en temel unsur ithalat konusundaki hareket 

kabiliyetidir. Piyasada akaryakıt ithalatı yapma 

yetkisine sahip herkesin kolaylıkla akaryakıt 

ithalatı yapabileceği ortam ve kolaylığın sağla-

yabildiği bir ithalat rejiminin olması gerekmek-

tedir. 
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TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK TALEBİ GELİŞİMİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ 

Yasin UZUN 

Elektriğin ülkemize gelişi 

Dünyada 19. yüzyılın sonlarında kullanılmaya 

başlanan elektrikle ülkemizin tanışması yirminci 

yüzyıl başlarına rastlamaktadır. Ülkemizde 

elektrik ilk defa, 1902 yılının Eylül ayında, 

İçel’in Tarsus ilçesinde kullanılmaya başlandı. O 

tarihlerde Tarsus belediyesinde çalışan Avustur-

yalı Dörfler tarafından, Berdan Nehri Bentbaşı 

mevkiinde kurulan değirmen miline bağlanan 2 

kW gücünde dinamo ile Tarsus şehrine elektrik 

verilmeye başlanmıştır. Verilen elektrik, ilk ola-

rak sokak aydınlatması amacı ile kullanılmış, 

daha sonra da şehrin ileri gelenleri başta olmak 

üzere evlere de verilmeye başlanmıştır [1]. 

İstanbul’un elektrik ile tanışması ise daha sonra-

ki yıllarda olmuştur. 1910 yılında, İstanbul şehri-

nin elektrik hizmetlerini yürütme imtiyazı husu-

sunda bir ihale düzenlenmiş ve ihaleyi Avustur-

ya-Macaristan sermayeli Ganz Electric Com-

pany kazanmıştır. Şirket, elektrik üretimi için bir 

termik santral kurma kararı alarak çalışmalara 

başlamış, bu doğrultuda yapılan çalışmaları so-

nucunda 1914 yılında,13,4 MW güce sahip bulu-

nan Silahtarağa Termik Santrali’ni kurmuştur. 

Üretilen ilk elektrik İstanbul tramvaylarına ve o 

dönemde Osmanlı sultanlarının ikamet ettiği 

Dolmabahçe Sarayı’na verilmiş, ayrıca bazı ana 

caddelerin aydınlatılmasında da kullanılmıştır 

[2]. 

Cumhuriyetin ilk yılları (1923-1949) 

1923 yılında İzmir’de yapılan İktisat Kongresin-

de Atatürk, ülke ekonomisinin kalkınması için 

elektrifikasyon şebekelerine önem verilmesi ge-

rektiğini vurgulamış [4], aynı yıl Adapazarı şeh-

rine elektrik verilmeye başlanmıştır. Bu tarihten 

sonra ülkede adeta bir elektrik seferberliği başla-

tılmış, başlatılan gayretler sonucunda 1925 yılın-

da Ankara, Adana, Artvin, İnebolu, Akşehir, 

Mersin ve Trabzon, 1926 yılında Aksaray, Ay-

valık, Bursa, İzmit, Konya, Kütahya, Malatya, 

Sivas ile İstanbul Anadolu yakası elektriğe ka-

vuşmuş, böylece Tarsus da dâhil olmak üzere 18 

şehirde elektrik hizmetleri verilir duruma gel-

miştir [3]. 

Elektrik üretim ve dağıtım çalışmaları Cumhuri-

yetin ilk yıllarında özellikle yabancı sermayeli 

şirketlerin eliyle, liberal bir politika çerçevesinde 

gerçekleşmiştir. Ancak 1929 ekonomik buhranı 

ve sonrası dönemde bu şirketlerin yükümlülükle-

rini yerine getirmekte zorlanması nedeniyle dev-

let de alt yapı yatırımları gerçekleştirmeye başla-

mış ve ilerleyen yıllarda dağıtım şirketleri ve 

üretim santralleri, çıkarılan kanunlarla millileşti-

rilmiştir. Kayda değer bir nokta şudur ki, günü-

müzde gerçekleştirilmeye çalışan, elektrik hiz-

metlerini özel sektörün gerçekleştirilmesi modeli 

bundan yaklaşık 90 yıl önceki sisteme oldukça 

benzemektedir. 

Uzun savaşların getirdiği yıkım ve ekonomik 

olumsuzlukların ardından Cumhuriyetin ilk yıl-

larında, nüfus ve ekonomik aktivitelerdeki yaşa-

nan hareketliliğe paralel olarak başlatılan elekt-

Cumhuriyetin ilk yıllarında, nüfus ve ekonomik 

aktivitelerdeki yaşanan hareketliliğe paralel 

olarak başlatılan elektrik seferberliği sonucunda, 

ülkenin elektrik üretim ve tüketiminde hızlı bir 

artış gözlenmiştir. 
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rik seferberliği sonucunda, ülkenin elektrik üre-

tim ve tüketiminde hızlı bir artış gözlenmiştir. 

Şekil 1’de, ülkede tek partili siyasi hayatın 

hâkim olduğu 1923-1950 yılları arasında ülke 

nüfusu ve brüt elektrik üretiminin gelişimi veril-

miştir [5]. Her ne kadar ilgili yıllar arasında brüt 

tüketim verileri mevcut olmasa da, ilgili yıllarda 

elektrik ithalat ve ihracatı gerçekleşmediği için 

brüt üretim ve tüketim verileri eşit olarak kabul 

edilebilir. Şekil incelendiğinde, nüfustaki artışın-

daki düzenli artışa karşılık, brüt elektrik üreti-

minde nispeten dalgalı bir seyir göze çarpmakta-

dır. Bu durum, elektrik üretiminin, ihtiyaçtan 

ziyade yıldan yıla değişen yatırımlara bağlı oldu-

ğunu göstermektedir. Netice olarak geçen 27 

yıllık süre zarfında, ülke nüfusu yüzde 68 ora-

nında artarken brüt elektrik üretimi yaklaşık 17 

katına çıkmıştır.  

Tablo 1’de, 1924-1950 yılları arasında, nüfus ve 

elektrik üretimindeki artış oranları listelenmiştir 

[5]. Artış oranlarına bakıldığında, öncelikli ola-

rak nüfus artışının bazı istisna yıllar haricinde 

(1927,1941-1945) sabite yakın bir oranda seyret-

tiği görülmektedir. Buna karşın elektrik üreti-

minde İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz ekono-

mik etkisinin görüldüğü 1942 yılı hariç genel bir 

yükseliş görülmektedir. Bu yıllarda, tüketime 

bağlı olmaktan ziyade, o yılda yapılan altyapı 

yatırımları ve şebeke genişlemelerine bağlı deği-

şen oranda artış gösterdiği görülmektedir. Örne-

ğin 1926 yılında sekiz yeni şehre elektrik veril-

mesinin, toplam üretim miktarlarımda yaklaşık 

yüzde 45 oranında artış sağladığı gözlenmekte-

dir. Kısacası, bu yıllarda genel olarak elektrik 

üretiminin talebe göre şekillenmesi söz konusu 

olmayıp, yatırımlara bağlı olarak geliştiği görül-

mekte, yatırımlar da yıldan yıla değişiklik gös-

termektedir. 

Demokrasiye geçiş dönemi (1950-1974) 

1950’li yıllarda Türkiye’nin çok partili hayat 

geçişi ve II. Dünya Savaşı sonrası dünyada yaşa-

nan ekonomik hareketlilik, ülkenin ekonomik 

hayatını, dolayısıyla elektrik alt yapı ve üretim 

ve tüketimlerini de etkilemiştir. Bu yıllarda, dev-

Şekil 1. 1923-1950 yılları arasında nüfus ve brüt elektrik üretimi 
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reye giren Seyhan Barajı, Sarıyar Barajı ile 

Tunçbilek Termik Santrali gibi büyük elektrik 

santralleri vasıtasıyla önemli ölçüde kapasite 

artışı sağlanmış ve ülkenin gelişen sanayisinin 

elektrik ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. 

Şekil 2’de, Türkiye’nin 1951-1975 yılları arasın-

da, nüfus ve elektrik üretimi sunulmuştur [5]. 

Büyüme grafiklerine bakıldığında ilk olarak her 

iki veride de oldukça istikrarlı bir büyümenin 

söz konusu olduğu görülmektedir. Öte yandan, 

ülke nüfusundaki doğrusal artış devam ederken, 

elektrik üretiminde ise yüksek ivmeli bir geo-

metrik artış göze çarpmaktadır. Bu da elektrik 

üretim ve dağıtım alt yapısının hızla geliştiğinin 

bir göstergesi olarak nitelendirilebilir. Genel 

olarak bu 25 senelik süre zarfında ülke nüfusu %

90 oranında artarken elektrik üretimi yaklaşık 19 

katına çıkmıştır.  

Tablo 2’de ise 1951-1975 yılları arasında, ülke-

mizin nüfus ve elektrik üretimindeki artış hızları 

gösterilmiştir. Öncelikle, ülkede yaşanan ekono-

mik refahın hem nüfusa, hem de elektrik üreti-

mine yansıdığını görmekteyiz. Öncelikle, nüfus 

artışının, yılların çoğunda, %2,5’in üzerinde ol-

duğu görülmektedir. Elektrik üretimi açısından 

bakıldığında, 1951 yılından başlayarak, askeri 

cuntanın darbe yaptığı 1960 yılına kadar elektrik 

üretim artışı hep çift haneli seyretmiştir. 1960 ve 

1961 yıllarında görülen nispeten düşük artışların 

ardından, üretimde, yine çoğunlukla çift haneli 

büyüme oranları görülmektedir. 

Siyasi çalkantılar dönemi (1974-1999) 

1970’li yıllardan itibaren Türkiye’nin elektrik 

piyasası yapısında önemli değişiklik ve evrimler 

yaşanmaya başlanmıştır. 1970’te kurulan Türki-

ye Elektrik Kurumu (TEK), 1982’de, bu alanda 

ülkede tek yetkili kuruluş statüsüne gelmesinin 

ardından Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

(1985-1989) ile birlikte özelleştirme çalışmaları 

başlamıştır. 1993’te ise TEK, Türkiye Elektrik 

Üretim İletim AŞ (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik 

Dağıtım AŞ (TEDAŞ) olarak iki ayrı iktisadi 

teşekküle dönüşmüştür. Bu yıllar arasında, ülke-

mizin nüfusu ve elektrik tüketimi ivmelerini sür-

dürmüştür. Şekil 3’te 1976-2000 yılları arasında 

Türkiye’nin nüfus ve elektrik tüketim grafiği 

sunulmuştur [5]. Nüfus ve elektrikteki büyüme 

trendinin genel davranışı devam ettiği görülmek-

te olup geçen 26 yıllık süreç içerisinde ülkenin 

nüfusu yüzde 61 oranında artarken elektrik talebi 

7 katına çıkmıştır. 

Yıllar Nüfus Artışı 

Brüt Üretim Ar-

tışı 

 (%) (%) 

1924 2,10 0,22 

1925 2,10 1,57 

1926 2,10 45,25 

1927 3,09 6,53 

1928 2,13 27,53 

1929 2,13 9,40 

1930 2,13 8,69 

1931 2,13 10,91 

1932 2,13 11,62 

1933 2,13 15,43 

1934 2,14 15,34 

1935 2,07 27,23 

1936 1,89 3,68 

1937 1,72 25,40 

1938 1,71 7,69 

1939 2,68 13,20 

1940 2,04 12,34 

1941 1,30 4,61 

1942 1,06 -1,69 

1943 1,06 12,05 

1944 1,07 8,46 

1945 0,71 6,39 

1946 2,20 6,61 

1947 2,20 11,14 

1948 2,20 8,14 

1949 2,20 8,92 

1950 2,21 7,18 

Tablo 1. 1923-1950 yılları arasında Türkiye’nin 

nüfus ve elektrik üretim artış bilgileri 
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1976-2000 yılları arasında Türkiye’nin nüfus ve 

elektrik tüketim artış verileri Tablo 3’te sunul-

muştur. Türkiye’nin hem siyasi hem de ekono-

mik açıdan çok sayıda çalkantı yaşadığı bu yıllar 

boyunca nüfus artış hızı kademeli olarak zaman 

içerisinde düşerken, brüt elektrik talebi artışı 

dalgalı bir seyir izlemiş, ancak negatif değerlerle 

hiç karşılaşılmamıştır. Ayrıca 1976, 1977, 1984, 

Şekil 2. 1951-1975 yılları arasında Türki-

ye’nin nüfus ve elektrik üretimi 

YILLAR Nüfus Artışı Brüt Üretim Artışı 

 (%) (%) 

1951 2,61 12,46 

1952 2,81 14,90 

1953 2,82 17,70 

1954 2,81 16,80 

1955 2,81 12,64 

1956 2,44 15,15 

1957 3,31 13,06 

1958 2,89 11,99 

1959 2,89 12,33 

1960 2,90 8,80 

1961 2,63 6,96 

1962 2,48 18,22 

1963 2,50 11,90 

1964 2,49 11,74 

1965 2,49 11,27 

1966 2,51 12,08 

1967 2,56 12,00 

1968 2,55 11,57 

1969 2,55 5,80 

1970 2,55 17,51 

1971 2,53 13,43 

1972 2,53 14,93 

1973 2,53 10,53 

1974 2,53 8,47 

1975 1,40 15,9 

Tablo 2. 1951-1975 yılları arasında Türkiye’nin 

nüfus ve elektrik üretim artış bilgileri 

Şekil 3. 1975-2000 yılları arasında Türkiye’nin 

nüfus ve elektrik tüketim bilgileri 
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1986, 1987, 1992, 1995, 1996 ve 1997 yılların-

da, elektrik tüketiminde çift haneli büyüme oran-

ları gözlenmiştir. Ortalama nüfus artış hızının %

1,9 olduğu bu periyotta ortalama elektrik talep 

artışı ise %8,8 olarak gerçekleşmiştir.  

Son dönem (2001 ve sonrası) 

İki binli yıllara gelindiğinde, 60 milyonun üze-

rindeki ülke nüfusunun, yılda 100 milyar 

kWh’nin üzerinde elektrik tükettiğini görmekte-

yiz. 1975 yılında 15719GWh olan brüt elektrik 

tüketimi, 2005 yılına gelindiğinde 10 kat artarak 

160794 GWh değerine ulaşmıştır. 2001 yılı ve 

sonrası 11 yıllık süreçte ise ülke nüfusundaki %

17’lik artışa karşılık brüt talep %89 oranında 

artış göstermiştir. Önceki dönemlere göre talep 

artışının daha mütevazı kalmasını, 2000’li yılla-

rın başında ulusal elektrik şebekesinin yurdun 

tamamını kapsar hale gelmiş olmasına bağlamak 

mümkündür . Şekil 4’te 2001 ve sonrasında nü-

fus ve elektrik talebinin seyri gösterilmiştir [5]. 

Bu dönemde, nüfus yataya yakın bir eğimle li-

neer olarak artarken elektrik talep artışının ivme 

kaybettiğini gözlemek mümkündür. Öte yandan 

2009 finansal krizinin etkisi de grafikte net bir 

şekilde gözlenmektedir.  

2001-2012 yılları arasında elektrik tüketim artı-

şının ortalama %5,5 gibi mütevazı oranlara geri-

lemesinin nedenlerinde biri de bu dönemde yaşa-

nan iki ekonomik krizdir. Zira Tablo 4’te göste-

rilen brüt elektrik tüketimi artışlarına bakıldığın-

da, ulusal ve küresel ekonomik kriz yıllarına 

2001 ve 2009 yıllarında negatif değişim oranları 

karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, artık elektrik 

talebinin, geçmişteki seyrin aksine ekonomik 

daralmalara karşı tepki vermekte olduğunu gös-

termektedir. Bunun sebebi olarak, artık elektrik 

talebini şekillendiren ana unsurun, elektrik üre-

tim kapasitesi ve şebekenin genişlemesi değil, 

ülkedeki sanayi ve ticaret hacminin artışı olduğu 

Tablo 3. 1976-2000 yılları arasında Türkiye’nin 

nüfus ve elektrik üretim artış bilgileri  

YILLAR 
Nüfus Artışı Brüt Tüketim Artışı 

(%) (%) 

1976 2,2% 18,4% 

1977 2,1% 13,1% 

1978 2,2% 6,1% 

1979 2,2% 5,5% 

1980 2,3% 4,5% 

1981 2,3% 6,8% 

1982 2,4% 7,7% 

1983 2,4% 4,4% 

1984 2,3% 12,5% 

1985 2,1% 9,3% 

1986 2,0% 11,3% 

1987 1,9% 11,0% 

1988 1,8% 7,8% 

1989 1,8% 8,6% 

1990 1,7% 8,0% 

1991 1,7% 6,5% 

1992 1,7% 11,1% 

1993 1,7% 9,2% 

1994 1,7% 5,9% 

1995 1,6% 10,0% 

1996 1,6% 10,8% 

1997 1,6% 11,3% 

1998 1,6% 8,1% 

1999 1,5% 3,9% 

2000 1,5% 8,3% 

Şekil 4. 2001-2012 yılları arasında Türkiye’nin 

nüfus ve elektrik tüketim bilgileri. 
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düşünülebilir. Önümüzdeki yıllardaki elektrik 

talebini şekillendiren ana unsurun da ekonomik 

aktivite olacağını varsaymak yanlış olmayacak-

tır. Öte yandan 2000’li yıllara gelindiğinde nüfus 

artış hızındaki düşüş devam etmekte olduğu gö-

rülmektedir. Bu dönemde ortalama nüfus artışı 

%1,35 olarak gerçekleşirken ortalama elektrik 

tüketimi artışının %5,1 seviyesinde olduğunu 

görmekteyiz. 

Sonuç 

Yüz yılı aşkın bir süre önce ülkemizin hayatına 

giren elektrik enerjisi, tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de olağanüstü bir hızla yayılmıştır. 

1902’de Tarsus’ta birkaç sokakla birkaç evin 

aydınlatılmasında kullanılan elektrik enerjisi, 

yapılan elektrifikasyon çalışmalarıyla 110 yıllık 

serüvenin sonucunda ülkemizin tümüne yayıl-

mış, neredeyse girmediği sokak ve ev kalmamış, 

hayatımızın her konuda ayrılmaz bir parçası ha-

line gelmiştir. Şekil 5’te Cumhuriyet tarihi bo-

yunca Nüfus ve Brüt Elektrik Tüketimi grafiği 

verilmiştir. Bu grafikte, nüfusun aritmetik, elekt-

rik tüketiminin ise geometrik artış gösterdiği net 

olarak görülmektedir.  

1923 yılında 44,5 GWh olan ülkemizin elektrik 

tüketimi 2012 yılına gelindiğinde 241.947 GWh 

değerine ulaşmış, kişi başına düşen elektrik tü-

ketimi 3,6 kWh’den 3238 kWh değerine yüksel-

YILLAR 
Nüfus Artışı 

Brüt Tüketim 

Artışı 

(%) (%) 

2001 1.4% -1.1% 

2002 1.4% 4.5% 

2003 1.4% 6.5% 

2004 1.4% 6.3% 

2005 1.3% 7.2% 

2006 1.4% 8.6% 

2007 1.3% 8.8% 

2008 1.3% 4.3% 

2009 1.3% -2.0% 

2010 1.3% 8.4% 

2011 1.2% 9.4% 

2012 1.5% 5.1% 

Tablo 4. 2001-2012 yılları arasında Türkiye’nin 

nüfus ve elektrik tüketim artış bilgileri 

Şekil 5. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’nin nüfus ve elektrik tüketimi (Not: 1974 ve öncesinde 

brüt elektrik tüketiminin, brüt elektrik üretimine eşit olduğu varsayılmıştır.) 
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miştir. Ancak halen kişi başına düşen elektrik 

tüketimimiz, 2010 yılı itibariyle 8315 kWh olan 

[6] OECD üyesi ülkelerin ortalamasının yarısı-

nın bile altındadır. Ülkemizin elektrik talebinin, 

önümüzdeki yıllarda hızla artmaya devam ede-

ceği tahmin edilmektedir. Ancak bundan sonraki 

talep artışının şebeke genişlemesinden ziyade 

ülkemizin ekonomik büyümesiyle orantılı olması 

beklenmektedir. 
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6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA ELEKTRİK DAĞITIM 

ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ ÜZERİNE BİR YORUM 

Ercüment CAMADAN  

B 
ilindiği üzere 4628 sayılı Elektrik Piya-

sası Kanunu 2001 yılında yayımlanmış 

ve bu kanunun yayımlanmasını takip 

eden on iki yıllık süreçte elektrik piyasasında 

devrim niteliğinde değişimler olmuştur. Hızla 

gelişen piyasa ve evrilen piyasa yapısı ile ortaya 

çıkan dinamizm yeni yasal düzenlemelerin ya-

pılmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluğun bir 

sonucu olarak Elektrik Piyasası Kanununun göz-

den geçirilmesi ve mevcut piyasa yapısına en iyi 

uyum gösteren ve gelecekte öngörülen elektrik 

piyasasını güncel ihtiyaçlar doğrultusunda di-

zayn eden yeni bir kanunun yürürlüğe sokulması 

gündeme gelmiştir. Uzun süren çalışmalar sonu-

cunda 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 14 

Mart 2013 tarihinde kabul edilmiş ve 30 Mart 

2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

6446 sayılı Kanun ile elektrik piyasasının yapısı, 

piyasada bulunan oyuncular ve gelecekte oluştu-

rulması planlanan yapıya ilişkin geçmiş on yılda 

ortaya çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar da göz önüne 

alınarak bazı düzenlemeler yapılmış ve iyileştir-

meler amaçlanmıştır. Gerçekten de yoruma açık 

olan veya yasal karşılığı olmayan pek çok husus 

bu kanun ile açığa kavuşturulmuş veya tanımlan-

mıştır. Ancak, diğer yandan 6446 sayılı Kanun 

ile tartışma yaratan bazı konular da yaratılmamış 

değildir. Kanundaki tartışılan ve bir nevi para-

doksa dönüşen en önemli konulardan birisi dağı-

tım şirketlerinin denetimidir. Daha açık bir ifa-

deyle, yürürlüğe giren Kanunla birlikte bu şir-

ketlerin kim tarafından ve nasıl denetleneceğine 

dair bir muamma ortaya çıkmıştır.  

Kanunda dağıtım şirketlerinin denetimine ilişkin 

yer alan temel hüküm “Denetim” başlıklı 15 inci 

maddedir. Bu maddenin birinci fıkrası; 

“11 inci maddenin onuncu fıkrası uyarınca Bor-

sa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilecek 

olan piyasalara ilişkin Sermaye Piyasası Kanu-

nu hükümleri saklı olmak üzere, dağıtım şirket-

leri hariç elektrik piyasası faaliyetleri ile lisans-

sız faaliyet gösteren kişilerin bu Kanun kapsa-

mındaki inceleme ve denetimi Kurum tarafından 

yapılır. Bu Kanun kapsamında tanımlanan 

elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi ise Ba-

kanlık tarafından yapılır. Bakanlık, elektrik da-

ğıtım şirketlerinin denetimini, bu konuda ihtisas 

sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlik-

te yapabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek 

suretiyle yaptırabilir. Bakanlığın ihtisas sahibi 

kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya iliş-

kin olarak yapacağı talepler süresinde karşıla-

nır. Bakanlık tarafından düzenlenen veya kara-

ra bağlanan denetim raporları Kuruma bildiri-

lir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yap-

tırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağ-

lanır.” 

Bu maddede açıkça dağıtım şirketlerinin deneti-

minin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

(Bakanlık) tarafından yapılacağı düzenlenmekte-

dir.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK)’nun dağıtım şirketlerini denetleme yet-

kisi olduğunu savunanlar ise bu görüşe dayanak 

olarak Kanunun “Dağıtım faaliyeti” başlıklı 9 

uncu maddesinin altıncı fıkrasındaki 

“24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çer-
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çevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik 

dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendiril-

mesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların 

mülkiyeti kamuya aittir. Özelleştirilen elektrik 

dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü iş-

letme ile yatırım planlaması ve uygulamasında 

onay ve değişiklik yetkisi Kurula aittir. Dağıtım 

hizmetinin bu Kanunda öngörülen nitelikte veril-

mesini sağlayacak yatırımların yapılması esas-

tır. Kurum dağıtım faaliyetlerini yönlendirir, 

izler ve denetler. Kurul tarafından onaylanmış 

yatırımlar, belirlenen sürede ve nitelikte gerçek-

leştirilmediği takdirde 16 ncı madde hükümleri 

uygulanır.” 

hükmünü dayanak göstermektedirler. 

Bu iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde yapı-

labilecek ilk ve en basit yorum Kanunun iki 

maddesinin birbiriyle açık bir şekilde çeliştiği-

dir. 15 inci madde EPDK’nın dağıtım şirketlerini 

denetleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade 

ederken 9 uncu maddede dağıtım faaliyetlerinin 

EPDK tarafından denetleneceği belirtilmektedir. 

Dolayısıyla EPDK bir dağıtım şirketini denetler-

se 15 inci maddeye denetlemezse 9 uncu madde-

ye aykırı hareket edecektir. Bu basit ve net çeliş-

kinin uzun vadede sorunlar doğurmadan çözü-

münün tek yolu ise yasal değişikliktir. Bu bağ-

lamda, Kanunda konuyu açıklığa kavuşturan bir 

değişiklik görülen o ki kaçınılmazdır. Aksi tak-

dirde hem EPDK hem de dava açılması halinde 

yargı makamları Kanuna bakarak karar verirken 

ciddi anlamda zorlanacaktır. Diğer yandan ne 

yazık ki Kanunun gerekçelerinde de karar merci-

lerini rahatlatabilecek hükümler bulunmamakta-

dır. 

Kanundaki hükümlere bakıldığında cümle ve dil 

yapısı olarak da bu hükümlerin anlaşılmasını 

zorlaştıran basit ama önemli sorunların mevcudi-

yeti görülmektedir. Örneğin; “11 inci maddenin 

onuncu fıkrası uyarınca Borsa İstanbul Anonim 

Şirketi tarafından işletilecek olan piyasalara 

ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı 

olmak üzere, dağıtım şirketleri hariç elektrik 

piyasası faaliyetleri ile lisanssız faaliyet göste-

ren kişilerin bu Kanun kapsamındaki inceleme 

ve denetimi Kurum tarafından yapılır.” cümlesi-

ni ele alalım. Cümle incelendiğinde “…dağıtım 

şirketleri hariç elektrik piyasası faaliyetleri ile 

lisanssız faaliyet gösteren kişilerin bu Kanun 

kapsamındaki inceleme ve denetimi Kurum tara-

fından yapılır.” ifadesindeki “dağıtım şirketleri 

hariç elektrik piyasası faaliyetleri”nden dağıtım 

şirketlerinin de bir faaliyet olduğu gibi bir sonuç 

çıkmaktadır. Bu ifadenin gerçekte ya “dağıtım 

faaliyeti hariç elektrik piyasası faaliyetleri” veya 

“dağıtım şirketleri hariç elektrik piyasasında faa-

liyet gösteren lisanslı şirketler” şeklinde olması 

gerekirdi. 

Kanundaki bir cümlenin bu şekilde ele alınıp 

incelenmesi anlamsız bulunabilir. Ancak 9 uncu 

maddenin altıncı fıkrasındaki “Kurum dağıtım 

faaliyetlerini yönlendirir, izler ve denetler.” 

hükmü 15 inci maddedeki bu hükümle birlikte 

ele alındığında EPDK’nın dağıtım şirketlerini 

değil ama dağıtım faaliyetini denetleyebileceği 

gibi bir sonuç çıkar ki bu sonuç da tamamıyla 

imkansız bir durumu ifade etmektedir. Dağıtım 

faaliyetini denetlemek doğrudan ilgili dağıtım 

şirketini denetlemek demektir. Açıktır ki dağıtım 

şirketi denetlenmeksizin dağıtım faaliyeti denet-

15 inci madde EPDK’nın dağıtım şirketlerini 

denetleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade 

ederken 9 uncu maddede dağıtım faaliyetlerinin 

EPDK tarafından denetleneceği belirtilmektedir. 

Dolayısıyla EPDK bir dağıtım şirketinin 

denetlerse 15 inci maddeye denetlemezse 9 uncu 

maddeye aykırı hareket edecektir. Bu basit ve net 

çelişkinin uzun vadede sorunlar doğurmadan 

çözümünün tek yolu ise yasal değişikliktir.  
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lenemez.  

9 uncu maddenin altıncı fıkrasını değerlendiren-

lerden bazıları ise bu fıkra ile sadece dağıtım 

şirketlerinin yatırımlarının izlenip denetlenebile-

ceğini söylemektedirler. Buna gerekçe olarak da 

cümlenin öncesinde ve sonrasında tamamıyla 

yatırımla ilgili hükümlerin yer almasını göster-

mektedirler. Bu yorumun doğru olduğu varsayıl-

sa bile Kanundaki çelişkinin ortadan kalkmadığı 

açıktır. Böyle bir durumda dahi, tabii ki cümlele-

rin bir önceki paragraftaki gibi değerlendirilmesi 

suretiyle ortaya çıkan ilk bakışta absürt görülen 

yorum bir kenara bırakılırsa, 9 uncu maddenin 

15 nci maddeye ya da 15 nci maddenin 9 uncu 

maddeye aykırı olduğu açıktır. Yani çelişki orta-

dan kalkmamaktadır. 

15 inci maddenin birinci fıkrası incelendiğinde 

dağıtım şirketlerinin Bakanlık tarafından denet-

leneceği ancak düzenlenen raporlar sonucunda 

uygulanacak yaptırım ve işlemlerin Enerji Piya-

sası Düzenleme Kurulu tarafından karara bağla-

nacağı düzenlenmiştir. 9 uncu maddede ise ko-

nuya ilişkin herhangi bir detaylandırma bulun-

mamaktadır. Bu husus da aslında Kanunda temel 

olarak denetimin Bakanlık tarafından yapılacağı-

nın öngörüldüğünün anlaşılması için önemli bir 

dayanak sunmaktadır. 

Konuya ilişkin ikincil mevzuatta da dağıtım şir-

ketlerinin denetim sürecini belirsiz veya müşkül 

hale getiren hükümler bulunduğu söylenebilir. 

Resmi Gazetede Nisan ayında yayımlanmış olan 

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin 

İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ in-

celendiğinde 24 üncü maddenin birinci fıkrasın-

da denetim sonucunda hazırlanacak inceleme ve 

denetim raporunun inceleme ve denetimin ta-

mamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde Ba-

kanlığa sunulacağının düzenlendiği görülmekte-

dir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında Bakanlığın 

gerekli gördüğü hususlara ilişkin inceleme ve 

denetim heyetinden ilave inceleme ve denetim 

talep edebileceği veya denetim raporuna ilişkin 

ilave çalışma isteyebileceği düzenlenmiştir. 

Üçüncü fıkrada ise kesinleşmiş inceleme ve de-

netim raporunun 4 nüsha olarak hazırlanarak bir 

nüshasının Bakanlıkta muhafaza edileceği, bir 

nüshasının şirkete gönderileceği ve iki nüshası-

nın da EPDK’ya gönderileceği düzenlenmekte-

dir. Ancak bu maddede raporun kesinleşmesinin 

ne demek olduğu anlaşılamamaktadır. Kesinle-

şen raporla denetim heyeti tarafından sunulan 

nihai raporun mu kast edildiği yoksa Bakanlık 

tarafından oluşturulan bir üst teftiş kurulunca 

onaylanan bir raporun mu kast edildiği belirsiz-

dir. Diğer bir deyişle soru şudur: Bakanlık 

EPDK’ya “…denetim heyeti tarafından hazır-

lanmış olan inceleme ve denetim raporu ekte-

dir.” şeklinde mi yoksa “Bakanlığımız tarafın-

dan hazırlanan/uygun görülen ve/veya onayla-

nan inceleme ve denetim raporu ektedir.” şeklin-

de bir yazı ile mi raporu gönderecektir? Olması 

gereken tüm ideal denetim süreçlerinde olduğu 

gibi ikincisidir. Ancak ilgili yönetmelik ve teb-

liğden sanki uygulamada birincinin yapılacağı 

daha fazla çıkarılmaktadır. Böyle bir durumda 

ise her ne kadar denetim Bakanlıkça oluşturulan 

heyetlerce yapılsa da sorumluluk EPDK’ya bıra-

kılacak ve ilginç bir durum ortaya çıkacaktır ki 

böyle bir durumda sağlıklı denetimin yapılması 

neredeyse imkansızdır. 25 inci maddedeki 

“Bakanlık tarafından EPDK’ya gönderilen ince-

leme ve denetim raporu makul bir süre içerisin-

de EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında 

değerlendirilerek sonuçlandırılır. Raporun so-

nuçlandırılmasına ilişkin olarak ilave inceleme-

ye gerek görülmesi halinde, bu inceleme EPDK 

tarafından ayrıca gerçekleştirilir.” hükmü de 

tartışmaya açıktır. Normalde Kanun gereğince 

dağıtım şirketlerini denetleme yetkisi oldukça 

tartışmalı olan EPDK, Tebliğdeki bu hükümle 

bu sürecin içerisine doğrudan sokulmaktadır. 

Diğer yandan denetimi yapmak ve raporu düzen-

lemekten sorumlu olan Bakanlık ve heyetlerden 

EPDK’nın ilave inceleme isteyemeyeceği hükme 
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bağlanmaktadır. Raporlarındaki hususlarla ilgili 

nihai karar verici tarafından hiçbir şekilde ilave 

incelemenin kendilerinden istenemeyeceğini 

bilen heyetlerin verimli çalışması nasıl beklene-

bilir ki? Ayrıca zaman zaman ilave incelemenin 

ana incelemeden daha müşkül olduğu açıktır. Bu 

durumda EPDK’nın kendisinin belirlediği bir 

heyetin de en az ilk raporun hazırlanma süreci 

gibi bir inceleme sürecini yönetmesi kaçınılmaz 

olacaktır. Özetle bu madde ile denetim sürecinin 

iyice yönetilemez hale getirildiği yorumunu yap-

mak hiç de yanlış değildir. Raporla ilgili ilave 

çalışmaların da raporu düzenleyen ve onaylanan 

kurum tarafından yapılmaması halinde verimsiz 

bir yapının ortaya çıkacağı bu kadar açıkken ve 

EPDK’nın denetim yetkisi bu kadar tartışmalıy-

ken bu tarz hükümlerin kaos oluşturmaktan öte-

ye bir anlam ifade etmeyeceği bir durumla karşı-

laşmak ciddi bir olasılıktır. 

Görünen o ki Kanundaki çelişkiler ilgili kurum-

lara da yansımıştır. Yetkiye dönük tartışmaların 

yanı sıra sonuçlarının zaman zaman akim kalma-

sı zaman zaman da kaos oluşturması kaçınılmaz 

olan bir denetim süreci oluşturulmaktadır. Dağı-

tım şirketlerinin denetimine ilişkin bu belirsizli-

ğin tek çözümü ise Kanunun değiştirilmesi sure-

tiyle konunun açıklığa kavuşturulmasıdır. Aksi 

takdirde hem düzenleyici kurum, hem ilgili ba-

kanlık, hem ilgili şirketler, hem tüketiciler hem 

de karar verici yargı organlarını hiç de kolay 

olmayan bir süreç beklemektedir. Unutulmaması 

gereken temel husus ise bu belirsizlikten dolayı 

en çok zarar edecek olanların önce tüketiciler 

sonra da ilgili şirketler olduğudur. Özet olarak 

yapılacak bir değişiklik ile Kanundaki çelişkinin 

ortadan kaldırılması acilen ilgili makamlarca 

düşünülmelidir. 

Dağıtım şirketlerinin denetimine ilişkin bu 

belirsizliğin tek çözümü ise Kanunun 

değiştirilmesi suretiyle konunun açıklığa 

kavuşturulmasıdır. Aksi takdirde hem 

düzenleyici kurum, hem ilgili bakanlık, hem 

ilgili şirketler, hem tüketiciler hem de karar 

verici yargı organlarını hiç de kolay olmayan 

bir süreç beklemektedir.  
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ELEKTRİKTEN ALINAN FON VE PAYLARIN MATRAHINA İLİŞKİN  

TARTIŞMALAR ÜZERİNE  

Ercüment CAMADAN 

E 
line elektrik faturası ulaşan bir tüketici 

bu faturada Katma Değer Vergisi hari-

cinde üç adet fon, pay ve verginin de 

kendisine tahakkuk ettirilmiş olacağını görecek-

tir. Bunlar TRT payı, elektrik ve havagazı tüke-

tim vergisi ve enerji fonudur. Zaman zaman tar-

tışmalara konu olan bu üç kesintinin de yasal 

dayanağı mevcuttur. Üçü de farklı kanunlarda 

düzenlenmektedir. TRT payı, Türkiye Radyo-

Televizyon Gelirleri Kanunu; elektrik ve hava-

gazı tüketim vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 

ve enerji fonu 3096 ve 3291 sayılı Kanunlarda 

düzenlenmektedir.  

Bu yazının konusu bu kesintilerin alınıp alınma-

masının makul olup olmadığının değerlendiril-

mesi değildir. Yazıda ele alınacak husus bu ke-

sintilerin matrahı üzerine mevcut güncel tartış-

maları özetlemek ve bu konuya ilişkin değerlen-

dirmelerde bulunmaktır. 

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri 

Kanununun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında 

“Nihai  tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan 

lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve pe-

rakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç 

olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüz-

de ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, 

diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesinti-

ler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu 

kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi 

bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak 

tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri 

enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumuna ayrıca pay yatırmaz.” hükmü yer 

almaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere 

TRT payının matrahını iletim, dağıtım ve pera-

kende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç 

olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli oluş-

turmaktadır.   

Benzer hükümler elektrik ve havagazı tüketim 

vergisi ile enerji fonu için de ilgili kanunlarda 

mevcuttur. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu-

nunun “Matrah” başlıklı 37 nci maddesinde 

“Verginin matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve 

perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri 

hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli 

ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi, 

fon ve paylar dahil edilmez.”. Enerji fonuna iliş-

kin hüküm ise 3291 sayılı Kanunda yer almakta-

dır. Bu kanunun ek 2 nci maddesi “Nihai tüketi-

ciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi 

tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı 

paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 

10'unu geçmeyecek şekilde tesbite, Enerji ve Ta-

bii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. Nihai tüketi-

ciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi 

tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı 

payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetle-

rine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. 

Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gös-

terir ve tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmi-

sinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 

Eline elektrik faturası ulaşan bir tüketici bu 

faturada Katma Değer Vergisi haricinde üç adet fon, 

pay ve verginin de kendisine tahakkuk ettirilmiş 

olacağını görecektir. Bunlar TRT payı, elektrik ve 

havagazı tüketim vergisi ve enerji fonudur. Zaman 

zaman tartışmalara konu olan bu üç kesintinin de 

yasal dayanağı mevcuttur.  
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intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel 

kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden 

katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin 

olarak ayrıca katkı payı yatırmaz.” şeklindedir.  

Özetle her üç kanunda da matrah olarak iletim, 

dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin 

bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış 

bedeli belirlenmiştir. Bu matrahtan anlaşılması 

gereken iletim hizmeti, dağıtım hizmeti ve pera-

kende satış hizmetine ilişkin bedellerin matraha 

dahil edilemeyeceğidir. Ancak, son dönemde 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

(TRT)’nun bazı lisans sahiplerine göndermiş 

olduğu yazılarla güç bedeli, güç aşım bedeli ve 

reaktif bedelinden de TRT payını talep etmesi 

üzerine şimdilik küçük bir kargaşa ortaya çık-

mıştır. Dağıtım hizmetine ilişkin bedeller olduk-

ları açık olduğu düşünülen ve ilgili mevzuatta 

dağıtım hizmeti karşılığında tüketicilere tahak-

kuk ettirildiği belli olan bu bedeller TRT payı 

(veya enerji fonu ile elektrik ve havagazı tüke-

tim vergisi) matrahına dahil edilebilir mi? 

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli 

Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulama-

larına İlişkin Usul ve Esasların 8 inci maddesin-

de dağıtım sistemi kullanımı tarifesi kapsamında 

dağıtım bedeli, güç bedeli, güç aşım bedeli, re-

aktif enerji bedeli, emreamade kapasite bedeli, 

kayıp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedelinden 

bahsedilmektedir. Görülen o ki TRT bu madde-

deki sadece dağıtım bedelinin 3093 sayılı Kanun 

kapsamında matrahtan çıkarılabileceğini düşün-

mekte ve güç bedeli, güç aşım bedeli ile reaktif 

enerji bedelinin matraha dahil edilmesi gerekti-

ğini değerlendirmektedir. Ancak TRT’nin matra-

ha dahil edilmesi gerektiğini düşündüğü bu üç 

bedel açıkça dağıtım hizmetine ilişkindir. Nite-

kim bu bedeller dağıtım şirketlerince toplanmak-

ta ve dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti gelir 

gereksinimi ile gelir tavanı hesaplamalarında 

dikkate alınmaktadır. Kanundaki dağıtım hizme-

tine ilişkin bedellerden sadece dağıtım bedelinin 

anlaşılması teknik olarak doğru değildir. 

Yıllardır TRT tarafından matrah olarak değer-

lendirilmeyerek lisans sahiplerinden talep edil-

meyen bedellerin artık bu lisans sahiplerinin bir 

kısmından talep edilmesi ve yakın zamanda geri-

ye dönük olarak da talep edilme olasılığının bir 

kaos doğuracağı açıktır. TRT payına ilişkin 

uyuşmazlıklar halinde konunun taraflar tarafın-

dan yargıya taşınması da söz konusu olacaktır. 

Nitekim geçmişte bir idare mahkemesinde bu 

konuda açılan bir davada TRT aleyhine karar 

verildiği de bilinmektedir. 

Bu yazıda TRT’nin güç bedeli, güç aşım bedeli 

ve reaktif enerji bedelinin TRT payı matrahına 

dahil edilmesi gerektiği düşüncesine iştirak edil-

mediği açıktır. Nitekim bu bedellerin matraha 

dahil olduğunun kabulü halinde kesme-bağlama, 

dağıtım bağlantı, sayaç sökme-takma bedeli vb. 

bedellerden de TRT payı alınması gerektiği so-

nucu çıkarılmak zorundadır ki bu da yeni bir 

kaos demektir. Her ne kadar ortaya çıkacak yargı 

süreçleri sonucunda alınacak kararlarla matraha 

ilişkin durum ilerleyen yıllarda muhtemelen net-

leşecek olsa da bu süre zarfında 75 milyon adet 

tüketiciyi ilgilendiren ve milyarlarca faturayı 

içeren bir kaosun yaratılmaması açısından konu-

nun daha önce taraflar arasında çözülmesi elzem 

görülmektedir.  

Bu bağlamda ilgili bakanlıkların bu yorum fark-

lılıkları tüketicileri bir kaos oluşturarak mağdur 
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etmeden kendi aralarında konuyu çözüme kavuş-

turmaları hayatidir. Ayrıca, eğer fon ve payların 

matrahına ilişkin yasa hükümleri ilgili taraflarca 

farklı anlaşılıyorsa bu hükümlerin değiştirilmesi 

acilen gündeme alınmalıdır. Matraha güç bedeli, 

güç aşım bedeli ve reaktif enerji bedeli gibi be-

dellerin dahil edilmesi gerektiği düşünülüyorsa 

da bu hususa yasa hükümlerinde anlaşılabilir bir 

şekilde yer verilmesi zorunludur. Aksi takdirde 

dağıtım hizmetine ilişkin olduğu tartışmasız olan 

bu bedeller üzerinden fon ve payların tahsiline 

ilişkin tartışmaların bitirilmesi ve kaosun sona 

erdirilmesi hemen hemen imkansızdır. 

İlgili bakanlıkların bu yorum farklılıkları 

tüketicileri bir kaos oluşturarak mağdur 

etmeden kendi aralarında konuyu çözüme 

kavuşturmaları hayatidir. Ayrıca, eğer fon ve 

payların matrahına ilişkin yasa hükümleri 

ilgili taraflarca farklı anlaşılıyorsa bu 

hükümlerin değiştirilmesi acilen gündeme 

alınmalıdır. Matraha güç bedeli, güç aşım 

bedeli ve reaktif enerji bedeli gibi bedellerin 

dahil edilmesi gerektiği düşünülüyorsa da bu 

hususa yasa hükümlerinde anlaşılabilir bir 
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