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“Enerji Piyasa ve Düzenleme”  enerji piyasasına ve  

düzenlenmesine ilişkin makalelerinizi beklemektedir. 

Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanları Derneği tarafından yılda iki kez 

yayımlanan, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış makaleler içeren akademik nite-

likli hakemli bir dergidir. 

Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi enerji piyasalarına ilişkin tartışmaların bilimsel 

seviyede ele alınması ve güncel konu ve sorunlara yönelik derinlemesine analiz ve 

etütler içeren yaklaşımlar geliştirilmesini hedeflemektedir. Makalelerin enerji sektörü-

ne ilişkin olması esas olup, bu makaleler ekonomi, hukuk, mühendislik, işletme, kamu 

yönetimi veya uluslararası ilişkiler alanlarında olabilir. 

Dergide yayımlanması uygun bulunup yayımlanan ve 5000 kelimeden kısa olmayan 

makaleler için yazar(lar)a toplam 1000 (Bin) TL telif hakkı ödenmektedir. Bilimsel 

kongre ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar ve daha önce yayımlanan 

makalelere ilişkin yorumlardan oluşan ve 1000 kelimeyi aşmayan makaleler de kabul 

edilebilmektedir. Ancak bu hallerde telif ücreti ödenmemektedir. 

Makale gönderimi, yazım kuralları ve geçmiş sayılara ilişkin olarak  

http://www.epddergi.org adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir. 

http://web.enerjiuzmanlari.org/
http://www.epddergi.org
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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, 

Şu anda 2013 yılının son sayısını elinizde tutuyor ya da internet 

üzerinden görüntülüyorsunuz.  Gündemi oldukça yoğun olan bir yılı 

bitirmek üzereyiz. Görünen o ki gelecek yılın gündemi de en az bu 

yılki kadar yoğun olacak. Bu bağlamda enerji sektörünün 

dinamizmini kaybetmeyeceğini hatta daha da dinamik bir hale 

gelebileceğini öngörebiliriz. 

Son derece dinamik ve belli özellikleriyle karmaşık bir yapı arz eden 

enerji sektöründe bilgi açığının ortadan kaldırılması ve piyasaya 

ilişkin analizlerin herkes tarafından okunabilmesinin sağlanması 

büyük önem taşımaktadır. Elinizdeki yayının en önemli amaçlarından 

birisi de budur.  

Yayınımızda yer alan yazıların herkese faydalı olması ve şimdiden 

huzur, enerji ve sağlık dolu 2014 yılı dileklerimizle;  

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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6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİ  

DÜZENLEMELER 

Dr. Mustafa GÖZEN 

4 628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, pi-

yasanın dinamik yapısına uyum sağla-

mak amacıyla 2001 yılından itibaren bir-

çok kez değiştirilmiştir. Kanun bu nedenle içer-

diği bazı unsurlar bakımından muğlâk ve çelişki-

li ifadeler içerir hale gelmiştir. Kanun üzerinde 

çok sayıda ve köklü değişiklik yapma yerine 

Kanunun yeniden yazılması yoluna gidilmiştir. 

30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gaze-

te'de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanu-

nu, EPDK'nın teşkilat kanununa  [1] dönüştürül-

müş ve yeni piyasa kanunu 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu olmuştur. 6446 sayılı Kanun 

elektrik piyasasında yeni düzenlemeler getirmiş 

olup getirilen bazı yeni düzenlemeler aşağıda 

aktarılmıştır. 

Önlisans uygulaması:Bu lisans türü, sadece üre-

tim faaliyeti için getirilmiştir. Önlisans ve üretim 

lisansı birbirinden bağımsız lisans türleridir. 

Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulun-

mak isteyen bir tüzel kişinin öncelikle önlisans 

alması gerekmektedir. Önlisansın süresi içerisin-

de yükümlülüklerini tamamlayan tüzel kişilere 

üretim lisansı verilecektir. Önlisansın süresi 

mücbir sebep halleri hariç en fazla 24 ay olacak-

tır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bu süreyi 

kaynak türüne ve kurulu güce bağlı olarak 36 

aya kadar uzatabilecektir. Önlisans süresinde 

veraset ve iflas nedenleri hariç ortaklık yapısında 

değişiklik yapılmaması öngörülmüştür. Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurumca henüz 

sonuçlandırılmamış üretim lisansı başvuruları-

nın, önlisans başvurusu olarak değerlendirileceği 

ve sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir. 

Üretim lisansı: Üretim şirketi artık ihracat faali-

yeti de yapabilecektir. Üretim lisansı sahibi tüzel 

kişilerin üretim tesislerinde ürettiği enerjiyi ile-

tim veya dağıtım sistemini kullanmadan tüket-

mesi kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal 

kiralama yoluyla edindiği, işletme hakkını dev-

raldığı tüketim tesislerinin ihtiyacını karşılamak 

için gerçekleştirdiği üretim, nihai tüketiciye satış 

olarak değerlendirilmeyecektir. 

Otoprodüktör uygulaması: Otoprodüktör uygu-

laması mevcut haklar korunmak kaydıyla kaldı-

rılmıştır. Bu kapsamdaki tüzel kişilere resen ve 

lisans alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı 

verilecektir. 

Bağlantı görüşü: TEİAŞ ve dağıtım şirketleri 

her yıl takip eden 5 yıl için ve takip eden 10 yıl 

için sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim 

tesisi kapasitelerini yayımlayacaktır. Bu şekilde 

yayımlanan bölgesel kapasiteler dışında bağlantı 

görüşü verilemeyecektir.Arz güvenliği amacıyla 

ETKB, piyasada rekabetin geliştirilmesi amacıy-

la EPDK tarafından bağlantı noktası artırımı ta-

lep edilebilecektir. 

Rüzgâr ve güneşe dayalı önlisans başvurula-

rı:Rüzgâr ve güneşe dayalı önlisans başvurula-

rında ölçüm zorunluluğu getirilmiştir. Ölçüm, 

üretim tesisinin kurulacağı sahada ve son 3 yıl 

içerisinde olmak üzere 1 yıl süreli olacaktır. 

Rüzgâr ve güneşe dayalı birden fazla önlisans 

başvurularında sisteme bağlanacak olan tüzel 

kişinin belirlenmesi için TEİAŞ tarafından yarış-

ma yapılacaktır. Yarışma, MW başına teklif edi-

lecek katkı payı bazında yapılacak ve teklif edi-

len bedel kazanan tüzel kişi tarafından ilgili üre-

tim tesisi işletmeye girdikten sonra en fazla 3 yıl 

içerisinde ödenecektir. 
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Lisanssız elektrik üretimi: Lisanssız yapılabile-

cek faaliyetlerin kapsamı genişletilmiştir. Yeni-

lenebilir kaynağa dayalı 500 kW kurulu güç üst 

sınırı 1 MW’a artırılmıştır. Bakanlar Kurulu bu 

üst sınırı kaynak bazında 5 katına kadar artırabi-

lecektir. Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı 

lisanssız faaliyette ihtiyaç fazlası elektrik 5346 

sayılı Kanun çerçevesinde 1 sayılı cetvelden sa-

tın alınacaktır. Lisanssız kapsamındaki bağlantı, 

denetim ve satışa ilişkin düzenlemeler EPDK 

tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Tedarik lisansı: Toptan/perakende satışlara iliş-

kin tedarikçi lisansı getirilmiştir. Mevcut toptan 

ve perakende satış lisansları yerine resen ve li-

sans alma bedeli alınmaksızın tedarik lisansı 

verilecektir. Tedarik şirketleri elektrik ithalat ve/

veya ihracatı yapabilecektir. 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler):OSB’ler 

onaylı sınırları içerisinde EPDK’dan üretim ve/

veya dağıtım lisansı alarak üretim ve/veya dağı-

tım faaliyetinde bulunabilir. Dağıtım lisansı ol-

mayan OSB bölgesinin onaylı sınırları içindeki 

dağıtım faaliyeti, ilgili dağıtım şirketince yürütü-

lür. OSB’ler katılımcılarının tüketim miktarına 

bakılmaksızın serbest tüketici sıfatını haizdir. 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ):Kanun 

piyasa işletim lisansı olarak yeni lisans türü ge-

tirmiştir. EPİAŞ'ın Kanunun yürürlük tarihinden 

itibaren 6 ay içerisinde anasözleşmesinin hazır-

lanarak kurulması ve faaliyete geçmesi gerek-

mektedir. EPİAŞ'ın teşkilat yapısı ve çalışma 

esasları, 6 ay içerisinde EPDK tarafından hazır-

lanacak yönetmelikte düzenlenecektir. Borsa 

İstanbul hariç, kamu kurum ve kuruluşlarının 

payı en fazla %15 olacaktır. Bu oranı, Bakanlar 

Kurulu iki katına kadar artırmaya yetkilidir. 

Şebeke şirketlerinin piyasadan elektrik enerjisi 

satın alması:TEİAŞ iletim sistemi teknik ve tek-

nik olmayan kayıplarını karşılamak için ve yan 

hizmetler piyasası kapsamında piyasadan elekt-

rik enerjisi satın alabilecektir. Dağıtım şirketleri 

de kamunun genel kullanımına yönelik otoyollar 

hariç; yol, bulvar, cadde ve sokak aydınlatması 

ve dağıtım sistemi teknik ve teknik olmayan ka-

yıplarını karşılamak için TETAŞ'tan elektrik 

satın alacaktır. 

Piyasa kısıtları:Üretim faaliyeti için;h erhangi 

bir gerçek veya tüzel kişinin kontrol ettiği üretim 

şirketleri aracılığıyla üretebileceği toplam elekt-

rik enerjisi miktarı, bir önceki yıl ülke toplam 

üretim miktarının %20’sini geçemez. Tedarik 

lisansı için; tedarik lisansı sahibi özel sektör tü-

zel kişilerinin üretim ve ithalat şirketlerinden 

satın alacağı elektrik enerjisi miktarı, bir önceki 

yıl ülke içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin 

%20’sini geçemeyecektir. Aynı tüzel kişilerin 

nihai tüketiciye satışını gerçekleştireceği elektrik 

enerjisi miktarı bir önceki yıl ülke içerisinde tü-

ketilen elektrik enerjisi miktarının %20’sini ge-

çemeyecektir. 

Sayaçlar:Dağıtım sistemi kullanıcılarının elekt-

rik enerjisi ölçümlerine ilişkin tesis edilen sayaç-

ların mülkiyeti dağıtım şirketine aittir. Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut kullanı-

cıların mülkiyetinde olan sayaçlar, işletme ve 

bakım hizmetleri karşılığı kullanıcılardan iz be-

delle devralınacaktır. Dağıtım gerilim seviyesin-

Aynı tüzel kişilerin nihai tüketiciye satışını 

gerçekleştireceği elektrik enerjisi miktarı bir önceki 

yıl ülke içerisinde tüketilen elektrik enerjisi 

miktarının %20’sini geçemeyecektir. 

TEİAŞ iletim sistemi teknik ve teknik 

olmayan kayıplarını karşılamak için ve yan 

hizmetler piyasası kapsamında piyasadan 

elektrik enerjisi satın alabilecektir. 
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den bağlı tüketicilerin sayaçlarının kurulumu, 

işletilmesi ve bakımı dağıtım şirketi tarafından 

yapılacaktır. 

Kamulaştırma:Elektrik piyasasında üretim veya 

dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya 

lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önli-

sans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan 

kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara 

ilişkin kamulaştırma talepleri EPDK tarafından 

değerlendirilecek ve uygun görülmesi hâlinde 

EPDK Kurul tarafından kamu yararı kararı veri-

lecektir. Söz konusu karar çerçevesinde gerekli 

kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esas-

lar dâhilinde üretim faaliyetlerinde bulunan önli-

sans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri 

için Maliye Bakanlığı, dağıtım faaliyetlerinde 

bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından 

yapılacaktır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce Kurul tarafından kamulaştırma kararı veya 

2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre 

devir kararı alınmış olan elektrik üretim ve dağı-

tım tesisleri için gerekli olan taşınmazların ka-

mulaştırılması ve devir işlemleri Kurum tarafın-

dan sonuçlandırılacaktır. 

Denetim:Dağıtım şirketlerinin denetimi Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bu konuda ihti-

sas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 

yapılabilecek veya bu kuruluşlara yetki devret-

mek suretiyle yaptırılabilecektir. Dağıtım dışın-

daki diğer lisanslı şirketler ve lisanssız faaliyetin 

denetimi EPDK tarafından yapılacaktır. Bakan-

lık ve EPDK yetkilendirecekleri şirketlerden 

bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek 

şekilde hizmet satın alabilecektir. 

Fiyat eşitleme mekanizması:Bir başka deyişle, 

ulusal tarife uygulaması 2015 yılı sonuna kadar 

uzatılmıştır. 

Diğer düzenlemeler: 

 - 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işlet-

meye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, 

üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden 

itibaren 5 yıl süreyle iletim sistemi sistem kulla-

nım bedellerinden %50 indirim yapılacağı geti-

rilmiştir. 

 - Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üre-

tim tesisleri ile projelere Kanunun yürürlük tari-

hinden itibaren bir yıl içerisinde ilgili mevzuat 

kapsamında resen lisans verilecektir. 

 - 31/12/2015 tarihine kadar, genel aydın-

latma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçek-

leşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine 

konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il 

özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri pa-

yından karşılanacaktır. Bakanlar Kurulu bu süre-

yi 2 yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 

 - Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile 

teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı 

enerji ihtiyaçlarını TETAŞ’tan temin edecekler-

dir. 

Dipnotlar 

[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun. 
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DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN DAĞITIM ŞİRKETLERİYLE VE PERAKENDE 

SATIŞ ŞİRKETLERİYLE İLİŞKİLERİ 

Hasan ALMA 

B 
u yazıda; dağıtım şirketi-perakende şir-

keti/dağıtım şirketi-dağıtım şirketi iliş-

kileri üzerine bir değerlendirmeye yer 

verilmektedir [1]. Bu yayın organında çıkan bü-

tün yazılar gibi, bu yazı da yazarın şahsi görüşle-

rini içermekte olup ilgili, ilişkili veya mensup 

olduğu kurum/kuruluş vb.’nin resmi görüşlerini 

yansıtmaz. 

1) İşin teorisi 

Teoride, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri-

nin bütünleşik bir şirket yapısı altında yürütül-

mesinin, ölçek ve kapsam ekonomileri bakımın-

dan avantajları vardır. Bununla birlikte; bu yapı-

da dağıtım şirketlerinin müşterileri tedarikçi se-

çimlerinde kendi perakende bölümlerine yönlen-

dirmeleri, işletmeciliklerinde ve yatırımlarında 

tedarikçisi farklı olan müşterilerin aleyhine dav-

ranışlarda bulunma ve dağıtıcı sıfatıyla eriştikle-

ri bilgileri perakende bölümlerinin avantajına 

kullanmaları gibi bir kısım problemler de söz 

konusudur. Bu nedenle, bütünleşik yapının ay-

rıştırmaya konu edilmesi (en basiti hesap ayrış-

tırması, en ileri düzeyde olanı perakendenin tü-

müyle elden çıkarılması) dünya genelinde uygu-

lanan bir yöntemdir  (Hunt, S., 2002). 

Bu iki fonksiyon iki iştirak şeklinde (ister aynı 

grubun şirketleri olarak, ister perakende şirketi 

dağıtım şirketinin iştiraki olarak) ayrıştırıldığın-

da; dünya örneklerinde perakende şirketinin da-

ğıtım şirketi ile ilişkisini ortaya koyan ortak lo-

go, marka kullanılması, birbirinden hizmet alımı 

yapılması gibi konularda kısıtlama getirilmesine 

rastlanmaktadır. Bu ise, beraberinde aslında iliş-

ki algısından sağlanabilecek bir faydayı ortadan 

kaldırmasa bile zayıflatmaktadır. Şöyle ki; eğer 

bir müşteri X dağıtım şirketinin hizmet kalitesin-

den [2] memnun değilse, bu memnuniyetsizliğini 

X dağıtım şirketi ile ilişkili olduğunu bildiği Y 

perakende şirketi yerine başka bir tedarikçiye 

geçmek suretiyle ortaya koyabilir. Bu da, pera-

kendedeki rekabetin dağıtıma yansıtılması anla-

mına gelir. Dolayısıyla, ilişki algısını zayıflat-

mak işin bu boyutu açısından bakıldığında yan-

lıştır [3]. 

2) Konunun geçmişi 

i- 26 Temmuz 2008: 5784 sayılı Kanun Resmi 

Gazetede yayımlandı. Bu Kanunun 3 üncü mad-

desi ile, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu-

nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ben-

dinin (3) numaralı alt bendinin beşinci paragrafı-

nın sonuna “Dağıtım şirketleri, üretim ve pera-

kende satış faaliyetlerini, 1/1/2013 tarihinden 

itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürü-

türler.” cümlesi eklendi. 

ii- 27 Eylül 2012: “Dağıtım ve Perakende Satış 

Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin 

Usul ve Esaslar” Resmi Gazetede yayımlandı. 

- Kısmî bölünme uygulanır. 

- Kısmi bölünme, 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-

nunu ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve 

esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. 

- Özelleştirme kapsamında olan dağıtım şirketle-

rinin bölünme işlemleri, Kanunun Geçici 18 inci 

ve 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddeleri uyarın-

ca gerçekleştirilir. 

- Devralan şirketin payları, bölünen şirketin or-

takları tarafından iktisap edilir. 

- Hukuki ayrıştırma işlemleri tamamlanana ka-

dar, devralan şirket ile bölünen şirketin aynı 
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kontrol yapısına sahip olması zorunludur. 

- Dağıtım şirketi ile dağıtım şirketiyle aynı kont-

rol ilişkisine sahip üretim ve perakende satış şir-

ketlerinin yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve 

genel müdür yardımcısı unvanları ile başka un-

vanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevle-

ri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya 

daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer 

yöneticiler ve denetçilerin 1/1/2013 tarihinden 

itibaren farklı kişilerden oluşturulması zorunlu-

dur. 

iii- 30 Aralık 2012: Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. 

1- Görevli perakende satış şirketi, iş ve işlemle-

rinde tüketicilere; ilgili dağıtım şirketinin deva-

mı niteliğinde olduğu izlenimi verebilecek aynı 

marka, logo ve ana şirket unvanı gibi hususla-

rın kullanılmasından ve bu nitelikteki açıklama 

ve beyanlardan kaçınmakla yükümlü tutuldu. 

2- Görevli perakende satış şirketinin, 1/1/2013 

tarihinden itibaren, kısmi bölünme ve diğer devir 

işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ilgili 

mevzuat kapsamında sunmakla yükümlü olduğu 

hizmetleri dağıtım şirketinden 6 aydan fazla ol-

mamak üzere hizmet alımı yoluyla temin edebi-

leceği, bu kapsamda dağıtım lisansı sahibi tüzel 

kişilerin hizmet alımı süresince, lisansları kapsa-

mında perakende satış ve perakende satış hizme-

ti faaliyetlerini de yürütebilecekleri hükümleri 

getirildi. 

3- Görevli perakende satış şirketlerinin faaliyet-

lerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları yö-

netim ve destek hizmetlerine (muhasebe, finans, 

hukuk, insan kaynakları gibi) ait birimleri, ken-

dileri tarafından oluşturabilecekleri veya bu hiz-

metleri, hizmet alımı yoluyla karşılayabilecekle-

ri, dağıtım şirketlerinin bu hizmetlere ilişkin 

alımlarını, 1/1/2016 tarihinden itibaren ilgili ana 

şirketten ve bu şirketin kontrolünde olan şirket-

lerden temin edemeyecekleri hükmü getirildi. 

4- Dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış 

şirketlerinin, 1/1/2016 tarihinden itibaren farklı 

fiziksel ortam ve bilgi sistemleri alt yapısı kulla-

narak hizmet verecekleri hükmü getirildi. 

5-Dağıtım şirketinin perakende satış lisansının 

31/12/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere sona erdirilip perakende satış şirketine, 

1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 

eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans veril-

mesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. 

6- 6 ayı geçmemek üzere, perakende satış şirke-

tinin, 1/1/2013 tarihinden itibaren, kısmi bölün-

me ve diğer devir işlemlerinin tamamlandığı 

tarihe kadar, ilgili mevzuat kapsamında sunmak-

la yükümlü olduğu hizmetleri dağıtım şirketin-

den hizmet alımı yoluyla temin edebileceği hük-

mü getirildi. 

iv- 30 Mart 2013: 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı. 

- Madde 9: Dağıtım faaliyeti 

- Madde 10- Toptan ve perakende satış faaliyet-

leri 

v- 2 Kasım 2013: 6446 sayılı Kanuna dayanan 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (EPLY) 

Resmi Gazetede yayımlandı. 

-Madde 33: Dağıtım lisansı sahibinin hak ve yü-

kümlülükleri 

- Madde 34:Tedarik lisansı sahibinin hak ve yü-

kümlülükleri 

- Geçici Madde 4: Hukuki ayrıştırma kapsamın-

da hizmet alımı 

3) Sorular ve değerlendirme 

i) Dağıtım şirketleri (DŞ) ile perakende satış şir-

ketleri (PŞ) ve PŞ ya da DŞ ve PŞ kendi arala-

rında, aynı ya da birbirini çağrıştıran logo kulla-
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nabilir mi? Unvanları konusunda sınırlama var 

mı? 

EPLY Madde 34/4/g: “Görevli tedarik şirketi; İş 

ve işlemlerinde tüketicilere ilgili dağıtım şirketi-

nin devamı niteliğinde olduğu izlenimi verebile-

cek aynı marka, logo ve ana şirket unvanı gibi 

hususların kullanılmasından ve bu nitelikteki 

açıklama ve beyanlardan kaçınmak” ile yüküm-

lüdür. 

Buradan çıkarılacak sonuç, bir PŞ kendisinden 

bölündüğü dağıtım şirketinin devamı olduğu 

izlenimi vermemekle mükellef olduğundan aynı 

ya da benzer logo kullanamaz. Bu durumda, bir-

den fazla DŞ’nin benzer logoyu kullanması ya 

da birden fazla PŞ’nin benzer logoyu kullanması 

konusunda bir sınırlama yoktur.  

Ana şirket unvanı kullanımı konusunda da aynı 

unvanı hem DŞ hem de kendisinden bölünen PŞ 

kullanamayacağından, ana şirket unvanı kullanı-

lacak ise DŞ ya da PŞ’den birinin tercih edilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

ii) DŞ ve PŞ ya da DŞ’ler ve PŞ’ler kendi arala-

rında ortak bilgi sistemi alt yapısı kullanılabilir 

mi? 

EPLY Geçici Madde 4/4:“Dağıtım şirketleri ile 

görevli tedarik satış şirketleri, 1/1/2016 tarihin-

den itibaren farklı fiziksel ortam ve bilgi sistem-

leri alt yapısı kullanarak hizmet verirler.” 

Bu kapsamda, 1/1/2016’dan önce ortak bilgi sis-

temleri altyapısı kullanılabilir. Ancak, birden 

fazla DŞ’nin kendi arasında ve birden fazla 

PŞ’nin kendi arasında ortak bilgi sistemi kullan-

ması hususu ayrıştırma kapsamında değil tarife 

metodolojisi bakımından değerlendirilmelidir. 

Maliyet dağılımının doğru yapılması kaydıyla bu 

hususta bir engel bulunmadığı düşünülebilir. 

iii) DŞ ve PŞ ya da DŞ’ler ve PŞ’ler kendi arala-

rında ortak yöneticileri olabilir mi? 

EPLY Madde 33/5:“Dağıtım şirketi ile dağıtım 

şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip üretim ve 

görevli tedarik şirketlerinin yönetim kurulu üye-

si, genel müdür ve genel müdür yardımcısı un-

vanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler 

dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür 

yardımcısına denk veya daha üst makamlarda 

imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin farklı kişi-

lerden oluşturulması zorunludur. Dağıtım şirke-

tinde görevli olan söz konusu yöneticiler, ilgili 

ana şirketin dağıtım ile perakende satış ve/veya 

üretim faaliyetlerini birlikte izlemek, koordine 

etmek, yönetmek, denetlemek gibi amaçlarla ve-

ya bu etkileri doğurabilecek şekilde, ilgili ana 

şirket bünyesinde veya kontrolünde olan şirket-

lerde oluşturulan; kurul, yönetim kurulu ve ben-

zeri yapılanmalarda görev alamaz.” 

Bu kapsamda, DŞ ve o DŞ’den bölünen PŞ’nin 

ortak yöneticileri olamaz. Aynı kişinin birden 

fazla DŞ’de veya birden fazla PŞ’de yönetici 

olması konusunda bir engel gözükmemektedir. 

Burada DŞ yöneticilerinin ana şirket, örneğin bir 

holding bünyesinde yönetici olmamaları hususu 

özellikle belirtilmiştir. 

iv) DŞ ve PŞ ya da DŞ’ler ve PŞ’lerin ortaklık 

yapısı kısıtlamaları neler? 

Kanunun 9 uncu maddesinde “Piyasa faaliyeti 

gösteren tüzel kişiler bir dağıtım şirketine ve 

dağıtım şirketi piyasa faaliyeti gösteren tüzel 

kişilere doğrudan ortak olamaz.” hükmü mev-

cuttur. Buradan, piyasa faaliyeti gösteren bir şir-

ketin, herhangi PŞ dahil, DŞ’ye dolaylı ortak 

olabileceği, keza DŞ’nin de piyasa faaliyeti gös-

teren şirketlere dolaylı ortak olabileceği anlaşıl-

Bir PŞ kendisinden bölündüğü dağıtım 

şirketinin devamı olduğu izlenimi vermemekle 

mükellef olduğundan aynı ya da benzer logo 

kullanamaz.  



 

11 

maktadır. 

DŞ ve kendinden bölünmüş PŞ için şu hükme de 

özellikle dikkat çekmekte fayda vardır: 

“Görevli tedarik şirketinin piyasada rekabeti 

kısıtlayıcı veya engelleyici etki doğuran davranış 

veya ilişkilerinin tespiti hâlinde ilgili tedarik 

şirketi, Kurulca öngörülecek tedbirlere uymakla 

yükümlüdür. Kurul, bu tedarik şirketinin yöneti-

minin yeniden yapılandırılması veya dağıtım 

şirketiyle sahiplik ya da kontrol ilişkisinin belli 

bir program dâhilinde kısıtlandırılmasını ya da 

sonlandırılmasını da içeren tedbirleri 

alır.” (6446 sayılı Kanun, Madde 10/7) 

v) İki (ya da daha fazla) PŞ birleşebilir mi? 

(Görevli tedarik şirketleri kastedilmektedir) 

“Tedarik lisansı sahibi özel sektör tüzel kişileri-

nin 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.”(6446 sayı-

lı Kanun, Madde 10/6) hükmünün teknik engel 

olduğu düşünülmektedir. 

EPLY’nin 59 uncu maddesindeki “Birleşme ve 

bölünme 

(1) Lisans sahibinin; 

a) Başka bir lisans sahibi ile, 

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle 

birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel 

kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 

birleşmek istemesi halinde, birleşme işlemi hak-

kında, birleşme işlemi gerçekleşmeden önce, 

Kurul onayı alınması zorunludur.” hükmüne 

göre böyle bir talep Kurul tarafından değerlendi-

rilecektir. Kanaatimizce bir an için yukarıdaki 

teknik engelin görevli tedarik şirketleri bakımın-

dan “görevleri” kapsamındaki tedarik işlemlerini 

kapsamadığı düşünülse dahi, böyle bir talep tari-

fe, izleme, yaptırım, rekabet gibi yönlerden de-

ğerlendirildiğinde de uygun olmayacağından 

Kurul onayı alamayacaktır. 

Dipnotlar 

[1] Bu yazıda perakende satış şirketi olarak mevcut 

mevzuat gereğince perakende satış yapan tedarik şir-

ketleri kast edilmektedir. 

[2]Tedarik sürekliliği dediğimiz elektrik kesintileri ile 

ilgili kalite ve teknik parametrelerde standartlara uy-

gunluk konusu doğrudan dağıtım şirketinin sorumlu-

luğundadır. 

[3]Hunt (2002) aynı görüşü savunmaktadır. 

Kaynaklar 

Hunt, Sally, 2002, Making Competition Work in 

Electricity Markets, John Wiley&Sons, Inc., New 

York. 
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LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ: 6446 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE 
YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER 

Cemal ÇELİK, Dr. Mustafa GÖZEN 

6 
446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

(Kanun) 30/03/2013 tarihli ve 28603 sa-

yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-

rürlüğe girmiştir. Kanunun “Lisanssız yürütüle-

bilecek faaliyetler” başlıklı 14 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında lisans alma ve şirket kurma 

yükümlülüğünden muaf üretim tesisleri; 

a) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım 

sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üre-

tim tesisi, 

b) Kurulu gücü azami bir megavatlık 

yenilenebilir enerji kaynaklarına da-

yalı üretim tesisi, 

c) Belediyelerin katı atık tesisleri ile 

arıtma tesisi çamurlarının bertarafın-

da kullanılmak üzere kurulan elektrik 

üretim tesisi, 

ç) Mikrokojenerasyon tesisleri ile Ba-

kanlıkça belirlenecek verimlilik değe-

rini sağlayan kojenerasyon tesislerin-

den Kurulca belirlenecek olan kate-

goride olanları, 

d) Ürettiği enerjinin tamamını iletim 

veya dağıtım sistemine vermeden kul-

lanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm 

noktasında olan, yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı üretim tesisi.” 

şeklinde sıralanmış, ayrıca aynı maddenin beşin-

ci fıkrasında "“Sermayesinin yarısından fazlası 

belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler 

tarafından işletilen su isale hatları ile atık su 

isale hatları üzerinde teknik imkânın olması ve 

DSİ tarafından uygun bulunması hâlinde enerji 

üretim tesisi kurulabilir…"  hükmü ile belediyeler 

tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isa-

le hatları üzerinde kurulan üretim tesisleri de 

lisanssız elektrik üretimi kapsamına alınmıştır. 

Bu bağlamda; daha önce sadece 500 kW kurulu 

güce kadar olan yenilenebilir kaynaklara dayalı 

üretim tesisleri, mikrokojenerasyon ve kojene-

rasyon tesisleri lisanssız üretim tesisi kapsamın-

da iken, Kanunun 14 üncü maddesi ile lisanssız 

üretim faaliyetinin kapsamı genişletilmiştir. 

Kanun ile yenilenebilir kaynağa dayalı 500 kW 

kurulu güç üst sınırı 1 MW’a çıkartılmıştır. Ka-

nunda, Bakanlar Kurulunun üretim tesisi kurulu 

üst sınırını kaynak bazında beş katına kadar artı-

rabileceği hükmü de yer almaktadır. Ayrıca Ka-

nunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 

yenilenebilir enerji kaynağına dayalı lisanssız 

faaliyete konu ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin 

5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel fiyatların-

dan kaynak bazında satın alınacağı hususu dü-

zenlenmiştir. Kanunun aynı maddesinin dördün-

cü fıkrasında lisanssız elektrik üretimi ile iştigal 

edecek gerçek veya tüzel kişilerin sisteme bağ-

lanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa, 

başvuru yapılmasına ve denetim yapılmasına 

ilişkin usul ve esasların Enerji Piyasası Düzenle-

me Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelikle 

düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu fıkra 

hükmü çerçevesinde hazırlanan, lisanssız elekt-

rik üretimine ilişkin yönetmelik ve uygulama 

6446 sayılı Kanun ile yenilenebilir kaynağa dayalı 

500 kW kurulu güç üst sınırı 1 MW’a çıkartılmıştır. 

Kanunda, Bakanlar Kurulunun üretim tesisi kurulu 

üst sınırını kaynak bazında beş katına kadar 

artırabileceği hükmü de yer almaktadır.  
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tebliği 2 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş-

tir. 

Kanunun 14 üncü maddesinde sıralanan lisanssız 

üretime ilişkin üretim tesisi tipine bağlı olarak 

yukarıda belirtilen her iki ikincil mevzuatta ele 

alınan kurulu güç sınırı, sisteme bağlantı seviye-

Üretim Tesisi Tipi 
Kurulu Güç 

Sınırı 

Üretim  

Tesisinin  

Bağlantısı 

İhtiyaç Fazlası Enerjinin  

Değerlendirilmesi 

İmdat grupları ve iletim ya da dağı-

tım sistemiyle bağlantı tesis etme-

den izole çalışan üretim tesisleri 

 İzole  

Yenilenebilir enerji kaynaklarına 

dayalı üretim tesisleri 
1 MW Dağıtım 

5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel 

ilgili kaynak fiyatlarından görevli teda-

rik şirketi aracılığıyla YEKDEM kapsa-

mında değerlendirilir. 

Mikrokojenerasyon tesisi 100 kW Dağıtım 

Gerçek ve tüzel kişi ayrımı olmaksızın 

5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel en 

düşük fiyattan görevli tedarik şirketi 

tarafından satın alınır. 

Bakanlıkça belirlenecek verimlilik 

değerini sağlayan kategorideki koje-

nerasyon tesisleri 

Yok 
İletim veya 

Dağıtım 

Sisteme enerji vermemesi esastır. Siste-

me verilmesi halinde enerji, herhangi 

bir bedel ödenmeksizin YEKDEM kap-

samında değerlendirilir. 

Belediyelerin katı atık tesisleri ile 

arıtma tesisi çamurlarının bertarafın-

da kullanılmak üzere kurulan tesis-

lerinden yenilenebilir kaynaklara 

dayalı üretim yapan tesisler 

Yok Dağıtım 

5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel 

ilgili kaynak fiyatlarından görevli teda-

rik şirketi aracılığıyla YEKDEM kapsa-

mında değerlendirilir. 

Belediyelerin katı atık tesisleri ile 

arıtma tesisi çamurlarının bertarafın-

da kullanılmak üzere kurulan tesis-

lerinden yenilenebilir kaynaklar 

dışında kaynaklara dayalı üretim 

yapan tesisler 

Yok Dağıtım 

5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel en 

düşük fiyattan görevli tedarik şirketi 

tarafından satın alınır. 

Ürettiği enerjinin tamamını iletim 

veya dağıtım sistemine vermeden 

kullanan, üretimi ve tüketimi aynı 

ölçüm noktasında olan, yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı üretim 

tesisleri 

Yok 
İletim veya 

Dağıtım 

Sisteme enerji vermemesi esastır. Veril-

mesi halinde herhangi bir bedel öden-

meksizin YEKDEM kapsamında değer-

lendirilir. 

Sermayesinin yarısından fazlası 

doğrudan veya dolaylı olarak beledi-

yeye ait olan tüzel kişilerce, beledi-

yeler tarafından işletilen su isale 

hatları ile atık su isale hatları üzerin-

de teknik imkânın olması ve DSİ 

tarafından uygun bulunması hâlinde 

kurulan üretim tesisi 

Yok Dağıtım 

5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel 

ilgili kaynak fiyatlarından görevli teda-

rik şirketi aracılığıyla YEKDEM kapsa-

mında değerlendirilir. 

Tablo 1. Üretim tesisi tipine bağlı olarak kurulu güç sınırı, bağlantı şekli ve ihtiyaç fazlası enerjinin 

değerlendirilmesi 
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si ve/veya şekli ile ihtiyaç fazlası elektrik enerji-

sinin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler Tablo 

1’de verilmiştir. 

Başvurularda izlenecek sürece ilişkin iş ve iş-

lemler, hidrolik kaynaklar için Ek-1 diğer kay-

naklar için Ek-2'de verilmiştir. Lisanssız üretime 

ilişkin mevzuatın yürürlük tarihinden itibaren 

hidrolik kaynaklar dışında yapılacak yeni başvu-

rularda; 

Başvuru Formu, 

Tapu belgesi/kira sözleşmesi veya yerin 

kamuya ait olması halinde ilgili kamu kuru-

mu tarafından yerin talep edildiğinin ve bir 

başak kişiye tahsis edilmediğini gösterir 

yazı, 

Tek Hat Şeması, 

Kojenerasyon tesisleri için verimlilik de-

ğerini gösterir belge, 

Başvuru bedelinin  

dendiğine ilişkin dekont veya makbuz, 

Güneş enerjisine dayalı tesisleri için kuru-

lacak yere ilişkin uygunluk belgesi, 

Tüketim tesisi ya da tesisleri mevcut ise 

elektrik abone numarası, yoksa inşaat ruh-

satı veya yerine geçen belgeler, 

ÇED belgesi, 

ile ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunul-

ması gerekmektedir. 

Yönetmelik ve Tebliğde aşağıda yer alan yeni 

düzenlemeler getirilmiştir. 

Lisanssız üretim kapsamında kurulacak üretim 

tesisi bir tüketim tesisi ile ilişkilendirilmiş, üre-

tim ve tüketim tesisinin aynı dağıtım bölgesi 

sınırları içerisinde yer alması gerektiği düzenlen-

miştir. Daha önce lisanssız üretim tesisi ile iliş-

kilendirilen tüketim tesisinin fiili olarak elektrik 

tüketiyor olması şartı aranırken, yapılan yeni 

düzenleme ile üretim ve tüketim tesisinin eş za-

manlı olarak projelendirilip kurulabilmesine 

imkân sağlanmıştır. Bu yolla, site ve alışveriş 

merkezleri inşa edilirken ilgili tüketim noktaları 

ile ilişkilendirilecek üretim tesislerinin birlikte 

kurulması ve eş zamanlı olarak tamamlanmaları-

na imkân sağlanmıştır. 

Lisanssız üretim faaliyeti çerçevesinde hidrolik 

kaynaklara dayalı tesislere ilişkin başvurular için 

il özel idaresine, diğer kaynaklar için dağıtım 

şirketi veya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) da-

ğıtım lisansı sahibi şirketlere yapılacağı düzen-

lenmiştir. 

Lisanssız üretimin tesislerinin, piyasa işletmecisi 

veya Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Destek-

lenmesi Mekanizmasından (YEKDEM) doğrudan 

muhatap olmamaları öngörülmüştür. 

Yeni mevzuatta; rüzgâr enerjisine dayalı başvu-

rulara ilişkin olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılacak teknik değerlendirme rapo-

runun olumlu olması halinde bağlantı anlaşması 

çağrı mektubu gönderilebileceği hususu düzen-

lenmiştir. 

Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine 

dayalı başvurular için başvuru aşamasında; 

 Mutlak tarım arazileri, 

 Özel ürün arazileri, 

 Dikili tarım arazileri, 

 Sulu tarım arazileri, 

 Çevre arazilerde tarımsal kullanım bü-

tünlüğünü bozan alanları 

kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya 

ilçe müdürlüklerinden alınacak belgenin ibraz 
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edilmesi gerektiği hususunda düzenleme yapıl-

mıştır. 

Yürürlüğe giren Yönetmelik ve Tebliğ hükümle-

ri ile mevcut başvurular, bağlantı anlaşması çağ-

rı mektubu gönderilip gönderilmemesine bağlı 

olarak iki farklı durumda ele alınmış ve her iki 

durum için geçici maddeler düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda; 

- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla; kendisine çağrı mektubu gönderilme-

miş başvurulara ilişkin olarak yapılacak işlemle-

re ilişkin olarak; Yönetmeliğin geçici 1 inci 

maddesi ile Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-

rihten önce hidrolik kaynaklar dışında diğer kay-

naklara dayalı üretim tesisleri için dağıtım şir-

ketleri ve OSB tüzel kişiliklerine başvuruda bu-

lunmuş ve başvurusu hakkında kendisine çağrı 

mektubu gönderilmemiş olan gerçek veya tüzel 

kişilerin; başvuruda lisanssız üretime ilişkin 

mevzuatta yer alan belgelere ek olarak varsa 

sunmaları gereken belgeleri, yüz seksen gün içe-

risinde dağıtım şirketlerine ve dağıtım lisansı 

sahibi OSB tüzel kişiliklerine sunmaları halinde 

veya söz konusu belgelerin yüz seksen gün içeri-

sinde edinilemediğinin dağıtım şirketleri ve OSB 

tüzel kişiliklerine beyan etmeleri halinde, dağı-

tım şirketleri ve OSB tüzel kişiliklerinin üç ay 

süreyle eksik belgelerin ulaşmasını bekleyeceği; 

gerekli tüm belgeleri süresinde tamamlayan ger-

çek veya tüzel kişilerin başvurusunun Yönetme-

lik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacağı, 

- Kendisine çağrı mektubu gönderilmiş 

başvuru sahibi kişilere ilişkin olarak; Yönetmeli-

ğin “Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gönde-

rilmiş başvurulara ilişkin işlemler” başlıklı geçi-

ci 2 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılması 

gerektiği 

düzenlenmiştir. 

Rüzgâr enerjisine dayalı başvurular için kendisi-

ne bağlantı anlaşması çağrı mektubu gönderilen 

gerçek veya tüzel kişilere ilişkin olarak; 180 

günlük sürenin teknik etkileşim izninin düzen-

lenme tarihinden itibaren başlatılacağı ve bu uy-

gulamanın 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerli 

olduğu, bu tarihten sonra rüzgâr enerjisine dayalı 

başvurular içinde sürecin bağlantı anlaşması 

çağrı mektubu verilmesinden sonra 180 gün, 

ilave süre alınmış olması halinde toplam sürenin 

180 gün üç olarak uygulanacağı hususu düzen-

lenmiştir. 

Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara 

dayalı üretim tesisi kurmak isteyen gerçek veya 

tüzel kişilerin başvurularına ilişkin olarak; 

- Başvuruda yer alacak belgelere ilişkin 

mevzuatta henüz düzenleme yapılmamış olması 

nedeniyle, il özel idareleri tarafından hidrolik 

kaynaklara dayalı başvuruların kabul edilemeye-

ceği, 

- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için 

dağıtım şirketleri ve OSB tüzel kişiliklerince 

verilmiş olan bağlantı görüşlerinin geçersiz ol-

duğu, 

düzenlenmiştir. 

Tüketim birleştirme kapsamında; 

- Ancak aynı bağlantı noktasına bağla-

nan ve/veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir 

ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla 

gerçek veya tüzel kişinin uhdelerindeki tesisler-

de tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini 

birleştirerek Yönetmelik kapsamında üretim tesi-

si ya da tesisleri kurabileceği, 

- Tüketim birleştirme işleminin mevcut 

tüketim tesisleri için yapılabilmesinin yanı sıra, 

03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanu-

nu’na göre tek bir inşaat ruhsatı kapsamında ya-

pılan yapılarda, onaylı imar projesi üzerinden 

tüketim birleştirme hükümleri çerçevesinde ya-

pılabileceği, 
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- Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin 

uhdesindeki olup; aynı ölçüm ve/veya bağlantı 

noktasında yer alan ve almayan aynı veya farklı 

abone gruplarındaki tüketim tesislerine ait elekt-

rik enerjisi için tüketim birleştirme yapabileceği, 

- Mevcut tüketim birleştirme başvurula-

rına ilişkin olarak; Yönetmeliğin geçici 6 ncı 

maddesi ile Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-

rihten önce tüketim birleştirme çerçevesinde da-

ğıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi 

tüzel kişi ile bağlantı anlaşması imzalamış olan 

gerçek veya tüzel kişilerin tüketim birleştirmeye 

ilişkin haklarının korunacağı, 

düzenlenmiştir. 

İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi husu-

sunda; gerçek veya tüzel kişiler tarafından kuru-

lan üretim tesislerinden sisteme verilen ihtiyaç 

fazlası elektrik enerjisine ilişkin olarak; 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarına daya-

lı üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen 

elektrik enerjisinin 5346 sayılı Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanu-

nu)eki I sayılı Tabloda yer alan fiyatlardan kay-

nak bazında, görevli tedarik şirketi vasıtasıyla 

üretim tesisinin geçici kabul tarihinden itibaren 

on yıl süreyle YEKDEM kapsamında değerlen-

dirileceği, 

- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

kurulacak üretim tesislerinden mikrokojeneras-

yon tesisleri ile belediyelerin katı atık tesisleri 

ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kulla-

nılmak üzere kurulan üretim tesislerinde yenile-

nebilir enerji kaynakları dışındaki kaynaklara 

dayalı üretilerek ihtiyaç fazlası olarak sisteme 

verilen elektrik enerjinin, YEK Kanunu eki I 

sayılı Cetvelde yer alan en düşük fiyattan görevli 

tedarik şirketi tarafından üretim tesisinin geçici 

kabul tarihinden itibaren on yıl süreyle satın alı-

nacağı, 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın-

ca belirlenecek verimlilik değerini sağlayan ka-

tegorideki kojenerasyon tesisleri ile ürettiği 

enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine 

vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı öl-

çüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynak-

larına dayalı üretim tesislerinin şebekeye bağlan-

tısının, şebekeye enerji vermeyecek şekilde ta-

sarlanması gerektiği; söz konusu tesislerden şe-

bekeye enerji verilmesi halinde ilgili elektrik 

enerjisine ilişkin olarak herhangi bir bedel öden-

meden elektrik enerjisinin YEKDEM portföyün-

de değerlendirileceği, 

hususları düzenlenmiştir. 

Lisanssız üretim tesislerinin devrine ilişkin ola-

rak; 

- Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla,  

lisanssız üretim tesisleri; satış, devir veya diğer 

bir düzenleme ile lisanssız üretim faaliyeti gös-

termek isteyen başka bir gerçek veya tüzel kişiye 

devredilebileceği, geçici kabulü yapılmamış üre-

tim tesislerinin devre konu edilemeyeceği, 

 - Finansman sağlayan kurum/kuruluşların 

talebi ile üretim tesisinin başka kişilere devredi-

lebilmesine ilişkin olarak; lisanssız üretim kap-

samındaki bir üretim tesisi için bankalar ve/veya 

finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri 

kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, 

sözleşme hükümleri gereği, bankalar ve/veya 

finans kuruluşları ilgili şebeke işletmecisine ge-

rekçeli olarak bildirimde bulunarak, lisanssız 

üretim mevzuatının öngördüğü şartlar çerçeve-

sinde önerecekleri bir başka gerçek veya tüzel 

kişiye ilgili üretim tesisine ilişkin tüm yükümlü-

lükleri üstlenmek şartıyla söz konusu üretim te-

sisinin devredilmesini ve ilgili gerçek veya tüzel 

kişi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması 

imzalanmasını talep edebileceği, 

- Lisansa konu bir üretim tesisinin li-

sanssız üretim faaliyeti kapsamına alınmasına 



 

17 

ilişkin olarak; üretim tesisinin Yönetmeliğin 5 

inci maddenin birinci fıkrasında sayılan üretim 

tesisleri kapsamında olması, geçici kabulü yapı-

larak işletmeye geçmiş olması ve başvuruda bu-

lunan gerçek veya tüzel kişinin, tüketiminin ta-

mamını veya bir kısmını ilgili üretim tesisinden 

karşılayacağı mevcut bir tüketim tesisinin olması 

şartlarının birlikte sağlanması halinde mümkün 

olabileceği, 

- Kurulu güç artışının hangi aşamalarda 

yapılabileceği hususunda; bağlantı anlaşması 

imzalanan üretim tesislerinde kurulu güç artışı 

talebinde bulunulması halinde, ilgili talep söz 

konusu talebin yapıldığı ayda yapılan diğer tüm 

başvurular ile birlikte değerlendirileceği, kurulu 

güç artışına ilişkin talebin olumlu bulunması 

halinde, ilgili üretim tesisinin tamamlanması için 

mevzuatta belirlenen sürelere ilave olarak altı ay 

ek süre verileceği ve söz konusu talebe ilgili şe-

beke işletmecisi tarafından olumsuz görüş veril-

mesi veya önerilen alternatif bağlantı görüşünün 

ilgili gerçek veya tüzel kişi tarafından kabul 

edilmemesi halinde, başvuru sahibine ait mevcut 

bağlantı anlaşmasının geçerliliğinin devam ede-

ceği hususu düzenlenmiştir. Ayrıca, ilgili kurulu 

güç artışı talebine, üretim tesisinin geçici kabulü 

yapılana kadar bir kez izin verilebileceği, 

düzenlenmiştir. Üretim tesisinin dağıtım bölge-

sinde, ilgili tüketim biriminin OSB sınırları için-

de yer alması halinde, ihtiyaç fazlası elektrik 

enerjisinin değerlendirilebilmesine ilişkin Yö-

netmelik hükümlerinin uygulanabilmesi için ge-

rekli hazırlık ve yazılım altyapısının tamamlana-

bilmesi için TEİAŞ’a geçici madde ile bir yıllık 

süre verilmiştir. 
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Ek 1. Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Hidrolik Dışı Kaynaklara Dayalı Başvuru Süreci 
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Ek 2. Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Hidrolik Kaynaklara Dayalı Başvuru Süreci  
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Ş 
ebeke işletmeciliği faaliyeti ile satış faali-

yetinin kontrol açısından birbirinden ba-

ğımsız hale getirilmesi ve perakende satış 

piyasasında rekabet eden tedarikçi sayısının artı-

rılması suretiyle elektrik piyasasındaki rekabetçi 

yapının geliştirilmesi amacıyla 2013 yılında kri-

tik bir adım atılmıştır. Bu adım dağıtım faaliyeti 

ile üretim ve perakende satış faaliyetlerinin ta-

mamen ayrıştırılmasıdır. Ayrışma sonrasında bir 

dağıtım şirketi üretim veya perakende satış faali-

yeti gösteremeyecek sadece dağıtım faaliyetini 

yerine getirecektir. Böylece dağıtım şirketinin 

sadece şebeke işletimine odaklanması ve kendi-

sinden hizmet alan tüm tedarikçilere (elektrik 

üreten ve/veya ticaretini yapan kişilere) eşit me-

safede durmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

Ayrıca perakende satışta ülke genelinde rekabet 

eden lisans sahibi sayısının artırılması suretiyle 

de rekabetin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Bu yazıda dağıtım ve perakende satış faaliyetle-

rinin ayrıştırılması süreci sonrasında ortaya çıka-

bilecek piyasa gerçekleşmeleri değerlendirilecek 

ve özellikle izlenmesi gereken hususlar hakkında 

değerlendirilmelerde bulunulacaktır. Aslında, 

olası pozitif ve negatif etkiler dikkate alınarak 

konuya ilişkin bir nevi beyin jimnastiği yapıla-

caktır. 

Süreç 

a) 4628 sayılı Kanunda ayrışma 

30 Mart’a kadar Elektrik Piyasası Kanunu olarak 

yürürlükte olan 4628 sayılı Kanunun 2 nci mad-

desinde 

“…Dağıtım şirketleri, bulundukları da-

ğıtım bölgesinde, başka bir tedarikçiden elektrik 

enerjisi ve/veya kapasite temin edemeyen tüketi-

ciler bulunması halinde, perakende satış lisansı 

alarak bu tüketicilere perakende satış yapmak 

ve/veya perakende satış hizmeti vermekle yü-

kümlüdür. 

…Dağıtım şirketleri, bölgelerinde, başka 

perakende satış şirketi ve/veya şirketleri bulunsa 

dahi perakende satış lisansı almak suretiyle tü-

keticilere perakende satış yapabilir ve/veya pe-

rakende satış hizmeti verebilir.”  

hükümleri ve 3 üncü maddesinde 

“…Dağıtım şirketleri, üretim ve pera-

kende satış faaliyetlerini, 1/1/2013 tarihinden 

itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürü-

türler. 

…Perakende satış lisansına sahip dağı-

tım şirketleri ise ancak perakende satış lisansın-

da yer alması halinde, başka bir dağıtım şirketi-

nin bölgesinde bulunan serbest tüketicilere 

elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapabi-

lir.” 

hükümleri yer almaktaydı.  

Aynı kanunda dağıtım “Elektrik enerjisinin 36 

kV ve altındaki hatlar üzerinden nakli”, ve pera-

kende satış “Elektriğin tüketicilere satışı” olarak 

tanımlanmaktaydı. 

Kanundaki bu hükümler, diğer hükümler ve 

ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler birlikte 

değerlendirildiğinde bir dağıtım şirketinin lisan-

sında yer alan dağıtım bölgesinde tedarikçi seçe-

meyen tüketici bulunması halinde perakende 

satış lisansı alarak bu tüketicilere 2013 yılının 

başına kadar perakende satış yapmakla yükümlü 

DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNİN AYRIŞTIRILMASI 

VE REKABET: BİR BEYİN JİMNASTİĞİ 

Ercüment CAMADAN  
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olduğu görülmektedir. Nitekim 21 adet dağıtım 

şirketinin tamamı perakende satış lisansı da ala-

rak perakende satış faaliyeti göstermişlerdir. An-

cak yine Kanun gereğince perakende satış lisan-

sına da sahip olan dağıtım şirketlerinin ikili an-

laşmalarla serbest tüketicilere enerji satışı kısıt-

lanmıştır. Bu şirketlerin ancak perakende satış 

lisansında yer alması halinde kendi bölgeleri 

dışındaki serbest tüketicilere elektrik satışı yapa-

bilecekleri düzenlenmiştir. Hiçbir dağıtım şirke-

tinin perakende satış lisansında bu hükme yer 

verilmediğinden söz konusu şirketler sadece 

kendi bölgelerindeki serbest tüketicilere ikili 

anlaşmalar kapsamında enerji satma hakkına 

sahip olmuşlardır.  

Kanunda 2013 yılından itibaren ise bu yapının 

değiştirilmesi ve dağıtım faaliyeti ile perakende 

satış ve üretim faaliyetlerinin ayrıştırılması ön-

görülmüştür. 

b) Usul ve Esaslar 

Kanunda şebeke işletmeciliğiyle satış faaliyeti-

nin 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle ayrıştırılması 

öngörüldüğünden 2012 yılında başlatılan çalış-

malar sonucunda 2013 yılı başı itibariyle dağıtım 

şirketlerinin kısmi bölünmesi suretiyle dağıtım 

faaliyeti dağıtım şirketinin perakende satış faali-

yeti perakende satış şirketinin yükümlülüğüne 

bırakılmıştır.  

Ayrışma ve bölünme süreciyle ilgili olarak dağı-

tım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım 

şirketleri tarafından 01/01/2013 tarihinden itiba-

ren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine 

ilişkin hazırlanan, “Dağıtım ve Perakende Satış 

Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin 

Usul ve Esaslar”ın kabul edilerek yayımlanması-

na ilişkin 12/09/2012 tarih ve 4019 sayılı Kurul 

Kararı alınmıştır.  

Söz konusu usul ve esaslarda bölünme yöntemi 

olarak kısmi bölünme yöntemi benimsenmiştir. 

Hukuki ayrıştırma işlemleri tamamlanana kadar, 

devralan şirket ile bölünen şirketin aynı kontrol 

yapısına sahip olması zorunluluğu hükme bağ-

lanmıştır.  

Usul ve Esaslarda yer alan önemli bir hüküm ise 

6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan 

“Dağıtım şirketi ile dağıtım şirketiyle aynı kont-

rol ilişkisine sahip üretim ve perakende satış 

şirketlerinin yönetim kurulu üyesi, genel müdür 

ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka 

unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve gö-

revleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk 

veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz 

diğer yöneticiler ve denetçilerin 01/01/2013 tari-

hinden itibaren farklı kişilerden oluşturulması 

zorunludur.” hükmüdür. Böylece dağıtım şirke-

tinin üst düzey yöneticileri ile üretim ve pera-

kende satış şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin 

farklı kişiler olması zorunluluğu getirilmiştir. 

c) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

30 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayım-

lanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Kanunda 

dağıtım ve perakende satış tanımlarında herhan-

gi bir değişiklik olmamıştır.  

Aynı kanunda dağıtım şirketlerinin Kanunda 

belirtilenler haricinde dağıtım faaliyeti dışında 

bir faaliyetle iştigal edemeyeceği hükme bağlan-

mıştır. 10 uncu maddede “Dağıtım şirketi tara-

fından yürütülmekte olan perakende satış faali-

yeti, görevli tedarik şirketi tarafından yerine 

getirileceği” ve “Görevli tedarik şirketi, ilgili 

dağıtım bölgesinde bulunan serbest tüketici ol-

mayan tüketicilere Kurul tarafından onaylanan 

perakende satış tarifeleri üzerinden elektrik 

enerjisi satışı yapacağı” düzenlenmiştir. Böyle-

likle perakende satış faaliyetinin dağıtım şirket-

leri tarafından yapılamayacağı bu faaliyetin te-

darikçilerce yerine getirilebileceği düzenlenmiş-

tir.  

Kanunda görevli tedarik şirketi “dağıtım ve pe-

rakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması 
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kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği 

yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendiri-

len tedarik şirketi” olarak tanımlanmıştır. Böyle-

ce düzenlenen tarifelerle belirlenen bölgede 

enerji satabilecek şirketler olarak bu şirketler 

belirlenmiştir. Görevli tedarik şirketlerinin ayrı-

ca tüm ülkede serbest tüketicilere ikili anlaşma-

larla enerji satması da mümkündür. 

Özetle dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin 

ayrı lisanslar ve ayrı kişilikler tarafından yürü-

tülmesi yönünde son temel yasal adım da 6446 

sayılı Kanunla atılmıştır. 

d) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 

Lisans Yönetmeliğinde Kanunda yer alan hü-

kümler çerçevesinde dağıtım şirketleri ve tedarik 

şirketlerinin yükümlülüklerine yer verilmiştir. 

Bu hükümler içerisinde en önemlilerinden birisi 

olarak 33 üncü maddenin son fıkrası gösterilebi-

lir. Bu fıkrada daha önce yayımlanmış olan usul 

ve esaslara paralel bir biçimde dağıtım şirketi ile 

dağıtım şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip 

üretim ve görevli tedarik şirketlerinin üst düzey 

yöneticilerinin farklı kişilerden oluşturulması 

zorunluluğu getirilmiştir. Yine “dağıtım şirketin-

de görevli olan söz konusu yöneticiler, ilgili ana 

şirketin dağıtım ile perakende satış ve/veya üre-

tim faaliyetlerini birlikte izlemek, koordine et-

mek, yönetmek, denetlemek gibi amaçlarla veya 

bu etkileri doğurabilecek şekilde, ilgili ana şir-

ket bünyesinde veya kontrolünde olan şirketlerde 

oluşturulan; kurul, yönetim kurulu ve benzeri 

yapılanmalarda görev alamayacağı” düzenlen-

miştir. Böylece ayrışmanın yönetimsel olarak da 

etkin olması amaçlanmıştır.  

Ayrışma sonrasında perakende satışta reka-

bet: Değerlendirmeler 

a) Beklenebilecek olumlu gelişmeler 

Bilindiği üzere, ayrışma öncesinde, serbest 

tüketicilere satışta toptan satış şirketleri, bazı 

üretim şirketleri ve kendi bölgesindeki tüketici-

ler için perakende satış lisansına sahip dağıtım 

şirketleri rekabet ediyordu. Ayrışma sonrasında 

ise tüm Türkiye’deki serbest tüketicilere enerji 

satabilecek 21 adet daha tedarikçi piyasaya gir-

miştir. Dolayısıyla serbest tüketicilerin ikili an-

laşmalarla elektrik satın alabileceği tedarikçi 

alternatifi sayısı 20 artmıştır. Ayrıca bu 21 adet 

şirketin diğer tedarikçilerden farklı bazı yapısal 

özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin, küçük 

tüketicilerle muhatabiyet açısından daha fazla 

deneyimleri bulunmaktadır. Bu şirketlerin perso-

nel sayısı da diğer tedarikçilerden yüksektir. Bu 

nedenle daha fazla alanda faaliyet gösterebilme-

lerinin biraz daha kolay olacağı söylenebilir. Bu 

nedenle ayrışma sonrasında perakende satış pi-

yasasında rekabetin artması yönünde değişimler 

beklenebilir.  

Ayrışmanın diğer bir pozitif yansıması ise et-

kin bir şekilde uygulanabildiği takdirde dağıtım 

şirketlerinin bütün tedarikçi ve tüketicilere eşit 

mesafede durmasının sağlanması olacaktır. Da-

ğıtım şirketleri piyasadaki tedarikçilerle rekabete 

girmeyecek ve bütün üretim ve tedarik şirketleri 

ile ilişki açısından benzer bir durumda olacaktır. 

Bu da rekabetçi şirketlerin eşit şartlar altında 

faaliyet göstermesine katkıda bulunacaktır. 

Faaliyetlerde uzmanlaşma da ayrışma sonra-

sında ortaya çıkabilecek olumlu sonuçlardandır. 

Dağıtım şirketinin sadece dağıtım ve tedarik şir-

ketinin sadece tedarik faaliyetini yerine getirme-

si ve bu şirketler arasındaki ilişkinin koparılması 

şirketlerin sadece kendi faaliyetlerine ilişkin ve 

kendi şirketleri menfaatleri gereğince karar al-

malarını sağlayacaktır. Bu zorunlu uzmanlaşma 

Ayrışmanın bir pozitif yansıması ise etkin bir 

şekilde uygulanabildiği takdirde dağıtım 

şirketlerinin bütün tedarikçi ve tüketicilere eşit 

mesafede durmasının sağlanması olacaktır.  
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ise piyasadaki faaliyetlerin daha düzgün ve etkin 

yürütülmesine yardımcı olabilecektir. 

Ayrışmanın bazı dağıtım veya görevli tedarik 

şirketlerinin finansal sürdürülebilirliği açısından 

da olumlu katkıları söz konusu olabilir. Tahsilat 

oranının düşük olduğu yerlerde dağıtımın satış-

tan ayrıştırılması ve bu tahsilat riskinin görevli 

tedarik şirketinde kalması nedeniyle dağıtım şir-

ketinin finansal durum ve sürdürülebilirliğinin 

iyiye gitmesi beklenebilir. Kayıp-kaçak oranları-

nın yüksek olduğu ve hedef kayıp-kaçak oranla-

rına erişmede sorun yaşanan yerlerde ise kayıp-

kaçak maliyetinden dolayı ortaya çıkan maddi 

kayıpların dağıtım şirketinde kalmasından dolayı 

görevli tedarik şirketinin finansal durumunda 

ayrışma sonrasında iyileşmeler ortaya çıkabilir.  

b) Ortaya çıkabilecek zorluklar ve dikkat 

edilmesi gereken hususlar 

Ayrışma sonrasında tüketicilerin büyük bir 

kısmında kafa karışıklığının ortaya çıkması kaçı-

nılmazdır. Daha önce tek bir şirketle muhatap 

olmaya, şikayetlerini ve taleplerini tek bir şirkete 

iletmeye alışmış olan tüketicilerden ayrışma son-

rasında hangi konuda hangi şirketle görüşecekle-

rini hızlıca kavrayacaklarını varsaymak mümkün 

değildir. Özellikle serbest olmayan tüketiciler 

açısından bu karmaşıklık daha da fazla zorluk 

getirmektedir. Zaten tedarikçisini seçme serbes-

tisine sahip olmayan bu tüketicilere neden iki 

farklı şirketle muhatap olmaları gerektiğini an-

latmak hiç de kolay olmayacaktır. Dağıtım şirke-

tini arayarak bir konuda talebini / şikayetini ile-

ten bir serbest olmayan tüketicinin görevli teda-

rik şirketine yönlendirilmesi halinde bu durumu 

olgunlukla karşılamasını beklememek gerekir.  

Bu nedenlerden ötürü ayrışma sonrası süreçle 

tüketicilerin bilgilendirilmesi yönünde çalışma-

ların yapılması ve tüketicilerin en iyi şekilde 

yeni duruma adapte edilmesi çok önemlidir. Yi-

ne özelleşmiş dağıtım ve görevli tedarik şirketle-

rinin daha tüketici dostu yönetim ve iletişim sis-

temleriyle tüketicilerin bütün talep ve şikayetle-

rinin en kolay bir şekilde iletilebildiği ve cevap-

landırıldığı mekanizmaları hayata geçirmesi ge-

rekmektedir. Aksi takdirde, özellikle kısa vade-

de, tüketici tedarikçi, dağıtım şirketi ilişkileri 

açısından bir karmaşanın ortaya çıkması kaçınıl-

mazdır. Böyle bir karmaşada ise tüketicilerin 

mağdur olabileceği ve tüketici memnuniyetin 

düzeyinin azalabileceği hatırda bulunulmalıdır. 

Gerçek bir rekabetçi piyasa için hem çok sayıda 

alıcı, hem çok sayıda satıcı gerekmektedir. Çok 

sayıdaki alıcının ise ancak alışverişte ihtiyacı 

olan bilgilerin tamamına erişiminin olması ve bu 

bilgileri özümseyebilmesi halinde rekabetçi bir 

piyasanın varlığından söz edilebilir. Dolayısıyla 

tüketicilerin süreçleri daha iyi takip edebilmeleri 

hatta süreçlere doğrudan katılabilmeleri ve hak 

ve yükümlülüklerini bilebilmeleri yönünde dü-

zenlemeler gerekmektedir. 

Bir önceki bölümde ayrışmanın piyasadaki 

rekabet düzeyine olumlu etkilerinin olabileceği 

belirtilmişti. Bu noktada ideal yapının tesis edi-

lememesi halinde tam aksi etkilerin de oluşabile-

ceğini vurgulamak gerekmektedir. Daha önce de 

belirtildiği üzere daha çok küçük tüketicilerle 

muhatap olan 21 adet şirketin ayrışma sonrasın-

da tüm ülkede enerji satışı yapabilmesinin yolu 

açılmıştır. Ancak bu şirketlerin gerçekten de tüm 

ülkede rekabete girmeyi tercih etmemesi halinde 

küçük tüketiciler açısından rekabetçi değil de 

aksak bir perakende satış piyasasının oluşması 

söz konusu olabilir. Şöyle ki, her görevli tedarik 

şirketinin mevcut faaliyet alanını ve personel 

sayısını da dikkate alarak sadece kendi bölgesin-

deki serbest tüketicilere enerji satmayı tercih 

ettiğini varsayalım. 21 görevli tedarik şirketi 

Ayrışmanın bazı dağıtım veya görevli tedarik 

şirketlerinin finansal sürdürülebilirliği 

açısından da olumlu katkıları söz konusu 

olabilir.   
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dışındaki küçük tedarikçilerin ise ülke genelin-

deki küçük tüketicilere enerji satabilmek için 

gereken maliyetlere katlanmadığını/

katlanamadığını varsayalım. Özellikle büyük-

küçük bütün tüketiciler serbest tüketici olduğun-

da bölgesel açıdan tekele yakın bir perakende 

satış piyasasının oluşması ihtimal dahilindedir. 

Bu nedenle bütün tedarikçilerin tüm bölgelerde 

birbirleriyle rekabet ettiği bir mekanizmanın ha-

yata geçmiş olması büyük önem taşımaktadır. 

Ayrışma sürecinin bir maliyeti olduğu da bir 

gerçektir. Yeni personel, yeni ofisler, yeni yazı-

lım sistemleri, şirket kuruluş maliyetleri vb. ek 

maliyetler ortaya çıkmaktadır. Ancak artan reka-

bet neticesinde diğer maliyetlerin düşmesi veya 

verimlilik artışının sağlanması ile fiyatları azaltı-

cı bir etkinin ortaya çıkması halinde ayrışma 

amacına ulaştığından maliyeti de ihmal edilebi-

lir. 

Ayrışmanın bazı dağıtım veya görevli tedarik 

şirketlerinin finansal sürdürülebilirliği açısından 

olumlu katkıları olabileceği bir önceki bölümde 

ifade edilmişti. Ancak bu durumun bütün şirket-

ler için geçerli olma zorunluluğu yoktur. Ayrış-

manın bazı şirketlerin finansal sürdürülebilirliği-

ni olumsuz etkilemesi de mümkündür. Tahsilat 

oranının düşük olduğu yerlerde dağıtımın satış-

tan ayrıştırılması ve bu tahsilat riskinin görevli 

tedarik şirketinde kalması nedeniyle dağıtım şir-

ketinin finansal durum ve sürdürülebilirliğinin 

iyiye gidebileceği belirtilmişti. Bu durumda gö-

revli tedarik şirketinin finansal durumunda bo-

zulmaların ortaya çıkması da sürpriz olmayacak-

tır. Yine kayıp-kaçak oranlarının yüksek olduğu 

ve hedef kayıp-kaçak oranlarına erişmede sorun 

yaşanan yerlerde görevli tedarik şirketinin finan-

sal durumunda ayrışma sonrasında iyileşme ola-

bileceği ifade edilmişti. Bu durumda da ayrıştı-

rılmış dağıtım şirketinin mali açıdan daha kötü 

bir tabloyla karşılaşması muhtemeldir. 

Sonuç yerine 

Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrış-

tırılması sonucunda temel politikalar çerçevesin-

de ulaşılması hedeflenen piyasa yapısına yönelik 

küçümsenmeyecek bir adım atılmıştır. Faaliyet-

lerin yasal ayrışması ile birlikte rekabet düzeyi-

nin daha da artması hedeflenmektir. Gerçekten 

de artan tedarikçi sayısı, yeni tedarikçilerin bü-

yüklüğü ve tecrübesi, faaliyet ayrıştırmasının 

getirdiği uzmanlaşma ve her şirketin kendi ana 

işine ilişkin menfaatlerine odaklanmasının reka-

beti olumlu yönde etkileyebileceği açıktır. An-

cak ayrışma sonrası süreçte hedeflere ulaşılabil-

mesi açısından atılması gereken başka adımlar 

ve izlenmesi gereken diğer bazı hususlar da unu-

tulmamalıdır. Bu kapsamda ulusal düzeyde ener-

ji satma hakkı elde eden 21 adet tedarikçinin 

diğer tedarikçilerle ulusal bazda rekabet etmesini 

sağlamaya yönelik altyapının geliştirilmesi ve 

takip edilmesi, tüketicilerin karmaşık piyasa me-

kanizmasını kendilerine yetecek ölçüde kavraya-

bilmeleri için gerekli bilgilendirme faaliyetleri-

nin hayata geçirilmesi, düzenlemeye tabi şirket-

lerin finansal sürdürülebilirliklerinin dikkatle 

izlenmesi gerekmektedir. 

Artan tedarikçi sayısı, yeni tedarikçilerin 

büyüklüğü ve tecrübesi, faaliyet ayrıştırmasının 

getirdiği uzmanlaşma ve her şirketin kendi ana 

işine ilişkin menfaatlerine odaklanmasının 

rekabeti olumlu yönde etkileyebileceği açıktır. 

Ulusal düzeyde enerji satma hakkı elde eden 

21 adet tedarikçinin diğer tedarikçilerle 

ulusal bazda rekabet etmesini sağlamaya 

yönelik altyapının geliştirilmesi ve takip 

edilmesi, tüketicilerin karmaşık piyasa 

mekanizmasını kendilerine yetecek ölçüde 

kavrayabilmeleri için gerekli bilgilendirme 

faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, 

düzenlemeye tabi şirketlerin finansal 

sürdürülebilirliklerinin dikkatle izlenmesi 

gerekmektedir. 
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ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ 

Hasan ALMA 

Y 
üz kişiye sorsak, “elektrik dağıtım şir-

ketlerini kim denetliyor?” diye, muhte-

melen önemli kısmı “EPDK” diye ce-

vap verir. Hatta BDDK’dan hareketle EPDK’nın 

açılımını Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetle-

me Kurumu şeklinde söyleyecek çok kişi olacak-

tır. 

Esasen adında denetleme ibaresi olmasa da, işlev 

bakımından EPDK yakın zamana kadar ilişkili 

olduğu piyasaların tümünde denetleme görevini 

de yürütmekteydi. Ta ki müteveffa 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununa, ömrünün son dem-

lerinde 6353 sayılı Kanunla eklenen 

“…….Kanun kapsamında tanımlanan elektrik 

dağıtım şirketlerinin her türlü denetimi Bakanlık 

tarafından yapılır. Bakanlık bu denetimi bu ko-

nuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuru-

luşlarına yetki devri suretiyle veya yetkilendire-

ceği denetim şirketlerine hizmet satın almak 

suretiyle yaptırabilir. Bu kapsamda düzenlene-

cek denetim raporları Kuruma bildirilir. Dene-

tim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve 

işlemler Kurul tarafından karara bağlanır. De-

netim şirketlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi, 

seçimi, yetkili denetim şirketleri ve denetime tabi 

şirketlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul 

ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yö-

netmelikle düzenlenir.” [1] hükümlerine kadar. 

Dikkat edilirse, bu ekleme ile elektrik dağıtım 

şirketlerinin “her türlü” denetimi Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığına (kısaca Bakanlık) geçi-

yor, fakat Bakanlık bu işi başka kurum ve kuru-

luşlar ya da şirketler eliyle yapabiliyor, denetim 

raporları da EPDK’ya gönderiliyordu. 

6446 sayılı Kanun ise, meseleyi biraz daha kar-

maşık hale getirmiştir: 

MADDE 9:“(6) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sa-

yılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

hükümleri çerçevesinde yapılan özelleştirme 

sonrası elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilme-

si, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan 

yatırımların mülkiyeti kamuya aittir. Özelleştiri-

len elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin 

her türlü işletme ile yatırım planlaması ve uygu-

lamasında onay ve değişiklik yetkisi Kurula ait-

tir. Dağıtım hizmetinin bu Kanunda öngörülen 

nitelikte verilmesini sağlayacak yatırımların ya-

pılması esastır. Kurum dağıtım faaliyetlerini 

yönlendirir, izler ve denetler. Kurul tarafından 

onaylanmış yatırımlar, belirlenen sürede ve nite-

likte gerçekleştirilmediği takdirde 16 ncı madde 

hükümleri uygulanır.” 

MADDE 15:“(1) ….Bu Kanun kapsamında 

tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin dene-

timi ise Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık, 

elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, bu ko-

nuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluş-

larıyla birlikte yapabilir veya bu kuruluşlara 

yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlı-

ğın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşların-

dan bu konuya ilişkin olarak yapacağı talepler 

süresinde karşılanır. Bakanlık tarafından dü-

zenlenen veya karara bağlanan denetim rapor-

ları Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucu-

na göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tara-

fından karara bağlanır.” 

Bu aşamada, uygulayıcıların karşı karşıya kal-

dıkları soru(n)lar şu şekilde özetlenebilir.  

1- Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi kime 

aittir? Madde 9/6 mı, 15/1 mi uygulanacaktır? 

(Madde 15’in başlığı Denetim olduğuna göre, bu 

konuda bir üstünlüğü var mıdır?) 
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Bu iki hüküm farklı ise, fark nedir? 

2- Denetim Bakanlık tarafından üstlenilmiş ise, 

başka kurum/kuruluş ve şirketlere gördürülmesi-

nin nedeni nedir? 

3- Denetim Bakanlık tarafından üstlenilmiş ise, 

denetim raporları neden EPDK’ya gönderilmek-

tedir? 

4- Enerji piyasasının genelinin denetimi görev 

ve yetkisi EPDK’da ise, elektrik dağıtım şirket-

lerinin denetimi neden Bakanlık uhdesindedir? 

5- EPDK kendisine gelen şikâyetleri ya da tespit 

ettiği denetim ihtiyaçlarını Bakanlığa mı bildire-

cektir?   

6- Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerden, 

konusu itibariyle EPDK ile ilgisi olmayanlar 

olmayacak mıdır? Bu kabil denetimlere ilişkin 

raporlar EPDK’ya gönderilecek midir? 

6446 sayılı Kanunda yapılacak bir düzenleme 

ile, meselenin vuzuha kavuşturulması, Bakanlı-

ğın da bir tür aracı pozisyonundan çıkarılıp ya 

tamamen denetim işini yapan merci olması, ya 

da işin EPDK’ya bırakılması gerektiği değerlen-

dirilmektedir [2]. Keza, elindeki bütün dağıtım 

şirketlerini özel sektöre devretmiş olan TE-

DAŞ’ın özelleştirme kapsamından çıkarılıp 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir 

kamu kuruluşu olarak yeniden ilişkilendirilmesi 

ve dağıtım varlıklarının da mülkiyet sahibi sıfa-

tıyla, tam da bu karışık durumun çözümlenme-

sinde yeniden değerlendirilmesi ise bir başka 

seçenektir. Nitekim, petrol ve LPG piyasalarında 

benzer bir model 2005 yılından bu yana uygu-

lanmaktadır. 

Aksi halde, başta elektrik dağıtım şirketleri ol-

mak üzere bütün taraflar, bu karışıklıktan olum-

suz yönde etkileneceklerdir. 

Dipnotlar 

[1] 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete 

[2] Bizce doğru olan, EPDK’nın görev alanına giren 

konularda denetimin tamamen EPDK uhdesinde ol-

ması gerektiğidir.  

6446 sayılı Kanunda yapılacak bir düzenleme ile, 

meselenin vuzuha kavuşturulması, Bakanlığın da 

bir tür aracı pozisyonundan çıkarılıp ya tamamen 

denetim işini yapan merci olması, ya da işin 

EPDK’ya bırakılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

 Keza, elindeki bütün dağıtım şirketlerini özel 

sektöre devretmiş olan TEDAŞ’ın özelleştirme 

kapsamından çıkarılıp Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığına bağlı bir kamu kuruluşu olarak 

yeniden ilişkilendirilmesi ve dağıtım varlıklarının 

da mülkiyet sahibi sıfatıyla, tam da bu karışık 

durumun çözümlenmesinde yeniden 

değerlendirilmesi ise bir başka seçenektir.  
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4 628 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi ile 

çerçevesi oluşturulan elektrik piyasasın-

da geçerli idari yaptırım sisteminde var 

olan eksikliklerden bir tanesi kanımızca var olan 

ihtar müessesesiydi. Yeni Kanun ile bu konuda 

bazı farklı düzenlemeler getirilmiş olup bunlar 

bu kısa çalışmanın konusunu teşkil etmektedir.  

Eski sistemin öngördüğü düzenlemeler ile elekt-

rik piyasasında Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rumu (EPDK) tarafından idari para cezası uygu-

lanması hemen hemen imkânsız kılınmakta, bu 

keyfiyet ise hem lisans sahiplerinin mevzuata 

uygun davranma saiklerini azaltmakta, hem de 

EPDK’nın soruşturmacı personelinin yürüttüğü 

soruşturmalarda aykırılık ne kadar ağır olursa 

olsun idari para cezası ile sonuçlanmayacağı için 

anlamsız bir sürecin içerisinde olma gibi bir 

duygu durumuna yol açmaktaydı. Şöyle ki, li-

sans sahipleri tarafından işlenen kabahat fiilleri, 

ne kadar açık ve ağır olursa olsun veya aykırılık 

hâlihazırda gerçekleşip bitmiş olsa da, anlamsız 

bir şekilde Kanun metni ihtar müessesini işaret 

etmekte, Kurul da amiyane tabir ile “atı alanın 

Üsküdar’ı geçmiş olmasına rağmen” aykırılığın 

giderilmesini ihtar gibi bir hususu lisans sahiple-

rine bildirmek durumunda kalmaktaydı. İşte bu 

kısa analizimizde biz, eski Kanun’a göre ihtar 

müessesi ile yeni Kanun’a göre ihtar müessesini 

mukayeseli olarak ele almak suretiyle önce mev-

cut anlamsızlığı sonra da yeni düzenleme ile ge-

tirilen yeniliği ortaya koyacağız. 

4628 sayılı Kanun çerçevesinde ihtar 

4628 sayılı Kanunun mülga 11 inci maddesinde 

yer alan yedi adet yaptırım gerektiren kabahat şu 

şekildedir: 

a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde 

inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yan-

lış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin 

saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da 

yerinde inceleme imkânının verilmemesi 

hallerinde, onbeş gün içinde bilgilerin doğ-

ru olarak verilmesi ve/veya inceleme 

imkânının sağlanması ihtar edilir. Yapılan 

yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını 

devam ettirenlere, ikiyüzbin Yeni Türk Lira-

sı idarî para cezası verilir. 

b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönet-

melik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket 

edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığın 

otuz gün içinde giderilmesi ihtar edilir ve 

yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durum-

larını devam ettirenlere, ikiyüzellibin Yeni 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

c) Lisans genel esasları ve yükümlülüklerinden 

herhangi birinin yerine getirilmediğinin 

saptanması hâlinde, otuz gün içinde düzel-

tilmesi ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara 

rağmen aykırı durumlarını devam ettiren-

lere, üçyüzbin Yeni Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. 

d) Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü 

sırasında, lisans verilmesinde aranan şart-

lar konusunda, gerçek dışı belge sunulması 

veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans ve-

rilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki 

değişikliklerin Kurula bildirilmemesi hâlin-

de lisans iptal edilir. Ancak, anılan gerçek 

dışı belge veya yanıltıcı bilgi veya lisans 

şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin 

mümkün görülmesi hâlinde, otuz gün içinde 

4628 ve 6446 SAYILI KANUNLARDA İHTAR ÜZERİNE BAZI  

DÜŞÜNCELER 

Tolga TURAN 
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düzeltilmesi ihtar edilir. Yapılan yazılı ihta-

ra rağmen aykırı durumlarını devam etti-

renlere, dörtyüzbin Yeni Türk Lirası idarî 

para cezası verilir. 

e) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağı-

na aykırı davranışta bulunulması hâlinde, 

otuz gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilme-

si ihtar edilir. Yazılı ihtara rağmen aykırı 

durumlarını devam ettirenlere, dörtyüzelli-

bin Yeni Türk Lirası idarî para cezası veri-

lir. 

f) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet 

gösterildiğinin saptanması hâlinde, onbeş 

gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aley-

he faaliyetin durdurulması ihtar edilir. Ya-

pılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumla-

rını devam ettirenlere, beşyüzbin Yeni Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. 

g) Lisans verilmesine esas olan şartların lisan-

sın yürürlüğü sırasında ortadan kalktığının 

veya bu şartların baştan mevcut olmadığı-

nın saptanması halinde lisans iptal edilir.  

Madde metni ile son fıkra hariç tüm aykırılıklar 

bakımından ihtar müessesi getirilmiş ve ihtara 

rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere ida-

ri para cezası verileceği belirtilmiştir. Burada 

önemli olan nokta, aşağıda daha ayrıntılı değini-

leceği üzere, fiilin niteliği nazarı itibara alınma-

dan, her aykırı fiilin devam ettirilebileceği varsa-

yımı üzerinden hareket edilmiş olmasıdır. 

Örneğin EPDK’ya gerçek dışı belge sunan bir 

lisans sahibinin, keyfiyetin tespiti halinde önce 

savunması alınacak, sonrasında kabahatin sabit 

olduğuna karar verilirse Kurul tarafından aykırı-

lığın giderilmesi noktasında ihtarda bulunulacak-

tır. Oysaki aykırılık bir defada olup bitmiş, hare-

ket yapılmış ve netice gerçekleşmiştir. Suç teori-

si terminolojisi ile ortada ani bir suç vardır; neti-

ce devam etmeyip derhal sona ermektedir. Bura-

da mevzubahis olan neticenin harekete bitişik 

olup olmaması da değildir; netice ister harekete 

bitişik olsun isterse hareketten ayrı olarak mey-

dana gelsin, eğer devam etmeyip derhal sona 

eriyorsa ortada suç teorisi bakımından ani suç 

var demektir. 

Diğer taraftan, bazı suçlar ve/veya kabahatler 

vardır ki, hareketten doğan netice belirli bir süre 

devam eder. Doktrinde bunlara mütemadi suç 

denilmektedir. Mütemadi suçta devam eden, der-

hal sona ermeyen şey neticenin kendisidir ve bu 

devam ettikçe suç da işlenmektedir. Mütemadi 

suçlar ne neticenin ilk gerçekleştiği anda, ne de 

temadinin sona erdiği anda değil, belki temadi-

nin başlaması ile bitmesi arasında geçen süre 

içinde, yani mütemadi suçun hukuki konusunu 

teşkil eden hak ve menfaatin ihlaline devam 

edildiği sürece icra edilmiş olurlar. Hukukumuz-

da mütemadi suçlara örnek kabilinden şahsi hür-

riyetten yoksun kılma, cürüm işlemek için cemi-

yet kurma, memuriyete haksız olarak devam et-

me gösterilebilir. Zorunlu olarak değil de muhte-

mel olarak mütemadi suç olarak ise elektrik hır-

sızlığı gösterilebilir. Esasta ani bir suç olan hır-

sızlık, elektrik hırsızlığı mevzubahis olduğunda 

mütemadi bir suç hüviyetine bürünür zira elekt-

rik akımını geçiren tel baki kaldıkça ve ondan 

akım geçtikçe hareket ve ona bitişik netice de 

devam eder. 

Kanımız, 4628 sayılı Kanun çerçevesinde de dar 

bir yorum benimseyerek, ihtar müessesesinin 

yalnızca mütemadi suçlar bakımından geçerli 

olmak lazım geldiği idi. Zira ani suçlarda suç, 

hareket, netice ve aradaki illiyet rabıtası ile vü-

cut bulmuş ve artık ortada ihtar edilecek bir şey 

de kalmamıştır. Zaten madde metninde geçen 

“yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumları-

nı devam ettirenlere” ibareleri de yazılı ihtarın 

ancak devam edebilen aykırı durumlar bakımın-

dan mevzubahis olabileceği gerçeğine dolaylı da 

olsa işaret etmekteydi. Yani ortada aykırı bir 

durum olacak-ki bu netice olmak gerekir- ve bu 

netice devam ediyor olmak gerekir ki, fail aykı-
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rılığı ortadan kaldırma noktasında ihtar edilebil-

sin. Eğer ortada niteliği gereği devam ettirilen 

veya ettirilebilecek bir aykırılık yoksa ihtarın 

anlamsızlığı da kendiliğinden ortaya çıkmakta-

dır.  

Ne yazık ki, 4628 sayılı Kanun’un uygulama 

döneminde 11 inci madde yorumu bu şekilde 

olmamış, her türlü mevzuata aykırılık durumun-

da kabahatli lisans sahiplerinin önce savunmaları 

alınmış, kabahatin sabit görülmesi halinde de 

aykırı durumun ortadan kaldırılması, neticenin 

niteliği nazarı itibara alınmadan ihtar edilmiştir. 

Bu şekliyle uygulama, tabiatıyla, lisans sahiple-

rine idari para cezası uygulanmasını neredeyse 

imkânsız hale getirmiş, lisans sahiplerinin bir 

kereye mahsus aykırılık yapabilecekleri gibi 

amaca aykırı bir sonucu da beraberinde getirmiş-

tir. 

Örnek Olay: 

Bilindiği üzere, ortaklık yapısında %10 oranın-

dan fazla sermaye payı değişimine neden olan 

hisse devirleri Kurul onayına tabidir. XXX şir-

keti Kurulun onayı olmaksızın söz konusu limit-

lerin üzerinde bir hisse devrine konu olursa ve 

keyfiyet tespit edilirse ne yapılacaktır? Yani or-

tada Kurul onayına tabi bir hisse devri var, bu 

devir gerçekleşmiş, Kurul’dan her hangi bir 

onay alınmamış ve aradan da uzunca bir süre 

geçmiştir. Konuyu suç teorisi bakımından ele 

alırsak: 

Hareket ihmali bir şekilde ortaya çıkmış ve 

hisse devrini gerçekleştirilmeden önce alın-

ması gereken Kurul onayı alınmamıştır, 

Aykırılığın gerçekleşmesi, yani hareket, 

tarife uygun bir fiilin varlığı için yeterlidir. 

Yani ihlal dışında başka bir neticenin ger-

çekleşmesini beklemeye gerek olmaksızın 

suç tamam olmuştur. Filhakika, bu durumda 

netice harekete bitişiktir. İlliyet rabıtası da 

var olduğundan, maddi unsur gerçekleşmiş-

tir.  

Diğer yandan, harekete bitişik olan netice 

belirli bir süre devam etmeyip derhal sona 

ermektedir. Suç teorisi bakımından ortada 

ani bir suç vardır. [1] 

Burada Kurul onayı kanun tarafından koru-

nan bir hak ve/veya menfaattir ve bunun 

ihlali başlı başına bir neticedir. Ancak deği-

nildiği üzere, bu netice harekete bitişiktir.  

Bu durumda XXX tüzel kişisi hakkında uygulan-

ması gereken yol ne olacaktır? İki farklı yorum 

gündeme gelebilir: 

1- 4628 Sayılı Kanun’un 11 inci maddesi geniş 

şekilde yorumlanarak, ihtar müessesesinin tüm 

fiiller bakımından sarf edilmesi gereken zaruri 

bir aşama olduğu yorumundan hareketle, XXX 

şirketinin savunması istendikten ve aykırılığın 

sabit olduğunun tespitinden sonra ihtar edilmesi 

gerekecektir. Bu durumda, aykırılık devam et-

meyip sona ermiş olduğundan, filhakika ortada 

ihtar edilecek bir durum da bulunmamaktadır. 

Uygulamada şöyle bir ihtar yapılabileceği akla 

gelmektedir: 

“Bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uy-

gun hareket etmede titizlik göstermesi için XXX 

Şirketi’ne ihtarda bulunulmasına…” 

2- 4628 Sayılı Kanun’un 11 inci maddesi dar 

şekilde yorumlanarak, ihtar müessesesinin yal-

nızca aykırılığın devam ettiği suçlar bakımından 

uygulanacağı, aykırılığın bir defada olup bittiği 

ani suçlar bakımından ise yazılı savunmanın 

alınmasını müteakip eğer aykırılık sabit ise doğ-

rudan idari para cezası uygulanması gerektiği 

yorumundan hareketle bu neviden fiiller bakı-

mından ihtar müessesinin devreden çıkarılacağı 

sonucuna varılması. 

Daha evvel de değinildiği üzere, tatbikat birinci 

yorum doğrultusunda olmuş ve 4628 sayılı Ka-

nun’un bu şekliyle yürürlükte olduğu dönemde 
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niteliğine bakılmaksızın tüm aykırılıklar bakı-

mından ihtar sarf edilmesi gereken zaruri bir 

aşama olarak telakki edilerek lisans sahiplerine 

adeta bir kereye mahsus mevzuatı ihlal imkânı 

ortaya çıkarılmıştır. Mamafih, biz 6446 sayılı 

Kanun kabul edilmeden önce de kendi yorumu-

muza sadık idik, zira 4628 sayılı Kanun’un 11 

inci maddesinin bize daraltıcı bir yorumla bu 

imkanı verdiği kanısında idik. Hülasa biz 4628 

sayılı Kanun devrinde mütemadi kabahatler ba-

kımından ihtar müessesesinin işletilmesi, ani 

kabahatler bakımından ise ortada giderilecek bir 

aykırılık bulunmadığından doğrudan idari para 

cezası verilmesi gerektiği kanaatindeydik. Aşa-

ğıda açıklanacağı üzere, 6446 sayılı Kanun ile 

farklı bir kurgu benimsenmiş ve kanun koyucu 

ihtara gerek olmaksızın doğrudan idari para ce-

zası uygulanabilecek halleri ayrı bir fıkra ile dü-

zenleme altına almıştır. Şimdi buna bakalım. 

6446 sayılı Kanun çerçevesinde ihtar 

6446 sayılı Kanun’da yer alan yedi adet yaptırım 

gerektiren kabahat şu şekildedir: 

a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde 

inceleme hâllerinde; istenen bilgilerin 

yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildi-

ğinin saptanması veya hiç bilgi verilme-

mesi ya da yerinde inceleme imkânının 

verilmemesi hâllerinde, on beş gün içinde 

bilgilerin doğru olarak verilmesi veya in-

celeme imkânının sağlanması ihtar edilir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı du-

rumlarını devam ettirenlere, beş yüz bin 

Türk Lirası idari para cezası verilir. 

b) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hü-

kümlerine, Kurul kararlarına ve talimatla-

ra aykırı hareket edildiğinin saptanması 

hâlinde, aykırılığın niteliğine göre aykırı-

lığın otuz gün içinde giderilmesi veya tek-

rarlanmaması ihtar edilir ve yapılan yazı-

lı ihtara rağmen aykırı durumlarını de-

vam ettiren veya tekrar edenlere beş yüz 

bin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

c) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hü-

kümlerine aykırılık yapılmış olduktan son-

ra niteliği itibarıyla düzeltme imkânı ol-

mayacak şekilde aykırı davranılması du-

rumunda ihtara gerek kalmaksızın beş 

yüz bin Türk Lirası idari para cezası veri-

lir. 

d) Lisans müracaatında veya lisans yürürlü-

ğü sırasında, lisans verilmesinde aranan 

şartlar konusunda, gerçek dışı belge su-

nulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya 

lisans verilmesini etkileyecek lisans şart-

larındaki değişikliklerin Kurula bildiril-

memesi hâlinde, sekiz yüz bin Türk Lirası 

idari para cezası verilir. Anılan gerçek 

dışı belge veya yanıltıcı bilgi veya lisans 

şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin 

mümkün olmaması veya otuz gün içinde 

düzeltilmesi için yapılacak yazılı ihtara 

rağmen aykırı durumlarını devam etti-

renlerin lisansı iptal edilir. 

e) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasa-

ğına aykırı davranışta bulunulması hâlin-

de, otuz gün içinde iştirak ilişkisinin dü-

zeltilmesi ihtar edilir. Yazılı ihtara rağ-

men aykırı durumlarını devam ettirenlere 

dokuz yüz bin Türk Lirası idari para ceza-

sı verilir. 

f) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet 

gösterildiğinin saptanması hâlinde, on beş 

gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya 

aleyhte faaliyetin durdurulması ihtar edi-

lir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı 

durumlarını devam ettirenlere bir milyon 

Türk Lirası idari para cezası verilir. 

g) Lisans verilmesine esas olan şartların 

lisansın yürürlüğü sırasında ortadan kalk-

tığının veya bu şartların baştan mevcut 
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olmadığının saptanması hâlinde lisans 

iptal edilir. 

h) Bu Kanuna göre yapılan talep ve işlemler-

de kanuna karşı hile veya gerçek dışı be-

yanda bulunulduğunun tespiti hâlinde li-

sans iptal edilir. 

Konumuz bakımından önemli olan bentler (b) ve 

(c) bentleridir. Zira bu bentler ile ihtar müessesi 

iki farklı biçimde ele alınmakla aslında bizim de 

işaret ettiğimiz ani suç-mütemadi suç ayırımına 

elektrik piyasası mevzuatı bakımından kanun 

koyucu tarafından da, bazı farklılıklar olmakla 

beraber, yer verildiği izlenimi edinilmektedir. 

Yeni düzenleme ile Kanun, ikincil mevzuat veya 

lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimat-

lara aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlin-

de aykırılığın niteliğine göre iki ayrı ihtar mevzu 

bahis olabilecektir: 1)Aykırılığın giderilmesi 

ihtarı, 2)Aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı. 

Bu iki ihtar türünün, 4628 sayılı Kanun uyarınca 

sahip olduğumuz yorumu bire bir muhafaza 

edersek, bizim suç teorisi ile ilgili olarak değin-

diğimiz ani suç-mütemadi suç ayırımına tekabül 

ettiği kanısına varmamız da otomatik olarak icap 

eder. Mamafih, bizi bundan alıkoyan husus yeni 

düzenlemenin (b) ve (c) bentlerinin birlikte ele 

alınmak zorunluluğudur.  

İlk bakışta, aykırılığın niteliği mütemadi ise 

“aykırılığı gider ihtarı”, ani ise “aykırılığı tekrar-

lama ihtarı” tatbik olunacaktır gibi gözükse de, 

fıkranın (c) bendinde buna çelişik bir düzenleme 

vardır ve bu bizi farklı bir yorum getirmeye sevk 

etmektedir. (c) bendine göre, Kanun, ikincil 

mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapıl-

mış olduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme 

imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması 

durumunda ihtara gerek kalmaksızın idari para 

cezası uygulanacaktır. Bu hüküm ilk bakışta (b) 

bendinde yer alan hüküm ile çelişir görünmekte-

dir. Zira (b) bendinde “aykırılığı tekrarlama ihta-

rı” nın getirilmesi ile ani suçlar bakımından da 

ihtar müessesesinin geçerli olduğu yorumuna 

açık bir düzenleme getirilmiştir. (c) bendi ile ise 

ihtara gerek olmaksızın idari para cezası uygula-

nabileceğine ilişkin bir istisna getirilmektedir. 

Bu imkân hususiyetle mevzuat aykırılıklarından 

niteliği itibari ile aykırılık yapılmış olduktan 

sonra düzeltme imkânının bulunmadığı durumla-

ra hasredilmiştir. Bu durumda artık ihtar mües-

sesi zorunlu olarak sarf edilmek gereken bir aşa-

ma olmaktan çıkmaktadır. 

Çelişki şuradadır: ilk fıkrada iki ayrı ihtar türü 

aykırılığın niteliğine göre düzenlenmektedir. İki 

tür “veya” bağlacı ile bağlandığından aykırılığın 

niteliğine göre bu iki ihtardan biri uygulanıyor 

olmak gerekir. Bu bendin lafzı, bunun ani suç-

mütemadi suç ayırımına karşılık gelen bir sınıf-

landırma olarak algılanmasına yol açabilecek 

niteliktedir. İkinci bent ile ise açıkça ihtar ol-

maksızın idari para cezası uygulanması bahis 

konusu edilmektedir. Burada belirleyici kıstas 

ise “Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmaya-

cak şekilde aykırı davranılması” olarak derpiş 

edilmiştir. Buradan ne anlamak lazım geldiği ise 

açık değildir. Esasında bizim eski yorumumuza 

göre, önceki bentte yer alan ani suçlar bakımın-

dan getirildiği şekilde yorumladığımız 

“aykırılığı tekrarlama ihtarı” ile sonraki bentte 

yer alan “Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı ol-

mayacak” aykırılık aynı şeylere işaret etmekte-

dir. Bize göre bu ani suçlar olmak gerekirdi. 

Pekâlâ, hangi kabahatler bakımından “aykırılığı 

tekrarlama ihtarı” uygulanacak, hangi kabahatler 

bakımından ihtara gerek olmaksızın doğrudan 

Yeni düzenleme ile Kanun, ikincil mevzuat veya 

lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve 

talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması 

hâlinde aykırılığın niteliğine göre iki ayrı ihtar 

mevzu bahis olabilecektir: 1)Aykırılığın 

giderilmesi ihtarı, 2)Aykırılığın tekrar edilmemesi 
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idari para cezası uygulanacaktır? Mesele burada 

düğümlenmektedir. Bu iki bent nasıl anlaşılmalı 

ve yorumlanmalı ki, ortada bir çelişkinin varlı-

ğından söz etmek kabil olmasın? Biz aşağıda 

bunu çözmeye çalıştık. 

(b) ve (c) bentlerinin birlikte yorumlanması: 

İki bendin bir arada değerlendirilmesi ile Kanu-

na, ikincil mevzuat ve lisans hükümlerine aykırı-

lık olması halinde üç ayrı yaptırım gündeme ge-

lebilecektir: 

1. Aykırılığın giderilmesi ihtarı, 

2. Aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı, 

3. İhtar olmaksızın doğrudan idari para 

cezası tatbik olunması. 

Bunlardan ilki karar anı itibari ile aykırılığın 

halen devam ettiği aykırılıklar bakımından uygu-

lanacaktır. Burada herhangi bir tereddüt yoktur. 

Aykırılık halen devam etmektedir ve fail aykırı-

lığın sonlandırılması noktasında ihtar edilecektir. 

Burada kast olunanın aykırılığın tüm taraflar 

bakımından tüm hüküm ve sonuçları ile ortadan 

kaldırılabildiği mütemadi suçlar olduğu kanaa-

tindeyiz zira ortada devam eden bir aykırılığın 

bulunması ancak bu neviden fiiller bakımından 

olanaklı olmaktadır. Ancak, genişletici bir yo-

rum ile ani suçlar bakımından da eğer aykırılık 

olmuş bitmiş, yani netice gerçekleşmiş ancak 

tersine bir karar veya işlem ile aykırılığın düzel-

tilmesi imkânı, istisnai de olsa, var ise birinci 

seçenek tatbik olunmak icap eder. Burada fail 

hareketi icra veya ihmal etmiş, illiyet rabıtalı 

neticeyi de gerçekleştirmiştir. Ancak tersine bir 

icrai veya ihmali hareket ile ilkin ortaya çıkan 

neticenin tüm hüküm ve sonuçları ortadan kaldı-

rılması mümkün ise ilk seçeneğin uygulanması 

lazım geldiği akla en yakın ihtimal görünmelidir.  

Asıl tereddüt hangi hallerde ikinci veya üçüncü 

seçeneğin tatbik olunacağı noktasındadır. Kana-

atimizce, ikinci seçenek aykırılığın niteliği itiba-

ri ile devam etme kabiliyetini haiz olduğu müte-

madi suçlar bakımından, karar anı itibariyle te-

madinin mevcut olmadığı, belirli bir süre önce 

sona erdiği durumlarda uygulanıyor olmak gere-

kir. Örneğin bir üretim şirketinin Lisans Yönet-

meliği’nin 19 uncu maddesinin (k) bendi hükmü 

hilafına bir dağıtım şirketi ile kontrol oluşturarak 

iştirak ilişkisine girdiğini varsayalım. Bu durum-

da, karar verilecek an itibari ile eğer kontrol de-

vam ediyorsa, yani netice temadi vaziyetinde ise 

aykırılığın giderilmesi ihtarı tatbik olunmak ge-

rekir. Eğer karar anı itibari ile kontrol ilişkisine 

son verilmiş ve aykırılık, yani temadi, sona er-

miş ise aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı mev-

zubahis olacaktır.  Ancak iştirak ilişkisi bakı-

mından aykırılığın düzeltilmesi ihtarı ayrıca dü-

zenlendiğinden bu konuda aykırılığın düzeltil-

mesinin ihtar edilmesi gerekecektir. Daha uygun 

bir örnek vermek gerekirse, görevli tedarik şir-

ketinin piyasada rekabeti kısıtlayıcı veya engel-

leyici etki doğuran davranış veya ilişkilerinin 

tespit edildiğini ve bu konuda Kurul tarafından 

öngörülecek tedbirlere uymakla yükümlü olma-

sına rağmen tedbirin gereğini yerine getirmedi-

ğini ve ihmali olarak ortaya çıkan bu neticenin 

temadi ettiğini varsayalım. Soruşturma ve karar 

anı itibari ile tedbir halen yerine getirilmemiş 

ise, yani netice temadi vaziyetinde ise aykırılığın 

giderilmesi ihtarı verilecek, eğer soruşturma ve 

karar anı itibari ile tedbirin gereği yerine getiril-

miş ve aykırılık, yani temadi, sona ermiş ise ben-

zer şekilde aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 

mevzubahis olacaktır. 

Üçüncü seçenek ise istisnai niteliği haiz olup 

ancak bazı hususi şartların ortaya çıkması ile 

tatbik olunabilecektir. “Niteliği itibarıyla düzelt-

me imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılma-

sı” durumunda ihtara gerek kalmaksızın idari 

para cezası uygulanacağından, hangi aykırılık-

larda nitelik icabı düzeltme imkânının olmadığı 

meselesi hayati önemi haizdir. Ancak bu şartın 

gerçekleşmesi ile ki, lisans sahibi ihtar edilme-
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den doğrudan idari para cezası uygulanabilecek-

tir. Bu şartın hangi hallerde gerçekleşmiş sayıla-

cağına ilişkin unsurlar gerek Kurul’un gelecekte-

ki uygulamaları gerekse de bu uygulamaların 

dava konusu olması durumunda mahkemelerin 

hükümleri ile somutlaşacaktır. Ancak biz burada 

yine de, bazı öngörülerde bulunmadan edemeye-

ceğiz. 

Önce şartı bir kavram olarak ele alarak unsurla-

rına ayıralım: 

 Ortada bir aykırılık olacak, yani netice 

gerçekleşmiş ve/veya gerçekleşmekte ola-

cak (ani veya mütemadi), 

 Aykırılığı düzeltme imkânı bulunmaya-

cak, 

 Bu imkânsızlık aykırılığın niteliğinden 

kaynaklanacak. 

Ancak bu üç unsur bir arada bulunduğu vakit, 

lisans sahibi hakkında doğrudan idari para cezası 

uygulanabilecektir. Aykırılık temadi şeklinde 

gerçekleşmekte ve ortadan kaldırılması mümkün 

ise aykırılığın giderilmesi ihtarı; Aykırılık ger-

çekleşmiş ancak neticeyi tersine bir işlem ile 

ortadan kaldırma imkanı var ise yine aykırılığın 

giderilmesi ihtarı; aykırılık gerçekleşmiş veya 

gerçekleşmekte ancak neticeye son verme veya 

tersine bir işlem ile ortadan kaldırma imkanı ay-

kırılığın niteliği icabı yoksa ancak (c)  bendi 

uyarınca hüküm verilebilecektir.  

İlk örneğimize geri dönecek olursak, Kurul izni-

ne [2] tabi hisse devrinin Kurul’un onayı olma-

dan yapılması halinde: 

 Ortada bir aykırılık vardır, 

 Aykırılığı düzeltme imkânı bulunmamak-

tadır zira izin kavramında önceden alınma 

şartı mündemiçtir, 

 İmkânsızlık aykırılığın niteliğinden kay-

naklanmaktadır.  

 Hülasa XXX şirketi hakkında doğrudan 

para cezası uygulanabilecektir. 

Başka bir örnek vermek gerekirse, bir üretim 

şirketinin Lisans Yönetmeliği’nin 19 uncu mad-

desinin (b) bendi hükmünü ihlal ederek yük al-

ma veya atma talimatlarına uygun hareket etme-

diğini varsayalım. Burada ani bir suç vardır, an-

cak talimatın yerine getirilmemesi zaman bakı-

mından önemi haiz olduğundan artık aykırı neti-

cenin düzeltilmesi imkanı yoktur. Binaenaleyh, 

fail hakkında üçüncü seçenek tatbik olunmak 

gerekir.   

Yeni Kanun metni ile getirilen ve ihtara gerek 

olmaksızın doğrudan idari para cezası uygulana-

bilmesine imkân sağlayan şartın üçüncü unsuru 

esasında bizim bu çalışmamızın başında izah 

ettiğimiz suç teorisi ile ilintilidir. Bizce, Kanun, 

ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırı-

lık ister ani ister mütemadi şekilde tecelli etsin, 

eğer aykırılığın ortadan kaldırılması nitelik icabı 

mümkün değilse ihtar müessesesi artık zorunlu 

olarak sarf edilmesi gereken bir aşama olmaktan 

çıkmakta, fail hakkında doğrudan idari para ce-

zası uygulanması kabil hale gelmektedir. Hangi 

hallerde aykırılığın ortadan kaldırılmasının nite-

lik icabı mümkün olmadığı ise her somut olayın 

özelliklerine göre tespit olunmak gerekir. Örne-

ğin ani bir suç bakımından, netice olup bitmiş 

olmakla beraber, eğer tersine bir işlem ile orta-

dan kaldırılamıyor ise veyahut devam eden aykı-

rı neticenin ortadan kaldırılması kabil değil ise 

[3] artık üçüncü seçeneğe başvurarak fail hak-

kında ihtara gerek olmaksızın idari para cezası 

tatbik olunacaktır. Burada yasak edilen neticenin 

Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine 

aykırılık ister ani ister mütemadi şekilde tecelli etsin, 

eğer aykırılığın ortadan kaldırılması nitelik icabı 

mümkün değilse ihtar müessesesi artık zorunlu 

olarak sarf edilmesi gereken bir aşama olmaktan 

çıkmakta, fail hakkında doğrudan idari para cezası 

uygulanması kabil hale gelmektedir.  
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tüm hüküm ve sonuçlarının tüm taraflar bakı-

mından tam olarak ortadan kaldırılabiliyor olma-

sı lazım geldiği kanaatindeyiz. 

Sonuç 

Biz burada aslen iki görüş derpiş ettik: 

1. 4628 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinin bu-

günkü şeklinin dar yorumlanması, elektrik piya-

sasında vuku bulan mevzuat ihlallerinden ani 

nitelikte olanlarının, ortada devam eden bir aykı-

rılığın nitelik icabı bulunmaması nedeniyle ihta-

ra gerek olmaksızın doğrudan doğruya idari para 

cezası ile cezalandırılabileceği. Mamafih, tatbi-

kat bu yönde olmamıştır.  

2. 6446 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi ile geti-

rilen üç tip yaptırımın hangi hallerde tatbik edil-

mesine ilişkin yorumumuz ile ilgili olarak; a) 

Aykırılığın devam ettiği mütemadi kabahatler 

bakımından [4] ve ani olmakla beraber tersine 

işlem ile neticesi tüm taraflar bakımından tüm 

hüküm ve sonuçları ile tam olarak ortadan kaldı-

rılabilecek kabahatler bakımından “aykırılığın 

giderilmesi” ihtarı, b) mütemadi kabahat olmak-

la beraber karar anında temadinin hâlihazırda 

sona erdirilmiş olduğu kabahatler bakımından 

“aykırılığın tekrar edilmemesi” ihtarı, c) Kanun, 

ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırı-

lık ister ani ister mütemadi şekilde tecelli etsin, 

eğer aykırılığın niteliği icabı tüm taraflar bakı-

mından tüm hüküm ve sonuçları ile tam olarak 

ortadan kaldırılması mümkün değilse ihtar mü-

essesesi artık zorunlu olarak sarf edilmesi bir 

aşama olmaktan çıkmakta, fail hakkında doğru-

dan idari para cezası uygulanması kabil hale gel-

mektedir.  

Tabiatıyla, bu iki görüş de eleştirilebilir. Hatta 

genişletilebilir de. Elektrik piyasası mevzuatı 

çerçevesinde hangi kabahatlerin ani veya müte-

madi olduğu ve hangi durumlarda hangi seçene-

ğin tatbik olunacağı gibi hususlar farklı yorumla-

ra elverişlidir. Daha evvel de ifade ettiğimiz gi-

bi, gerek Kurul tatbikatı gerekse de yargı organ-

ları bu hükümleri farklı olarak yorumlayabilir. 

Bizim görüşlerimiz genişletilebilir, daraltılabilir, 

ya da topyekûn reddedilebilir. Ama her halükar-

da, elektrik piyasasında uygulanacak yaptırımlar 

ele alınırken suç teorisine ilişkin kavramların 

anlamı ve yorumu üzerinden hareket edilmesi 

gerektiği de muhakkak. Hülasa, bizim bu çalış-

mamız bu istikamette atılmış naçizane bir adım-

dan ibaret sayılmak gerekir.   

Dipnotlar 

[1] Burada mevzubahis olan onay olduğundan ve 

onay niteliği icabı işlemden önce alınmak gerektiğin-

den temadiden söz etme imkânı yoktur. Oysaki söz 

konusu olan belirli bir süre içinde alınması gerekli 

olan bir icazet olsaydı işlemin gerçekleşmesinden 

sonra süresi içerisinde icazet alınmadığında, sürenin 

geçmesinden sonra aykırılık icazet verilene kadar 

temadi edecekti. Bu ayırımın önemli olduğu kanaatin-

deyiz. 

[2] 6446 sayılı Kanun ile hisse devirleri bakımından 

yasa metninde onay kavramı yerine fiili duruma inti-

bak ettirilerek izin kavramı benimsenmiştir. 

[3] Temadiye son verilmekle beraber neticenin tüm 

taraflar bakımından tüm hüküm ve sonuçları ile orta-

dan kaldırılamadığı durumlar. 

[4] Temadiye son verilerek neticenin tüm hüküm ve 

neticeleri ile tüm taraflar bakımından ortadan kaldırı-

labilmesi kabil olan. 
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Elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde hangi 

kabahatlerin ani veya mütemadi olduğu ve hangi 

durumlarda hangi seçeneğin tatbik olunacağı gibi 

hususlar farklı yorumlara elverişlidir.  
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Ercüment CAMADAN  

T 
ürkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığı 

da dikkate alınarak enerjide arz güvenli-

ğinin sağlanması resmi politika dokü-

manlarında Türkiye’nin enerji politikasının en 

önemli sacayaklarından birisi olarak sayılmakta-

dır. Elektrik üretiminde ithal kaynakların oranı-

nın yüksekliği göz önüne alındığında elektrikte 

arz güvenliğinin sağlanmasının da bu genel poli-

tika kapsamında önem arz ettiği açıktır. Söz ko-

nusu hedefe ulaşılabilmesi amacıyla toplam ar-

zın veya arzdaki artışın azaltılabilmesi için enerji 

verimliğinin artırılması, yerli ve yenilenebilir 

kaynakların toplam üretimdeki payının ve kay-

nak çeşitliliğinin artırılması gerektiği belirtil-

mektedir.  

Elektrik sektörü özelinde özellikle bazı bölgeler-

deki yüksek kayıp-kaçak oranlarının varlığı dik-

kate alındığında kayıp-kaçak oranının bu bölge-

lerde ülke ve dünya normallerine çekilmesinin 

ülkemizde elektrik arz güvenliğinin sağlanması-

na önemli katkısı olacaktır. Kaçak kullanımının 

alınan önlemler ile azaltılması halinde kaçak 

kullanımın yaygın olduğu bölgelerdeki toplam 

elektrik tüketiminin azalması suretiyle toplam 

tüketimde bir azalmaya yol açacağını söylemek 

mümkündür. Giriş mahiyetindeki bu çalışmanın 

amacı da kaçak kullanımın en yaygın olduğu 

Dicle ve Vangölü dağıtım bölgelerindeki kaçak 

kullanımın azalmasının bu bölgelerin (ve de do-

ğal olarak tüm ülkenin) elektrik tüketimine etki-

sinin ne olacağına yönelik bir hesaplama yap-

maktır. 

Veri 

Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

internet sitesindeki nüfus verileri [1] ile 21 dağı-

tım bölgesinde dağıtılan enerjiye ilişkin Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumundan ulaşılabilen 

veriler kullanılmıştır. 

TÜİK’ten alınan nüfus verileri ve 21 dağıtım 

bölgesindeki iller dikkate alınarak Şekil 1 oluş-

turulmuştur [2]. Şekil 2’de ise 2012 yılı verile-

riyle dağıtım bölgelerinde kişi başına giren ener-

Şekil 1. Nüfusun dağıtım bölgeleri bazında dağılımı (2012) 
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ji ve şebeke çıkışı ölçülen enerji rakamlarına yer 

verilmektedir. 

Şekil 2’de önemli ölçüde sanayi abone grubuna 

sahip olan Trakya bölgesinden sonra kişi başına 

dağıtılan (şebekeye giren) enerjinin en fazla ol-

duğu bölgenin Dicle bölgesi olduğu görülmekte-

dir. Kişi başına sayaçlarda okunan enerji tüketi-

minde ise son üç sıranın kayıp-kaçak oranlarının 

en yüksek olduğu üç bölgede olduğu görülmek-

tedir. Şekil 2’den kayıp-kaçak oranının azalması 

halinde ülke toplam elektrik tüketiminin azalabi-

leceği anlaşılmaktadır. 

Açıklamalar 

Bu bağlamda kaçağın azalmasıyla toplam elekt-

rik tüketiminin ne kadar azalacağının hesaplan-

ması amacıyla değişik alternatifler üzerinde du-

rularak hesaplamalar yapılmış ve bu alternatif-

lerden en makul sonucu vereni dikkate alınarak 

ön çalışma olarak bir fikir vermesi için bir değer 

hesaplanmıştır. Hesaplama varsayımları ve de-

tayları aşağıdadır: 

1) Çalışmada 2012 yılı kişi başına tüketim veri-

leri kullanılmıştır. 

2) Mesken, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama 

ve aydınlatma grupları bazında kişi başına 

tüketim değerleri hesaplanarak Dicle ve Van-

gölü bölgeleri için hedef değerler bulunmaya 

çalışılmıştır [3]. 

3) Dicle ve Vangölü bölgeleri için hedef değer 

hesaplaması bu bölgelerdeki kayıp-kaçak ora-

nının 2012 yılında Dicle, Vangölü ve Aras 

bölgeleri dışında kalan 18 bölgenin ortalama 

dağıtım kayıp-kaçak düzeyine çekileceği var-

sayımıyla yapılmıştır. Hedef değer kaçakların 

ülke ortalamasına indiği idealize edilmiş du-

rumdaki toplam dağıtım miktarıdır.  

4) Bu iki bölgede hedef değere ulaşılmış olsaydı 

(yani 2012 yılında bu bölgelerdeki kayıp-

kaçak oranları diğer 18 bölgenin ortalama 

kayıp-kaçak oranına eşit olsaydı tüketimde 

ortaya çıkacak olan azalış hesaplanmaya çalı-

şılmıştır. 

toplam enerji tüketiminde oluşacak azalış = mevcut toplam 

şebekeye giren enerji – hedef değer   

5) Bu iki bölgede kayıp-kaçak oranlarının 2012 

yılında 18 bölgenin ortalama kayıp-kaçak ora-

nına eşit olması halinde 2012 yılı toplam tüke-

Şekil 2. Dağıtım bölgeleri bazında kişi başına şebekeye giren ve okunan enerji (2012/kWh) 
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tim rakamında ortaya çıkacak azalış hesaplan-

maya çalışılmıştır. 

6) Çalışma yapılırken bazı verilerin eksik olduğu 

ve bazı tutarsızlıkların mevcut olduğu görül-

müştür. Ancak bu eksiklik ve tutarsızlıkların 

ön çalışmanın sonucunu önemli ölçüde etkile-

meyeceği ve böyle bir hesaplamanın önemli 

olduğu düşünüldüğünden muhtemel azalış 

mevcut veri olabildiğince sağlıklı bir hale ge-

tirilip kullanılarak bulunmaya çalışılmıştır.  

7) Aras bölgesi bu bölgede de kayıp-kaçak ora-

nının yüksek olması nedeniyle hesaplamalara 

dahil edilmemiştir. 

8) Abone grupları bazında hesaplama notları: 

 Mesken: Hedef değerler hesaplanırken 

hem Dicle hem de Vangölü bölgesi için 

kişi başına mesken tüketiminin en yüksek 

olduğu beş bölge haricinde kalan bölge-

lerdeki ortalama kişi başına mesken tüke-

timi dikkate alınmıştır. 

 Ticarethane: Hedef değerler hesaplanır-

ken Dicle bölgesi için kişi başına ticaret-

hane tüketiminin en yüksek olduğu beş 

bölge haricinde kalan bölgeler; Vangölü 

bölgesi için Çoruh ve Fırat bölgeleri dik-

kate alınmıştır. 

 Sanayi: Dicle bölgesi için kişi başına sa-

nayi tüketiminin en yüksek olduğu dört 

bölge haricinde kalan bölgeler; Vangölü 

bölgesi için Çoruh ve Fırat bölgeleri dik-

kate alınarak hedef değerler hesaplanmış-

tır. 

  Aydınlatma: Her iki bölge için de ülke 

genelindeki kişi başına ortalama değer 

dikkate alınarak hedef değerler bulun-

muştur. 

 Tarımsal sulama: Dicle bölgesinde kişi 

başına tüketimin Meram bölgesine eşit 

olacağı varsayımı altında hedef değer he-

saplanmıştır. Vangölü bölgesi için hedef 

değer hesaplanırken ise Çoruh ve Fırat 

bölgeleri dikkate alınmıştır. 

Sonuçlar 

 Yukarıda detayları verilen hususlar dikkate 

alınarak yapılan hesaplama sonucunda Dicle 

ve Vangölü bölgelerinde kayıp-kaçak oranı-

nın 18 bölge ortalaması düzeyinde olması 

halinde 2012 yılı tüketim oranları dikkate 

alındığında elektrik enerjisi dağıtımında orta-

ya çıkacak olan azalış yaklaşık 6720 GWh 

olacağı bulunmuştur. 

 2012 yılında Türkiye tüketim toplamının 

yaklaşık 242.370 GWh [4] olduğu dikkate 

alındığında hesaplanan azalış miktarının top-

lam tüketime oranının yaklaşık %2,77 oldu-

ğu görülmektedir. 

 Yine mevcut santrallerin ortalama üretim 

oranları dikkate alındığında 6720 GWh’lik 

bir üretim için yaklaşık 1400 MW’lik bir 

kurulu güç gerektiği görülmektedir.  

 1400 MW’lik kurulu güce ilişkin yatırım 

maliyetinden en az 2 milyar TL tasarruf 

oluşmaktadır. 

Dicle ve Vangölü bölgelerinde kayıp-kaçak 

oranının 18 bölge ortalaması düzeyinde olması 

halinde 2012 yılı tüketim oranları dikkate 

alındığında elektrik enerjisi dağıtımında 

ortaya çıkacak olan azalış yaklaşık 6720 GWh 

olacağı bulunmuştur. 

Enerji tüketimindeki 6720 GWh’lik azalışın yıllık 

enerji maliyeti olarak karşılığı ise yaklaşık olarak 

1,08 milyar TL’dir. 
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 Enerji tüketimindeki 6720 GWh’lik azalışın 

yıllık enerji maliyeti olarak karşılığı ise yak-

laşık olarak 1,08 milyar TL’dir. 

Dipnotlar 

[1] Nüfus rakamları TÜİK internet sitesindeki 

“Nüfus ve Demografi” istatistiklerinden alınmış-

tır. 

[2] Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin lisanslı 

bölgesinde işletme hakkı devir sözleşmesi kap-

samında Kayseri’nin yanı sıra Sivas ilinin Ge-

merek ilçesi, Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Arpaözü 

ve Sızır köyleri de yer almaktadır. Ancak Şekil 

1’de sadece Kayseri nüfusu dikkate alınarak kişi 

başına tüketimlere yer verilmiş ve hesaplamalar 

bu doğrultuda yapılmıştır.   

[3] Bölgelerin ticarethane ve sanayi tüketimleri-

ne ilişkin hedef değer hesaplamalarında kişi ba-

şına tüketim rakamları yerine veya yanı sıra sa-

nayileşmeye vb. ilişkin diğer parametrelere de 

yer verilmesi daha doğru olabilirdi. Ancak il 

bazında yeterli bilgi ve veriye bu çalışma yapı-

lırken ulaşılamadığından sadece nüfus verileri 

kullanılarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 

[4] 2012 yılı toplam üretim değeri TEİAŞ inter-

net sitesindeki değerdir.. 
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ELEKTRİK PİYASASINDA TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN TÜKETİCİ HAKLARI 

Hasan ALMA 

T 
icari kalite, Elektrik Dağıtımı ve Pera-

kende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi 

Yönetmeliği (bundan sonra kısaca Yö-

netmelik olarak anılacaktır) tarafından (18 inci 

madde) “…dağıtım sistemine bağlanmak isteyen 

veya bağlı olan kullanıcılar ile bu kullanıcılara 

bağlantı anlaşması veya perakende satış sözleş-

mesi kapsamında hizmet veren taraflar arasında 

enerji satışı ve/veya hizmetin sunumuna ilişkin 

olarak meydana gelecek ilişkilerin tüm evrele-

rinde, işlemlerin Kurum tarafından belirlenecek 

standartlara uygun şekilde yerine getirilebilmesi 

kapasitesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Tanı-

ma dikkat edilirse, ikili anlaşmalar kapsamındaki 

ilişkilerin Yönetmelik hükümlerinden hariç tu-

tulduğu görülmektedir. 

Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tablo 6, elektrik 

dağıtım ve elektrik perakende satış şirketlerinin 

ticari kalite bakımından yükümlülüklerini, bu 

yükümlülüklerin ihlali halinde yapılacak işlem 

ya da kullanıcıya ödenecek tazminatı düzenle-

mektedir. Kuşkusuz; bu düzenlemelerden amaç-

lanan tazminat ödetmek değil, hizmet kalitesini 

yükseltmektir! 

Ödemelere ilişkin olarak Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrası “Her bir ay sonu 

itibariyle tazminat ödenmesi gereken kullanıcı-

lar takip eden ayın 20 nci gününe kadar tespit 

edilerek bu kullanıcılara ödeme yapılacağı hu-

susunda bildirimde bulunulur. Ödeme; kullanıcı-

nın yapılan bildirim üzerine şahsen başvurusu 

halinde başvuru esnasında def’aten, yazılı ola-

rak başvurusu halinde ise kullanıcının tercih 

ettiği şekilde 3 (üç) iş günü içerisinde yapılır.” 

hükmünü getirmektedir. Dolayısıyla, kullanıcıla-

rın şahsen başvurmalarına gerek duyulmaksızın 

sürecin başlatılması gerekmektedir. Tazminat 

ödemelerinde, belirleyici olan standart sürelere 

riayet edilip edilmediğidir. Örneğin; hatalı bildi-

rim yapılması halinde tazminata konu olan husus 

hatalı bildirim itirazının süresinde değerlendiril-

memesi ya da haklı bulunan şikâyet üzerine ia-

denin süresinde gerçekleştirilmemesidir. 

Elektrik dağıtım şirketlerini ilgilendiren tica-

ri kalite 

1) Bağlantı talebinin karşılanabileceği sürenin 

gerekçeleri ile başvuru sahibine yazılı olarak 

bildirilmesi: 

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı 

talebinin karşılanması için uygun olmaması ve 

genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli 

olması durumunda;  

- saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tari-

hinden itibaren on iş günü içerisinde 

- saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tari-

hinden itibaren yirmi iş günü içerisinde 

bağlantı talebinin karşılanabileceği süre, gerek-

çeli olarak başvuru sahibine yazılı olarak bildi-

rilmelidir. Belirlenen bu sürelere riayet edilmez 

ise, kullanıcıya ödenecek tazminat tutarı aşağı-

daki gibidir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 50 TL 

NOT: Dağıtım sisteminin mevcut durumunun 

bağlantı talebinin karşılanması için uygun olma-

sı halinde Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası-

nın (a) bendine göre (Dağıtım sisteminin mevcut 
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durumunun bağlantı talebinin karşılanması için 

uygun olması halinde, 5 inci maddede belirtilen 

belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla dağıtım lisan-

sı sahibi tüzel kişi ile başvuru sahibi arasında 

bağlantı anlaşması imzalanır.) işlem yapılır. 

2) Bağlantı talebine ilişkin yatırımın başvuru 

sahibi tarafından yapılması durumunda pro-

jenin onaylanması veya revizyonu için iade 

edilmesi: 

Proje sunum tarihinden itibaren beş iş günü içe-

risinde yapılır. Bu süreye riayet edilmez ise kul-

lanıcıya ödenecek tazminat tutarı aşağıdaki gibi-

dir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 50 TL 

3) Bağlantı gücünde değişiklik yapılması ha-

linde, proje inceleme sonuçları ile uygulama-

ya esas cevabın kullanıcıya yazılı olarak bildi-

rilmesi: 

On beş gün içerisinde yapılır. Bu süreye riayet 

edilmez ise kullanıcıya ödenecek tazminat tutarı 

aşağıdaki gibidir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 50 TL 

4) Kullanıcıların, programlı kesintiler hak-

kında yazılı, işitsel veya görsel basın yayın 

kuruluşları ve dağıtım şirketi internet sitesi 

aracılığıyla bilgilendirilmesi (01/01/2014 tari-

hinden itibaren isteyen abonelere elektronik 

posta ve kısa mesaj gönderilmesi): 

Kesintiden en az kırk sekiz saat önce yapılmalı-

dır. Bu süreye riayet edilmez ise, dağıtım şirketi-

nin bir sonraki yıl gelir tavanından, programlı 

olduğu halde bildirimi yapılmayan her bir kesinti 

için 1000 TL düşülür. 

 

5) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşma-

sının kullanıcıya önerilmesi: 

Dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teç-

hizata ilişkin bilgilerin kullanıcı tarafından dağı-

tım şirketine verildiği tarihten itibaren altmış 

gün içerisinde, ek bilgi talep edilmesi halinde 

doksan gün içerisinde, yapılır. Bu süreye riayet 

edilmez ise kullanıcıya ödenecek tazminat tutarı 

100 TL’dir. 

NOT: Bu hüküm, Elektrik Piyasası Dağıtım Yö-

netmeliğinin 11 inci maddesi kapsamındadır. 

6) Müşteri hizmetleri merkezi tarafından 

kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak 

öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahi-

bine yazılı olarak bildirilmesi: 

On beş iş günü içerisinde yapılır. Bu süreye ria-

yet edilmez ise kullanıcıya ödenecek tazminat 

tutarı aşağıdaki gibidir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 50 TL 

7) Borç ve/veya kullanıcı hatası nedeniyle 

durdurulan hizmetin, hizmetin kesilmesine 

neden olan etken ortadan kalktıktan sonra 

yeniden verilmeye başlanması: 

İmar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde, 

imar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisinde 

yapılır. Bu süreye riayet edilmez ise kullanıcıya 

ödenecek tazminat tutarı aşağıdaki gibidir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 200TL 

8) Dağıtım şirketleri tarafından kullanım ye-

rinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak kulla-

nıcılara verilen randevu saatine uyulması: 

En fazla üç saat gecikme ile gerçekleştirilir. Bu 

süreye riayet edilmez ise kullanıcıya ödenecek 

tazminat tutarı aşağıdaki gibidir: 
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Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 60 TL 

9) Kullanıcı zararının tazminine ilişkin baş-

vuruyu sonuçlandırma: 

Yirmi iş günü içerisinde yapılır. Bu süreye riayet 

edilmez ise kullanıcıya ödenecek tazminat tutarı 

aşağıdaki gibidir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 60 TL 

10) Kullanıcı zararının ödenmesi veya teçhi-

zatın tamir ettirilmesi: 

Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirlenen 

sürelere uyulmalıdır. 

“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 

bildirir.”  

“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.”  

“Tamir masrafının karşılanmasının tercih edil-

miş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir 

masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 

(üç) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şe-

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

tutar ödenir veya nakden ödeme alabileceği kul-

lanıcıya bildirilir.” 

“Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile 

kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği du-

rumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzeri-

ne,  dağıtım şirketi tarafından inceleme ve de-

ğerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağı-

tım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçek-

leştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler 

bildirilir…”) 

Bu sürelere riayet edilmez ise kullanıcıya ödene-

cek tazminat tutarı aşağıdaki gibidir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 60 TL 

11) Günlük azami bildirimli kesinti süresine 

uyulması: 

Bildirimli dahi olsa günlük kesinti süresi azami 

on iki saati geçemez. Bu süreye riayet edilmez 

ise kesintiden etkilenen kullanıcı başına ödene-

cek tazminat tutarı aşağıdaki gibidir: 

Mesken Abonesi: 50TL 

Diğer Aboneler: 100 TL 

Elektrik Perakende Satış Şirketlerini İlgilen-

diren Ticari Kalite  

1) Müşteri hizmetleri merkezi tarafından 

kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak 

öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahi-

bine yazılı olarak bildirilmesi: 

On beş iş günü içerisinde yapılır. Bu süreye ria-

yet edilmez ise kullanıcıya ödenecek tazminat 

tutarı aşağıdaki gibidir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 50 TL 

2) Ödeme bildiriminin kullanıcıya tebliğ edil-

mesi: 

Son ödeme tarihinden en az on gün önce yapılır. 

Bu süreye riayet edilmez ise, kullanıcından sade-

ce faturanın anaparası tahsil edilir. Kesme yapıl-

mışsa kesme bağlama bedeli alınmaz. 
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3) Hatalı bildirim itirazlarına ait inceleme 

sonuçlarının kullanıcıya yazılı olarak bildiril-

mesi: 

Başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içeri-

sinde yapılır. Bu süreye riayet edilmez ise kulla-

nıcıya ödenecek tazminat tutarı 50 TL’dir. 

4) Hatalı bildirim itirazının haklı bulunması 

halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair 

fazla olarak tahsil edilen bedelin müşteriye 

iade edilmesi: 

Üç iş günü içerisinde yapılır. Bu süreye riayet 

edilmez ise kullanıcıya ödenecek tazminat tutarı 

aşağıdaki gibidir: 

Fazla tahsil edilen bedelin 2 katı ve bir ay sonra-

sından itibaren yasal faiz 

5) Perakende satış sözleşmesinin feshi veya 

sona ermesi durumunda, nakden tahsil edilen 

güvence bedelinin müşteriye iade edilmesi: 

Tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, güncel-

leştirerek talep tarihinden itibaren en geç üç iş 

günü içerisinde yapılır. Bu süreye riayet edilmez 

ise kullanıcıya ödenecek tazminat tutarı aşağıda-

ki gibidir: 

Güvence bedelinin 2 katı ve bir ay sonrasından 

itibaren yasal faiz 

6) Perakende satış sözleşmesinin kullanıcıya 

önerilmesi 

Aynı gün içerisinde yapılır. Bu süreye riayet 

edilmez ise kullanıcıya ödenecek tazminat tutarı 

aşağıdaki gibidir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 50 TL 

7) İmzalanan perakende satış sözleşmesi hak-

kında dağıtım şirketine yazılı olarak bilgi ve-

rilmesi:  

İmza tarihini izleyen üç iş günü içerisinde yapı-

lır. Bu süreye riayet edilmez ise kullanıcıya öde-

necek tazminat tutarı aşağıdaki gibidir: 

Mesken Abonesi: 25 TL 

Diğer Aboneler: 50 TL 

Elektrik Dağıtım ve Elektrik Perakende Satış 

Şirketleri İçin Ortak Ticari Kalite 

1) Her 100 kullanıcı başına düşen toplam şikâyet 

sayısı: Bu gösterge her yıl gerçekleşmeler bazın-

da takip edilerek, EPDK’ya bildirilir. 

2) Kullanıcı hizmetleri merkezine gelen telefon 

aramalarının cevaplandırılması: Gelen telefon 

aramaları otuz saniye içerisinde cevaplandırılır. 
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KABAHATLER KANUNU’NUN 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN  

İÇTİMA, TESELSÜL VE TEMADİ KAVRAMLARI IŞIĞINDA 5015 SAYILI 

KANUN’UN 7 NCİ MADDESİNİN SON FIKRASI 

Tolga TURAN 

B 
ilindiği üzere, idari nitelikli yaptırımlar 

ile ilgili var olan ahenksizliği gidermek 

maksadıyla, genel bir kanun ihtiyacı 

hâsıl olmuş ve bu ihtiyacı gidermeye matuf 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu 30.3.2005 tarihinde 

kabul ve 31.3.2005 tarihli Resmi Gazete’de 

(Mük.) neşir olunmak suretiyle yürürlüğe konul-

muştur. Bu maksatla hazırlanan Kanun, idari 

yaptırımları gerektiren fiiller, yani kabahatler, 

açısından kanunilik ilkesi, zaman bakımından 

uygulama ve sorumluluk esasları, zamanaşımı, 

idari yaptırımların hukuki niteliği, çeşitleri ve 

sonuçları, bu yaptırımların yerine getirilmesi 

rejimi gibi konuları bir sistematik çerçevesinde 

düzenlemiştir. Bu yazımızda biz, 5326 sayılı 

Kanun’un “İçtima” başlıklı 15 inci maddesini ele 

alarak, bu maddenin 5015 sayılı Kanun’un 7 nci 

maddesinin son fıkrasında yer alan ve dağıtıcı 

lisansı sahiplerinin, “EPDK tarafından belirlenen 

esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak petrol 

satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntem-

leri de içeren bir denetim sistemi kurma ve uy-

gulama yükümlülüğü” ile ilgili ortaya çıkan ih-

lallerin değerlendirilmesinde tatbik edilmesine 

ilişkin mütalaamızı ortaya koymaya çalışacağız. 

Kabahatler Kanunu’nun 15 inci Maddesi’nin 

ikinci fıkrası şu şekildedir: 

“Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde 

her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari 

para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen 

kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı 

verilinceye kadar fiil tek sayılır.” 

Kanun metni gayet açık olup aynı kabahat eğer 

birden çok kere işlenmiş ise, her bir fiil için ayrı 

ceza verilmek gerektiğini vazetmektedir. Bunun 

istisnası ise fiilin kesintili olup olmamasına göre 

tayin edilmek gerekecektir. Başka bir deyişle, 

eğer bir kabahate ilişkin fiil birden çok kere iş-

lenmiş ve fiil kesintili bir fiil ise faile her bir 

kesintili fiil için ayrı ayrı ceza verilecek; yok 

eğer fiil kesintisiz ise tek bir fiil olarak telakki 

olunacak ve faile tek bir ceza verilmesi icap ede-

cektir. Öyleyse fiilin kesintili veya kesintisiz 

oluşu bu meselede hayati önemi haiz olup, bu 

husus açıklığa kavuşmadan 5015 sayılı Kanunun 

7 nci maddesinin son fıkrasındaki tatbikata sıh-

hatli bir hukuki bakış mevzubahis olamayacak-

tır. Bu bağlamda, eski deyimiyle cürüm ve kaba-

hatlerde [1] “fiil” ve bunun “sürekli” veya 

“süreksiz” oluşunu önce Türk ceza hukukunda 

anıt isimlerden Dönmezer ve Erman Hocalar’ın 

“Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku” isimli başya-

pıtından faydalanmak suretiyle anlayacağız [2], 

ancak bundan sonra 5015 sayılı Kanunun tatbi-

kinde bu bilgilerle doğru bir yol benimsemeye 

çalışacağız. Bu yolu takip etmemizdeki maksat, 

önce fiilin ne demek olduğunu anlamak, sonra 

fiilin kesintili veya kesintisiz oluşunu tayin ve 

tespit edebilmek, sonrasında ise 5015 sayılı Ka-

nunun 7 nci maddesinin son fıkrasında ifade edi-

len fiilin kesintili ve kesintisiz oluşuna karar ve-

Kabahatler Kanunu metni gayet açık olup aynı 

kabahat eğer birden çok kere işlenmiş ise, her 

bir fiil için ayrı ceza verilmek gerektiğini 

vazetmektedir. Bunun istisnası ise fiilin kesintili 

olup olmamasına göre tayin edilmek 

gerekecektir.  
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rerek kabahatler bakımından suçta teselsülün 

uygulanma kabiliyetinin olup olmadığını da na-

zarı itibara almak suretiyle hükmedilecek idari 

para cezasının da muhtevası hakkında fikirleri-

mizi sıhhatli bir şekilde derpiş edebilmektir. Ta-

biatıyla, bu hususta ortaya koyacağımız kanaat 

şahsi olup yetkili idari veya kazai merciler tara-

fından aksine yorumlar da mevzubahis olabile-

cektir. 

Fiil: Hareket ve netice 

Ceza hukukunda fiil dendiğinde suçun maddi 

unsurlarından hareket ve neticeyi birlikte anla-

mak gerekir. Fiilin iki unsuru olan hareketle ne-

tice arasındaki bağlantı da fiilin varlığı için şart-

tır ve buna da illiyet rabıtası denilir. İşte bu üçü 

suçun maddi unsurunu teşkil ederler.  

Hareketi “kanunun suç saydığı neticeye sebep 

olan eylem” olarak tanımlamak mümkündür. 

Hareket müspet şekilde, yani bir “icra” olarak 

ortaya çıkabilip belirli bir neticeyi gerçekleştire-

bileceği gibi, menfi şekilde yani bir “ihmal” ola-

rak da aynı neticeyi doğurabilir. Hareketin sayısı 

bakımından ise aşağıdaki gibi bir sınıflandırma 

yapılabilir: 

Tek hareketli suçlar: Kanun neticenin bir 

tek hareketle meydana getirilmesi halinde 

suçun meydana geleceğini kabul ediyorsa, 

ortada tek hareketli bir suç vardır. Örnek: 

Tutuklunun kaçması, sözle sövme, yalan ye-

re yemin. 

Seçimlik hareketli suçlar: Bazı hallerde 

kanun, belirli bir neticeyi meydana getirme-

ye elverişli birkaç hareket gösterirse de bun-

lardan sadece birinin yapılması halinde fiili 

yine de oluşmuş sayar. Örnek: resmi evrakta 

sahtekârlık (sahte bir varaka tanzim etmek 

veya hakiki bir varakayı tahrif ve tağyir et-

mek). 

Birden fazla hareketli suçlar: Kanunun su-

çun oluşması için tek bir hareketle yetinme-

yip birden fazla hareketlerin yapılmasını ara-

dığı ve bu hareketlerin hepsinin yapılmasını 

şart koştuğu hallerde, birden fazla hareketli 

suçların varlığından söz edilir. Örnek: Özel 

evrakta sahtecilik (varakada sahtekârlık ya-

pılması ve bu varakanın fail ya da başkası 

tarafından bilerek kullanılması). 

İtiyadi suçlar: Esasta, birden fazla hareketli 

suçların bir kolu olan itiyadi suçlar, diğer 

birden fazla hareketli suçlardan aynı hareket-

lerin tekrar edilmesi ve bunun bir itiyad de-

recesine çıkarılması ile ayrılır. Burada tek-

rarlanması gereken hareket hep aynı nevi-

dendir ve hareketler tek başına alındığı tak-

dirde suç teşkil etmemektedir. Fiilin suç sa-

yılması için aynı hareketin itiyad derecesinde 

tekrarı gerekir. Örnek: tefecilik. 

Suçun maddi unsurunu teşkil eden fiilin ikinci 

kısmı “netice”den ibarettir. Netice “kanuni tarif-

te yer alan dış âlemdeki değişiklik” olarak tarif 

edilmektedir. Neticenin kanunda açıkça gösteri-

lip gösterilmemesine göre neticeleri kanunlarda 

gösterilen suçlar ve neticeleri kanunlarda göste-

rilmeyen suçlar olarak ikili bir ayırım yapılabilir. 

Kanunlarda gösterilsin veya gösterilmesin her 

suçta bir netice vardır: lakin bu netice bazen ha-

reketten ayrıdır bazen harekete bitişiktir. Esasen 

suçun hukuki konusunu teşkil eden hak ve men-

faatin ihlali başlı başına bir netice olarak telakki 

edilmek gerekir. Kanun, bazen bu ihlalin gerçek-

leşmesini tarife tamamıyla uygun bir fiilin varlı-

ğı için yeterli sayar. Bu takdirde sözü geçen ihlal 

dışında başka bir neticenin gerçekleşmesini bek-

lemeye gerek olmadan suç tamam olur. Bazı 

durumlarda ise kanun, söz konusu ihlalden baş-

ka, tabii bir neticenin gerçekleşmesini kanuni 

tarifte açıkça gösterir; bu takdirde sadece ihlali 

belirten hareketin yapılması yeterli olmaz, tarifte 

yer alan tabii neticenin de gerçekleşmesi gerekir. 

Birinci durumda neticesi harekete bitişik bir suç-

tan, ikinci durumda ise neticesi hareketten ayrı 
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bir suçtan söz edilir.  

Neticesi harekete bitişik suçlarda, ihlali belirten 

hareket yapılır yapılmaz suç da tamam olur; bu 

itibarla suç hareketin yapıldığı yer ve zamanda 

işlenmiştir. Neticesi hareketten ayrı olan suçlar-

da ise, suçun tamam olması için ihlali belirten 

hareketten başka kanuni tarifte yer alan neticenin 

de gerçekleşmesi lazımdır; böylece suç bu neti-

cenin gerçekleştiği yer ve zamanda işlenmiş 

olur.  

Suç teorisi bakımından konumuza ışık tutabile-

cek unsurlardan bir diğeri “mütemadi suç” kav-

ramıdır. Hareketten doğan neticenin devam et-

meyip derhal sona erdiği suçlara “ani”, neticenin 

belirli bir süre devam ettiği suçlara ise 

“mütemadi suç” denilir. Mütemadi suçta devam 

eden, derhal sona ermeyen şey neticenin kendisi-

dir ve bu devam ettikçe suç da işlenmektedir. 

Mütemadi suçlar ne neticenin ilk gerçekleştiği 

anda, ne de temadinin sona erdiği anda değil, 

belki temadinin başlaması ile bitmesi arasında 

geçen süre içinde, yani mütemadi suçun hukuki 

konusunu teşkil eden hak ve menfaatin ihlaline 

devam edildiği sürece icra edilmiş olurlar. Hu-

kukumuzda mütemadi suçlara örnek kabilinden 

şahsi hürriyetten yoksun kılma, cürüm işlemek 

için cemiyet kurma, memuriyete haksız olarak 

devam etme gösterilebilir. Zorunlu olarak değil 

de muhtemel olarak mütemadi suç olarak ise 

elektrik hırsızlığı gösterilebilir. Esasta ani bir 

suç olan hırsızlık, elektrik hırsızlığı mevzubahis 

olduğunda mütemadi bir suç hüviyetine bürünür 

zira elektrik akımını geçiren tel baki kaldıkça ve 

ondan akım geçtikçe hareket ve ona bitişik neti-

ce de devam eder. 

Mütemadi suçlar ile ilgili değinilmesi gereken 

son husus şudur ki, bu nevi suçlar icrai bir şekil-

de işlenebileceği gibi ihmali de olabilir. Ayrıca, 

unutulmamalıdır ki, mütemadi suçlarda netice-

nin daha ilk olarak gerçekleşmesi ile suç tamam 

olur: bu gerçekleşen neticenin devam edip etme-

mesi suçun tamam olmasını etkilemez; sadece 

suçun mütemadi suç sayılmasına sebebiyet verir 

ki kanunlarımızda buna bağlanan sonuçlar mev-

cuttur. 

Suç teorisi bakımından konumuza ışık tutabile-

cek unsurlardan sonuncusu ve en önemlisi zin-

cirleme suçlar da denilen “suçta teselsül” kavra-

mıdır. 

Netice, prensip itibariyle belirli bir kanuni tarifte 

belirtilen dış âlemdeki değişiklikten ibaret bu-

lunduğu cihetle, tarife uygun her netice ayrı bir 

suç teşkil eder ve fail kaç netice meydana getir-

miş ise o kadar suç işlemiş sayılarak her birinden 

dolayı ayrı ve bağımsız cezalara maruz kalır. 

Ancak, bazı hallerde değişik neticelerden dolayı 

faile çeşitli cezalar verilmez de bir tek cezanın 

hükmedilmesi ile yetinilir. İşte her neticeye ayrı 

ceza kuralının istisnalarından bir tanesi mütesel-

sil suçlardır: birden fazla netice meydana gelme-

sine rağmen faile tek ceza verilir. Müteselsil su-

çun varlığı ve faile tek ceza verilebilmesi için 

aşağıdaki üç koşulun aynı anda var olması gere-

kir: 

1.Kanunun aynı hükmünün birkaç defa ihlal 

edilmesi, 

2.Birden fazla fiillerin kanunun aynı hükmünü 

ihlal etmesi, ve, 

3.Birden fazla fiillerin bir suç işleme kararına 

bağlanması. 

Mesela, bir işçi yanında çalıştığı kişinin kasasını 

soymak maksadıyla sahte anahtar sağlasa ve de-

ğişik zamanlarda bu anahtarla kasayı açıp para 

alsa, her bir hareketin başlı başına bir hırsızlık 

suçu teşkil etmesine rağmen, ortada müteselsil 

suçun varlığı kabul edilerek fail bir tek suç işle-

miş sayılır. Keza, bir derginin belirli sayısını 

biriktirip gönderene hediye vereceğini ilan edip 

de, bu ilana uygun hareket eden kişilere hediye-

lerini vermemek suretiyle onları dolandıran kim-
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se de dolandırdığı kişi sayısınca değil fakat bir 

tek dolandırıcılık suçu işlemiş olur.  

Suç genel teorisinin tetkik ettiğimiz konu bakı-

mından önemli kavramlarının bilgisi ile donan-

dıktan sonra, artık 5326 ve 5015 sayılı Kanunlar 

ile ilgili hususları mercek altına alabiliriz.  

Kabahatler Kanunu’nun 15 inci maddesi 

Madde metni şu şekildedir: 

“(1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi 

halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece 

idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî 

para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak 

kanunda idarî para cezasından başka idarî yap-

tırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her 

birinin uygulanmasına karar verilir. 

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halin-

de her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari 

para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen 

kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı 

verilinceye kadar fiil tek sayılır. 

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak ta-

nımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım 

uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım 

uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla 

yaptırım uygulanır.” 

Madde metninin birinci fıkrası fikri içtima, ikin-

ci fıkra metninin birinci cümlesi suçlarda tesel-

sül, ikinci cümlesi ise mütemadi suçlar ile ilgili-

dir. Birinci cümlenin hem lafzı, hem de madde 

gerekçesi [3] açıkça Türk Ceza Kanunu’nun mü-

teselsil suçlara ilişkin hükümlerinin kabahatler 

açısından geçerli olmadığını belirtmektedir. Ya-

ni, ayrı neticeler için ayrı cezalar verilmesi kura-

lının en önemli istisnasını teşkil eden suçta tesel-

sül kabahatler bakımından uygulanamaz olmakta 

ve madde metninden de açıkça anlaşılacağı üze-

re tek bir suç işleme kararının icrası cümlesinden 

olsa dahi faile her bir netice için ayrı ceza verile-

ceği hükme bağlanmaktadır. Bu çerçevede, bir 

kabahatin birden fazla işlenmesi durumunda, 

gerçek içtima hükümlerine göre her bir fiille il-

gili olarak ayrı ayrı idari para cezasına karar ve-

rilecektir. Demek ki, Kabahatler Kanunu kapsa-

mında, idari para cezaları uygulanırken suçta 

teselsülün şartlarının araştırılmasına gerek olma-

makta, fail işlediği her kabahat bakımından ayrı 

ayrı cezalandırılmaktadır. 

Konuya yine Dönmezer ve Erman Hocalar’ın 

bakış açısıyla yaklaşırsak, fiille ceza kuralının 

ihlali demek olan suç arasındaki ilişki bakımın-

dan dört ihtimalin varlığından söz edebiliriz:  

a) Bir fiil bir ihlale sebebiyet vermiştir, 

b) Bir fiil birden fazla ihlale sebebiyet 

vermiştir, 

c) Birden fazla fiil bir ihlali meydana 

getirmiştir, ve, 

d) Birden fazla fiil birden fazla ihlale 

sebep oluştur. 

Dört alternatifi ayrı ayrı ele almadan önce esas 

prensibi tekrarlamakta fayda var: “Kanuni tarife 

uygun olarak gerçekleştirilen her netice, prensip 

itibariyle, ayrı ve bağımsız bir suç oluşturur ve 

fail hareketi ile ne kadar netice meydana getir-

miş ise o kadar da suç işlemiş sayılarak her bi-

rinden dolayı ayrı ve bağımsız cezalara uğrar. 

”Kısaca ne kadar netice, o kadar ceza olarak da 

hülasa edilebilecek bu esasın istisnaları yine ka-

nunlarda gösterilmek gerekir ki her bir netice 

için ayrı ceza uygulanmasın. 

Dörtlü tasnifteki ilk alternatif esas prensibe teka-

bül etmektedir. Bu ihtimalde suçların içtimaına 

ya da kaynaşmasına yol açan bir durum mevzu-

bahis değildir.  İkinci durumda, “fikri içtima”dan 

söz edilir; bir fiil birden çok ihlal meydana getir-

mektedir. Üçüncü halde suçların birleşmesi söz 

konusudur ve suçlar değişik şekillerde birleşebi-

lirler. Bunlardan en önde geleni ve bizim tetkik 

ettiğimiz konu bakımından da en önemlisi suçta 
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teselsüldür. Buna evvelce değindiğimiz için bu-

rada tekrar üzerinde durmayacağız. Dördüncü 

durumda ise esasında suçların değil cezaların 

içtimaında bahsediyor olmak gerekir, zira bu 

durumda ortada her biri bağımsızlıklarını koru-

yan ayrı suçlar vardır ve bu sebeple suçlar birleş-

memektedir; birleşen suçlara ait cezalardır. Bu 

neviden birleşmeye “gerçek içtima” da denil-

mektedir.   

Demek ki, 5326 sayılı Kanunun 15 inci maddesi-

nin birinci fıkrası fikri içtima, ikinci fıkrasının 

birinci cümlesi ise gerçek içtima kavramlarına 

işaret etmektedir. Maddenin birinci fıkrasına 

göre, fikri içtima müessesi kabahatler bakımın-

dan uygulanma kabiliyetini haiz olmakta, ikinci 

fıkrasının ilk cümlesi ile de birden fazla fiilin bir 

ihlal meydana getirmiş sayılmasına olanak sağ-

layan suçta teselsül devre dışı bırakılarak birden 

çok ihlalin olduğu durumlarda gerçek içtima 

müessesinin tatbik kabiliyetini haiz olduğu orta-

ya konulmaktadır.  

5326 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının ikinci cümlesinden ise Türk Ceza Ka-

nunu’nun mütemadi suçlara ilişkin hükümlerinin 

kabahatler bakımından geçerli olacağı anlaşıl-

maktadır. Zira kesintisiz fiil ile işlenebilen 

(temadi eden) kabahatlerde, idari yaptırım kararı 

verilinceye kadar fiilin tek sayılacağı hükme 

bağlanmıştır. Fiil tek sayılınca cezanın da tek 

olarak tecelli etmek durumunda kalacağı ise 

izahtan varestedir.  

Hülasa, 5326 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi-

nin ikinci fıkrası ile Türk Ceza Kanunu’nun suç-

ta teselsüle ilişkin hükümlerinin kabahatler bakı-

mından tatbik edilmeyeceği, yani aynı kabahatin 

birden çok kere işlendiğinde cezaların içtima 

edeceği; mütemadi suça ilişkin hususların ise, 

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve cezanın artı-

rımına ilişkin hükümler göz ardı edilerek geçerli 

olacağı düzenleme altına alınmıştır. 

5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin son 

fıkrası 

Fıkra metni şu şekildedir: 

“Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından 

belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde 

kaçak petrol satışının yapılmasını önleyen tekno-

lojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi 

kurar ve uygular.” 

Bizim örnek olarak bu fıkra hükmünü almamız-

da özel bir sebep vardır: 5015 sayılı Kanun ve 

ilgili mevzuat çerçevesinde, dağıtıcı lisansı sa-

hiplerinin bayileri ile ilgili mevzubahis olan pek 

çok yükümlülük ihlal edildiğinde, dağıtıcı lisansı 

sahiplerinin işlediği “fiille ceza kuralının ihlali 

demek olan suç arasındaki ilişki”yi tayin sorunu 

ortaya çıkmaktadır. Özellikle, ihlal sabit olmakla 

birlikte faile kaç adet idari para cezası verileceği 

hususu tartışma yaratmaktadır. İşte, bizim bura-

da getirdiğimiz yorumun bu meselelerde yol 

gösterici olacağı ve mevcut bir problemin çözü-

müne katkı sağlayacağı umuduyla biz bu tetkiki 

gerçekleştirmekteyiz. 

Örneğin, dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından li-

sans almamış bayilere akaryakıt ikmali yapılma-

sı nedeniyle uygulanacak para cezasında fiille 

suç arasındaki ilişki doğru bir şekilde tespit ve 

tayin edilmedikçe idari para cezası miktarı da 

doğru tayin edilemeyecektir. Benzer şekilde, 

bayileri ile var olan sözleşmelerinin feshedilmesi 

5015 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 

dağıtıcı lisansı sahiplerinin bayileri ile ilgili 

mevzubahis olan pek çok yükümlülük ihlal 

edildiğinde, dağıtıcı lisansı sahiplerinin işlediği 

“fiille ceza kuralının ihlali demek olan suç 

arasındaki ilişki”yi tayin sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle, ihlal sabit olmakla birlikte faile kaç adet 

idari para cezası verileceği hususu tartışma 

yaratmaktadır.  
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durumunda keyfiyetin EPDK’ya zamanında ve 

doğru bir şekilde bildirilmemesi durumundan 

aynı neviden her bir keyfiyet için ayrı ceza uy-

gulanıp uygulanmayacağı hususu da tetkik etti-

ğimiz konu ile ilintilidir.  

Konu yalnızca dağıtıcı lisansı sahipleri bakımın-

dan değil, diğer lisans sahipleri bakımından da 

önemlidir zira benzer ihlaller bu kişiler bakımın-

dan da gündeme gelebilmektedir. Örneğin, bir 

serbest kullanıcı lisansı sahibinin lisansının ver-

miş olduğu haklar dışına çıkarak üçüncü kişilere 

akaryakıt ikmali gerçekleştirmesi halinde ortada 

kaç neticenin varlığı ve faile kaç cezanın veril-

mesi gerektiği tespit ve tayini yine bu tetkiki-

mizde değindiğimiz konu ile ilintilidir. Ya da 

akaryakıt bayilerinin lisans almaksızın akaryakıt 

ikmalinde bulunması, standarda aykırı ikmalde 

bulunması gibi konularda fiille suç arasındaki 

ilişki doğru bir şekilde tespit ve tayin edilmek ve 

buna göre idari para cezasının miktarına hükmet-

mek gerekecektir.  

5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin son fık-

rası hükmü yukarıda açıklanan hususlar muvace-

hesinde ele alındığında aşağıdaki hususular orta-

ya çıkmaktadır: 

1.Kanun hükmü gereği olarak kurulması 

gereken denetim (otomasyon) sisteminin 

kurulmaması ihmali bir suçtur. 

2.Suçun maddi unsuru olan fiilde hareket 

(ihmal suretiyle) ve netice birbirine bitişik-

tir. 

3.Otomasyon sisteminin kurulu olmadığı bir 

bayi bakımından netice mütemadidir, yani 

ani olarak gerçekleşip sona ermemiş belirli 

bir süre devam etmiş/etmektedir. 

4.Otomasyon sisteminin kurulu olmadığı her 

bir bayi bakımından birden fazla fiil ve bir-

den fazla ihlal mevzubahistir.  

 

Sonuç 

Tüm anlatılanlar birlikte değerlendirildiğinde, 

dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından sözleşmeli 

bayilerinde otomasyon sisteminin kurulmaması 

konusunda tek bir bayi bakımından 5326 sayılı 

Kanun’un 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

ikinci cümlesi uyarınca temadinin varlığı kabul 

edilerek buna göre hüküm verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Zira tek bir bayi bakımından, 

otomasyon sisteminin kurulmaması ile kabahat 

oluşur ancak her an yeniden oluşmaz, kesintisiz 

olarak devam eder.  

Otomasyon sisteminin kurulmadığı her bir bayi 

bakımından ise,5326 sayılı Kanun’un 15 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi uya-

rınca gerçek içtimaının varlığı kabul edilerek 

buna göre hüküm verilmesi gerektiği kıymetlen-

dirilmektedir. Zira birden fazla fiil ile birden 

fazla ihlale sebep olunması halinde 5326 sayılı 

Kanun suçta teselsül müessesini benimseme-

mekte, gerçek içtima kurallarına göre hüküm 

tesis edileceğini belirtmektedir. Bu nedenle, 

5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin son fık-

rasının dağıtıcı lisansı sahibi tarafından ihlal 

edilmesi halinde, bu ihlal ile ilgili her bir bayi 

bakımından yapılan ihlallerin tek bir fiil veya 

ihlal olarak değerlendirilmesine olanak bulun-

mamaktadır.  

Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından sözleşmeli 

bayilerinde otomasyon sisteminin 

kurulmaması konusunda tek bir bayi 

bakımından 5326 sayılı Kanun’un 15 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 

uyarınca temadinin varlığı kabul edilerek 

buna göre hüküm verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Zira tek bir bayi 

bakımından, otomasyon sisteminin 

kurulmaması ile kabahat oluşur ancak her an 

yeniden oluşmaz, kesintisiz olarak devam eder.  
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Kaldı ki, suçta teselsül 5326 sayılı Kanun ile 

kabul edilmiş olsaydı dahi, bu kendi başına ye-

terli olmayacak, “birden fazla fiillerin bir suç 

işleme kararına bağlanması” keyfiyetinin ayrıca 

araştırılması ve tespit edilmesi gerekecekti. An-

cak bu araştırmaya gerek yoktur, zira 5326 sayılı 

Kanun suçta teselsül müessesini kabul etmemek-

tedir.  

Dipnotlar 

[1] Biz bu çalışmada suç kavramını hem cürüm hem 

de kabahatleri kapsayacak şekilde geniş olarak kul-

landık.  

 [2] Biz bu çalışmada suç genel teorisine ilişkin hu-

suslarda şu kaynağı esas aldık: Dönmezer, S, Erman, 

S; “Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku: Cilt I, II, III”, 

Beta Basım Yağım Dağıtım A.Ş., 1994. 

[3] Fıkra gerekçesi şu şekildedir: “Maddenin ikinci 

fıkrasında,  Türk Ceza Kanununun zincirleme suça 

ilişkin hükümlerinin kabahatler açısından uygulana-

mayacağı vurgulanmıştır.  Bir kabahatin birden fazla 

işlenmesi durumunda gerçek içtima hükümlerine gö-

re, her bir fiille ilgili olarak ayrı ayrı idarî para ceza-

sına karar verilecektir.” 
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CAN EFFECTIVE USE OF BIG DATA  ACCELERATE  THE DEREGULATION 

PROCESSES? 

Mustafa SEZGİN 

I 
t is hard to claim whether deregulation pro-

cess is inevitable or not; however, it is de-

sirable in any liberal economy that govern-

ments should look for opportunities to perform it 

in order to enhance competition. As like the de-

regulation processes experienced in some indus-

tries, e.g. in US airline industry, because of the 

innovations in products and processes, can big 

data be the driving force of new deregulatory 

processes in highly regulated industries? 

Before answering the question ‘yes’ or ‘no’, we 

should reevaluate the causes of regulations con-

sidering the possible implementations and ef-

fects of Big Data especially in highly regulated 

industries. Current regulatory policies are in ef-

fect due to the existing market failures and inef-

fectiveness of anti-trust policies to overcome 

them. According to the economic theory, there 

have been various market failures such as mo-

nopoly, non-existence of markets, information 

asymmetry, negative externalities etc. that affect 

the industries in different context. Big data may 

reduce the market shaping importance of some 

of these market failures that result in excessive 

regulations in particular industries. But, How 

can big data make that much difference? First of 

all, effective use of big data can reduce negative 

externalities by publicizing hindered or not gen-

erated information. With the increasing availa-

bility and transparency of refined data, actions of 

companies will be more exposed to public 

knowledge that will transform economic behav-

iors of companies in line with minimization of 

negative externalities. Considering the current 

sensitiveness about social and environmental 

responsibilities of companies, big data will im-

prove the transparency and accountability of 

companies to its stakeholders. Another signifi-

cant effect of big data can be about decreasing 

the information asymmetry among regulators, 

companies and consumers. Facilitating con-

sistent flow of real time data will erode the pow-

er of regulated companies that will make some 

sort of regulations redundant. Furthermore, as 

like a domino-effect, availability of excessive 

data, tightened information gap and hence allevi-

ated regulatory burden may promote develop-

ment of new business models that may transform 

the regulated industries. For instance, it may 

contribute to the expansion of targeted markets, 

diversification of target consumer groups and 

development of new services that will create the 

environment for development of new business 

models such as enabling active participation of 

consumers into the electricity trading with their 

consumptions and roof-top electricity generation 

capacities. 

From the market point of view, all those effects 

of big data may play a substantial role in balanc-

ing the powers of market participants including 

the companies, consumers and the regulator by 

Effective use of big data can reduce negative 

externalities by publicizing hindered or not generated 

information.  

Another significant effect of big data can be 

about decreasing the information asymmetry 

among regulators, companies and consumers.  
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enhancing the consumer power and eroding the 

bargaining power of companies. Provision of 

relevant and meaningful data by the regulatory 

authorities and companies will enable and ease 

consumers to benchmark possible available op-

tions existing in the industry that will exacerbate 

their mobility. For instance, existence of relevant 

and meaningful information may lead consumers 

to shift their electricity service provider easily 

considering the price or quality of service. More-

over, big data will not only increase the consum-

er power but also may change the consumers’ 

behaviors and perceptions. Changing consum-

ers’ behaviors and perceptions may bring about 

new business models and companies that may 

enrich the competitive environment in the exist-

ing industries. All these possible and expected 

positive results will drive competition up, im-

prove the market economy and result in deregu-

lation of currently regulated industries. 

What about the regulator side of those possible 

developments? Successful use of big data will 

reduce or eliminate regulation requirements, and 

decrease the regulatory cost burden. Its effective 

integration in to public administration will 

change the focus on conventional roles of public 

authorities from regulation to monitoring and 

supervision, and increase their efficiency in their 

operations. This transformation in the roles of 

public administrations in a deregulated market 

will be not only because of the reduction of reg-

ulatory burden but also because of the develop-

ment of new mechanisms based on big data to 

seek public interest. Furthermore, extended use 

of big data will also encourage policy developers 

and implementers to prefer market-based mecha-

nisms in a deregulated industry on behalf of reg-

ulatory approaches. For example, current mar-

-based emission trading mechanisms, such as 

EU ETS, which play a significant role in CO2 

reduction, can be considered as successful inte-

gration of big data in to regulated industries that 

are replacing extensive amount of regulatory 

burden. 

Bottom line, I think the question come to our 

mind different this time. How can we use big 

data to incorporate currently regulated markets 

in to market economy without creating regulato-

ry burdens over the whole economy? 

Successful use of big data will reduce or 

eliminate regulation requirements, and decrease 

the regulatory cost burden. 
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NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE BULANIK MANTIK  

YÖNTEMİYLE RİSK ANALİZİ 

Mustafa YAVUZDEMİR 

1. Risk faktörlerinin tanımlanması 

Enerji yatırım projelerinde risk analizinin doğru 

bir şekilde planlanması ve uygulanması, inşaat 

sektörü gibi diğer sektörlerdeki projelerdeki risk 

analizinden çok daha fazla önem arz etmektedir. 

Çünkü elektrik enerjisi yatırımlarındaki olası 

para ve zaman kayıpları, Türkiye gibi hızla bü-

yüyen ülkelerde sadece yatırımcısını değil aynı 

zamanda tüm ticarethaneleri, sanayi kuruluşları-

nı ve hane halkını önemli ölçüde ilgilendirmek-

tedir. 

Yenilenebilir enerji projeleri proje süresince 

ekstra maliyet ve süre aşımına sebep olabilecek 

ve hatta projenin yapılabilirliğini engelleyebile-

cek çeşitli risklere maruz kalmaktadır. Ülkemiz 

hidroelektrik potansiyelinin yüksek oluşu, yeni-

lenebilir enerji yatırımlarında mevcut alım ga-

rantisi, yeterli ve olgunlaşmış teknolojinin varlı-

ğı gibi etkenler hidroelektrik santral proje yatı-

rımlarını cazip hale getirmekte, asıl faaliyet alanı 

enerji olmayan pek çok sermaye sahibi de bu 

yatırımları gerçekleştirmek istemektedir. Nehir 

tipi hidroelektrik santral projelerinin yatırım ma-

liyetlerinin yüksek, işletme maliyetlerinin düşük 

olması yatırım aşamasında risk yönetimini ve 

risk yönetiminin birincil adımı olan risk tanımla-

masını daha önemli hale getirmektedir.  

Nehir tipi hidroelektrik santral projelerinde yatı-

rım maliyetinin doğru bir şekilde hesaplanması 

rüzgar, güneş gibi diğer yenilenebilir projelere 

göre biraz daha güçtür. Çünkü arazi jeolojisi, 

şebeke bağlantısı ve çevresel sorunlar diğer sant-

ral projelerine göre maliyeti artıran önemli bir 

husus olabilmektedir. Örneğin, özellikle tünel 

inşaatı sırasında kaya oluşumu beklenirken, gev-

şek zemin gibi sürprizlerle karşılaşılabilmekte ve 

projede gerçekleşen maliyetler planlananın çok 

üzerinde olabilmektedir. Dolayısıyla hidroelekt-

rik santral projelerinde zemin etütleri çok iyi bir 

şekilde yapılmalı, projeler hakkında fizibilite 

aşamasında yeterli veri toplanmalı ve olası risk-

ler öngörülmelidir.  Ülkemizde bu konuda yetiş-

miş eleman sıkıntısı bulunmamakta olup yeterli 

teknik bilgi düzeyine ulaşılmıştır. Ancak, yatı-

rımcıların veri toplama, mühendislik ve araştır-

ma safhalarını zaman ve para kaybı olarak gör-

memeleri, fizibilitelerin bir an önce tamamlan-

masını değil en doğru şekilde tamamlanmasını 

talep etmeleri gerekmektedir. Fizibiliteler harita 

üzerinden değil, sahada gerekli ve yeterli ölçüm-

ler yapılarak tamamlanmalı, mümkün olduğu 

kadar her proje sahası için akım gözlem istas-

yonlarının kurulması ve yeterli zaman aralığında 

ölçüm yapılması gerekmektedir. EPDK’ya elekt-

rik üretim lisansı başvurusunda bulunan ve/veya 

lisans almış pek çok tüzel kişinin hidroelektrik 

santral projeleri için revize fizibilite raporu ile 

kurulu güç artışı için lisans tadili talebinde bu-

lunması da fizibilitelerin doğru şekilde yapılma-

dığını göstermektedir. Yanlış fizibiliteler telafisi 

güç sonuçlar doğurmakla birlikte ülkeye para ve 

zaman kaybettirmektedir. 

Literatür incelendiğinde, inşaat sektöründe genel 

olarak karşılaşılabilecek riskler ve bu risklerin 

sınıflandırılmasına yönelik pek çok çalışma bu-

Enerji yatırım projelerinde risk analizinin doğru bir 

şekilde planlanması ve uygulanması, inşaat sektörü 

gibi diğer sektörlerdeki projelerdeki risk analizinden 

çok daha fazla önem arz etmektedir.  
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lunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları Tab-

lo1’de sunulmuştur. İnşaat proje risklerinin de-

ğerlendirilmesini amaçlayan değişik çalışmalar-

da sektörden elde edilen bulgulara dayanarak 

farklı yaklaşımların sunulduğu ve literatürde yer 

alan birçok nicel ve nitel analiz tekniğinin kulla-

nıldığı görülmektedir.  

Ancak genel inşaat riskleri, nehir tipi HES proje-

lerinde karşılaşabilen risklerin sadece bir kısmını 

oluşturmaktadır [1]. İnşaat projelerinde risk ana-

lizini dikkate alan pek çok çalışma olmasına rağ-

men yenilenebilir enerji projeleri konusunda ya-

pılan risk analizi çalışmaları oldukça sınırlıdır. 

Klasik proje risk analiz yöntemlerinde risk de-

ğerlemesi etki ve olasılık değerlerinin çarpımıyla 

hesaplanırken sözel faktörlerin etkisi genellikle 

ihmal edilir. Monte Carlo Simülasyonu ve Tor-

nado Grafiği gibi mevcut nicel risk analiz yön-

temleri sayısal verilere ihtiyaç duymaktadır. An-

cak, risk analizi ile ilgili bilgilerin çoğu sayısal 

olmayan verilerdir. Bu bilgiler günlük yaşamda 

kullandığımız sözcük ve cümlelerle ifade edilen 

ve “bulanık bilgi” olarak nitelendirilebilen bilgi-

lerdir. “Zayıf jeolojik formasyon” veya “ istik-

rarsız politika” gibi belirsizlik ifadeleri bu kate-

goriye girmektedir [2]. 

Bu çalışmada nehir tipi hidroelektrik santral pro-

jelerinin analizinde kullanılmak üzere, uzman 

görüşmeleri ve literatür incelemesi sonucunda 9 

adet risk faktörü belirlenmiştir. Belirlenmiş olan 

risk faktörleri şunlardır; jeolojik yapı (proje sa-

hasının jeolojik özellikleri), arazi kullanımı ve 

kamulaştırma, çevresel konular (ÇED), şebeke 

bağlantısı (iletim-dağıtım sistemine bağlantı), 

sosyal kabul (projenin santral ve civarı yerleşik 

hayata etkisi), doğal afet (deprem, sel, heyelan, 

toprak kayması, fırtına), kanun ve diğer mevzuat 

değişiklikleri, altyapı ve ulaşılabilirlik (proje 
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sahası ulaşım yolları), gelir (nakit akışı ve bekle-

nen kar). 

2. Yöntem 

Belirlenen risk faktörleri ve bu faktörlerin değer-

lendirme kriterleri Tablo 3’te verilmiştir. Risk 

faktörlerinin bağıl önem derecelerinin belirlen-

mesi için, EPDK’dan nehir tipi hidroelektrik 

santral projesi üretim lisansı almış şirketlerin, bu 

tip projelerde deneyim sahibi uzman proje yöne-

ticilerine yönelik anket çalışması yapılmıştır. 

Ankete 16 adet farklı proje yöneticisi katılmış, 1 

adet anket verilerin tutarlı olmamasından dolayı 

elenmiş ve toplam 15 ayrı proje için risk değer-

lendirmesi yapılmıştır. Risk faktörleri likert öl-

çeğine göre 1’den 5’e kadar sınıflandırılmış 

olup, 1 “çok düşük riski” ve 5 “çok yüksek riski” 

ifade etmektedir.  

Tablo 2 ankette risk analizi yapılan hidroelektrik 

santraller, bulundukları iller ve risk indekslerini 

göstermektedir. Tablo 2 incelendiğinde nehir tipi 

hidroelektrik santrallerin risklerinin illere göre 

anlamlı bir sınıflandırma yapılamayacağı, risk 

indekslerinin coğrafi konumdan bağımsız oldu-

ğu, proje sahasının özelliklerinin belirleyici ol-

duğu görülmektedir. 

Ankete katılan uzmanlara, projelerindeki risk 

faktörlerini belirlenen kriterlere göre 1’den 5’e 

kadar skorlamaları istenmiş ve ayrıca projelerin-

deki 8 ana maliyet kalemi (proje tasarımı, inşaat 

işleri, elektromekanik ekipman, hidromekanik 

HESLER İLLER Risk Endeksi HESLER İLLER Risk Endeksi 

HES 1 Mersin 0,39 HES 9 Düzce 0,86 

HES 2 Kahramanmaraş 0,43 HES 10 Düzce 0,58 

HES 3 Trabzon 0,84 HES 11 Adana 0,33 

HES 4 Trabzon 0,55 HES 12 Trabzon 0,66 

HES 5 Kahramanmaraş 0,88 HES 13 Adana 0,48 

HES 6 Adıyaman 0,85 HES 14 Adana 0,66 

HES 7 Bilecik 0,45 HES 15 Trabzon 0,62 

HES 8 Osmaniye 0,61       

Tablo 2. Hidroelektrik santrallerin bulundukları iller ve risk indeksleri 

Şekil 1. Anket sonuçlarına göre risk faktörlerinin bağıl önemlilikleri 
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ekipman, şebeke bağlantısı, arazi kullanımı ve 

izinler, finansal giderler ve ilave giderler) için 

planlanan ve gerçekleşen maliyetleri paylaşma-

ları talep edilmiştir. 

Anketi cevaplayan uzmanlar nehir tipi hidroe-

lektrik santral projeleri için en önemli risk fak-

törlerini “Şebeke Bağlantısı” ve “Arazi Kullanı-

mı ve Kamulaştırma” olarak belirlemişlerdir. 

Anket sonuçları Şekil 1’de verilmiştir. 

Bulanık Mantık Matrisleri 

Belirlenen 9 risk parametresinin (Tablo 3) her 

biri için, her bir sütunda 0’dan 5’e kadar olan 

Risk Faktörü Skor (1) Skor (2) Skor (3) Skor (4) Skor (5) 

Jeolojik Yapı 

Kaya Kütlesi 

Kalitesi Çok iyi 

(RQD= %80-%

100)  

Kaya Kütlesi 

Kalitesi  iyi 

(RQD= %60-%

80)  

Kaya Kütlesi 

Kalitesi orta 

(RQD= %60-%

40)  

Kaya Kütlesi 

Kalitesi zayıf 

(RQD= %40-%0)  

Kaya Kütlesi Kali-

tesi Çok zayıf 

(Yüksek su seviye-

li toprak)  

Arazi Kullanımı ve 

Kamulaştırma 

  

Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki 

taşınmaz  

Orman  Hazine arazisi  
Özel mülkiyet, 

tarım arazisi  

Özel mülkiyet, 

Yerleşim alanı  

Çevresel Konular 

  

Proje ÇED kapsam 

dışı  

“ÇED Olumlu” 

kararı var  

Projenin “ÇED 

Olumlu” kararı var 

ama ÇED yönet-

meliğinde belirti-

len duyarlı bölge-

de.  

Projenin “ÇED 

gerekli değildir” 

kararı var.  

Projenin “ÇED 

gerekli değildir” 

kararı var ama 

ÇED yönetmeliğin-

de belirtilen duyar-

lı bölgede.  

Şebeke Bağlantısı 

  

Şebeke bağlantı 

noktasına uzaklık 

< 1km  

Şebeke bağlantı 

noktasına uzaklık 

= 1-5 km  

Şebeke bağlantı 

noktasına uzaklık 

= 5-10 km  

Şebeke bağlantı 

noktasına uzaklık 

>10 km  

Bağlantı kısıtı var  

Sosyal Kabul 

  

Yerel halkla geniş 

katılımlı toplantı-

lar düzenlendi, hiç 

itiraz yok.  

Yerel halka bir kez 

toplantı düzenlen-

di, itiraz yok.  

Yerel halka geniş 

katılımlı toplantı-

lar düzenlendi, 

etkilenenlerle ilgili 

gerekli önlemler 

alındı.  

Proje bazı kişile-

rin arazi ve su 

kullanımını etkili-

yor.  

Proje bazı kişilerin 

arazi ve su kullanı-

mını tamamen 

ortadan kaldırıyor.  

Doğal Afet 

  

Gerçekleşme olası-

lığı < %1  

Gerçekleşme olası-

lığı %1-%10  

Gerçekleşme olası-

lığı %10-%30  

Gerçekleşme 

olasılığı %30-%

50  

Gerçekleşme olası-

lığı >%50  

Kanun ve diğer mev-

zuat değişiklikleri 

  

Ülkede hidroelekt-

rikle ve diğer 

yenilenebilir enerji 

kaynakları ilgili 

çok güçlü yasal 

düzenlemeler var.  

Ülkede hidroelekt-

rikle ve diğer 

yenilenebilir enerji 

kaynakları ilgili 

güçlü yasal düzen-

lemeler var.  

Ülkede hidroelekt-

rikle ve diğer 

yenilenebilir enerji 

kaynakları ile ilgili 

yasal düzenlemeler 

var.  

Ülkede hidroe-

lektrikle ilgili 

yasal düzenleme-

ler yok.  

Ülkede yenilenebi-

lir enerji kaynakla-

rı ile ilgili yasal 

düzenlemeler yok.  

Altyapı ve Ulaşılabi-

lirlik 

  

Bölgedeki yol ağı 

kalitesi çok yük-

sek  

Bölgedeki yol ağı 

kalitesi yüksek  

Bölgedeki yol ağı 

kalitesi orta  

Bölgedeki yol ağı 

kalitesi düşük  

Bölgedeki yol ağı 

kalitesi çok düşük  

Gelir 

  

Tasarım debisinin 

gerçekleşme olası-

lığı %80-%100  

Tasarım debisinin 

gerçekleşme olası-

lığı %60-%80  

Tasarım debisinin 

gerçekleşme olası-

lığı %40-%60  

Tasarım debisinin 

gerçekleşme 

olasılığı %20-%

40  

Tasarım debisinin 

gerçekleşme olası-

lığı < %20  

Tablo 3. Risk faktörlerinin değerlendirilme kriterleri 
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sayıların bulunduğu 1 x 5 girdi matrisi oluşturul-

muştur. Eğer bir parametre için sonuç 3 ise girdi 

matrisi (I); 

I = [ 0 0 1 0 0 ] 

şeklinde olmaktadır. 

Ayrıca, her risk parametresi “j” için hesaplanan 

üyelik değerleriyle, bulanık derecelendirme 

(fuzzygrading) matrisi FGj elde edilmektedir. Bu 

matris, risk parametreleri için skorlama yapan 

kişinin muhtemel skorlama hatasına dayanmak-

tadır. Bu çalışmada kullanılan derecelendirme 

matrisi FG; 

FG=   

şeklindedir.  

FGj ve Ijmatrisleri, anket çalışmasına katılan 

uzman yargılarını içermekte ve bulanık mantık 

hesaplamalarının temelinde yatan belirsizliği 

kapsamaktadır. 

Bulanık değerlendirme (fuzzy assesment) matrisi 

FA, girdi matrisi (I) ile bulanık derecelendirme 

matrisinin (FG) çarpılmasıyla elde edilmektedir 

[3]. 

FAj = Ij .FGj  (j= 1 den 9 a kadar) 

Üyelik derece matrisi ise, parametrelerin ağırlı-

ğının (w) bulanık değerlendirme matrisi (FA) ile 

çarpılması ve tek sıralı bir matriste sonuçlanan 

sütunların toplanmasıyla elde edilmektedir [4]. 

 MD = w . FA 

Nehir tipi hidroelektrik santral projelerinin birim 

yatırım tutarının hesaplanması için üyelik fonk-

siyonu kullanılarak bir Risk İndeksi ( R ) tanım-

lanmıştır. 

R =  

Aij, i ve j nitelikleri arasında üyelik fonksiyonu 

eğrisinin altında kalan alan olarak tanımlanırken, 

AT eğri altındaki toplam alandır.(i=1,2,3,4 ve 

j=i+1). Bu şekilde 5 kademeli bir risk ölçeği ge-

liştirilmiştir; “R” değeri, 0 ile 0,2 arasındaysa 

çok düşük risk, 0,2 ile 0,4 arasında düşük risk, 

0,4 ile 0,6 arasında orta risk, 0,6 ile 0,8 arasın-

daysa yüksek risk ve 0,8 ile 1 arasında ise çok 

yüksek riskli proje olarak tanımlanmıştır. 

3. Hidroelektrik santrallerin yatırım maliyet-

leri 

Bir hidroelektrik santral projesinin yatırım mali-

yeti temel olarak iki ana grupta toplanabilir: in-

şaat işleri ve elektromekanik ekipman. İnşaat 

maliyeti genelde hidroelektrik santral projeleri-

nin ana yatırım maliyet bileşenini oluşturur.  

İnşaat maliyeti her zaman proje sahasına özgü 

(site-specific) olmaktadır. Değişik jeolojik for-

masyonlar ve topoğrafyanın karakteristiği inşaat 

maliyetini artırabilmekte, aynı kapasiteli iki hid-

roelektrik santralin bile inşaat maliyeti farklı 

olabilmektedir [5]. 

Elektromekanik ekipman (türbin, generatör, kab-

lo ve kontrol sistemleri vs.) maliyeti ise,  inşaat 

maliyetinin aksine, dünya piyasalarını takip eder 

ve proje sahasının jeolojisine göre değişmez. 

Örneğin, türbin fiyatları güç ile doğru orantılı ve 

düşünün karekökü ile ters orantılı olarak değiş-

mektedir.  

Hidroelektrik santral projelerinde kW başına 

yatırım maliyetlerindeki değişiklik, genellikle 

proje sahasının yerel özelliklerinden dolayı 

artan inşaat maliyetlerinden 

kaynaklanmaktadır. . Ancak kurulu gücün 5 

MW’ın altında olduğu hidroelektrik santral 

projelerinde elektromekanik ekipman maliyeti 

baskın maliyet olabilmektedir. 
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Dolayısıyla, hidroelektrik santral projelerinde 

kW başına yatırım maliyetlerindeki değişiklik, 

genellikle proje sahasının yerel özelliklerinden 

dolayı artan inşaat maliyetlerinden kaynaklan-

maktadır. Ancak kurulu gücün 5 MW’ın altında 

olduğu hidroelektrik santral projelerinde elektro-

mekanik ekipman maliyeti baskın maliyet olabil-

mektedir. Kapasite arttıkça baskın maliyet inşaat 

maliyeti olmaktadır [6]. Mevcut iletim veya da-

ğıtım hatlarından uzak bölgelerde, iletim hattının 

yapılması toplam maliyeti önemli ölçüde artıra-

bilmektedir. Ayrıca ulaşım yollarının ve altyapı-

nın olmadığı bölgelerde bu yolların açılması da 

maliyeti artıran unsurlardır.  

Toplam yatırım maliyeti, proje tasarımı, iş gücü 

ve malzeme maliyeti ve sahanın özelliklerine 

göre çok fazla değişiklik gösterebilmektedir. 

Toplam maliyet üzerinde inşaat maliyetinin pa-

yının büyük olması, iş gücü ve malzeme maliye-

tinin diğer yenilenebilir projelere göre hidroe-

lektrik santral projelerinde çok daha önemli rol 

oynadığını göstermektedir. 

 İnşaat işleri 

 Rezervuar inşaatı 

 Tünel veya kanal inşaatı 

 Santral binası inşaatı 

 Ulaşım yollarının inşaatı 

 Şebeke bağlantısı 

 Mühendislik ve satın alma 

 Planlama, fizibilite ve izinler  

gibi gruplara ayrılabilir. 

Büyük ölçekli hidroelektrik santrallerin toplam 

yatırım maliyetleri 1.000 $/kW ile 3.500 $/kW 

arasında değişmektedir. Ancak, bu aralığın dı-

şında olan projelere de rastlamak mümkündür. 

Örneğin, daha başka bir amaç için kurulmuş 

(taşkın kontrolü, sulama, içme suyu) olan baraj-

ların hidroelektrik santrallere dönüştürülmesinin 

maliyeti 500 $/kW olabilmekte, veya çok uzak 

sahalarda altyapı, ulaşım yolları ve iletim hatla-

rının olmadığı bölgelerde bu maliyet 3.500 $/

kW’ın üzerine çıkabilmektedir [7]. 

Ayrıca birim yatırım maliyeti, düşü ve kurulu 

güç arttıkça azalmaktadır. Yüksek düşü ile, aynı 

kurulu güç değerine ulaşmak için daha az debiye 

ve dolayısıyla daha az hacimde suya ihtiyaç ol-

duğundan daha düşük çapta hidrolik yapılara 

ihtiyaç duyulmakta ve bu da maliyeti düşürmek-

Şekil 2. Hidroelektrik santral projelerinin maliyetleri [8] 
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tedir. 

Hidroelektrik santrallerin yatırım maliyetleri 

üzerinde yapılan bazı çalışmaları özetleyen gra-

fik Şekil 2’de verilmiştir. 

Hall ve diğerleri, Amerika Birleşik Devletle-

ri’nde bulunan 2155 hidroelektrik santral projesi 

üzerinde geniş bir maliyet analizinin yapıldığı 

çalışmada, hidroelektrik santral projelerinde ya-

tırım maliyetinin 500 $/kW ile 6.000$/kW ara-

sında değiştiğini, ortalama yatırım maliyetinin 

1.650 $/kW olduğunu, ve incelenen projelerin %

90’ının maliyetinin 3.350 $/kW’ın altında oldu-

ğunu tespit etmişlerdir [9]. 

Benzer bir çalışma, toplam kapasitesi 202 GW 

olan 250 proje arasında 2003 yılında yapılmış ve 

hidroelektrik santrallerin yatırım maliyetinin 450 

$/kW ile 4.500 $/kW arasında olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Görüldüğü üzere, yapılan çalışmalar değişik so-

nuçlar vermektedir. Ancak, hidroelektrik santral-

lerin indirgenmiş enerji maliyeti (LCOE) hesap-

lamalarında genellikle 1.000 $ / kW – 3.000 $ / 

kW aralığı kullanılmaktadır. 

4. Önerilen metodun uygulaması 

Daha önce belirtildiği gibi, konusunda uzman 

proje yöneticilerine uygulanan anket ile hidroe-

lektrik santral projelerinin risklerinin, belirlenen 

kriterlere göre skorlanması istenmiş ve elde edi-

len verilerle bulanık mantık yöntemiyle risk de-

ğerlemesi yapılarak her bir proje için risk indek-

si hesaplanmıştır.  

Risk indeksi 0,85 olan, yani çok yüksek riskli 

HES 6 projesinin yatırım maliyet analizi ise 

Tablo 4’te görülmektedir. HES 6 projesinin ku-

rulu gücü 6,946 MWm’dir. Planlanan ve gerçek-

leşen maliyetler arasındaki farklarla ilgili açıkla-

malara da tabloda yer verilmiştir.  

Tablo 4. HES 6 Projesinin yatırım maliyet analizi 
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HES 6 projesi ile ilgili olarak, örneğin jeolojik 

yapı parametresi incelenecek olursa, proje saha-

sındaki kaya kütlesinin kalitesi [10] (RQD= %60

-%40) olduğu için, ve aynı zamanda Tablo 3’de 

belirlenen kriterlere göre proje yöneticisi tarafın-

dan 3 olarak puanlanmış ve risk değeri orta risk 

olarak belirlenerek girdi matrisi I = [ 0 0 1 0 0 ] 

şeklinde oluşturulmuştur. 

Jeolojik yapı I1 girdi matrisi için FG1 = [ 0 0,2 1 

0,2 0] olarak hesaplanır. Bu matriste ikinci ve 

dördüncü sütundaki 0,2 değerleri, bu parametre-

nin risk skorunun 3 yerine 2 veya 4 olma olası-

lıklarını ifade etmektedir. Bu değerler, bulanık 

mantık yöntemindeki aşamalardan biri olan 

“bulanıklaştırma” işleminin uygulanması olmak-

tadır. 

Bulanık derecelendirme matrisi (FG) bağıl 

önemlilik (w) ile çarpılarak bulanık değerlendir-

me matrisi FA1 = [0,00 0,02 0,08 0,02 0,00] elde 

edilir. Bu işlemler tüm parametreler için uygula-

nır ve 9 x 5 boyutundaki bulanık değerlendirme 

matrisi elde edilir. 

Daha sonra her bir parametre için elde edilen 

bulanık değerlendirme matrislerinin sütunları 

toplanır ve üyelik sınıflandırma matrisi (MD) 

elde edilir. 

MD = [0,023  0,146 0,496  0,367 0,246 ]  

Elde edilen üyelik sınıflandırma matrisi ile A12, 

A23, A34, A45 ve AT alanları hesaplanır. 

A12 = ((0,023 +0,146) / 2) = 0,085 

A23 = ((0,146+0,496) / 2) = 0,321 

A34 = ((0,496+0,367) / 2) = 0,432 

A45 = ((0,367+0,246) / 2) = 0,307 

AT = A12 + A23 + A34 + A45 = 1,144 

HES 6 projesinin risk indeksi, 

 

R =  = 0,85, 

çok yüksek risk olarak bulunur. 

Çok yüksek riskli HES 6 projesinin toplam yatı-

rım tutarı Tablo 4’te görüldüğü üzere 37.206.942 

TL olarak gerçekleşmiştir. Tesis toplam kurulu 

gücü 6,946 MWm olduğundan birim yatırım 

No Risk Faktörü Skor W 

Girdi Mat-

risi 

Bulanık Derecelendirme 

Matrisi Bulanık Değerlendirme Matrisi 

1 Jeolojik Yapı 3 0,077 0 0 1 0 0 0 0,2 1 0,2 0 0,000 0,015 0,077 0,015 0,000 

2 Arazi Kullanımı ve Kamulaştırma 1 0,023 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Çevresel Konular 4 0,114 0 0 0 1 0 0 0 0,2 1 0,6 0,000 0,000 0,023 0,114 0,069 

4 Şebeke Bağlantısı 4 0,087 0 0 0 1 0 0 0 0,2 1 0,6 0,000 0,000 0,017 0,087 0,052 

5 Sosyal Kabul 2 0,069 0 1 0 0 0 0 1 1 0,2 0 0,000 0,069 0,069 0,014 0,000 

6 Doğal Afet 4 0,111 0 0 0 1 0 0 0,2 1 0,2 0 0,000 0,022 0,111 0,022 0,000 

7 Kanun ve diğer mevzuat değişiklikleri 3 0,083 0 0 1 0 0 0 0,2 1 0,2 0 0,000 0,017 0,083 0,017 0,000 

8 Altyapı ve Ulaşılabilirlik 5 0,125 0 0 0 0 1 0 0 0 0,6 1 0,000 0,000 0,000 0,075 0,125 

9 Gelir 3 0,115 0 0 1 0 0 0 0,2 1 0,2 0 0,000 0,023 0,115 0,023 0,000 

ÜYELİK SINIFLANDIRMA MATRİSİ (MD) 0,023 0,146 0,496 0,367 0,246 

RİSK INDEKSİ ( R ) 

0,085 0,321 0,432 0,307 1,144 

A12 A23 A34 A45 AT 

R= 0,85 Çok yüksek risk 

Tablo 5. HES 6 Projesi için Bulanık Risk Değerlemesi 
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tutarı 5.356.600 TL/MWm (6,496 x 

1.600.000TL/MWm) olarak hesaplanır. HES 6 

projesi Mart 2010’da üretim lisansı almış ve Ka-

sım 2012’de işletmeye girmiştir. Belirtilen tarih-

ler arasında aylık bazda Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası (TCMB) ABD doları alış kuru 

Tablo 6’da verilmiştir. 

Mart 2010- Kasım 2012 tarihleri arasındaki orta-

lama ABD dolar kuru 1,6627 TL olarak gerçek-

leşmiştir. Buna göre, HES 6 projesinin birim 

yatırım tutarı 3.221,6 $/kW olarak hesaplanır. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak, uzman proje yöne-

ticilerine uygulanan nehir tipi hidroelektrik sant-

ral projelerinin risk değerlendirmesi anketinden 

elde edilen verilerin bulanık mantık yöntemiyle 

analizi sonucunda ortaya çıkan risk indeksine 

göre hidroelektrik santrallerin ortalama birim 

yatırım tutarı Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Bulanık derecelendirme matrisinin risk indeksi 

değerlerine etkisi sınırlıdır. Kullanılan derece-

lendirme matrisi FG değiştirilerek analiz tekrar 

gerçekleştirilmiştir ve sonuçların değişmediği 

gözlemlenmiştir.  

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci 

maddesi; “Bu Kanunun amacı;elektriğin yeterli, 

kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle 

uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına su-

nulması için, rekabet ortamında özel hukuk hü-

kümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açı-

dan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi 

piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağım-

sız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.” 

şeklinde düzenlenmiştir. Mali açıdan güçlü bir 

piyasanın oluşması için mali açıdan güçlü tüzel 

kişilerin bu piyasayı oluşturması beklenir. Bu 

gücün kontrolü de temel olarak asgari sermaye 

şartının aranması ve teminat mektubu talep edil-

mesi olarak uygulamada yer almaktadır.  

Aylar Dolar Kuru (TL) Aylar Dolar Kuru (TL) Aylar Dolar Kuru (TL) 

Mar.10 1,5157 Şub.11 1,5928 Oca.12 1,764 

Nis.10 1,4739 Mar.11 1,5363 Şub.12 1,7375 

May.10 1,5665 Nis.11 1,5141 Mar.12 1,7729 

Haz.10 1,5737 May.11 1,5859 Nis.12 1,7489 

Tem.10 1,5045 Haz.11 1,6157 May.12 1,8404 

Ağu.10 1,5209 Tem.11 1,6733 Haz.12 1,8065 

Eyl.10 1,4434 Ağu.11 1,7454 Tem.12 1,7864 

Eki.10 1,4301 Eyl.11 1,8512 Ağu.12 1,8111 

Kas.10 1,4991 Eki.11 1,7458 Eyl.12 1,7847 

Ara.10 1,5376 Kas.11 1,8409 Eki.12 1,7853 

Oca.11 1,5991 Ara.11 1,8889 Kas.12 1,7774 

Tablo 6. Mart 2010-Kasım 2012 tarihleri arası TCMB ABD Doları Alış Kuru [11]  

Kaynak: TCMB 

Risk İndeksi Birim Yatırım Maliyeti ($ /kW) 

Çok Düşük: 0-0,2 500-1.000 

Düşük: 0,2-0,4 1.000-1.500 

Orta: 0,4-0,6 1.500-2.000 

Yüksek:0,6-0,8 2.000-2.500 

Çok Yüksek: 0,8-1 2.500-3.500 

Tablo 7. Risk Endeksine göre birim yatırım  

maliyeti ($/kW) [12] 
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23/01/2013 tarih ve 2989 sayılı EPDK Başkanlık 

Oluru ile belirlenen ve asgari sermaye yükümlü-

lüğünün hesaplanması ile EPDK’ya sunulacak 

banka teminat mektubu tutarlarının hesaplanma-

sında kullanılan kaynak bazındaki toplam birim 

yatırım tutarları belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, 23/05/2010 tarih ve 27589 sa-

yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü 

giren, 11/05/2012 tarih ve 2557/12 sayılı Kurul 

Kararı ile,banka teminat mektubu tutarı tespit 

formülü olarak uygulanan formülden de görüle-

ceği üzere, üretim tesislerinin kurulu güçlerinin 

yanı sıra, EPDK tarafından öngörülen toplam 

birim yatırım tutarının teminat mektubu hesapla-

malarında etkisi büyüktür. 

Sonuç 

Türkiye’nin kullanılabilir en önemli yerli ve ye-

nilenebilir enerji kaynağı yüksek teknik potansi-

yeli ve olgunlaşmış teknolojisiyle hidroelektrik 

enerjidir. Hidroelektrik enerjinin payının artan 

bir şekilde Türkiye’nin enerji politikasında yer 

alması, termik enerji kaynakları açısından büyük 

ölçüde dışa bağımlı olan ülkemiz için oldukça 

önemlidir. 

Ülkemizin hidroelektrik potansiyel açısından 

zengin olması ve henüz kullanılmayan potansi-

yelinin yüksek olmasından dolayı hidroelektrik 

santral yatırımlarının bir süre daha devam etmesi 

beklenmektedir. 

Türkiye gibi hızlı büyüyen ülkelerde enerji yatı-

rımlarının, ekonomik büyüme hızını yakalaması, 

bu yatırımların planlanan süre ve maliyetler çer-

çevesinde tamamlanmasını gerektirmektedir. 

Bunun için enerji yatırım projelerinde risklerin 

tanımlanması ve yönetilmesi çok önemlidir.  

Klasik proje risk analiz yöntemlerinde risk de-

ğerlemesi etki ve olasılık değerlerinin çarpımıyla 

hesaplanırken, sözel faktörlerin etkisi genellikle 

ihmal edilir. Ancak, risk analizi ile ilgili bilgile-

rin çoğu sayısal olmayan, sözel verilerdir. Bula-

nık mantık yöntemi, sözel ifadeleri sayısallaştır-

madaki başarısı nedeniyle bu çalışmada tercih 

edilen risk analiz yöntemi olmuştur. 

EPDK’dan üretim lisansı almış nehir tipi hidroe-

lektrik santral projelerinin yöneticilerine uygula-

nan anketlerde elde edilen verilerin analizi sonu-

cunda nehir tipi hidroelektrik santral projelerin-

de en önemli risk faktörlerinin “şebeke bağlantı-

sı” ve “arazi kullanımı ve kamulaştırma” olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Şebeke bağlantısının en önemli risk faktörü çık-

masının nedenleri arasında aynı havzada bulu-

nan hidroelektrik santrallerin tesis edilecek olan 

dağıtım merkezine bağlanmaları ve bu dağıtım 

merkezinin yapılmasında diğer hidroelektrik 

santral projelerindeki aksamaların projeyi etkile-

mesi ve bağlantı noktası değişikliğinden dolayı 

yapılacak olan enerji nakil hattı mesafesinin uza-

ması ile inşaat ve kamulaştırma maliyetini artır-

ması olduğu düşünülmektedir. 

Kamulaştırma ve arazi kullanımının da diğer 

faktörlere göre daha yüksek çıkması, fizibilite 

aşamasında kamulaştırma bedellerinin tam ola-

rak tespit edilememesi, kamulaştırma ile ilgili 

yapılan mevzuat değişiklikleri, açılan davalar 

gibi nedenlerle sürecin uzaması veya tıkanması 

gösterilebilir. 

Çalışmanın sonucunda elde edilen “şebeke bağ-

lantısı” ve “arazi kullanımı ve kamulaştırma” 

risk faktörlerinin ülkedeki tüm hidroelektrik 

santral projeleri için en önemli risk faktörü oldu-

EPDK’dan üretim lisansı almış nehir tipi 

hidroelektrik santral projelerinin yöneticilerine 

uygulanan anketlerde elde edilen verilerin 

analizi sonucunda nehir tipi hidroelektrik 

santral projelerinde en önemli risk faktörlerinin 

“şebeke bağlantısı” ve “arazi kullanımı ve 

kamulaştırma” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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ğunu söylemek ve genelleştirme yapmak için 

yapılan çalışma sayısı yetersizdir. Bu konuda 

daha çok çalışma yapılması ve bu çalışmalarda 

da aynı sonuçların elde edilmesi halinde ülkede-

ki nehir tipi hidroelektrik santral projelerinin en 

önemli risk faktörleri açısından genelleştirme 

yapılabilmesi mümkün olacaktır. 

Ayrıca, yapılan çalışmanın diğer kaynaklar ba-

zında (rüzgar, güneş vs.) yapılması, düzenleyici 

kurumun daha doğru kararlar vermesi için önem 

teşkil etmektedir. 

Diğer yandan, yapılan analizin sonuçlarına göre, 

nehir tipi hidroelektrik santral projelerinin risk-

lerinin illere göre anlamlı bir sınıflandırma yapı-

lamayacağı, risk indekslerinin coğrafi konumdan 

bağımsız olduğu, proje sahasının özelliklerinin 

belirleyici olduğu görülmektedir. Tablo 2’de 

görüldüğü üzere, Trabzon ilinde yer alan HES 3 

projesi 0,84, HES 4 projesi 0,55 risk indeksine 

sahiptir.  

Bu çalışmanın amaçları arasında, önerilen meto-

doloji ile yatırımcılara riskli hidroelektrik santral 

projeleri için yatırım kararı verilirken daha akılcı 

bir yaklaşımla maliyet aşımı ve süre uzatımı 

problemlerini öngörebilmelerine yardımcı olma-

nın yanı sıra; EPDK’nın asgari sermaye ve temi-

nat mektubu hesaplama yöntemlerinin geliştirile-

rek değiştirilmesi gerektiği ve bilimsel bilgi dü-

zeyinde EPDK’nın düzenleyici rolünün gerçek-

leştirilmesine katkı sağlamak gibi hususlar yer 

almaktadır. 

Örneğin, bu çalışmada yer alan HES 6 ve HES 

10 projelerinin maliyetleri ve risk indeksleri in-

celendiğinde görüleceği üzere, projelerin risk 

indekslerinin ve dolayısıyla birim yatırım mali-

yetlerinin önemli değişiklikler gösterebileceği 

(HES 6 için 0,85;HES 10 için 0,58) tespit edil-

miştir. Bu nedenle, asgari sermaye ve teminat 

mektubu tutarlarının proje risk indeksine göre 

kademeli olarak hesaplanmasının daha gerçekçi 

sonuçlara ulaşılması için faydalı olabileceği de-

ğerlendirilmektedir. 

HES 6 projesi 6,946 MW kurulu gücünde bir 

proje olduğu için, 1.600.000 TL/MW kabulüne 

göre proje için öngörülen yatırım tutarı 

11.113.600 TL iken, gerçekleşen yatırım tutarı 

37.206.942 TL olmuştur. Aynı şekilde, HES 10 

projesi 8,24 MW kurulu gücünde bir proje oldu-

ğu için, 1.600.000 TL / MW kabulüne göre proje 

için öngörülen yatırım tutarı 13.184.000 TL 

iken, gerçekleşen yatırım tutarı 23.000.000 TL 

olmuştur. 

Analiz sonuçlarından elde edilen ve risk indeksi-

ne göre birim yatırım maliyetini veren tablo kul-

lanıldığında, HES 6 projesi “çok yüksek riskli” 

proje olduğu için, birim yatırım tutarının 2.500-

3.500 $/kW olduğu tahmin edilmiştir. Yatırım 

dönemindeki dolar kuru dikkate alınıp gerekli 

hesaplamalar yapıldığında projenin 3.221,6 $/

kW birim yatırım tutarına sahip olduğu ve çok 

yüksek riskli projeler için önerilen maliyet aralı-

ğında (2.500-3.500 $/kW) kaldığı görülmektedir. 

Aynı şekilde HES 10 projesi “orta riskli” bir 

proje olduğu için proje birim yatırım tutarı 1.500

-2.000 $/kW olarak tahmin edilmiş ve yatırım 

dönemindeki dolar kuru dikkate alınıp gerekli 

hesaplamalar yapıldığında projenin 1.650,4 $/

kW birim yatırım tutarına sahip olduğu ve orta 

riskli projeler için önerilen maliyet aralığında 

(1.500-2.000 $/kW) kaldığı görülmektedir. 

Proje birim yatırım tutarlarının belirlenmesinde 

daha bilimsel ve sistematik bir yaklaşım için, 

EPDK’ya üretim lisansı başvurusunda bulunacak 

tüzel kişiler için DSİ tarafından istenen proje 

Yapılan analizin sonuçlarına göre, nehir tipi 

hidroelektrik santral projelerinin risklerinin 

illere göre anlamlı bir sınıflandırma 

yapılamayacağı, risk indekslerinin coğrafi 

konumdan bağımsız olduğu, proje sahasının 

özelliklerinin belirleyici olduğu 

görülmektedir.  
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fizibilite raporlarında, rantabilite yanında risk 

skorlarının da hesaplanması zorunluluğunun ge-

tirilmesiyle birlikte, projeler için istenecek asgari 

sermaye ve teminat mektubu tutarları için daha 

doğru hesaplamalar yapılması mümkün olabile-

cektir. 

Sonuç olarak, hidroelektrik enerji her şeyden 

önce ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azal-

tan, temiz ve yenilenebilir enerji türü olduğun-

dan tercih edilmesi gereken ve azami ölçüde ya-

rarlanılması gereken bir enerji kaynağıdır. Bu 

projeler ülke ekonomisine de büyük katkı sağlar-

ken çevreye rağmen değil çevreyle birlikte kulla-

nıma sunulmalı ve proje bazında riskler hem 

yatırımcı hem de düzenleyici kurum olan  EPDK 

tarafından doğru analiz edilerek istenen maliyet 

ve süre içerisinde tamamlanması sağlanmalıdır.  
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B 
u makalede, Türkiye için aylık bir 

elektrik talep ve puant modeli tasarlan-

mış ve sonuçları paylaşılmıştır. Model 

çalışmasının temel amacı, mevsimsel etkiler ile 

sanayi üretiminin etkilerini ayrıştırmaya çalış-

maktır. Makale sonunda 2014 yılına ait aylık 

tahminler, o aylara ait tahmini hava sıcaklıkları 

ve sanayi üretim endeksi tahminleri ile yapılmış-

tır. Bu makalede sunulan yeniliklerden en önem-

lisi, aylık çalışma günlerini ağırlıklandırarak 

parametre olarak kullanmasıdır. 

Model tasarımı 

Arz güvenliğinin sağlanması için temel şartlar-

dan biri de öngörülebilirliktir. Bu öngörülebilir-

lik kısa, orta ve uzun dönem olarak üç döneme 

ayrılır. Kısa dönem ile 6 ay'a kadar olan dönem 

kastedilmektedir. 

Şüphesiz bu öngörülebilirlik için en önemli araç-

lardan biri modeller-talep tahminleridir. Ülke-

mizde talep tahmini denilince daha çok yıllara 

sair elektrik ve enerji talebi anlaşılmasına rağ-

men, bu çalışmada Aylık Elektrik Modeli anlatı-

lacaktır. 

Bu tip modelleri de dikkate alarak yapılan aylık 

ve yıllık planlamalar hem sistem işletmecisinin 

işini kolaylaştırmakta, hem de olası uç (extreme) 

olaylara karşı bir uyarı niteliği taşımaktadır. Mo-

delleme aşamasında özellikle sıcaklık ve sanayi 

üretimine duyarlı bir model tasarımı hedeflen-

miştir. 

Temel olarak, modeli oluşturmak için elde bulu-

nan veriler: 

 2010-2013 aylık elektrik tüketimi 

 Sanayi Üretim endeksi 

 İstanbul ve Ankara için ortalama aylık 

sıcaklık bilgileri (Heating Degree 

Days-HDD, Cooling Degree Days-

CDD hesaplanması için)  

 Aylık iş ve tatil günleri kullanılmıştır. 

Bunun yanında Güven Endeksi, Kapasite Kulla-

nım Oranı ve Otomobil Üretimi gibi verilerde 

modelin hazırlanması aşamasında kullanılmış 

fakat tatmin edici sonuç alınamamıştır. 

Söz konusu model oluşturulduktan sonra ise, 

modeli çalıştırmak için gereken veriler 

 Sanayi Üretim Endeksi tahminleri 

 Ankara ve İstanbul için Aylık sıcaklık 

tahminleri (Ortalama sıcaklıktan sap-

ma tahminleri) 

 Son 12 ayın elektrik talebi 

 Çalışma ve Tatil gün sayısıdır. 

Sıcaklık faktörü 

Modelde Ankara ve İstanbul için aylık maksi-

mum, minimum ve ortalama sıcaklıklar kullanıl-

mıştır. Sıcaklık ile elektrik talebi arasında para-

bolik bir ilişki bulunmaktadır.  

Elektrik talebinde mantıksal olarak, belirli bazı 

sıcaklıkların altında veya üstünde  

 Hava soğudukça 

 Hava ısındıkça 

talebin artması beklenir. Grafik 1 ve Grafik 

2’den de anlaşıldığı kadarı ile sıcaklık ve talep 

TÜRKİYE AYLIK ELEKTRİK TALEP MODELİ 

Mehmet Fatih USLU, Barış SANLI, Tansel TEMUR 
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arasında parabole yakın bir ilişki var olduğu 

gözleniyor. Yani sıcaklık 15.5 C- 18 C aralığın-

da bir yerdeyken talep dip yaparken bu sıcaklık-

ların sağına ve soluna giderken talepte parabolik 

bir artış gözlenmektedir.  

Sıcaklıklar modelde doğrudan kullanılmamış 

olup, hdd (ısıtma gün sayısı) ve cdd (soğutma 

gün sayısı) hesabıyla kullanılmıştır. İstanbul ve 

Ankara’nın hdd ve cdd’leri arasında şöyle bir 

ilişki bulunmaktadır: 

HDD_ISTANBUL= 0,574439303437*HDD_ANKARA– 20,0891422929 

CDD_ISTANBUL= ,64451666436*CDD_ANKARA 

Hdd’nin hesaplanmasında eşik değer 15.5 oC, 

cdd’nin hesaplanmasında ise eşik değer 21 oC 

kabul edilmiştir. Puantları hesaplamak için yal-

nız bir gün için soğutma miktarı da ayrıca hesap-

lanmıştır.  

Ağırlıklı elektrik tüketimi 

Tatil günlerindeki elektrik talebinin çalışma gün-

lerindeki elektrik talebinden daha az olacağı bi-

linmektedir. Bir ayın elektrik talebini hesapla-

mak için çalışma ve tatil günlerinin ayrı ayrı de-

ğerlendirilmesi gerekir. Bu detay modelin daha 

doğru sonuç vermesini sağlamaktadır.  Grafik 

3’te ağırlıklı tüketime ilişkin bir grafik görül-

mektedir. 

Çalışma günleri için 1, tatil günleri için 0,87 bi-

rim elektrik tüketimi gerçekleştiği varsayılmıştır. 

Bu varsayım son yılların ortalamasından çıkarıl-

mıştır. 

Sanayi Üretim Endeksi 

Bir diğer model parametresi sanayi üretim en-

deksidir.  Ekonomik büyüme ile ilişkili olduğun-

dan sanayi üretim endeksi parametresinin kulla-

nılması,  Güven Endeksi, Kapasite Kullanım 

Oranı ve Otomobil Üretimi parametrelerine göre 

çok daha iyi sonuç vermiştir. Geçmiş ayların 

sanayi üretimi endeksine ilişkin Grafik 4 hazır-

lanmıştır. 

Elektrik Talep Modeli 

Elektrik talebinin modellenmesi aşamasında 

EViews kullanılmıştır. Modelde görüldüğü gibi 

elektrik talebini hesaplamak için bir sene öncesi-

nin elektrik talebi de kullanılmıştır. Bunun bir 

Grafik 1. Çalışma günleri için Sıcaklık-Talep 

ilişkisi  

Grafik 2. Tatil günleri için Sıcaklık-Talep ilişkisi  

Grafik 3. Ağırlıklı tüketim 
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sebebi mevsimselliğin yansıtılmasında kolaylık 

sağlamasıdır. Sıcaklığın elektrik talebi ile ilişki-

sinin bir parabolik yapısı olduğu daha önce anla-

tılmıştı. Modelde görüldüğü gibi Ankara’nın 

HDD’si bu amaçla kullanılmış ve kayda değer 

bir anlam bulmuştur. Fakat CDD için bu durum 

oluşmamıştır. 

EViews çıktısına baktığımızda 12 ay öncesinin 

Elektrik Talebi ve Ağırlıklı Tüketimin (Çalışma 

gününe göre hesaplanan) çok anlamlı olduğunu 

görmekteyiz. En çok anlamlı olanı ise İstan-

bul’un CDD’sidir. Yaz aylarında klima yükleri-

nin artması elektrik talebini doğal olarak artır-

maktadır. 

Bu modelden Sanayi Üretim Endeksinin ve hava 

sıcaklıklarının elektrik talebine ne ölçüde etki 

ettiği gözlemlenebilir.  

Elektrik Ani Puant Modeli 

Modelde puantı hesaplamak için bir sene öncesi-

nin elektrik talebi ve puant değerleri kullanılarak 

hem mevsimselliğin etkileri hem de puant ve 

elektrik talep ilişkisi yansıtılmıştır.  

CDD ve HDD bilgileri yerine (ki onlar zaman 

faktörü içermektedir) en sıcak gün için CD 

(soğutma derecesi) bilgisi kullanılmıştır. HD 

(Isıtma derecesi) parametresi modeli olumsuz 

etkilediği için kullanılmamıştır. 

Sonuçlar 

Model Excel dosyasında hazırlandıktan sonra, 

geçmiş 12 aylık elektrik talebi, geçen ayki Sana-

yi Üretim Endeksi, hesaplanacak aylar için çalış-

ma ve tatil gün sayısı belirlenmiştir. Ayrıca her 

bir senaryo için; Ankara ve İstanbul için mevsim 

normallerinden sapma derecesi (oC), Sanayi Üre-

tim Endeksinde beklenen artış değerlerinin tah-

mini rakamları yerleştirilmiştir. 

Modelin çıktı görüntüleri Grafik 5 ve 6’da görül-

mektedir. 

Ankara ve İstanbul sıcaklıklarını Ocak ayı için 3 

derece azaltıp, Mayıs ve Temmuz aylarını 3 de-

rece artırıldığında oluşan durum Grafik 7’de gö-

rülmektedir. 

Hesaplamalar içerideki sayfalarda yapılmakta ve 

ana ekranda sadece grafikler gözükmektedir. 

Bu aşamada model oldukça geliştirilmeye ihti-

yaç duymasına rağmen, Türkiye'de bu konudaki 

çalışmalar için bir başlangıç çalışmasıdır.  

2013 ve 2014 yılları için senaryolar 

Senaryo1 – Mevcut Durum:  Ankara ve İstanbul 

sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredece-

Grafik 4. Sanayi üretim endeksi 

          

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          

          
ELK_TALEP(-12) 0.320929 0.043542 7.370549 0.0000 

SANAYI_URETIM-45 58.54046 12.76819 4.584868 0.0001 
HDD_ANK^2 0.005131 0.001511 3.394966 0.0023 

CDD_IST 17.01709 1.573378 10.81564 0.0000 
HDD_IST 4.562411 1.708584 2.670287 0.0131 

AGIRLIKLI_TUKETIM 281.3665 32.63939 8.620456 0.0000 
          

          
R-squared 0.960433     Mean dependent var 19828.63 
Adjusted R-squared 0.952520     S.D. dependent var 1385.314 
S.E. of regression 301.8597     Akaike info criterion 14.42979 
Sum squared resid 2277982.     Schwarz criterion 14.70733 
Log likelihood -217.6617     Hannan-Quinn criter. 14.52026 
Durbin-Watson stat 1.394169       
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          

          

(MAX_PUANT(-12)/ELK_TALEP(-12))*ELK_TALEP 0.638204 0.101016 6.317877 0.0000 

ELK_TALEP^0.5 86.10437 24.14264 3.566486 0.0012 

CD_ANK+CD_IST 61.17880 21.89578 2.794091 0.0090 

          

          

R-squared 0.890325     Mean dependent var 34269.84 

Adjusted R-squared 0.883013     S.D. dependent var 2409.845 

S.E. of regression 824.2465     Akaike info criterion 16.35332 

Sum squared resid 20381471     Schwarz criterion 16.48937 

Log likelihood -266.8299     Hannan-Quinn criter. 16.39910 

Durbin-Watson stat 1.912113       

          

          

Elektrik Ani Puant Modelinin Eviews Çıktısı 

Grafik 5. Modelin çıktıları 

Grafik 6. Modelin çıktıları 
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ği varsayılmıştır. Sanayi üretim endeksi aylık 1 

puan artacağı kabul edilmiştir.  

Senaryo2-Yüksek Senaryo:  Ankara ve İstanbul 

sıcaklıklarının mevsim normallerine göre kış 

aylarında 2-3 derece daha düşük olacağı yaz ay-

larında ise 2-3 derece daha yüksek olacağı varsa-

yılmıştır. Sanayi üretim endeksi ise aylık 2 puan 

artacağı kabul edilmiştir. 

Senaryo3-Düşük Senaryo:  Ankara ve İstanbul 

sıcaklıklarının mevsim normallerine göre kış 

aylarında 1-2 derece daha yüksek olacağı yaz 

aylarında ise 1-2 derece daha düşük olacağı var-

sayılmıştır. Sanayi üretim endeksi ise aylık 0,7 

puan artacağı kabul edilmiştir. 

Aylık sonuçlar Tablo 1 ve Grafik 8-9’da göste-

rilmiştir. 

Grafik 7. Modelin çıktıları (Sıcaklık uyarlaması sonrası) 

  Elektrik Talebi (Milyon kWh) Ani Maksimum Puant  (MW) 

Ay Senaryo1 Senaryo2 Senaryo3 Senaryo1 Senaryo2 Senaryo3 

Ekim 13 18.573,3 18.631,8 18.555,7 32.921,0 33.005,9 32.895,5 

Kasım 13 19.645,6 20.217,4 19.397,0 34.642,0 35.469,9 34.281,2 

Aralık 13 21.598,9 22.633,7 21.022,7 36.648,4 38.091,4 35.841,8 

Ocak 14 22.243,6 23.396,1 21.610,5 37.692,1 39.301,4 36.804,3 

Şubat 14 20.175,2 20.955,1 19.855,8 36.828,2 38.008,5 36.343,6 

Mart 14 21.096,5 21.685,8 20.762,9 35.094,4 35.895,3 34.639,9 

Nisan 14 19.519,2 19.928,9 19.396,2 33.949,5 34.532,8 33.774,3 

Mayıs 14 19.440,0 19.908,3 19.299,5 33.696,9 34.360,3 33.497,5 

Haziran 14 20.051,9 21.599,8 19.383,3 36.439,3 38.957,6 35.369,8 

Temmuz 14 22.410,8 24.578,8 21.180,2 37.540,1 40.858,6 35.605,8 

Ağustos 14 22.042,7 23.741,7 21.322,0 38.693,4 41.387,1 37.526,1 

Eylül 14 19.761,5 20.464,0 19.550,7 35.153,5 36.181,8 34.844,3 

Ekim 14 19.463,1 20.242,9 19.229,1 34.709,9 35.839,4 34.369,9 

Kasım 14 20.440,5 21.898,3 19.901,3 36.019,8 38.006,1 35.286,0 

Aralık 14 22.479,2 24.548,6 21.507,4 37.997,2 40.654,9 36.749,9 

Tablo 1. Aylık Sonuçlar 
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Sonuçlara göre 2013 ve 2014 yılı elektrik talebi 

ve ani puant değerleri Tablo 2’deki gibi hesap-

lanmıştır. 

*Bu yazıdaki tüm fikir, görüş ve öneriler yazarların 

kendi fikirleri olup, ilişkili oldukları veya isimlerinin 

geçtiği kurumlara atfedilemezler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elektrik Talebi Ani Maksimum Puant 

  Senaryo1 Senaryo2 Senaryo3 Senaryo1 Senaryo2 

Senar-

yo3 

2013 243.843,6 245.508,8 243.001,2 38.274,0 38.274,0 38.274,0 

2014 249.124,3 262.948,5 242.999,1 38.693,4 41.387,1 37.526,1 

Grafik 8-9. Aylık sonuçlar 

Tablo 2. 2013-2014 elektrik talebi ve ani puant değerleri 
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