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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. 
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Bu yayında 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 
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gereğince izinsiz kullanılması yasaktır. 

Yazı içerikleri, dergi ve yazar ismi 

kaynak gösterilerek kullanılabilir.  

Merhabalar, 

2014 yılının  ilk sayısı ile karşınızdayız. Şubat ayında hem internet 

sitesinde hem de basılı olarak okuyabileceğinin Enerji Piyasası 

Bülteni’nin 31. sayısında dolu dolu on tane yazıya yer verdik. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından tarih tadında yazılara, doğal gaz 

piyasasından elektrik piyasasına, akaryakıt piyasasından nükleer 

enerjiye, LNG’den enerji bilişim güvenliğine çok geniş bir 

perspektifle enerji ve enerji piyasaları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı 

gelişmeler bu sayımızda ilginize ve bilginize sunulmakta. 

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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HİDROLİK KAYNAĞA DAYALI ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN ÖNLİSANS 

SÜRECİ 

Hacı Yusuf ÇINAR 

Giriş 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

(Kanun)’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası-

nın (z) numaralı tanımı ve aynı tanımın yer aldı-

ğı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 

(Yönetmelik)’ne göre önlisans; üretim faaliye-

tinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim 

tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, 

izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için 

belirli süreli verilen izni ifade etmektedir. Ta-

nımdan da anlaşılacağı üzere önlisans, elektrik 

piyasası faaliyetlerinden sadece üretim faaliyeti 

için verilen bir ön izin niteliğinde olup gerekli 

yatırımların başlaması için de bir ön şarttır. 

Kanun ve Yönetmelikte yer alan önlisans ve li-

sans tanımları ile önlisans ve lisansa ilişkin hü-

kümler incelendiğinde “yatırım”ın lisansla başla-

dığı, önlisansın yatırıma imkan sağlayan izin, 

onay veya ruhsatların dayanağını teşkil ettiği 

sonucu çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle yatırımın 

başlangıcı, üretim lisansının verildiği tarih ol-

maktadır. Nitekim Kanunun 5 inci maddesinin 

yedinci fıkrasının ilk cümlesi “Üretim lisansı 

başvurusunda bulunan tüzel kişiden, önlisans 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesini müteaki-

ben üretim tesisinin lisansında belirlenen inşaat 

süresi içerisinde kurulmaması hâlinde irat kay-

dedilmek üzere, kurulmak istenen üretim tesisi-

nin niteliğine ve büyüklüğüne göre yatırım tu-

tarının yüzde onunu geçmemek üzere teminat 

mektubu alınır…”  hükmünü içermekte olup 

dolaylı da olsa yatırımı lisans dönemine özgüle-

mekte ve bu dönemle sınırlamaktadır. Ancak, 

“yatırım” ifadesinin Kanun ve ikincil mevzuatta 

doğru bir şekilde kullanılmadığını belirtmek ge-

rekmektedir. Zira üretim tesisi kurmak isteyen 

bir tüzel kişi önlisans almadan çok daha önce 

örneğin fizibilite raporu hazırlatmak gibi yatırım 

kapsamına girecek birçok iş ve işlemde bulun-

maktadır. Ayrıca, önlisans ve üretim lisansı ayrı-

mı ve önlisans kapsamında yapılması gereken iş 

ve işlemler de düşünüldüğünde “yatırım” keli-

mesi yerine “inşaata başlama” ifadesinin kulla-

nılmasının ve anlaşılmasının doğru olacağı düşü-

nülmektedir. Bu minvalde önlisansı, üretim tesi-

sinin inşaatına başlanması için gerekli inşaat 

öncesi yükümlülüklerin teminini sağlamaya yö-

nelik verilen izin olarak tanımlamak uygun ola-

caktır.  

Önlisans süreci    

Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde elektrik pi-

yasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen 

bir tüzel kişinin öncelikle önlisans başvurusunda 

bulunması, gerekli yükümlülükleri tamamlama-

sını müteakiben önlisans alması ve önlisans sü-

resinde tamamlanması gereken yükümlülükleri 

süresi içerisinde ikmal etmesinin ardından da 

üretim lisansı alması gerekmektedir. Diğer bir 

deyişle üretim faaliyetinin yapılabilmesi için ilk 

önce önlisans ve sonra üretim lisansı olmak üze-

re iki tür lisans alınması öngörülmektedir. 

4628 sayılı Kanun ve mülga Elektrik Piyasası 

Lisans Yönetmeliği döneminde üretim faaliye-

tinde bulunmak isteyen bir tüzel kişiye gerekli 

yükümlülükleri tamamlamasını müteakiben doğ-

rudan üretim lisansı verilmekte idi. Üretim li-

sanslarına inşaat öncesi süre, inşaat süresi ve bu 

 
Önlisans elektrik piyasası faaliyetlerinden sa-

dece üretim faaliyeti için verilen bir ön izin 

niteliğinde olup gerekli yatırımların başlaması 

için de bir ön şarttır. 
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iki sürenin toplamından oluşan tesis tamamlan-

ma süresi dercedilmekteydi. 

Önlisans, Kanunla getirilen yeniliklerden biridir. 

Üretim faaliyeti için artık doğrudan üretim lisan-

sı verilmesi yerine öncelikle önlisans verilmesi, 

önlisans süresinde istenen izin, belge ve ruhsat-

ların alınması ile kamulaştırma v.b. hususların 

tamamlanmasını müteakiben de lisans verilmesi 

anlayışı benimsenmektedir. 

Yönetmelik çerçevesinde önlisans alınana kadar 

olan süreci aşağıdaki gibi kısaca özetleyebiliriz: 

1.DSİ tarafından Su Kullanım Hakkı Anlaş-

ması (SKHA) imzalamaya hak kazanıldığı-

na dair belgenin tüzel kişi ve Kuruma gön-

derilmesi 

2.Tüzel kişi tarafından önlisans başvurusunda 

bulunulması 

3.Kurum tarafından gerekli incelemenin ya-

pılması 

4.Eksik evrak bildirimi (eksikliklerin bulun-

ması halinde) 

5.Eksiklerin tamamlanmasını müteakiben 

başvurunun değerlendirmeye alınması 

6.Değerlendirmeye alınan önlisans başvuru-

suna ilişkin bilgilerin Kurum internet sayfa-

sında duyurulması 

7.Kurulacak üretim tesisinin iletim ve/veya 

dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kulla-

nımı hakkında TEİAŞ ve/veya üretim tesisi-

nin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım 

lisansı sahibi tüzel kişiden görüş istenmesi 

8.Kuruma sunulan görüşlerin, başvuru sahibi-

ne bildirilmesi 

9.Başvuru sahibinin, bağlantı ve sistem kulla-

nımı hakkında oluşturulan görüş veya gö-

rüşleri kabul etmesi halinde söz konusu gö-

rüşleri kabul ve taahhüt ettiğine ilişkin bel-

geyi, aksi halde gerekçeleri ile birlikte itira-

zını on iş günü içerisinde Kuruma sunması 

10.Kurul tarafından tüzel kişiye önlisans ve-

rilmesi ya da başvurunun reddedilmesi 

Önlisans başvurusunda bulunacak olan tüzel ki-

şilerin hangi bilgi ve belgeleri Kuruma sunması 

gerektiği 21/11/2013 tarihli ve 4709-7 sayılı Ku-

rul kararı ile “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile 

İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve 

Belgeler Listesi” (Liste) adı altında belirlenerek 

28/11/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlan-

mıştır. Başvuruda bulunacak olan tüzel kişilerin 

kaynak türüne göre bu listede yer alan bilgi ve 

belgeleri hazırlayarak kuruma sunmaları gerek-

mektedir. Nitekim anılan Listenin açıklamalar 

kısmının birinci maddesinde kaynak türüne göre 

hangi belgelerin Kuruma sunulması gerektiği 

açıkça belirtilmiştir. Hidrolik kaynağa dayalı 

önlisans başvurularında listenin 1, 2, 3, 4/a, 4/b, 

4/c, 4/ç, 4/d, 4/e, 5/a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 numa-

ralarında belirtilen belgelerin Kuruma sunulması 

yeterlidir. 

Önlisans başvurusu sırasında sunulması gere-

ken belgelere ilişkin açıklama   

Bilindiği üzere geçmiş dönemde, mülga Yönet-

melik çerçevesinde, üretim lisansı başvuruların-

da Kuruma sunulması gereken bilgi ve belgeler 

listesi yayımlanmıştır. Tüzel kişiler, mülga liste-

de yayımlanan belgeleri sunarak Kuruma üretim 

lisansı başvurusunda bulunmakta, varsa eksikle-

rin tamamlanmasını müteakiben başvuru incele-

me-değerlendirmeye alınmakta, bağlantı görüşü-

nün oluşmasını müteakiben üretim lisansı veril-

mesi Kurul kararı ile uygun bulunmakta, uygun 

bulma kararı kapsamında tüzel kişilerin esas söz-

leşmelerini elektrik piyasasına ilişkin mevzuata 

uygun hale getirmeleri, sermayelerini asgari 

miktara artırmaları, SKHA imzalamaları, öngö-

rülen miktarda teminat mektubu sunmaları ve 
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ÇED Yönetmeliği kapsamındaki kararı sunmala-

rı halinde de üretim lisansı verilmekteydi. Uy-

gun bulma Kurul Kararlarında yer verilen ve 

üretim lisansı alınmadan önce yerine getirilmesi 

gereken yükümlülüklerden SKHA imzalanması 

ve ÇED Yönetmeliği kapsamındaki kararın su-

nulması yükümlülüğü Yönetmelikle (m.17) önli-

sans süresinde tamamlanması gereken yükümlü-

lükler arasında sayılmıştır. Diğer üç yükümlülük 

ise önlisans başvurusu sırasında, başvuruda bu-

lunan tüzel kişinin sunması gereken yükümlü-

lükler olarak Listede yer almaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, önlisans başvurusunda bulunan tüzel 

kişinin anılan üç yükümlülüğü yerine getirdiğine 

ilişkin belgeleri ya başvuru sırasında ya da 15 iş 

günlük eksik evrak tamamlama süresi içinde 

Kuruma sunması gerekmektedir.  

Bu bağlamda, listedeki her maddenin ayrı ayrı 

incelenmesine ve istenen belgeler hakkında açık-

lama yapılması yerine önemli görülen bazı mad-

delere ve belgelere değinmekte fayda görülmek-

tedir: 

1) Önlisans başvurusunda bulunacak olan 

tüzel kişilerin esas sözleşmelerinde;  

- Başvuru sahibi tüzel kişinin anonim şirket ol-

ması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre 

borsada işlem görenler dışındaki paylarının na-

ma yazılı olduğuna ve hamiline yazılı pay senedi 

çıkarılamayacağına ilişkin hükme,   

- Önlisans sahibi tüzel kişi, üretim lisansı alının-

caya kadar, Yönetmelikte belirtilen istisnalar 

dışında, tüzel kişinin ortaklık yapısında değişik-

lik yapılamayacağına ilişkin Yönetmelikte öngö-

rülen mevcut hükme, 

- Önlisans sahibi tüzel kişinin pay senetlerinin 

nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılama-

yacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye mikta-

rının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme deği-

şikliklerinde Kurum onayı alınacağına ilişkin 

hükme,  

yer verilmesi zorunludur. Diğer bir ifadeyle önli-

sans başvurusunda bulunacak olan tüzel kişilerin 

esas sözleşmelerinin başvuru sırasında elektrik 

piyasasına ilişkin mevzuata uygun hale getiril-

miş olması istenmektedir. Esas sözleşmesinde 

söz konusu hususlara yer vermeyen tüzel kişilere 

aşağıda anlatılacağı üzere bir kereye mahsus ol-

mak üzere 15 iş günü süre verileceğinden, özel-

likle çok ortaklı şirketler ile halka açık şirketle-

rin bu hususa riayet etmeleri büyük önem arz 

etmektedir. 

Diğer taraftan, “Önlisans ile üretim lisansı baş-

vurusunda bulunacak olan tüzel kişiler için esas 

sözleşmede yer verilecek hususları gösteren ör-

nek metin” 02/12/2013 tarihli ve 37675 sayılı 

Daire Başkanlığı Olur’u ile kabul edilerek Kuru-

mumuz internet sitesinde yayımlanmıştır. 

2) Diğer önemli bir konu, önlisans başvuru-

sunda bulunan tüzel kişinin sermayesinin Kurum 

tarafından öngörülen miktara artırılmış olması 

hususudur. Yukarıda belirtildiği üzere, mülga 

Yönetmelikte lisans başvurusunda bulunan tüzel 

kişilerde sermaye yeterliliği aranmamakta idi. 

Lisans verilmesinin uygun bulunmasını müteaki-

ben şirketlerden sermayelerini artırmaları isten-

mekte idi. Mevcut Yönetmelikte ise artık önli-

sans başvurusunda bulunacak olan tüzel kişinin 

asgari sermaye şartını yerine getirmiş olarak Ku-

ruma başvuruda bulunması istenmektedir. Asga-

ri sermaye hesabında göz önünde bulundurulma-

sı gereken maddeler Yönetmeliğin 12 nci mad-

desinin beşinci fıkrası ile aynı maddenin 9 uncu 

fıkralarıdır. Bu hükümlere göre şirket asgari ser-

mayesinin üretim tesisi için Kurum tarafından 

öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde beşine, 

nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması 

için yapılan önlisans başvuruları açısından yüzde 

birine tekabül etmesi zorunludur. Asgari serma-

yenin hesaplanmasına baz alınan kaynak bazında 

birim yatırım tutarları 21/11/2013 tarihli ve 4709

-4 sayılı Kurul Kararı ile tespit edilmiştir. Söz 

konusu tablo aşağıda yer almıştır. Daha önce 



 

8 

Bülteni 
Enerji Piyasası 

* Şubat 2014 

Başkanlık Oluru ile kabul edilerek yayımlanmış 

olan tablo ile kıyaslandığında hidrolik kaynağa 

dayalı tesisler için birim yatırım tutarının 

2.000.000 TL’ye rüzgara dayalı olanlar için 

2.500.000 TL’ye ve kömüre dayalı olanlar için 

1.500.000 TL’ye artırıldığını, güneş için 

3.000.000 TL’ye düşürüldüğünü belirtmek ge-

rekmektedir. Buna göre örneğin 20 MW kurulu 

gücünde bir HES’e ilişkin önlisans başvurusu 

sırasında başvuru sahibi tüzel kişinin sermayesi-

nin asgari 2.000.000 TL olması gerekmektedir. 

3) Bir diğer önemli husus da teminat mektu-

bunun önlisans başvurusu aşamasında Kuruma 

sunulması zorunluluğuna ilişkindir. Önlisans 

başvurusunda bulunacak olan tüzel kişilerin Ku-

ruma sunmak zorunda oldukları teminat mektu-

bu tutarları 21/11/2013 tarihli ve 4709-6 sayılı 

Kurul kararı ile belirlenmiştir. Buna göre önli-

sans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerden 

MWm cinsinden beher kurulu güç (virgülden 

sonraki iki basamak dâhil) başına alınacak temi-

nat mektubu tutarının 10.000 (onbin) TL olması-

na, ancak bu tutarın hiçbir şekilde 5.000.000 

(beşmilyon) TL’yi aşmamasına karar verilmiştir. 

4) Yukarıdaki üç yükümlülüğe ek olarak önli-

sans alma bedelinin başvuru aşamasında yatırıl-

ması yükümlülüğüne de değinmek uygun ola-

caktır. Mülga Yönetmeliğe göre lisans alma be-

delinin yüzde biri oranındaki tutar eksik evrak 

tamamlama sürecinin sonunda ve inceleme-

değerlendirmeye almadan önce başvuru sahibin-

den talep edilmekteydi. Yönetmeliğe ve Listeye 

göre önlisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin 

dekontun başvuru aşamasında Kuruma sunulma-

sı gerekmektedir. Yerli doğal kaynaklar ile yeni-

lenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi 

kurmak üzere önlisans almak için başvuruda bu-

lunan tüzel kişilerden önlisans alma bedelinin 

sadece yüzde onu tahsil edilir. 2014 yılı için ge-

çerli önlisans alma bedeli 19/12/2013 tarihli ve 

4770 sayılı Kurul Kararı ile tespit edilerek 

31/12/2013 tarihli 28868 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. 

 Kaynak Türü 
Toplam Birim  

 Yatırım Tutarı (TL/MWm) 

Kömür 1.500.000 

Doğalgaz / LPG 1.000.000 

Fuel Oil / Nafta 1.000.000 

Hidro 2.000.000 

Rüzgar 2.500.000 

Jeotermal 2.100.000 

Biyokütle 1.900.000 

Güneş 3.000.000 

Nükleer 6.000.000 

Proses atık ısısı (*)    700.000 

Diğerleri 1.400.000 

Tablo. Kurul Kararındaki Elektrik Piyasasında 

Kaynak Bazındaki Toplam Birim Yatırım 

(*) Elektrik üretiminde ana kaynağın/yakıtın proses atık ısısı 

olduğu üretim tesisleri için geçerlidir.  

 
Bir diğer önemli husus da teminat mektubu-

nun önlisans başvurusu aşamasında Kuruma 

sunulması zorunluluğuna ilişkindir.  
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6 
446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

(EPK)’nun 7 nci maddesinin ikinci fıkra-

sının (c) bendinde üretim şirketlerinin 

Kurul tarafından belirlenen oranı aşmamak kay-

dıyla elektrik enerjisi ve kapasitesi alımı yapabi-

leceği düzenlenmiştir. Anlaşılan o ki söz konusu 

hükümle üretim şirketlerinin öncelikli olarak 

elektrik üretimi faaliyetine odaklanmalarının 

sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu hüküm 

üretim şirketlerinin lisansları kapsamında 

“tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi 

veya kapasitesini teminen, bir takvim yılı için 

lisansına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üre-

tim miktarının, Kurul tarafından belirlenen ora-

nını aşmamak kaydıyla elektrik enerjisi veya 

kapasitesi alımı” yapabileceğini söylemektedir. 

Bu yazıda EPK’nın 7 nci maddesinin ikinci fık-

rasının (c) bendindeki hükmün piyasa katılımcı-

larının hareket ve stratejilerinin dolayısıyla da 

piyasa üzerindeki olası etkileri üzerinde bir de-

ğerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 

Fıkrada üretim lisansı sahiplerinin lisansları kap-

samında yapabileceği faaliyetler değil de üretim 

şirketlerinin lisansları kapsamında yapabileceği 

faaliyetler sayıldığından söz konusu bendin or-

ganize sanayi bölgesi tüzel kişilerine de uygula-

nıp uygulanmaması gerektiği net olarak anlaşıla-

mamaktadır. Ancak Elektrik Piyasası Lisans Yö-

netmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası-

nın (ç) bendinde EPK’daki hüküm aynen korun-

makla birlikte bu hükmün üretim lisansı sahiple-

rine uygulanacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla 

üretim lisansı sahibi organize sanayi bölgesi tü-

zel kişilerinin de Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rulu tarafından belirlenen oranın altında elektrik 

enerjisi alımı yapabileceği yorumu yapılabilir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21/11/2013 

tarihindeki toplantısında almış olduğu 4709-3 

sayılı Kurul Kararı ile üretim lisansı sahiplerinin 

bir üretim şirketinin, tedarik etmekle yükümlen-

diği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen, 

bir takvim yılı için lisansına derç edilen yıllık 

elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde kırkı 

(%40) kadar olan miktarı veya kapasiteyi piya-

sadan satın alabileceğine karar vermiştir. Her ne 

kadar karar metninde üretim şirketi ifadesi yer 

alsa da organize sanayi bölgelerinin de lisansla-

rında yer alacak hükümler kapsamında söz konu-

su sınıra riayet edeceği değerlendirilebilir. 

Peki lisansa derç edilen üretim miktarı nasıl he-

saplanmaktadır?  

4709-3 sayılı Kurul Kararı ile aynı gün 

(21/11/2013) alınan 4709-2 sayılı Kurul Kararı 

(Bkz. Kutu 1) ile özetle 

- Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerin-

de, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bildiri-

len değerlerin; fiili üretimin bu değerden 

fazla gerçekleşmesi halinde ise gerçekleşen 

ELEKTRİK ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN PİYASADAN ALIM MİKTARINA 

İLİŞKİN KANUN HÜKMÜ VE KURUL KARARI HAKKINDA BİR  

DEĞERLENDİRME 

Ercüment CAMADAN  

 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

(EPK)’nun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının 

(c) bendinde üretim şirketlerinin Kurul tarafın-

dan belirlenen oranı aşmamak kaydıyla elektrik 

enerjisi ve kapasitesi alımı yapabileceği düzen-

lenmiştir.  kaynakları kullanan ve bunları ile-

tim hatları ile büyük tüketim merkezlerine taşı-

yan bir Türkiye geleceği tasvir etmektedir.  
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miktar veya ölçüm ve/veya fizibilite sonuçla-

rının akredite bir kuruluş tarafından belge-

lendirilmesi kaydıyla ölçüm ve/veya fizibili-

te sonuçlarındaki kapasite faktörüne karşılık 

gelen üretim miktarının, 

- Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında; 

ilgili kapasite faktörü (Bkz. Kutu 1’deki tab-

lo) karşılığı olan üretim miktarının; fiili üre-

timin bu değerden fazla gerçekleşmesi halin-

de ise gerçekleşen miktar veya ölçüm ve/

veya fizibilite sonuçlarının akredite bir kuru-

luş tarafından belgelendirilmesi kaydıyla 

ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarındaki ka-

pasite faktörüne karşılık gelen üretim mikta-

rının  

yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik ener-

jisi üreten tesislerin önlisans ve üretim lisansları-

na derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim 

miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami 

üretim miktarı olarak kabul edilmesi kararı veril-

miştir.  

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü 

maddesinde yenilenebilir enerji kaynakları dı-

şında diğer enerji kaynaklarına dayalı üretim 

lisanslarına, öngörülen ortalama yıllık üretim 

miktarının yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı 

olarak derç edileceği hükme bağlanmıştır. 

Kanun hükmü gereğince alınan 4709-3 sayılı 

Kurul Kararının yenilenebilir enerji kaynakla-

rından üretim yapan üretim lisansı sahiplerinin 

davranışlarını etkilemesi muhtemel midir?  

Söz konusu Kanun hükmü ve Kurul kararının 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üre-

ten piyasa katılımcılarından bazılarının davranış-

larını değiştirmesinin mümkün olduğu düşünül-

mektedir. İlk olarak bu üreticilerin ikili anlaşma-

larla serbest tüketicilere doğrudan enerji satma-

ları bir ölçüde kısıtlanmaktadır. Şöyle ki; 4709-2 

sayılı Kurul Kararına bakınca rüzgardan elektrik 

üreten bir tesisin yılda 3500 saat elektrik ürettiği 

kabulüyle yıllık üretim miktarının hesaplandığı 

görülmektedir. Gerçekte de durumun bu olduğu-

nu kabul edelim. Haftada beş gün üç vardiya 

çalışan bir sanayi tesisinde ise yılda yaklaşık 

6000 saat elektrik tüketilmektedir [1]. 3500 saat 

üretim yapabilen (ki yıldan yıla değişir) bir üre-

tim tesisinin piyasadan alabileceği %40 da dahil 

bu örnekteki tüketiciye enerji satması mümkün 

değildir. Dolayısıyla bu üreticinin doğrudan ikili 

anlaşmalarla enerji satma kapasitesinin düşeceği 

açıktır. Bu durumda enerji ikili anlaşmalarla sa-

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/11/2013 tarihli 

toplantısında; 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yedin-

ci fıkrası ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 

üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi gereğince 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten 

tesislerin önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek yıllık 

elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak 

yıllık azami üretim miktarı olarak; 

a) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde, DSİ Ge-

nel Müdürlüğü tarafından bildirilen değerlerin kabul edil-

mesine, ancak fiili üretimin bu değerden fazla gerçekleşme-

si halinde gerçekleşen miktar veya ölçüm ve/veya fizibilite 

sonuçlarının akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilme-

si kaydıyla ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarındaki kapasite 

faktörüne karşılık gelen üretim miktarının kabul edilmesine, 

    b) Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında; aşağıda 

yer alan ilgili kapasite faktörü karşılığı olan üretim miktarı-

nın kabul edilmesine, ancak fiili üretimin bu değerden fazla 

gerçekleşmesi halinde gerçekleşen miktar veya ölçüm ve/

veya fizibilite sonuçlarının akredite bir kuruluş tarafından 

belgelendirilmesi kaydıyla ölçüm ve/veya fizibilite sonuçla-

rındaki kapasite faktörüne karşılık gelen üretim miktarının 

kabul edilmesine, 

 

 

 

 

 

 
ve  29/09/2011 tarihli ve 3433-33 sayılı Kurul kararının 

yürürlükten kaldırılmasına, 

karar verilmiştir. 

Kaynak Saat Kapasite 

Faktörü (%) 
Rüzgar 3500 40 

Güneş 2000 22,8 

Biokütle 7000 80 

Jeotermal 8000 92 

Kutu 1. 4709-2 sayılı Kurul Kararı 
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dece belli büyüklük ve profile tüketicilere satıla-

bilecektir. 

Böyle bir durumda üreticinin davranışları deği-

şik şekillerde biçimlenebilir. Mesela 5346 sayılı 

Kanun kapsamında teşvik alabilen bir üretim 

tesisi yenilenebilir enerji kaynakları teşvik me-

kanizmasına girmeyi tercih ederek piyasadaki bu 

tür riskleri kendince bertaraf edebilir. Piyasadaki 

fiyatların 5346 sayılı Kanundaki destek bedelle-

rinin üzerinde olması halinde ortaya çıkabilecek 

gelir kaybı ise üreticinin bilerek veya bilmeyerek 

üstlendiği risktir. 

Bu durumda 5346 sayılı Kanun kapsamında teş-

vik alamayan üreticiler ise ürettikleri enerjiyi 

serbest tüketicilere değil de tedarik şirketlerine  

[2] satmayı tercih edebileceklerdir. Bu üreticile-

rin diğer alternatifi ise ürettikleri enerjiyi denge-

leme ve uzlaştırma piyasasında satmaktır. 5346 

sayılı Kanun kapsamında yer alan üreticiler de 

destekleme mekanizmasına girmek istememeleri 

halinde benzer biçimde tedarikçilere veya den-

geleme ve uzlaştırma piyasasında satış yapmayı 

seçebilirler.  

Kanun hükmü gereğince alınan 4709-3 sayılı 

Kurul Kararı yenilenebilir enerji kaynakların-

dan üretim yapanlar dışındaki üretim lisansı 

sahiplerinin davranışlarını etkiler mi?  

Termik santrallerde üretim yapan üreticiler için 

de üretim kapasiteleri ölçüsünde sattıkları enerji 

miktarının bir kısmını piyasadan alabilmek 

önemlidir. Bu üreticiler piyasadaki fiyatların 

kendi maliyetlerinin altında olması halinde taah-

hütlerini piyasadan alım yapmak suretiyle karşı-

layabileceklerini bilmek isterler. Hatta zaman 

zaman kendi maliyetleri sözleşme fiyatının üze-

rine çıkmasına rağmen piyasa fiyatları müşteriy-

le yapılan sözleşmede yer alan fiyatın altında 

olabilir. Üretici de doğal olarak mali dengesini 

ve kar-zararını da gözeterek piyasadan enerji 

alımı yapmak isteyebilir.  

Kanun gereğince alınmış 4709-3 sayılı Kurul 

Kararındaki oran bu üreticilerin biraz daha tem-

kinli hareket etmesine yol açabilir. Üreticilerin 

kendilerine arzu ettikleri karı getiren ve alterna-

tif ekonomik maliyeti karşılayan fiyatı belirler-

ken bakacağı şeylerden en önemlisi kendi mali-

yetidir. Bu üreticilerin kendi maliyetlerini hesap-

larken kendi tesislerindeki üretim maliyeti bek-

lentisi ile piyasadan alacakları enerji için piyasa-

da oluşacak fiyatları baz almaları beklenir. Bir 

üreticinin maliyet hesabını gösteren örnek bir 

çalışma Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tabloda üretim şirketinin yıllık üretim miktarı 

kadar satış yapabileceği/yapmayı planladığı ve 

üretim tesisinin devreye giriş çıkış açısından 

esnek olduğu ve istediği an hızlı bir şekilde dev-

reye girip çıkabildiği varsayılmaktadır.  

Üretici, spot piyasada oluşan fiyatlar maliyetinin 

altında ise enerjiyi piyasadan alacak üstünde ise 

kendisi üretecektir. Yıllık üretimi 240 birim olan 

ve bu miktara denk bir ikili anlaşma imzalamayı 

planlayan bu üretici takip eden yılda saatlik orta-

lama fiyatların 14’ünün kendi üretim maliyetinin 

altında 10’unun ise üzerinde olacağını tahmin 

etmektedir. Dolayısıyla üretici her gün 14 saat 

piyasadan alım yaparak taahhüdünü karşılaya-

cak, 10 saat ise kendisi üretim yapacaktır. Üreti-

cinin bu şekilde hesapladığı birim maliyet 

15,83’tür. Üretici %40’lık kısıtı dikkate alarak 

yaptığı hesaplamada ise yaklaşık olarak 10 saatte 

(9,6) piyasadan alım yapabileceğini geriye kalan 

14 saatte ise üretim yapması gerektiğini dikkate 

almaktadır. Örneğimizdeki şartlarda beklenen, 

spot piyasadan alım yapılan 10 saatin fiyatların 

en düşük olduğu 10 saat olmasıdır. Bu şekilde 

ortaya çıkan birim maliyet ise 16,13 olmaktadır. 

Dolayısıyla örneğimizdeki üreticinin birim mali-

yetleri artmaktadır. Böyle bir sonuç altında ikili 

anlaşmalar kapsamındaki fiyatların da artması 

gerekebilecektir.  
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Özetle, bu durumda ya satış fiyatı artırılacak ya 

da %40’lık alım da dahil üreticinin üretim ve 

alım maliyetlerini asgariye indirmesi en muhte-

mel profillere sahip tüketici ya da tedarikçilere 

satış yapılacaktır. 

Kanun ve Kurul Kararında öngörülen piyasadan 

alımı yapılabilecek enerji miktar ve oranı nasıl 

hesaplanmalıdır? 

Her ne kadar Kurul Kararında açık bir ifade yer 

almasa da piyasadan yapılan alım ile ikili anlaş-

malar kapsamında yapılan alım ile gün öncesi 

(ve çalışmaya başlaması halinde gün içi) piyasa-

sında yapılan alımların dikkate alınması gerekti-

ği söylenebilir. Kısıt yönetimi vb. amaçlarla ve-

rilen yük atma talimatlarının bu kapsamda de-

ğerlendirilemeyeceği düşünülmektedir. Hatta 

gün içinde dengesizliklerin giderilmesi amacıyla 

işletilen dengeleme güç piyasasındaki alım ve 

satımların da hesaplamalara konu edilmesine 

gerek olmadığı ifade edilebilir. Dengeleme güç 

piyasasındaki alımların %40’lık oranın hesaplan-

dığı kapsama dahil edilmesi halinde bir süre bir-

kaç üreticinin %40’lık sınırı alımlarla geçme 

Saat Değişken 

üretim  
Maliyeti 

 

Yıllık orta-

lama saatlik 

piyasa fiyatı 

tahmini 

Tüketicinin 

talebi  
Tedarik edilen 

enerjinin  
kaynağı (Oran 

kısıtı yok) 

Maliyet 

(Oran 

kısıtı 

yok) 

Tedarik edilen 

enerjinin 
 kaynağı (% 

40 oran kısıtı 

var) 

Maliyet (%

40 oran 

kısıtlı) 

1 18 15 10 Piyasa 150 Piyasa 150 
2 18 14 10 Piyasa 140 Piyasa 140 
3 18 12 10 Piyasa 120 Piyasa 120 
4 18 10 10 Piyasa 100 Piyasa 100 
5 18 10 10 Piyasa 100 Piyasa 100 
6 18 13 10 Piyasa 130 Piyasa 130 
7 18 15 10 Piyasa 150 Piyasa 150 
8 18 15 10 Piyasa 150 Piyasa 150 
9 18 15 10 Piyasa 150 Piyasa 150 
10 18 15 10 Piyasa 150 Kendi üretim 180 
11 18 16 10 Piyasa 160 Kendi üretim 180 
12 18 19 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
13 18 20 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
14 18 20 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
15 18 20 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
16 18 19 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
17 18 19 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
18 18 20 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
19 18 20 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
20 18 19 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
21 18 19 10 Kendi üretim 180 Kendi üretim 180 
22 18 17 10 Piyasa 170 Kendi üretim 180 
23 18 17 10 Piyasa 170 Kendi üretim 180 
24 18 16 10 Piyasa 160 Piyasa 160 

     3800  3870 

        
   Ortalama 

Maliyet 
 15,833  16,125 
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noktasında geldikleri için bu piyasada yük atma 

teklifi veremeyecek hale gelmeleri durumu orta-

ya çıkabilir. Dolayısıyla dengeleme güç piyasa-

sındaki enerji hacmi ve saatlik fiyatlar üzerinde 

az da olsa baskı oluşabilir. 

Amacın üreticilerin öncelikle üretim faaliyetiyle 

uğraşmasının sağlanması ve ticaret faaliyetiyle 

uğraşmasının ya da olası spekülatif faaliyetleri-

nin önüne geçilmesi olduğu varsayımıyla; enerji 

alımının kısıtlanması yerine başka bir hüküm 

düşünülebilir miydi? 

Kanunda üreticilerin lisansına derç edilen yıllık 

üretim miktarının belirlenmiş oran kadar olanı-

nın satın alınabileceği düzenleniyor. Bu hükümle 

üreticilerin üretim dışı faaliyetlerden ziyade üre-

tim faaliyetine odaklanmasının, spekülatif ve/

veya diğer amaçlarla faaliyet göstermesinin en-

gellenmesinin amaçlandığı varsayılabilir. Amaç 

eğer bu ise üreticilerin piyasada satabilecekleri 

miktar için bir kısıt getirilmesi yeterli olabilirdi. 

Bir üreticinin sadece yıllık üretim miktarı kadar 

enerji satmasına izin verilebilirdi. Böylece üreti-

cilerin kapasitelerinin ötesinde enerji alıp satma-

sı suretiyle bir toptan satışçı gibi faaliyet göster-

mesi için önemli bir mani oluşturulmuş olurdu. 

Hem de alım kısıtı konmadığından üreticilerin 

kendi maliyetlerini ve piyasa fiyatlarına göz 

önünde bulundurması suretiyle daha düşük mali-

yetle faaliyet göstermesi sağlanabilirdi. Zaten 

genel amaç da maliyeti en düşük olan kaynakla-

rın kullanılması suretiyle enerji üretimi değil 

midir? 

Dipnotlar 

[1] Tesis çalışmadığında tüketilen sabit elektrik mik-

tarı ihmal edilmiştir. Sadece değişken elektrik tüketi-

mi dikkate alınmıştır.  

[2] Kanunda tedarik şirketi “elektrik enerjisinin ve/

veya kapasitenin toptan ve/veya perakende satılması, 

ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal ede-

bilen tüzel kişi” olarak tanımlanmaktadır. 
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B 
ilindiği üzere 5015 sayılı Kanun’un 

mülga Ek 3 üncü maddesi hükmü uya-

rınca kaçak akaryakıt ile ilgili tetkik ve 

tahlil giderleri Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

mu (EPDK) tarafından karşılanmak zorunda idi. 

Maddenin dördüncü fıkrası şu şekildeydi: 

“Kaçak petrolden alınacak numunelere 

ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Ka-

çak petrolün teknik düzenlemelere uy-

gunluğunun tespiti, Kurum tarafından 

belirlenen akredite laboratuvarlar tara-

fından yapılır. Bu çerçevede gönderilen 

numunelerin tetkik ve tahlil giderleri 

Kurumca karşılanır. Laboratuvarlar, 

bunlara ilişkin tetkik ve tahlil işlemlerini 

öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırır.” 

Mezkûr Kanun maddesine dayanılarak EPDK 

tarafından çıkarılan Kaçak Petrolün Tespit ve 

Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmeliğin 17 nci maddesi ile de test ve analiz 

giderlerinin EPDK tarafından karşılanacağı hü-

küm altına alınmıştı. 

5015 sayılı Kanun’un Ek 3 üncü maddesi 6455 

sayılı kanunun 47 nci maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. Gelinen bu aşamada, kaçakçılık 

fiilleri ile ilgili yapılan analizlerin giderlerinin 

EPDK tarafından karşılanıp karşılanmayacağı 

hususunda tereddüt hâsıl olmuştur. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kaçakçılık fiilleri 

esas itibariyle 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücade-

le Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Fiillerin 

tanımı, arama ve el koymaya matuf hükümler, 

kaçak eşyaya el konulması ve muhafazasına iliş-

kin hükümler 5607 sayılı Kanun ile düzenlen-

miştir. Bu meyanda kaçak akaryakıta ilişkin gi-

derler ile ilgili olarak 5607 sayılı Kanun’da iki 

temel hüküm bulunmaktadır ki bu hükümler Ka-

nuna 6455 sayılı Kanun ile eklenmiştir: 

Demek ki, kaçak akaryakıtın muhafazası, depo-

lanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi 

gibi nedenlerle yapılan masraflar duruma göre il 

özel idaresi veya defterdarlık tarafından karşıla-

nacaktır. Burada kaçak akaryakıtın tespit edilme-

sine ya da analiz edilmesine ilişkin bir ibare bu-

lunmadığından analiz giderleri yukarıdaki iki 

fıkra kapsamı dışında telakki edilmek gerekir.  

Eğer kaçak akaryakıt ile ilgili giderlerin yapıl-

masını 3 aşamaya ayırırsak şu şekilde bir sonuca 

varırız: 

KAÇAKÇILIK KAPSAMINDA ALINAN NUMUNELERE İLİŞKİN  

ANALİZLERİN FİNANSMANI 

Tolga TURAN 

Elkonulan eşyanın muhafazası 

MADDE 11 

… 

(6) (Ek: 28.3.2013-6455/56 md.) Kaçak akaryakıt 

hariç el konulan ve alıkonulan her türlü eşya, yük 

hayvanı ve taşıtların muhafazası, depolanması, yük-

lenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi ne-

denlerle el konulduğu andan itibaren yapılan mas-

raflar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye 

işletmesi gelirlerinden karşılanır. 
… 

(8) (Ek: 28.3.2013-6455/56 md.) Kaçak akaryakıt, 

yakalandığı ildeki il özel idaresine, il özel idaresi 

bulunmayan yerlerde ise defterdarlığa, miktarı, cinsi 

ve özelliklerini gösterir bir tutanakla yakalandığı 

yerde teslim edilir. Kaçak akaryakıtın muhafazası, 

depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi 

gibi nedenlerle yapılan masraflar duruma göre il 

özel idaresi veya defterdarlık tarafından karşılanır. 
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1.Kaçak akaryakıtın tespitine ilişkin giderler, 

2.Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, 

yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi ne-

denlerle yapılan giderler, 

3.Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin giderler. 

İkinci sırada zikredilen giderleri kimin yapacağı 

yukarıda zikredilen iki fıkra (6 ve 8) hükmü uya-

rınca açıktır.  

Üçüncü sırada zikredilen ve tasfiyeye ilişkin 

olan giderler ise 5607 sayılı Kanun’un 16/A 

maddesi ile düzenlenmiştir ve şu şekildedir: 

Demek ki tasfiye süreci ile ilgili yapılacak gider-

lere ilişkin hususlar Madde 16/A son fıkra hük-

mü uyarınca EPDK’nın görüşü alınarak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Mali-

ye Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan 

yönetmelikle düzenlenecektir. Ancak 5015 sayılı 

Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İl Özel İdare-

leri veya defterdarlıkların tasfiye işlemlerinin 

5015 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayacağı 

belirtildiğinden” bu konudaki giderlerin EPDK 

tarafından karşılanıyor olmaması icap eder.   

Asıl mesele birinci sırada zikrettiğimiz ve kaçak 

akaryakıtın tespitine ilişkin giderlerin EPDK 

tarafından karşılanıp karşılanmayacağıdır. Bu 

giderler ise esas itibari ile ulusal marker sistemi-

ne taalluk eden giderler ile numune test ve analiz 

giderleridir. Bunların EPDK tarafından karşıla-

nıp karşılanmayacağı hususunu ise aşağıda tar-

tıştık: 

İlk değineceğimiz kanun hükmü 5015 sayılı Ka-

nun’un 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasıdır: 

“Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi perso-

neli eliyle veya gerektiğinde diğer kamu 

kurum ve kuruluşları personeli eliyle de-

netime tabi tutar. Kurum, denetlemelerde 

kullanılmak üzere, Türk Akreditasyon Ku-

rumu ile işbirliği yaparak akredite sabit ve 

gezici laboratuvarlar kurabilir, kurulması-

na kaynak aktarabilir. Denetlemede, ön 

araştırmada ve soruşturmada takip edile-

cek usul ve esaslar Kurum tarafından, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sana-

yi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlı-

ğı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 

çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” 

Görülüyor ki Kurumun denetleme ilgili esas gö-

revi piyasa faaliyetleri ile ilgili olmak gerekir. 

Piyasa faaliyeti ise Kanun’un “Tanımlar ve kı-

saltmalar” başlıklı 2 nci maddesinin 34 numaralı 

Kaçak akaryakıtın tasfiyesi 

Madde 16/A – (Ek: 28/3/2013-6455/59 md.) 

(1) Bu Kanun uyarınca el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenle-

melere uygun olanlar, il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan 

yerde defterdarlıklar tarafından, numune alınmak suretiyle kamu 

kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis 

edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir ve teslim tutanağı ile 

numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir. Kara, hava ve deniz 

hudut kapılarında el konulan kaçak akaryakıt numune alınarak, güm-

rüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt ise numune alın-

maksızın gümrük idarelerinin, gerektiği hallerde kamu kurum ve 

kuruluşları ile mahalli idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edile-

rek veya satışı yapılarak tasfiye edilir. Satış bedelleri genel bütçeye 

gelir kaydedilir. 
(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha 

ölçüm sonucunun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 

belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde bahse konu ürünler 

analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve 

tasfiye edilir. 
(3) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan 

kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın 

rafinericiye satılır. Rafinerici, bu ürünleri almakla yükümlüdür. Bu 

satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin türleri, 

nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay 

sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde 

ise yüzde altmışından az olamaz. Satış bedeli genel bütçeye gelir 

olarak kaydedilir. 
(4) Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak akaryakıt sahiplerinin lehine 

sonuçlanması halinde; satışı yapılan kaçak akaryakıtın toplam satış 

bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutarı, akaryakıtın tahsis 

edilmiş olması halinde ise vergiler hariç üçüncü fıkra hükümlerine 

göre belirlenen bedeli, el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe 

kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili kurum bütçesin-

den hak sahibine ödenir. Gerekli ödenek, Maliye Bakanlığınca ilgili 

kurumlara aktarılır. 
(5) Bu madde kapsamında veya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele 

konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, il özel idareleri ve 

defterdarlıklar tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve 

hizmet alımlarında 4734 sayılı Kanun, kaçak akaryakıt satışında 

8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygu-

lanmaz. 
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasa-

sı Düzenleme Kurumunun görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakan-

lığı, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken 

çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 
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bendinde tanımlanmıştır: 

“Piyasa faaliyeti: Petrolün; ithali, ihracı, rafi-

najı, işlenmesi, depolanması, iletimini, ihrakiye 

teslimi, taşınması, dağıtımı, bayiliği” 

Binaenaleyh, piyasa faaliyetleri esas itibari ile 

lisansa tabi faaliyetler olarak karşımıza çıkmak-

tadır ve yine esas itibarla 5015 sayılı Kanunun 

14 üncü maddesinde yer alan denetime ilişkin 

hükümler bu çerçevede değerlendirilmek gere-

kir. Dolayısıyla lisans sahipleri ve/veya lisans 

alınmasını gerektirecek herhangi bir tesis bünye-

sinde gerçekleştirilecek ve kaçak akaryakıtın 

tespitine matuf ödeneklerin EPDK tarafından 

ödenmesi gerektiği kıymetlendirilmektedir.  

Tartışılması gereken son husus ise yine kaçak 

akaryakıtın tespitine matuf lakin lisans sahipleri 

ve/veya lisans alınmasını gerektirecek herhangi 

bir tesis ile ilintili olmayan denetimlerde alınan 

numunelerin analizi ile ilgili giderlerdir. Bu ne-

viden denetimler genellikle istasyon niteliği ol-

mayan, kamyon kasası, bidon, vb. yerlerden alı-

nan numuneler ile ilgili olmaktadır. Burada da 

iki farklı tetkik peşi sıra yapılmaktadır: Ulusal 

marker tespiti, içerik ve standarda uygunluk ana-

lizi. 

Ulusal marker sisteminin uygulayıcısı ve finan-

sörü EPDK olmak hasebiyle bu giderler hâliha-

zırda Kurum tarafından karşılanmaktadır. İçerik 

ve standarda uygunluk analizi giderlerinin kim 

tarafından karşılanacağı hususunda 5015 sayılı 

Kanun’un 20 nci maddesinin 8, 9 ve 10 uncu 

fıkraları ışığında karar vermek yerinde olacaktır: 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu hü-

kümlerin 6455 sayılı Kanun ile 5015 sayılı Ka-

nun’a eklenmesi ancak lisansa tabi tesisler bakı-

mından kaçakçılık fiilinin tespiti halinde Kurum-

ca yapılacak iş ve işlemler işaret edilmektedir. 

Ek 3 üncü maddenin yürürlükten kaldırılması ile 

piyasa faaliyet ile ilgili olmayan ve lisansa tabi 

faaliyetlerin dışında kaçakçılık fiillerine inhisar 

eden numune alımlarına ilişkin ödemelerin 

EPDK tarafından yapılmasının hukuki dayanağı 

da ortadan kalkmıştır. 

Esasında şu anda her hangi bir hukuki boşluk da 

bulunmamaktadır. Zira 5271 sayılı Ceza Muha-

kemesi Kanunu’nun “Yargılama Giderleri” baş-

lıklı 324 üncü maddesinde “… soruşturma ve 

kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütül-

mesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her 

türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler 

yargılama giderleridir” hükmü yer almaktadır.  

Sonuç 

1. Kaçak akaryakıtın tespitine ilişkin numune 

analiz giderlerinin EPDK tarafından karşılan-

masına ilişkin hukuki dayanak ortadan kalk-

mıştır. Binaenaleyh bu nevi giderler EPDK 

tarafından karşılanmamalıdır. 

2. Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, 

yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi 

nedenlerle yapılan giderler duruma göre il 

özel idaresi veya defterdarlık tarafından karşı-

İdari yaptırımlar: 

Madde 20 

(Ek fıkra: 28.3.2013-6455/45 md.) 5607 sayılı Kanunda belirtilen 

kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü 

tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına 

dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tara-

fından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis 

için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleş-

miş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. 

Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu 

tesis için lisans verilmez. 

(Ek fıkra: 28.3.2013-6455/45 md.) Kaçakçılık fiilinin sadece 

ulusal marker seviyesi ile ilgili olması durumunda, geçici durdur-

ma kararı akredite laboratuvar analiz sonucuna göre verilir. Akre-

dite laboratuvar analiz sonucunun bildirilmesine kadar kaçak 

akaryakıt satışını engelleyecek idari tedbirler Kurum tarafından 

alınır. 

(Ek fıkra: 28.3.2013-6455/45 md.) Seyyar kontrol cihazı ile 

yapılan ulusal marker kontrol sonucunun geçersiz çıkması halinde, 

alınan numune en geç beş iş günü içinde laboratuvara teslim edilir. 

Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri 

değişime uğramadan on beş gün içinde yapar ve sonucunu en geç 

üç iş günü içinde Kuruma bildirir. 
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lanıyor olmak gerekir. 

3. Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin giderler 

5607 sayılı Kanun’un 16/A maddesi uyarınca 

çıkarılacak Yönetmelik icabı EPDK dışında 

karşılanıyor olmak gerekir.  

Kaçak akaryakıtın tespitine ilişkin giderlerin Ek 

3 üncü madde kapsamında EPDK tarafından 

karşılanıyor olması, bu analizlerin Kurum tara-

fından sözleşme yapılan akredite laboratuvarlar 

tarafından yapılması uygulamada pek çok kolay-

lığı da beraberinde getirmekte idi. Ancak Ek 3 

üncü maddenin mülgası Kurumun görev ve yet-

kili olmadığı kaçakçılık ile mücadelede harcama 

yapması anlamına gelir ki bu da 5018 sayılı Ka-

nun ile çerçevesi çizilen kamu kurumlarının har-

cama yapma prensiplerine aykırı düşer. Bu hu-

susta Ek 3 üncü madde benzeri bir yasal düzen-

leme tekrar yürürlüğe konmadıkça bu giderlerin 

Kurum bütçesinden değil yargılama gideri ola-

rak Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanması-

nın uygun olacağı değerlendirilmektedir.  
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1940 YILI ELEKTRİK GÖRÜNÜMÜ: ŞEVKET AYDINELLİ’NİN  

TÜRKİYE’NİN ENERJİ EKONOMİSİ SUNUMU 

Barış SANLI 

B u yazıda Şevket Aydınelli’nin 1940 yılında 

basılmış olan “Türkiye’nin Enerji Ekonomi-

si” konferans kitapçığı incelenmektedir. 

Türk İktisat Cemiyeti tarafından verilen konfe-

rans serilerinin ilki olduğu anlaşılan 

“Türkiye’nin Enerji Ekonomisi”, 1940 öncesi ve 

sonrası elektrik sektörüne, o zamanki Elektrik 

İşleri (Etüd) İdaresi Umum (Genel) Müdür Mua-

vini (Yardımcısı) Yüksek Mühendis Şevket Ay-

dınelli tarafından yapılan bir konuşmanın notla-

rını içeriyor. 1940 yılında İstanbul Güneş Mat-

baası tarafından basılan konuşma notları tarihi 

doküman olarak, 1940’larda elektrik sektörünün 

geçmişi ve geleceğine dair değerli bilgilerle do-

ludur.  

Dokümanın içeriğine geçmeden önce Şevket 

Tahsin Aydınelli ile ilgili olarak Elektrik İşleri 

Etüd İdaresinin 33.yılı için Suad Erten tarafın-

dan hazırlanan “EİE 33 Yıl – 1935-1967” kita-

bındaki “Yöneticiler” bölümüne bakmakta fayda 

vardır. 21. sayfada Şevket Tahsin Aydınelli'nin 

biyografisi bulunmaktadır. 

Biyografi 

Şevket Tahsin Aydınelli, 1903 yılında Aydın’da 

doğmuş, Fransız St Benoit Kolejinden mezun 

olduktan sonra, Almanya'da Technische Hochsc-

hule Münih de iki sene okuduktan sonra Fran-

sa'da Grenoble Üniversitesi Fen Fakültesi Poli-

teknik Enstitüsünden yüksek elektrik mühendisi 

diploması almıştır. 

O zamanki birçok elektrik mühendisi gibi, İstan-

bul’da çalışmış, önce Üsküdar-Kadıköy Tram-

vaylarında Fen İşleri Amirliği (Müdürlüğü) yap-

mış (1927-1936), sonra Üsküdar şebekesinin 

tevsii ve Kadıköy şebekesinin yeniden yapılması 

işlerine katılmıştır. EİE’ye 1936 yılında girerek, 

hızla yükselmiş, Eylül 1939'da Genel (Umum) 

Müdür Muavini olmuştur. EİE'den 1942 yılında, 

görev alanının tasarruf sebebiyle lağvedilmesi 

ile ayrılmıştır. 1940 yılında yazdığı “Türkiye'nin 

Enerji Ekonomisi ve Elektriklendirilmesi” isimli 

kitabı EİE’nin beş yılını özetlerken de geleceğe 

bir bakış verdiği söylenmektedir.  

Ne yazık ki, bu makalede anlatılacak konferans 

notu haricinde, yazarın yukarıda belirtilen kitabı 

ne Milli Kütüphane ne de EİE (YEGM) kütüp-

hanesinde bulunamamıştır. Bu sebeple, bu yazı, 

bir kez daha tarihsel veriler kaybolmadan önce 

bu değerli mühendisin 1940 yılındaki tespitlerini 

ve önerilerini meraklılara iletebilmek için kale-

me alınmıştır. 

Türkiye'nin enerji ekonomisi – Genel bakış 

Kitapçık, 27 sayfadan oluşmaktadır. Kısaca, ya-

zarın daha ilk paragraflarda belirttiği üzere Al-

manca bazı dokümanlardan esinlenildiği anlaşıl-

makta, ara ara Fransa'dan da örnekler verilmek-

tedir. Konuşmanın net tarihi verilemese de 1939 

yılında verilmiş bir konferans olduğu düşünüle-

bilir. Konuşmada dünya ve Türkiye için 1938 

yılı verilerine yer verilmektedir. Kitapçık başlı-

ğında enerji denmesine rağmen yazarın konuşma 

metinlerinde enerji kelimesi hep “energi” olarak 

Kitapçık genelde Türkiye'nin kendi enerji 

kaynaklarını, daha büyük santrallerle ve yerli 

kaynaklardan linyit ve su kaynakları ile ve-

rimli kullanması ve havai hatlar ile tüketim 

noktalarına taşıması gerektiği fikrini savun-

maktadır. 
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geçmektedir. Kitapçık genelde Türkiye'nin kendi 

enerji kaynaklarını, daha büyük santrallerle ve 

yerli kaynaklardan linyit ve su kaynakları ile 

verimli kullanması ve havai hatlar ile tüketim 

noktalarına taşıması gerektiği fikrini savunmak-

tadır. 

Kitaba geçmeden önce o yıllarda kullanılan bir 

kaç kelimeye de değinmekte yarar var. Eserde 

üretim istihsal, tüketim istihlak, güç takat, akar-

yakıt mayi mahruk kelimelerinin modern halleri-

dir. Kömür genelde taş kömürü, linyit ise linyite 

işaret etmektedir. Kitapta 17. sayfaya kadar dün-

yadan ve Türkiye’den mevcut durum örnekleri 

verilirken, 17. sayfadan sonra daha çok önerilere 

geçilmiştir. 

Giriş 

Kitabın girişinde “Almanların Energiewirtschaft 

dediklerini energi ekonomisi mevzuunu izah 

eylemekle başlayacağım” diyen yazar, arkasın-

dan elektriğin asrımız medeniyetinin temel taşı 

olduğu teziyle açılış yapıyor ve örnekler veriyor. 

Işıklandırmayı herkesin faydasında olan bir hiz-

met olarak görüyor. Elektrikli ev aletleri, küçük 

sanayide elektrikli motor, büyük sanayide elekt-

rikli güç sistemleri (muharrik) ardından da ulaş-

tırma (nakil vasıtaları) da elektriğin kolaylık, 

sürat ve temizlik getirdiğini iddia ederken, elekt-

riğin şehirlerarası ulaştırma için de kullanılaca-

ğını belirtiyor. Son olarak maden ve kimya ala-

nında örnekler veriyor. 

Yazar bu örnekleri desteklemek için dünyanın 

gelişmiş ülkelerindeki kişi başı elektrik tüketimi-

ne değiniyor ki Türkiye’nin daha elektrik tüketi-

minde çok geride olduğunun altını çiziyor. 

Türkiye'nin kişi başı elektrik tüketiminin 2011-

2012 yıllarında 3000 kWh’in biraz üzerinde ol-

duğu düşünülürse, 1938 yılındaki Norveç'in tü-

ketiminin de altında kaldığımız görülür. 

Aydınelli, ülkeleri 3 gruba ayırıyor: 

- İleri memleketler (300-3000 kWh) 

- Komşu memleketler (35-100 kWh) 

- Geri kalmış memleketler (5-35 kWh) (Kendisi 

“geri kalmış ülkeler” diye yazmasa da sonra 5 ile 

35 arasında bir gruplama daha yapıyor.) 

Ardından birçok bölümde değişik ülkelerden 

örnekler veriyor. 

Elektriklendirme ve diğer ülkelerin politika-

larına bir bakış 

Yazar 12. sayfanın başında değişik elektrik mali-

yetlerine değindikten sonra (bu kısma daha sonra 

girilecektir), büyük santrallerin ekonomik oldu-

ğu tezi üzerinden bazı görüşler öne sürüyor. 

Bunların en birincisi, “memleketimizde, bütün 

yabancı memleketlerde olduğu gibi bir elektrik-

lendirme programı takip edilmesi zarureti var-

dır.” cümlesidir. Yani yazar burada, büyük sant-

rallerin kurulması ve buradan nüfusun olduğu 

yerlere elektrik taşınmasını ve en önemlisi nüfu-

sun tamamına elektrik hizmetinin götürülmesini 

savunmaktadır. 

Sonraki sayfada bunu yerli kaynakların kullanıl-

ması teziyle birleştirmektedir. Özel sektöre çok 

toleranslı olan İngilizlerin bile, elektrik üretimin-

de “diktatöryel” bir politika takip etmekten çe-

kinmediklerini, “kömürü israf eden birçok eski 

veya küçük santraller kapatılmış, rasyonel çalı-

şan yeni santraller ve hava hatları kurulmuştur” 

cümlesi ile desteklemektedir. Bu politikaların 

başlangıcını ise 1919 yılı olarak ifade etmekte-

dir. 

Tablo. 1938 yılında bazı ülkelerdeki kişi başı 

Norveç, 3175 kWh 

Kanada, 2650 kWh 

İsviçre, 1640 kWh 

İsveç, 1300 kWh 

ABD, 1000 kWh 

Almanya, 720 kWh 

İngiltere, 610 kWh 

Fransa, 416 kWh 

İtalya, 350 kWh 

Rusya, 245 kWh 

Macaristan, 112 kWh 

Yugoslavya, 62 kWh 

Romanya, 52 kWh 

Yunanistan 34 kWh 

Türkiye 17-18 kWh 
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Fransa’nın ise kömür kaynaklarının azlığından 

dolayı, 1937 yılında 30 milyon ton kömür ithal 

ettiği belirtilmektedir. Kaynak azlığından dolayı 

1903 yılından beri kanuni tedbirler ile hidroe-

lektrik güç artışını hedefledikleri, ve muhteme-

len 1938 yılında 4700 MW’lik hidrolik potansi-

yelin %80’ini tesis etmiş olduklarını iddia edili-

yor. 

Aydınelli elde edilen bu elektrik enerjisini Fran-

sa'nın her yerine götürebilmek için ise 500.000 

km hava hattı yapıldığını sözlerine ekliyor. 

Yazar ülkeler haricinde Paris için özel bir parag-

rafa yer vermektedir. Paris'in hidrolik üretim 

merkezlerinden ne kadar uzakta olduğu (400-

500 km) anlatıldıktan sonra, 1927'de şehrin tüke-

timinin %1’i hidrolik kaynaklardan iken, bu ora-

nın 1936'da %36'ya, 1937 baharında ise %63'e 

çıktığı anlatılmaktadır. Bunun da şehrin içindeki 

termik santrallerin üretiminin ekonomik olma-

ması ile sonuçlandığını anlatılmaktadır. 

Devletin desteği ile 1936-1937’li yıllarda 80 

milyon lira sermayeli bir şirket kurulmuş olduğu 

ve bu şirketin sermayesinin 1945 yılına kadar 2 

milyar franga çıkacağı da dile getirilmiştir. 

(EDF’in kuruluşu 1946) 

Almanya'nın ise geniş kömür kaynakları olması-

na rağmen (200 milyar ton), senelik tüketimi 200 

milyon tonu geçmemektedir. Fakat devlet kömür 

kaynaklarını ihraç ederek dövize çevirmek iste-

mektedir. Bu yüzden linyit ve hidroelektriğe 

ağırlık vermektedir ki, Aydınelli bunu bir tablo 

ile anlatmaktadır (s 14). 

Aynı şekilde Almanya’da küçük santraller yeri-

ne büyük santrallerin kullanılması ile kömür tü-

ketiminden %15-20, tesis ve işletme masrafların-

dan %30 kazanç temin edildiği iddia ediliyor. 

Avusturya'nın kaynaklar bakımından fakir oldu-

ğu bu sebeple, hidrolik kaynakların payının 

1918'deki %44’ten, 1929’da %63’e, 1934'te ise 

%90'a çıktığı belirtilmektedir. Termik kaynakla-

rın 1929'da 495 milyon kWh olan üretimi, 

1934'te 146 milyon kWh'a düşmüştür. 

İtalya'da ise devletin müdahalesi ile termik kay-

nakların oranının %4’te kaldığı anlaşılıyor. 

İsviçre'de de tıpkı Tarsus'ta olduğu gibi özel te-

şebbüs ile başlayan elektrik işi, yerel yönetimle-

re geçmiş, oradan da İsviçre Federal Hükümeti 

tarafından su gücünden yararlanma hakları mer-

kezileştirilmiştir. İsviçre elektriğinin %99,5'unu 

su kaynaklarından karşılamakta, şehir, sanayi, ve 

ulaştırmada (ülkedeki trenlerin %94’ü elektrikli 

olup) kullanmaktadır.  

Kaynaklar bakımından zengin olan Romanya’da 

1934 yılında bir Enerji Kanunu ile üretim ve 

tevzi planı oluşturmuştur. Romanya'nın 3 milyar 

ton linyit, 235 milyar ton petrol ve metan gazı, 

46 milyon ton maden kömürü bulunmaktadır. 

Romanya 1934 yılında elektriğinin %45'ini pet-

rolden, %20,5'unu “petrol ve metan gazın-

dan” (bir sonraki paragrafta tabii gazlardan da 

söz ediliyor), %19,5'unu su kuvvetlerinden, %

13,5'unu linyitten elde etmektedir. 

Bulgaristan'ın kömür rezervi 20 milyon ton ola-

rak tahmin edilirken, 1 milyar ton'a yakın linyit 

rezervi bulunmaktadır. 1929 yılında bir 

“Bulgaristanı Elektriklendirme Komisyonu” 

oluşturarak, elektrifikasyon ve hidroelektrik 

Tablo. Fransa'nın hidrolik üretiminin gelişimi (s 13) 

Yıl Termik Hidrolik 

1925 6 milyar kWh 4 milyar kWh 

1937 8 milyar kWh 10 milyar kWh 

Tablo. Almanya'nın linyit ve su kaynaklarına ağır-

Kaynak 1913 1937 

Kömür %65 %35 

Linyit %23 %50 

Su %12 %15 
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enerjinin kullanımının arttırılması hedeflenmiş-

tir. 1929'da %54 olan su kaynaklarının kullanı-

mı, 1934'te %71'e çıkmıştır. 

Türkiye'nin 1938 yılındaki durumu 

1938 yılında Türkiye de 312 milyon kWh elekt-

rik üretilmiştir. Türkiye'nin her 5 yılda bir nüfus 

sayımı yaptığı yılların arasına geldiği için 

1938'de nüfus tahmini olarak 17 milyonun biraz 

üzerinde olabilir. Aydınelli 1933 yılında tüketi-

min dağılımı açısından toplam üretim rakamı 

olan 152 milyon kWh'in, 122 milyon kWh’inin 

şehirlerde, 30 milyon kWh’inin sanayide tüketil-

diğini belirtiyor. 

1933-1938 arasındaki yıllarda Türkiye'de: 

- Elektrik üretiminin yıllık artışı %15-%16, 

- Elektrik üretimi 2 misli, 

- Şehirlerde %60, 

- Sanayide 4 misli, 

bir artış görülmüştür. 

Bundan sonraki kısımda verilen verilerde ise, 

TEİAŞ tarafından yayımlanan istatistiklerden 

farklı rakamlar vardır. Yazar 5. sayfanın başın-

da, “1932 senesinden 1938 senesi sonuna kadar, 

yani son 15 sene içinde demektedir.” Bu da, 

1932 senesinin aslında bir yazım hatası ile 1923 

senesine işaret ettiği anlamına gelebilir.  

Aynı şekilde sayfa 8-9'da bunların dağılımına da 

yer vermektedir. 

Ayrıca santrallerin 16’sının da muhtelif olduğu 

bilgisi verilmektedir. 

1938 yılında 53 il (vilayet) merkezinde, 102 

(kaza) ve 18 bucak (nahiye)’da elektrik kullanı-

lırken, bu elektriğin il merkezleri %88’ini, ilçe 

merkezleri %27’sini, bucak merkezleri de %

2’sini kullanmaktadır. Türkiye'de elektriğe eri-

şen nüfus miktarı %18, yani 3 milyon olarak 

belirtilmektedir. Fakat bu nüfusun tamamı da 

elektriğe erişememektedir.  

Ölçek ekonomisi, fiyat ve ekonomik hesaplar 

Aydınelli, konuşmasında, 1938 yılında 300.000 

ton maden kömürü yakıldığına, 10.000 ton da 

akaryakıt ithal edildiğine değinmektedir. Bu se-

beple 1,4 milyon TL’lik maden kömürü ihraç 

edilememiş, 500 bin TL’lik akaryakıt ithal edil-

miş ve 2 milyon TL'lik döviz kaybı olmuştur. 

Bir sonraki paragrafta ise tam anlaşılamamakla 

birlikte, Ankara, İstanbul ve İzmir'in toplam tü-

ketimlerinin 165 milyon kWh olduğu, Sanayinin 

de 116 milyon kWh olduğu, 165 milyon kWh 

için yakılan maden kömürünün 500 bin Ll, 116 

milyon kWh'in de 650 bin TL'lik ithal akaryakıt 

için ödenen dövize bedel olduğu yazılmıştır. 

İlginç bir şekilde senelik %16 artan elektrik üre-

timine göre, on sene (1949 gibi) içinde 1-1,5 

milyar (yazıda yanlışlıkla milyon yazılmış) 

kWh'lik bir üretim rakamına gelineceği iddia 

edilmiştir. Bunun sonucu olarak da 1949 gibi 

senelik döviz kaybının en az 8 milyon TL olaca-

ğı öngörülmüştür. Gerçekte 1950 gibi üretim 

1923-1938 yılları arasında: 

  1923 1938 TEİAŞ-TEK istatis-

tiği 

Elektrik santral 

sayısı 

22 adet 211 adet - 

Toplam güç 46 MW 192.8 MW 32.8 MW (1923) 

172.5 MW (1938) 

Kaynak Adet KW Toplam 

Güçteki 

Oranı 

Üretim 

milyon 

Toplam 

Üretimdeki 

Oranı 

Maden Kömürü 50 151.072 78.35 257,69 82.60 

Linyit 16 8.853 4.60 9.28 3.00 

Akaryakıt 85 24.137 12.50 30.27 9.70 

Diğer yakıtlar 18 2.184 1.15 4.97 1.60 

Hidroelektrik 26 6.56 3.40 9.8 3.10 
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790 milyon kWh olmuş olup hiç şüphesiz savaş 

yılları bu öngörünün sapmasındaki en önemli 

etkenlerden birine sahiptir. 

Aydınelli, sayfa 10’dan itibaren neden daha bü-

yük santrallere ihtiyaç olduğuna değinmektedir. 

Öncelikle bazı istatistikler vermiştir. Örneğin 

1924 senesinden muhtemelen 1938 senesine ka-

dar, kurulan santrallerin 26’sı 1 MW üstü, 138’i 

ise 100 kW'tan düşük santrallerdir. 1933'ten bu 

yana ise sanayinin toplam gücü 50 MW'ı bulan 

23 ayrı santrali bulunmaktadır.  

Büyük santrallerde 700 gram kömürden (tahmini 

%18,9 verim, taş kömürü 6500 kcal) 1 kWh üre-

tilirken,  

- orta güç şehir santrallerinde 1 kg 

- sanayi santralleri 1,5 kg 

- küçük şehir santrallerinde 6 kg kömür yakıl-

maktadır. 

1 kW kurulu güç maliyeti ise sanayi ve büyük 

şehirlerde 125-250 lira, küçük şehir santralleri 

ise 250-450 liraya mal olmaktadır. 1923-1938 

arasında yapılan santrallerin toplam maliyeti 20-

25 milyon liraya mal olurken, Büyük santrallerin 

maliyeti ise 90 TL/kW’dır. Tüm bunlardan 1 

kWh elektriğin maliyeti şu şekilde verilmektedir 

(s12): 

 Kömür yakan büyük şehir santrali 2-4 krş/

kWh, 

 Kömür yakan ufak şehir santralleri 7-15 krş/

kWh, 

 Akaryakıt yakan şehir santralleri 6,5-10 krş/

kWh, 

 Büyük sanayi santralleri 2,0-4.0 krş/kWh, 

 Küçük sanayi santralleri 3,0-8 krş/kWh 

mal olmaktadır. 

Buradaki rakamları kıyaslayabilmek için, o yıl-

larda (1937) bir İETT tramvay biletinin 5 kuruş, 

1 kişi öğle yemeğinin 15-20 kuruş, 1 kişi sinema 

biletinin de 25 kuruş olduğunu düşünürsek [1], 

2012 yılındaki 1,5-2 liranın 1937  yılındaki 5 

kuruşa eşit olduğu söylenebilir. Bu da 1937 yı-

lındaki 1 TL'nin bugün 30-40 TL’ye karşılık gel-

diği anlamına gelir. 

O yıllarda da elektriği en ucuza satan su santral-

leri olup satış fiyatları 10-15 krş/kWh, kömürle 

çalışanlar 15-20 krş/kWh, akaryakıtla çalışanlar 

ise 15-25 krş/kWh'e elektrik satmaktadır. Sanayi 

için ise bu fiyatların üzerinden %33-75 oranında 

bir indirim yapılmakta olduğuna değiniyor (s 

12). Mevcut fiyatların ise ne elektrik üretimini 

teşvik edeceğini ne de sanayinin gelişimini sağ-

layacağını iddia etmektedir. Aynı zamanda ufak 

santrallerin ömürlerinin de 10 seneyi geçmediği-

ne değinmektedir. 

Aslında tüm tartışmanın temeli olan bir argüma-

nı da burada vermektedir.  “yüksek emre amade-

liğe sahip (istimal) büyük şehir santrallerinde 

üretim maliyet 0,5-1 krş'u geçmez, buna bir de 

0,5-1 krş nakil (iletim&dağıtım) masrafı binerse 

yılda 200 milyon kWh üretim için 3 milyon lira-

lık kaynak tasarrufu olabilir” demektedir. 

Türkiye'nin kaynakları 

Metnin büyük bölümü Türkiye'nin kaynaklarına 

ayrılmıştır. Sırasıyla taş kömürü, linyit ve hidro-

lik kaynaklar ile ilgili detaylı öngörüler bulun-

maktadır. 

Tüm yukarıda geçen noktalara değindikten sonra 

yerli kaynakların bulunması ve kullanılması ile 

tüm ülkenin elektriklendirilmesi için 1935 yılın-

da 2819 sayılı Kanun ile “Elektrik İşleri Etüt 

İdaresi”nin kurulduğu belirtilmiştir. 

Öncelikli olarak yazar mahrukat denilen termik 

kaynaklar ile su kaynaklarının tespiti arasındaki 

farklara değinmiştir. Maden kaynaklarının 
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“tetkik ve arama” ile yerinde tespit edilebileceği, 

ama su kaynaklarının yıldan yıla değişkenlik 

gösterdiği bu yüzden uzun seneler su ölçümleri 

yapılması gerektiğinin üzerinde durmuştur. Bu-

rada da uzun yıllar ortalamasına değinmiştir. 

“Bir sudan kuvvet alabilmek için onu yüksekten 

düşürmek lazımdır. Onun için bir taraftan su 

senelerce ölçülürken, diğer taraftan da o suyu 

nerede biriktirip nereden nereye düşürmek müm-

kün olduğunu araştırmak gerekir” diyerek su 

tetkiklerini özetlemiştir. 

Kömür rezervleri açısından 170 km uzunlukta, 

Ereğli'den Kandilli, Kozlu, Zonguldak, Gelik, 

Amasra, Çarşamba ve Söğütözü'ne uzanan ve o 

yıllarda bilinen havzada 4-5 milyar ton kömür 

olduğuna dair tahmine yer vermiştir. 

Linyitleri ise ikiye ayırmıştır ki, bunların bir kıs-

mı hala kullanılan linyit işletmelerinin de isimle-

ridir: 

1. Garbi Anadolu’da (Batı), Seyitömer, Değir-

mensaz, Soma, Söke, İzmir ve civarı, 

2. Şarki Anadolu’da (Doğu), Çeltik, Kızılırmak, 

Sivas ve Erzurum bölgesi. 

Seyitömer’de o yıllarda MTA tarafından yapılan 

tetkikte 872 hektarlık alanda 84 milyon ton re-

zerv tespit edilmiş, bunun 50 milyar kWh'a denk 

geldiği ve bunun Türkiye'nin ihtiyacını senelik 

artışlar da dikkate alınarak 100-150 sene müd-

detle tek başına karşılayabileceğini iddia etmiş-

tir. Tüm yazının belki de tek, göze çarpan doğru 

olmadığını bugün bildiğimiz tahmini bu cümle-

dir (s 19). 

Kömürleri anlattıktan sonra bu sefer detaylı ola-

rak tekrar su kaynaklarına geliyor. Öncelikli ola-

rak, 1940 yılına kadar eski hükümetlerin hiçbiri-

nin su kuvvetlerinin envanterini çıkarmadığını 

ve su kaynaklarının boşa gittiğini iddia etmiştir. 

Su tespitlerinin 1935 yılında EİE ile başladığını 

belirtmiştir. 

Su gücünün tüm elektrik üretiminin %3,4'ünü 

karşıladığına tekrar değindikten sonra biraz iler-

de doğru yerde kurulmayan santraller yüzünden 

Trabzon, Malatya ve Konya'da kurak mevsimler-

de enerji sorunu yaşandığını anlatmıştır.  

EİE’nin rasat faaliyetlerini arttırdığını anlattıktan 

sonra, bazı rakamları paylaşmıştır (s 21). 

1935 hesap yılında 7, 

1936'da 27, 

1937'de 83, 

1938'de 168 ölçü istasyonu kurulduğunu söy-

lemiştir.   

Toplamda “285 ölçü yapılmıştır” denmektedir. 

Su kuvvet ölçümleri devam ederken, EİE tara-

fından en önce yapılan santral projelerinin ter-

mik projeler olduğuna değinmiştir. 

Santraller ve tüketimin geleceği 

Metnin yazıldığı tarihte, taş kömürü havzasında 

7 elektrik santrali olup, toplam gücü 15 MW’tır. 

Bunun yarısının eski ve hemen hemen kullanıla-

maz durumda olup, 1 kWh için 1,5-4 kg kömür 

yaktıkları söylenmektedir. Bu da maliyetlerin 

1,5-5 krş/kWh olduğunu göstermektedir.  

1923 yılından bu yana ise bölgede kömür üreti-

mi 500 bin ton'dan 1938'de 2,5 milyon tona (5 

Yazar mahrukat denilen termik kaynaklar ile 

su kaynaklarının tespiti arasındaki farklara 

değinmiştir. Maden kaynaklarının “tetkik ve 

arama” ile yerinde tespit edilebileceği, ama su 

kaynaklarının yıldan yıla değişkenlik gösterdiği 

bu yüzden uzun seneler su ölçümleri yapılması 

gerektiğinin üzerinde durmuştur. Burada da 

uzun yıllar ortalamasına değinmiştir. “Bir su-

dan kuvvet alabilmek için onu yüksekten dü-

şürmek lazımdır. Onun için bir taraftan su se-

nelerce ölçülürken, diğer taraftan da o suyu 

nerede biriktirip nereden nereye düşürmek 

mümkün olduğunu araştırmak gerekir” diyerek 

su tetkiklerini özetlemiştir. 
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misline) çıkmıştır. Enerji üretimi ise 350.000 

kWh'den 38 milyon kWh'a çıkmış ki, bu 15 

MW'lık güç için senede 2500 saat civarına denk 

gelmektedir. O yıllarda termik santraller 2500 

saat çalışıyormuş gibi kabul ediliyor olabilirler, 

çünkü Çatalağzı'nın hesaplarında 60 MW santra-

lin, 130 milyon kWh üreteceği ve 6 milyon ton 

kömür üretimine erişeceği hesaplanmıştır.  

Eskişehir, Bursa ve İzmit bölgesinin 5 yıl içeri-

sinde 75 milyon kWh'a, İstanbul'un da 175 mil-

yon kWh ihtiyacı ile toplam 250 milyon kWh'lik 

bir elektrik üretimine ihtiyaç olduğu, bunun da 

Kütahya bölgesinden 400-500 milyon kWh üre-

tim yapabilecek bir santral ile karşılanabileceği 

belirtilmektedir. Bu santralin, Eskişehir, Bursa, 

İzmit ve İstanbul'a bağlanması için gerekli hava 

hatlarının etüdlerinin de 1939 yılında tamamlan-

dığı anlaşılmaktadır. 

Ankara’nın üretimi ise 1930 yılındaki 6 milyon 

kWh’ten 1939 yılında 22 milyon kWh’e çıkmış-

tır ve çok hızlı gelişmektedir. Kırıkkale'nin tüke-

timinin de en az Ankara kadar önemli olduğu 

belirtilmektedir. 1-2 sene içinde Ankara'nın tale-

binin 40-50 milyon kWh’e çıkacağı tahmin edi-

lirken, santrallerde maden kömürü ve mazot kul-

lanıldığından üretim pahalı olmaktadır. Bunun 

için de Sakarya üzerinde bir baraj ile Ankara'nın 

üretiminin karşılanması planlanmıştır. Bu baraj 

daha sonra Sarıyar barajı olarak adlandırılacak-

tır. 65 milyon kWh elektrik üretebilecek bu sant-

ral Ankara'dan 90, Kırıkkale'den 150 km uzakta-

dır. Yazıda adı Çağlayık barajı olan Sarıyar’a 

Kapulu (70 milyon kWh) ve Ballık (50 kWh) 

üretim ile kapasite artışı da öngörülmüştür. Ba-

rajın, yeri ve gerisinin topografik etüdleri bitiril-

miş ve “avan projesi yakında bitirilecektir” de-

nilmektedir. 

Ege bölgesinde ise, 31 şehirde 7,4 MW toplam 

gücü ve 1937 senesinde 11 milyon kWh üretimi 

olan satraller mevcuttur. Bölge ekonomisinin 

temelinde 187 adet genelde pamuk, zeytinyağı, 

sabun, deri, un vs. işleyen ve imal eden fabrika 

bulunmaktadır. Fakat fabrikaların sadece 32’sin-

de elektrik kullanılırken, bu 32 tanenin 23 tane-

sinin de şehir santrallerinden faydalandığı anla-

şılmaktadır. 1937 yılında 5 milyon kWh üretim-

leri bulunmaktadır.  

Geri kalan 155 fabrikada ise mekanik güç için 

toplam 13 bin beygir gücünde 266 makine kuru-

ludur. Bu makinelerin sadece 10’u su ile, 110’u 

mazot, 146’sı ise kömürle çalışmaktadır. Senede 

1500 ton mazot ve 20 bin ton kömür karşılığı 

175.000-200.000 liralık döviz kullanılmaktadır. 

Mekanik kuvvetlerin 21 milyon kWh muadili 

olduğu, bugünkü 17 milyon kWh (daha önce 11 

denmişti) ile toplam 38 milyon kWh elektrik 

ihtiyacı hesaplanmaktadır. Bu yapılacak baraj ve 

kömür santralleri ile bölgeye aktarılacaktır. Ada-

la'da kurulacak santral diye söz edilen santral 

bugün ki adıyla Demirköprü HES'tir. Bu santral-

den elde edilecek enerji 100 kV'luk 235 km hava 

hattı ile Akhisar, Soma, Edremit istikametine, 

100kV'lık 100 km'lik bir hat ile Turgutlu-İzmir 

yönüne ve kısmen 100 kV ve kısmen 30kV'luk 

145 km hat ile Ödemiş, Nazilli, Aydın ve Tire-

Bayındır bölgelerine taşınması planlanmıştır. 

Aynı zamanda detayları verilmeyen, Çine, Ak-

çay ve Dalaman üzerindeki santral planlarından 

da kısaca bahsedilmiştir. 

Son olarak ise Adana-Kayseri bölgesinden söz 

edilmiş, Zamanti nehri ve Faraşa civarında 75 

MW'lık bir santralden de söz edilmekte, fakat 

yakınlardaki 10 milyon tonluk demir cevherini 

kullanmak için bir fabrika yapılması tartışılmak-

tadır. Ayrıca sadece ismen adları geçen, Kızılır-

mak, Yeşilırmak, Kelkit, Fırat, Murat, Tortum 

nehirleri üzerinde de etüdlerden sadece söz edil-

mektedir.  

Metnin yazıldığı tarihte, taş kömürü havza-

sında 7 elektrik santrali olup, toplam gücü 

15 MW’tır.  
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Sonuç 

Şevket Aydınelli, Cumhuriyetin ilk yıllarında 

yazılı bir durum raporu çıkaran ve tarihimize bu 

gelişmeleri not düşen çok önemli bir isimdir. 

Onun eseri sayesinde, o yıllardaki temel sorunla-

rı -ki bugün de bir kısmı devam etmektedir, daha 

detaylıca öğrenme şansına sahip olduk. Ayrıca 

Aydınelli’nin elektrik sistemi vizyonu daha son-

raki yıllarda başka yazarların eserlerinde de gö-

rülmektedir. 

Aydınelli kısaca, o devirde fazlaca olan küçük 

şehir santralleri yerine, daha çok linyit ve hidro-

lik kaynakları kullanan ve bunları iletim hatları 

ile büyük tüketim merkezlerine taşıyan bir Tür-

kiye geleceği tasvir etmektedir. Dikkat edilirse 

makalesinde bir “enterkonneksiyon” fikri yoktur 

ki bu fikir çok sonraları tartışılacaktır. Daha çok 

tüketim merkezlerine yakın hidrolik ve linyit 

üretimlerinin değerlendirilmesi ana fikirdir. 

Büyük devletler tarihlerine sahip çıkan devletler-

dir. Şevket Aydınelli’de bu eseri ile elektrik tari-

himize önemli bir kayıt düşmüştür. Geçmişi bil-

mek elektrik sistemimizin gelişimini daha iyi 

anlamamızı sağlayacak ve geleceğe dair tartış-

malarımızı daha sağlam bir zeminde yapmamıza 

imkan verecektir. 

Dipnotlar 

[1]  http://blog.milliyet.com.tr/bunlari-biliyor-
muydunuz----1----nostalji/Blog/?

BlogNo=133778 

 
Aydınelli kısaca, o devirde fazlaca olan küçük 

şehir santralleri yerine, daha çok linyit ve hid-

rolik kaynakları kullanan ve bunları iletim hat-

ları ile büyük tüketim merkezlerine taşıyan bir 

Türkiye geleceği tasvir etmektedir.  

http://blog.milliyet.com.tr/bunlari-biliyor-muydunuz----1----nostalji/Blog/?BlogNo=133778
http://blog.milliyet.com.tr/bunlari-biliyor-muydunuz----1----nostalji/Blog/?BlogNo=133778
http://blog.milliyet.com.tr/bunlari-biliyor-muydunuz----1----nostalji/Blog/?BlogNo=133778
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JAPONYA’DA NÜKLEER ENERJİ LNG İLİŞKİSİ 

Murat Kaan KAVRUK 

J 
aponya’da 2011’de meydana gelen dep-

rem ve tsunami felaketiyle Fukuşima 

nükleer santralinde reaktörlerin erimesi 

nedeniyle halk nükleer güce karşı çıkıyor. Dep-

rem ve tsunami felaketi öncesi, nükleer santral-

ler Japonya’nın elektriğinin yüzde 26’sını üreti-

yordu.  

11 Mart’ta meydana gelen depremin ardından 

Fukuşima Nükleer Reaktöründe meydana gelen 

hasar ve radyoaktif sızıntının ardından tüm Ja-

ponya’da 50 nükleer tesisin her biri gözden geçi-

rildi.  

Japonya reaktör sayısı bakımından ABD ve 

Fransa’dan sonra dünyada üçüncü sıradadır. 6 

Mayıs 2012’de ülkenin 50 nükleer reaktöründen 

sonuncusu da kapatıldı. Japonya, bu tarihten iti-

baren 42 yılın ardından ilk kez nükleer enerji 

üretmedi.  

Fukuşima felaketinden bu yana Japonya’da 

elektrik faturaları da yüzde 30 arttı. 

Uzmanlar tarafından 30 yıl içerisinde Tokyo’da 

büyük bir depremin beklenmesi de nükleer ener-

jiye olan korkuyu arttırıyor. 

2012 verilerine göre Japonya’nın elektrik üreti-

mi 825.181,06 GWh’tir. Yine 2012 verilerine 

göre nükleer enerjiden elektrik üretimi 

17.072,84 GWh’tir. Bu rakam Japonya’nın 

elektrik üretiminin yüzde 2,07’sini oluşturmak-

tadır. Yani Fukuşima faciasından sonra nükleer 

enerjinin payı yüzde 26’dan yüzde 2’ye düşmüş-

tür. 

Grafik 1’de Japonya’nın nükleer enerji tüketimi-

nin yıllara olan dağılımı verilmiştir. 

Şu anda istenilirse çalıştırılabilecek 50 nükleer 

santral mevcuttur. 2 santral yapım aşamasında-

dır. 1 santral uzun dönemli kapatılmış ve 9 sant-

ral kalıcı olarak kapatılmıştır. Mevcut santralle-

rin toplam kurulu gücü 44.215 MW’tır.  

Şekil 1’de hangi nükleer santrallerin aktif olduğu 

ve hangi santrallerin üretimini durdurduğu gös-

terilmiştir. 

Ülke ada ülkesi olduğu için nükleer santrallerde-

ki üretimdeki azalıştan oluşan açığı LNG ile ka-

patmaya çalışacaktır. Bu yüzden bu durum bizim 

ülkemizde de doğalgazın fiyatını belirleyecek 

hayati bir faktör olacaktır. 

Japonya’da 30 tane LNG terminali vardır ve bu 

terminallerin toplam kapasitesi 8,6 Tcf/yıl’dır. 

Japonya’nın LNG tüketimi son bir yıl içerisinde  

%15 artmış durumdadır. Aşağıda Japonya’nın 

sahip olduğu LNG terminalleri listelenmiştir. 

Japonya’daki LNG terminalleri: 

 Tōhoku ve Hokkaido bölgesi 

Grafik 1. Japonya’da nükleer enerjinin gelişimi 
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 Shin Minato LNG terminal, Sendai Gas, 

0,08M m3, açılış: 1997 

 Hachinohe LNG terminal (Yeniden Sevkiyat), 

Nippon Oil, 0,04M m3, açılış: 2006 

 Hakodate LNG terminal (Yeniden Sevkiyat), 

açılış: 2006 

 Chūbu Bölgesi 

 Higashi Niigata LNG terminal, Tohoku Elec-

tric, 0,72M m3, açılış: 1984 

 Sodeshi LNG terminal, Shimizu LNG and 

Shizuoka Gas, 0,177M m3, açılış: 1996 

 Chita Kyodo LNG terminal, Chubu Electric 

and Toho Gas, 0,3M m3, açılış: 1977 

 Chita LNG terminal, Chita LNG, Chubu Elec-

tric and Toho Gas, 0,64M m3, açılış: 1983 

 Yokkaichi LNG Terminal, Toho 

Gas, 0,32M m3, açılış: 1987 

 Yokkaichi Works LNG termi-

nal, Chubu Electric, 0,16M m3, 

açılış: 1991 

 Kawagoe LNG terminal, Chubu 

Electric, 0,48M m3, açılış: 1997 

 Chita Midorihama LNG termi-

nal, Toho Gas, 0,2M m3, açılış: 

2001 

 Joetsu LNG terminal, Inpex, 

0,36M m3, planlanan açılış: 2014 

 Kantō Bölgesi 

 Futtsu LNG terminal, Tokyo 

Electric, 0,86M m3, açılış: 1985 

 Sodegaura LNG terminal, To-

kyo Electric and Tokyo Gas, 

2,66M m3, açılış 1973 

 Higashi Ohgishima LNG termi-

nal, Tokyo Electric, 0,54M m3, açılış 1984 

 Ohgishima LNG terminal, Tokyo Gas, 0,6M 

m3, açılış 1998 

 Negishi LNG terminal, Tokyo Electric and 

Tokyo Gas, 1,25M m3, açılış 1969 

 Kansai Bölgesi 

 Senboku 1 LNG terminal, Osaka Gas, 0,18M 

m3, açılış 1972 

 Senboku 2 LNG terminal, Osaka Gas, 1,51M 

m3, açılış 1972 

 Himeji LNG terminl, Osaka Gas, 0,52M m3, 

açılış 1977 

 Himeji Joint LNG terminl, Osaka Gas and 

Kansai Electric, 1,44M m3, açılış 1984 

Şekil 1. Japonya’da aktif ve faaliyeti durmuş olan santraller 

Şekil www.stratfor.com ‘dan alınmıştır. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sendai_Gas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Oil
http://en.wikipedia.org/wiki/Tohoku_Electric_Power
http://en.wikipedia.org/wiki/Tohoku_Electric_Power
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shimizu_LNG&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shizuoka_Gas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Chubu_Electric_Power
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Toho_Gas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chita_LNG&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Chubu_Electric_Power
http://en.wikipedia.org/wiki/Chubu_Electric_Power
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Toho_Gas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Toho_Gas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Toho_Gas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Chubu_Electric_Power
http://en.wikipedia.org/wiki/Chubu_Electric_Power
http://en.wikipedia.org/wiki/Chubu_Electric_Power
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Toho_Gas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Inpex
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Electric
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Electric
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Electric
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Electric
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Electric
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Electric
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_region
http://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_region
http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_Electric
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 Sakai LNG terminal, Sakai LNG and Kansai 

Electric and Iwatani Corporation and Cosmo 

Oil,  açılış 2010 

 Shikoku Bölgesi 

 Sakaide LNG terminal, Shikoku Electric 

Power, 0,4M m3, açılış 2010 

 Chukogu Bölgesi 

 Hatsukaichi LNG terminal, Hiroshima Gas, 

0,17M m3, 1996 

 Yanai LNG terminal, Chugoku Electric Pow-

er, 0,48M m3, 1990 

 Mizushima LNG terminal, Mizushima LNG 

and Chugoku Electric Power and Nippon Oil, 

0,16M m3, 2006 

 Kyushu Bölgesi and Okinawa 

 Ōita LNG terminal, Oita LNG and Kyushu 

Electric Power and Kyushu Oil and Oita Gas, 

0,46M m3, 1990 

 Tobata LNG terminal, Kitakyushu LNG and 

Kyushu Electric Power and Nippon Steel, 

0,48M m3, 1997 

 Fukuoka LNG terminal, Seibu Gas, 0,07M 

m3, 1993 

 Kagoshima LNG terminal, Kagoshima Gas, 

0,036M m3, 1996 

 Nagasaki LNG terminal, Seibu Gas, 0,035M 

m3, 2003 

 Nakagusuku LNG terminal, Okinawa Electric 

Power, 0,7M m3,  2010 

 

Japonya LNG’sini 1969 yılında Alaska’dan al-

maya başlamıştı.  Fukuşima felaketinden sonra 

Japonya LNG ithalatını katlayarak arttırmıştır. 

2012 verilerine göre dünya LNG tüketiminin %

37’sini Japonya yapmaktadır. 2011 yılında bu 

rakam %33’tür.  

2012 yılında Japonya yaklaşık 4,4 Tcf doğalgaz 

tüketti. Bu rakam 2000 verilerine göre %50 art-

mış durumda. Japonya doğalgaz ithalatının %

95’ini de LNG yoluyla gerçekleştirmiştir. Japon-

ya’nın LNG tüketimi 2012 yılında 2010’a göre 

%24 artmıştır. 2010 yılında 3,5 Tcf/yıl iken 

2012 yılında 4,3 Tcf/yıl’a ulaşmışlardır. 

Grafik 2’de Japonya’nın gaz tüketiminin yıllara 

olan dağılımı verilmiştir. 

2010 yılında LNG tüketiminin elektrik üretimine 

olan payı 2 Tcf idi. Bu rakam 2012 yılında rekor 

kırarak %33’lük bir artışla 2,7 Tcf’ye ulaşmıştır. 

5 tane LNG terminalinin yapımı halen devam 

etmektedir ve 2016’ya doğru kapasiteleri 350 

Bcf/yıl kadar artacaktır. Halkın nükleere olan 

tepkisi ve yapımı devam eden LNG terminalleri-

ne bakıldığında Japonya’nın LNG ticaretinden 

vazgeçmeyeceği anlaşılmaktadır. 

Şekil 2’de ülkenin LNG ithalatını hangi oranlar-

da hangi ülkelerden yaptığı gösterilmiştir . 

Japonya’nın LNG tüketiminin artarak devam 

edeceği öngörülebilir. Ülkenin dünya LNG itha-

latının %37 gibi bir rakamını talep ettiğini dü-

Grafik 2. Japonya’nın gaz tüketiminin yıllara 

göre dağılımı 
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şündüğümüzde bu durumun LNG fiyatlarını 

doğrudan etkileyeceğini düşünmek yanlış olmaz. 

 

Kaynaklar 

www.bbc.co.uk 

www.iaea.org/pris 

www.world-nuclear.org 

www.eia.gov 

www.bp.com 

www.stratfor.com 

 
 

 

 

Şekil 2. Japonya’nın gaz tüketiminin yıllara göre 

dağılımı 

Şekil www.http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=JA 

adresinden alınmıştır. 
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DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ 

        

Gülsüm Gözde DURMAZ AYANOĞLU 

B 
irleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 

yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı 

olarak ilan edilmesi ile dünya genelinde 

kooperatiflerin önemine bir kez daha dikkat çe-

kilmiştir. Söz konusu yıl kapsamında kooperatif-

lerin ekonominin her alanında faaliyet göstere-

bildiği ve bu sayede yerel kalkınmanın yüksel-

mesinde son derece etkili olduğu gözler önüne 

serilmiştir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1 inci 

maddesinde (Resmi Gazete, 1969); 

“Tüzel kişiliğe haiz olmak üzere 

ortaklarının belirli ekonomik men-

faatlerini ve özellikle meslek ve ge-

çimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve 

parasal katkılarıyla karşılıklı yar-

dım, dayanışma ve kefalet suretiyle 

sağlayıp korumak amacıyla gerçek 

ve tüzel kişiler tarafından kurulan 

değişir ortaklı ve değişir sermayeli 

ortaklık”  

olarak tanımlanan kooperatifler, Uluslararası 

Çalışma Örgütü- ILO’nun kooperatiflerin teşviki 

hakkındaki 193 sayılı tavsiye kararının 2’nci 

paragrafında (ILO, 2002) ise;  

“Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlar ve istekleri müşterek sa-

hip olunan ve demokratik olarak 

kontrol edilen bir işletme yoluyla 

karşılamak üzere gönüllü olarak bir 

araya gelen insanların oluşturduğu 

özerk bir teşkilat” 

olarak tanımlanarak sahip olduğu toplumsal kal-

kınmaya hizmete olan katkısını bir kez daha vur-

gulanmıştır.  

2012 yılının BM tarafından aynı zamanda Ulus-

lararası Sürdürülebilir Enerji Yılı olarak da ilan 

edilmesi kooperatifler ile enerji kavramlarını bir 

kez daha aynı başlıkta anılmasını sağlamış ve bu 

iki kavramın tek bir çatı altında yürüttüğü faali-

yetlere değinilerek toplumsal farkındalık yaratıl-

mıştır. Bu sayede özellikle enerji alanında top-

lumsal farkındalık yaratan enerji kooperatifleri-

nin artmasına katkı sağlanmıştır.  

Dünyada yenilenebilir enerji kooperatifleri 

Ülkemizde her ne kadar yeni bir kooperatif türü 

olarak görülse de enerji kooperatifleri dünya 

genelinde gelişmiş veya gelişmekte olan pek çok 

ülkede 1930’lu yıllardan bu yana uygulanagelen 

bir girişim modeli olmuştur. Özellikle 1929 yı-

lında dünya genelinde yaşanan “Büyük Buhran” 

sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nde 

enerji kooperatiflerinin kalkınma aracı olarak 

değerlendirmesi kooperatif modelinin başarısını 

ortaya koymuştur. Zira o dönem elektrik dahi 

olmayan kırsal bölgelere dönemin ABD Başkanı 

Roosevelt tarafından hazırlanan “New Deal- 

Yeni Düzen” Belgesi kapsamında alınan önlem-

ler sonucunda enerji kooperatifleri sayesinde 

 
2012 yılının BM tarafından aynı zamanda 

Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Yılı olarak 

da ilan edilmesi kooperatifler ile enerji kavram-

larını bir kez daha aynı başlıkta anılmasını 

sağlamış ve bu iki kavramın tek bir çatı altında 

yürüttüğü faaliyetlere değinilerek toplumsal 

farkındalık yaratılmıştır.  
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elektrik ulaştırılmıştır. O dönem temelleri atılan 

enerji kooperatifleri bugün kendisine ait %40’ın 

üzerindeki elektrik dağıtım ağı ile ABD genelin-

de 47 eyalette nüfusun %12’sini oluşturan yakla-

şık 42 milyon Amerikan vatandaşına hizmet ver-

mektedir [1]. 

Dünyanın birçok ülkesinde kooperatifler, yenile-

nebilir kaynaklardan enerji üretimini teşvik et-

mek amacıyla uygulanan destek mekanizmaları 

sayesinde temiz enerji üretiminde faaliyet gös-

termektedir. Özellikle 70’li yıllarda meydana 

gelen petrol krizi nedeniyle enerji politikalarında 

yaşanan değişimler, insan varlığı için tehdit 

oluşturmaya başlayan çevre sorunları ve artan 

enerji fiyatları çevreye duyarlı vatandaşları bir 

araya getirerek yenilenebilir enerji alanında koo-

peratifleşmelerini sağlamıştır. Tarife Garantili 

Sistem (Feed-in Tariff) gibi başarılı teşvik meka-

nizmalarının da katkısı ile yenilenebilir enerji 

kooperatifleri, Almanya, İngiltere ve Danimarka 

başta olmak üzere Kanada, ABD, Avustralya 

gibi dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde kurul-

maya başlamıştır. Bu alanda kooperatifleşmenin 

temeli toplumsal dayanışma bilinci ile hareket 

eden ülke halkının, yerel ihtiyaçlarını ve kendi 

enerji bağımsızlıklarını kazanma isteğine dayan-

maktadır. Ülkelerin yenilenebilir enerji politika-

ları ile ilgili yapı, ölçek ve üretimde kullandığı 

kaynakta önemli farklılıklar olmasına rağmen, 

kooperatifler enerji sektöründe diğer şirket türle-

ri ile aynı koşullarda faaliyet gösterebilmektedir. 

İngiltere  

İlk kooperatifçilik adımları Robert Owen (1771-

1858) ve William King (1786-1865) tarafından 

atılan ülkede, kooperatifçiliğin başlangıcı Roch-

dale’de kurulan tüketim kooperatifi ile olmuştur. 

Kooperatifçilik konusunda yaşanan gelişmeler 

sonucunda 1852 yılında İngiltere’nin Kooperatif 

Kanunu olarak kabul edilen  “İngiltere Sanayi ve 

İktisat Kuruluşları Kanunu (The Industrial and 

Provident Sociaties Act. 1852)”nun yürürlüğe 

girmesi ile daha önce dernekler yasasına tabi 

olarak kurulan kooperatiflere ayrı bir hukuki 

statü kazandırılmıştır. Söz konusu kanun, 2010 

yılında yürürlüğe giren ve daha kapsamlı düzen-

lemeler içeren “Kooperatif, Toplum Faydacı 

Şirketler ve Kredi Birlikleri Kanunu (Co-

operative and Community Benefit Societies and 

Credit Union Act-2010)” ile değiştirilmiştir.  

İngiltere’de devletin kooperatiflere müdahalesi 

en az düzeyde olmuştur. Bunun başlıca nedeni, 

toplumun kooperatifçilik bilincine ve yatırım 

yapma konusunda yeterli düzeyde eğitime sahip 

olması olarak gösterilmiştir. Böylelikle, koope-

ratifler ülkenin tüm iktisadi alanlarında faaliyet 

gösterebilmiştir. Öyle ki, son 20 yıllık dönem 

içinde bu kapasite sayesinde yenilenebilir enerji 

alanında geliştirilen destek mekanizmaları dahi 

yürürlüğe girmeden, İngiliz kooperatifçiliği ye-

nilenebilir enerji alanında faaliyet göstermeye 

başlamıştır. Bugün İngiltere’de 2008’den bu ya-

na %24’lük bir artış ile farklı yenilenebilir kay-

naklarından enerji üretimi konusunda faaliyet 

gösteren 43 kooperatif bulunmaktadır. Ülke ça-

pında bu kooperatiflere yerel halk tarafından 16 

milyon £ yatırım yapılmıştır (The Guardian 

Network, 2014). 

Baywind Enerji Kooperatifi [2]  

1990’lı yılların başında İngiltere’nin Cumbria 

kentinde kurulan Baywind Enerji Kooperatifi, 

1997 yılında faaliyete başlayan Harlock Hill 

adındaki rüzgar çiftliği sayesinde üretilen 2500 

kW elektrik ile bugün 1100 adet evin enerji ihti-

yacını karşılamaktadır (Willis, 2012). 1300’den 

fazla ortağı olan kooperatifin hisseleri, iki rüzgar 

türbini projesinin finansmanı için gerekli olan 

1,2 milyon £ seviyesine ulaşmıştır [4]. Yenilene-

bilir enerji kooperatifi projesindeki tecrübelerine 

dayanarak Baywind, 2002 yılında rüzgar çiftlik-

lerini teşvik etmek amacıyla Energy4All şirketi-

ni kurmuştur. Energy4All, yenilenebilir enerji 

alanında kurulacak olan kooperatiflere uzmanlık 
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hizmeti sunabilmek için kendi alanlarında dene-

yimli olan kişileri bir araya getirerek kooperatif-

lere destek vermektedir. Şu an Energy4All çatısı 

altında faaliyet gösteren yedi kooperatif, 7000’in 

üzerinde kooperatif ortağı bulunmaktadır 

(Ayanoğlu, 2013). 

Almanya  

Dünyada çok amaçlı tarımsal kooperatifçilik 

hareketinin ilk öncüleri arasında yer alan Alman-

ya bu alanda örnek teşkil eden ülkelerden biri 

haline gelmiştir (Bilek, 2012). 1889 tarihinde 

yürürlüğe giren ve zamanla çeşitli değişikler 

yapılan “Almanya Kooperatifleri ve İktisadi Ko-

operatifler Hakkında Kanun (Kooperatifler Ka-

nunu - GenG)” ile kooperatifler, diğer şirket tür-

lerinden farklı olarak ayrı bir hukuki konuma 

kavuşturulmuştur. Alman kooperatifçiliğinde 

önemli bir yeri olan Friedrich Wilhelm Raiffei-

sen (1818-1888) ve Herman Schultze-Deltizsch 

(1808-1883) “Kendi Kendine Yardım”,  “Kendi 

Kendini Yönetim” ve “Kendini Denetim” olan 

Alman Kooperatif modelinin geliştirilmesinde 

etkin rol oynamıştır (Bilek, 2012). Temel pren-

sip, bireysel faaliyetlerle gerçekleştirilemeyecek 

kolektif amaçların bireyler tarafından gerçekleş-

tirilmesini sağlamak olan Almanya’da, koopera-

tifler ekonominin önemli aktörleri haline gelerek 

birçok ülkede kooperatifçilik hareketi uygulama-

sının çıkış noktasını oluşturmuştur (Bilek, 2012). 

Daha ziyade kırsal kesimdeki çok amaçlı koope-

ratifler için geliştirilmiş olan model, daha sonra 

diğer kooperatifler için de uygulanmaya başlan-

mıştır. Bugün Almanya’da yaklaşık 5450 koope-

ratif ve yaklaşık 18 milyon kooperatif ortağı bu-

lunmaktadır. 

Almanya’da, günümüzde yenilenebilir enerji ile 

kooperatifçiliğin birleştirilmesi sayesinde yerel 

bir enerji devrimi gerçekleştirilmiştir. Böylece 

ülke elektrik piyasasında büyük paylara sahip 

diğer şirket türlerinin tekelciliğine son verilmesi 

ve eşit şartlarda uygun fiyatlı enerji arzının ger-

çekleştirilebilmesi amacıyla yenilenebilir kay-

naklardan enerji üretimi teşvik edilmeye başlan-

mıştır. Bu amaçla uygulamaya konan tarife ga-

rantili sistem ve dönüşüm projesi sayesinde ye-

nilenebilir kaynaklara dayalı enerji yatırımların-

da kooperatiflerin en uygun girişim modeli ola-

rak benimsenmesi sonucunda Almanya’da yerel 

bir enerji devrimi gerçekleştirilmiştir. Sadece 

2011 yılında kurulan 250 kooperatifin 170’ini 

enerji kooperatifleri oluşturmaktadır (DGRV, 

2014). Bugün yaklaşık 80.000 vatandaşın yenile-

nebilir enerji kooperatifi ortağı olduğu ve 

500’den fazla kurulu enerji kooperatifinin bulun-

duğu Almanya’da, söz konusu kooperatifler sa-

yesinde yenilenebilir enerjiye toplamda 800 mil-

yon € yatırım yapılmıştır. 

Greenpeace Enerji [3] 

Almanya’da halkın sahibi olduğu rüzgâr tribün-

leri geniş bir alana yayılmıştır. Kooperatif sahibi 

organlar genellikle limitet şirket veya yerel halka 

yatırım olarak düşünülen kooperatif formundadır 

(Toke et al., 2008). Rüzgâr enerjisi kooperatifin-

den hisse almak bu nedenle yerel ve çevre dostu 

enerji üretimi için mali destek demektir. Green-

peace Enerji (Almanya) Almanya’nın 20.000 

üye ve 100.000’den fazla müşteri (özel müşteri-

ler ve işletmeler) ile en büyük kooperatifidir – ve 

söz konusu rakamlar artmaktadır. Aynı isimli 

sivil toplum örgütünden bağımsız olmasına rağ-

men Greenpeace her bir hisse değeri 55€ olan 

beş üyelik hissesine sahiptir. 

Greenpeace Enerji’nin kurulma fikri herhangi 

bir kooperatifin kurulma nedeni ile aynıydı – 

pazarın sunmadığı bir hizmete erişim sağlamak. 

Bu bağlamda, henüz hiçbir büyük dağıtıcı % 100 

yenilenebilir enerji üretmeyi düşünmüyorken, 

Greenpeace enerjilerini yenilenebilir enerji kay-

 
Almanya’da 2011 yılında kurulan 250 koope-

ratifin 170’ini enerji kooperatifleri oluştur-

maktadır 
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naklarından sağlamak üzere değiştirebilecek 

10.000 yurttaş bulmayı umuyordu.  

Kooperatif rüzgâr tarlaları/rüzgâr tribünleri, fo-

tovoltaik (Güneş Enerjisi) ve hidroelektrik ile 

böylece %100 yenilenebilir enerji üretmeyi sağ-

lamaktadır. 10 yıldan daha uzun bir süredir, koo-

peratif üyelerine ve müşterilerine uygun fiyatla 

yenilenebilir enerji üretmekte ve enerji ihtiyacını 

karşılamaktadır. Büyük olasılıkla, bu tür girişim-

lerde Alman hükümetinin son olarak aldığı nük-

leer enerji üretimini kademeli olarak azaltma 

kararı ile kooperatif girişimlerinde artış görül-

mesi olasıdır. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji 

arzını düzenlemek daha önemli bir hale gelecek-

tir. 

Sonuç 

Söz konusu kaynaklara dayalı yerel ve yenilene-

bilir enerji yatırımlarının, ister küçük ister büyük 

ölçekte, ister şehir ister kırsal alanda olsun, ime-

ce usulünün bir ürünü olarak kurulan kooperatif-

ler çatısı altında değerlendirilmesiyle;  

- Enerjinin tüketileceği yerde üretilerek yerel 

kaynakların yerel halk tarafından kullanılmasına,  

- Enerji sistemimizdeki kayıp oranlarının azaltıl-

masına, 

- İstihdam oranında artışa, 

- Toplumun ekonomiye katılımına ve enerji ko-

nusunda söz sahibi olabilmesine, 

- Enerji piyasasındaki kartelleşmeye karşı den-

geleyici bir alternatif oluşturulmasına, 

- Sermayenin tabana yayılmasına, 

- Yerel kalkınmaya, 

- Çevrenin korunmasına, 

- Ülke enerjisinin dışa bağımlılık oranlarının 

düşürülmesine 

önemli katkılar sağlanacaktır. 

Girişimcilerin yatırımlarında sosyal sorumluluk 

bilincini göz ardı etmemeleri gerçeği, onların 

kooperatif işletme modelini yeniden keşfetmele-

rine ve faaliyetlerini bu iktisadi enstrümanla yü-

rütmelerine yol açmıştır. Yenilenebilir enerji 

kooperatifleri bu anlayışın önemli bir ürünüdür. 

Bu bilinç ve anlayışla yenilenebilir enerji sektö-

ründe kooperatifler aracılığıyla alternatif bir giri-

şim modeli yaratılarak özellikle yerel ve yenile-

nebilir kaynakların bölge halkı tarafından değer-

lendirilmesi ve elde edilen kazançtan pay alma-

ları sağlanmıştır.  

Ülkemizde yenilenebilir enerji kooperatiflerinin 

kurulması için öncelikli olarak toplumsal farkın-

dalık yaratılması ve bu alanda kooperatifleşme 

bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anla-

yışla, 17 Ekim 2012 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Koope-

ratifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nda [4] yer 

alan hedefler doğrultusunda Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ta-

rafından hazırlanan örnek anasözleşme [9] ile 

ülke genelinde bilgilendirme ve farkındalık ça-

lışmaları yürütülmektedir. Bu ve benzeri çaba-

larla, enerji üretim ve tedarikine kooperatifler 

aracılığıyla bölge insanımızın katılımı sağlana-

rak bireysel tasarrufların ekonomiye kazandırıl-

ması ve enerji arzının artırılması ülkemizin gele-

ceği adına önemli bir kazanım olacaktır. 

Dipnotlar 

[1] Veriler için;  National Rural Electric Cooperative 
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[2] Baywind Energy Cooperative. Available at: http://
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10.01.2014, http://www.greenpeace-energy.de/ueber-
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DENGELEME GAZI ALIMININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ İÇİN YETERLİ  

REKABET DÜZEYİNİN TESPİTİNE YÖNELİK ALTERNATİF YÖNTEM  

ÖNERİSİ 

Mehmet ÖZDAĞLAR 

1. Giriş 

Doğal gaz taşımacılığının kendine özgü karakte-

ristik özelliklerinden biri iletim şebekesine taşın-

mak üzere teslim edilen anlık gaz miktarı ile 

şebekeden çekilen anlık gaz miktarının birbirine 

eşit olmamasıdır. 

Doğal gaz iletiminde iletim operatöründen hiz-

met alan taşıtanlar günlük olarak tüketim miktar-

larını belirlerler ve bu miktar kadar gazı iletim 

şebekesine teslim ederler. Ancak iletim şebeke-

sine teslim edilen ve iletim şebekesinden teslim 

alınan miktarlar tahmini değerlerdir ve gerçek-

leşmelerde tahminden sapmalar olmaktadır. Do-

layısıyla iletim şebekesine teslim edilen miktar-

lar ile iletim şebekesinden teslim alınan miktar-

ların birbirine eşit olması teorik olarak mümkün 

olmakla birlikte pratik olarak mümkün değildir.     

İletim şebekesinin verimli işletilebilmesi için 

iletim şebekesinin içinde belirli bir seviyede stok 

gazı bulunması gerekmektedir. İletim şebekesin-

den teslim alınan miktarlar iletim şebekesine 

teslim edilen miktarlardan fazla olduğunda sis-

temde negatif dengesizlik oluşur ve stok seviye-

sinde azalma meydana gelir. İletim şebekesinden 

teslim alınan miktarlar iletim şebekesine teslim 

edilen miktarlardan az olduğunda ise sistemde 

pozitif dengesizlik oluşur ve stok seviyesinde 

artış meydana gelir.  

İletim şebekesi stoğu belirli bir seviyenin altına 

inerse iletim operatörü taşıtanlara öncelikle tes-

lim almayı tahmin ettikleri miktardan daha fazla 

gazı iletim şebekesine teslim etmelerini bildirir. 

Bu mümkün değilse tüketimlerini kısıtlamalarını 

bildirir.  

İletim şebekesi stoğu belirli bir seviyenin üstüne 

çıkarsa iletim operatörü taşıtanlara öncelikle tü-

ketimlerini artırmalarını bildirir. Bu mümkün 

değilse teslim almayı tahmin ettikleri miktardan 

daha az gazı iletim şebekesine teslim etmelerini 

bildirir.  

İletim şebekesi stoğunun belirli bir seviyenin 

altına inmesi neticesinde iletim operatörünün 

talimatı üzerine taşıtanlar tarafından teslim al-

mayı planladıkları miktarın üzerinde iletim şebe-

kesine teslim edilen ilave gaza dengeleme gazı 

denir.   

İletim operatörü tarafından dengeleme gazı alı-

mının gerçekleştirilebilmesi için taşıtanlar iletim 

şebekesine dengeleme gazı getirmek için belirle-

dikleri fiyat tekliflerini, getirebilecekleri miktar-

ları ve dengeleme gazı getirecekleri giriş nokta-

larını iletim operatörüne bildirirler. İletim opera-

törü ihtiyaç duyduğu giriş noktalarında en uygun 

fiyatlı taşıtanlardan ihtiyaç duyduğu miktarda 

dengeleme gazı alımı gerçekleştirir. 

2. Dengeleme gazı alımının serbestleştirilme-

sinde karşılaşılan sorunlar  

Doğal gaz piyasalarında iletim maliyetleri iletim 

operatörü tarafından taşıtanlara, taşıtanlar tara-

fından da son kullanıcılara yansıtılmaktadır. Son 

kullanıcıya yansıyan nihai gaz fiyatının içerisin-

de iletim maliyetleri önemli bir kalem teşkil et-

mektedir. İletim maliyetlerini oluşturan kalemle-

rin arasında ise dengeleme gazı maliyeti bulun-

maktadır.  
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Dengeleme gazı tedarik etmek için taşıtanlardan 

fiyat teklifi alınmasının amacı fiyatın yüksek 

olmamasını temin etmektir. Bu bağlamda denge-

leme gazı fiyatının düşmesini sağlamak için fiyat 

teklifi verilen piyasanın rekabetçi bir yapıda ol-

ması gerekmektedir. Rekabet seviyesi düşük, 

monopol özellikler taşıyan bir piyasada dengele-

me gazı alımının serbestleştirilmesi istenilen 

düzeyde fiyat azalmasını sağlayamamaktadır. 

Bunun sonucunda da iletim maliyetleri ve son 

kullanıcılara yansıyan gaz fiyatında istenilen 

seviyede azalma sağlanamamaktadır.  

Rekabet seviyesi düşük, monopol özellikler taşı-

yan bir piyasada dengeleme gazı alımının ser-

bestleştirilmesinin istenilen düzeyde fiyat azal-

masını sağlayamamasının nedeni dominant taşı-

tan(lar)ın ihtiyaç duyulan dengeleme gazının 

büyük bölümünü tedarik etmeleridir. Dominant 

taşıtan(lar)ın dengeleme gazı getirme imkanın-

dan yararlanma olasılığı pazar payı düşük taşı-

tanlara kıyasla çok fazladır. Dolayısıyla domi-

nant taşıtan(lar) düşük fiyat teklif etme ihtiyacı 

duymamaktadır. Dengeleme gazı fiyatı tüm tek-

liflerin ağırlıklı ortalaması alınarak belirlendiği 

için ve dominant taşıtan(lar) en büyük ağırlığa 

sahip olduğu için dengeleme gazı fiyatı domi-

nant taşıtan(lar)ın fiyat teklifine yakın oluşmak-

tadır. Bunun sonucunda dominant taşıtan(lar)ın 

fiyat teklifi dengeleme gazı fiyatında belirleyici 

olmaktadır. Bir başka deyişle dominant taşıtan

(lar) fiyat tekliflerini artırdıkça dengeleme gazı 

fiyatı yükselmekte, fiyat tekliflerini düşürdükçe 

dengeleme gazı fiyatı da düşmektedir.   

Pazar payı düşük taşıtanların dengeleme gazı 

getirebilmelerinde belirsizlik vardır. Pazar payı 

düşük taşıtanların teklif fiyatları, dominant taşı-

tan(lar)ın teklif fiyatlarından yüksek olması du-

rumunda dengeleme gazı getirme şansından 

mahrum kalabilmektedirler. Bu durumda tüm 

dengeleme gazını dominant taşıtan(lar) tedarik 

etmektedir. Bu belirsizlik pazar payı düşük taşı-

tanları düşük fiyat teklif etmeye zorlamaktadır. 

Ancak aynı belirsizlik dominant taşıtan(lar) için 

geçerli değildir. Dengeleme gazı getirme şansın-

dan istifade edememe riski dominant taşıtan(lar)

da çok daha düşük olduğu için fiyat teklifini ye-

teri kadar düşürmesi için üzerinde baskı oluşma-

maktadır. Yukarıda bahsedilen gerekçelerle den-

geleme gazı fiyatında dominant taşıtan(lar)ın 

belirleyici olması nedeniyle de dengeleme gazı 

fiyatında hedeflenen azalma sağlanamamaktadır.  

Dominant taşıtanın yukarıda bahsedildiği şekilde 

hakim konumundan istifade etmesi riskinin bu-

lunması, monopol özellikler taşıyan piyasalarda 

dengeleme gazı alımının serbestleştirilmesinin 

önündeki engellerden birisidir.  

Monopol özellikler taşıyan piyasalarda dengele-

me gazı alımının serbestleştirilmesinin önündeki 

engellerden bir diğeri dominant taşıtanın kamu 

kuruluşu olmasıdır. Rekabetçi bir yapıya sahip 

dominant taşıtanın hakim konumundan istifade 

etmesi söz konusu iken, dominant taşıtanın bir 

kamu kuruluşu olması durumunda ise istismar 

edilme riski belirmektedir.  

Yukarıda da bahsedildiği üzere pazar payı düşük 

taşıtanlar için dominant taşıtanın teklif fiyatı çok 

önemlidir. Dominant taşıtanın teklif fiyatının 

değişkenlik arz etmesi muhtemeldir. Dominant 

taşıtanın fiyat teklifinin ne olduğunu veya ne 

kadar artacağını bilmek, pazar payı düşük taşı-

tanların fiyatlarını ne kadar artırabileceklerini 

tespit edebilmek açısından çok önemlidir. Bu 

bilginin rekabetçi yapıya sahip bir dominant taşı-

tandan edinilmesi çok mümkün değildir. Ancak 

kamu kuruluşları yeterli rekabetçi yapıya sahip 

değillerdir. Bir kamu kuruluşunda dengeleme 

gazı tedarik fiyatını yüksek teklif etmek herhan-

gi bir teftişte açıklanamayacak bir durum değil-

dir. Böyle bir teftişte fiyat teklifini yükseltmenin 

gerekçesi olarak, dengeleme gazı satışından daha 

fazla kar hedeflenmesinin, fiyat teklifinin yük-

selmesinden dolayı dengeleme gazı getirme im-

kanından yararlanamama riskinin artacak olma-
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sına kıyasla daha olası bir seçenek olması göste-

rilebilir. Fiyat teklifinin ne olacağının veya ne 

kadar yükseleceğinin diğer taşıtanlar tarafından 

önceden bilinmesi normalde verecekleri teklifin 

üstüne çıkmalarına imkan verecektir. Bu durum-

da fiyatın istenilen seviyeye inmesi sağlanama-

yacağı gibi, fiyat artışları yaşanması da muhte-

mel olacaktır.          

3.Çözüm önerileri 

Dengeleme gazı alımının serbestleştirilmesinden 

hedeflenen fiyat azalışının sağlanabilmesi için 

piyasanın yeterli rekabetçi yapıya sahip olması 

gerekmektedir. Bir piyasanın yeterli rekabetçi 

yapıya sahip olup olmadığını belirlemek amacıy-

la kullanılan yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada 

mevcut yöntemlere alternatif yeni bir yöntem de 

aşağıda tanıtılmaktadır.   

3.1 Yeterli rekabetçi yapının tespiti için en 

bilinen mevcut yöntem 

Bir piyasanın yeterli rekabetçi yapıya sahip olup 

olmadığını tespit etmek için kullanılan mevcut 

yöntemlerden en önemlisi Herfindahl – Hirsch-

man endeksidir (HHI). Herfindahl – Hirschman 

endeksi, taşıtanların pazar paylarının karelerinin 

toplamına eşittir ve aşağıdaki formüle göre belir-

lenmektedir:  

   HI = ∑ pi
2 

Burada pi herhangi bir taşıtanın pazar payıdır. 

Herfindahl – Hirschman endeksi “0” ile “1” ara-

sında değerler almaktadır ve “1” değerine yakın-

sadıkça piyasanın monopolleştiğine işaret et-

mekte, “0” değerine yakınsadıkça piyasada reka-

betin arttığına işaret etmektedir.  

3.2 Yeterli rekabetçi yapının tespiti için alter-

natif yöntem                                                             

Bu çalışmada, bir piyasanın yeterli rekabetçi 

yapıya sahip olup olmadığını tespit etmek için 

kullanılması önerilen alternatif yeni bir yöntem 

tanımlanmaktadır. Bu alternatif yönteme göre 

doğal gaz piyasasında dengeleme gazı fiyatının 

serbestleştirilmesi için gerekli rekabetçi yapının 

mevcut olduğunu söyleyebilmek için aşağıdaki 

eşitsizliğin sağlanıyor olması gerekmektedir: 

   

  (AO / ÜO) > (SA / S)  

Burada, 

AO (“alt ortalama”): ortalama pazar payının al-

tında pazar payı olan tüm taşıtanların pazar payı 

ortalaması, 

ÜO (“üst ortalama”): ortalama pazar payının 

üzerinde pazar payı olan tüm taşıtanların pazar 

payı ortalaması,   

SA: ortalama pazar payının altında pazar payı 

olan taşıtanların sayısı, 

S: tüm taşıtanların sayısıdır. 

Sonuçlar 

Dengeleme gazı maliyetlerinin, iletim maliyetle-

rinin ve son kullanıcı fiyatlarının aşağıya çekile-

bilmesinde, dengeleme gazı alımının serbestleş-

tirilmesi fayda sağlamaktadır.  

Dengeleme gazı maliyetlerinin, iletim maliyetle-

rinin ve son kullanıcı fiyatlarının istenilen dü-

zeyde aşağıya çekilebilmesi için dengeleme gazı 

alımının serbestleştirildiği piyasanın yeterli reka-

betçi yapıya sahip olması gerekmektedir.  

Doğal gaz piyasasında yeterli rekabetçi yapının 

bulunup bulunmadığını tespit etmek için mevcut 

Herfinfahl - Hirschman Endeksi yönteminin ve-

ya bu çalışmada tanıtılan alternatif yöntemin 

kullanılması önerilmektedir.  

Herfinfahl - Hirschman Endeksi yönteminde 

piyasanın yeterli rekabetçi yapıya sahip olduğu-

nu gösteren kritik eşik değerine ihtiyaç varken, 

bu çalışmada tanıtılan alternatif yöntemde sade-

ce taşıtanların pazar paylarının bilinmesi yeterli 

olmaktadır.  
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Dominant taşıtan(lar)ın dengeleme gazı getirme 

imkanından yararlanma olasılığı pazar payı dü-

şük taşıtanlara kıyasla çok fazladır. Dominant 

taşıtan(lar)ın fiyat teklifi dengeleme gazı fiyatın-

da belirleyici olmaktadır. 

Yeteri kadar rekabetçi bir piyasada dominant 

taşıtan bulunmayacağı için dengeleme gazı fiya-

tının belirlenmesinde dominant taşıtanın hakim 

konumundan istifade etmesi durumu söz konusu 

olmayacaktır.  

Kamu hüviyetine sahip dominant taşıtanın bu-

lunduğu bir piyasada dengeleme gazı alımının 

serbestleştirilmesi fiyatın istenilen seviyeye in-

mesi sağlayamayacağı gibi, fiyat artışları yaşan-

ması da muhtemel olacaktır.          

Yeteri kadar rekabetçi bir piyasada kamu hüvi-

yetine sahip dominant taşıtan bulunmayacağı 

için dengeleme gazı fiyatının belirlenmesinde 

kamu hüviyetine sahip dominant taşıtanın istis-

mar edilmesi durumu da söz konusu olmayacak-

tır. Rekabetçi  bir piyasada taşıtanların den-

geleme gazı getirme imkanından yararlanma 

olasılığı birbirine yakın olacağı için diğer taşı-

tanların fiyat tekliflerinin bilinmesine olan ihti-

yaç azalacaktır.   

Yeteri kadar rekabetçi olmayan veya kamu hüvi-

yetine sahip dominant taşıtanın bulunduğu piya-

salarda dengeleme gazı alımının serbestleştiril-

mesi yeteri kadar efektif olamamaktadır.  
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Ü 
lkemizde S.S. Elektrik Enerjisi Üretim 

ve Tüketim Kooperatifi [1] Anasözleş-

mesi 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu tür koope-

ratiflerin elektrik piyasası bakımından yasal da-

yanağı 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

(Kanun)'dur. Kanunun 14 üncü maddesinde li-

sanssız olarak yürütülebilecek faaliyetler düzen-

lenmiştir. Diğer taraftan, Kanunun aynı madde-

sinin dördüncü fıkrasında lisanssız faaliyet yürü-

tecek kişilerin sisteme bağlanmasına ilişkin tek-

nik usul ve esaslar ile elektrik satışına, başvuru 

yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul 

ve esasların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) tarafından çıkarılacak yönetmelik ile 

düzenleneceği getirilmiştir. Söz konusu fıkra 

hükmü çerçevesinde hazırlanan, Elektrik Piyasa-

sında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yö-

netmelik (Yönetmelik) ile Elektrik Piyasasında 

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeli-

ğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) 

2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gaze-

te'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik ve tebliğ ile tüketicilere "tüketim 

birleştirme" yoluyla bir araya gelerek ortak üre-

tim tesisi kurma olanağı getirilmiştir. Tüketim 

birleştirme, kooperatifler dahil olmak üzere kü-

çük ölçekteki tüketicilerin tüketimlerini birleşti-

rerek ve mali kaynaklarını ortaya koyarak elekt-

rik üretim faaliyetinde bulunabilmesine olanak 

tanıyan bir uygulamadır. Bu şekilde, tüketicile-

rin tek başına finanse edip kuramayacakları üre-

tim tesisini ortaklaşa kurmalarının önü açılmış 

olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kooperatif 

vasıtasıyla lisanssız elektrik üretimi, elektrik 

piyasasında tüketicilerin üretim faaliyeti yapma-

sını sağlayan bir faaliyet türü olmaktadır. Bu 

nedenle, hiç kuşkusuz ülkemiz ve elektrik piya-

sası bakımından önemli bir yenilik ve gelişme-

dir. 

Bu itibarla bu makalenin amacı, ülkemiz için 

yeni uygulama olan lisanssız elektrik üretimi ile 

kooperatiflerin birbiri ile ilgisini ortaya koymak, 

uygulamacı ve konuya ilgi duyanlara bu konuda-

ki mevzuatı aktarmak ve işleyişe ilişkin bilgi 

vermektir. 

Söz konusu yönetmelik ve tebliğ ile getirilen 

düzenlemenin genel esasları aşağıda özetlenmiş-

tir. 

 Lisanssız üretim tesisinin en az bir tüketim 

tesisi ile ilişkilendirilmesi zorunludur. İhtiyacı 

karşılanacak tüketim tesisi veya tesislerinin, 

en geç ilgili üretim tesisinin geçici kabulünün 

yapıldığı tarih itibariyle elektrik enerjisi tüke-

tiyor olması zorunludur. 

 Üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım 

bölgesi içerisinde yer alması gerekmektedir. 

Lisanssız üretim kapsamında; üretim tesisinin 

bir dağıtım bölgesinde, tüketim tesisi veya 

tesislerinin başka bir dağıtım bölgesinde yer 

alması mümkün değildir. Bunun yanında, bir 

dağıtım bölgesinde kurulu tüketim tesisi ya da 

tesislerinin tüketimleri OSB dağıtım şebekesi 

içindeki bir tüketim tesisi ile birleştirilemez 

[2]. 

 Lisanssız üretim yapan kişiler, piyasa işletme-

cisi ve YEK [3] destekleme mekanizması ile 

doğrudan muhatap olmamaktadır. 

 Lisanssız olarak yapılan üretimin ne kadarının 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ: ELEKTRİK PİYASASINDAKİ 

YERİ VE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ İLE İLİŞKİSİ 

Dr. Mustafa GÖZEN 

http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=1292
http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=1292
http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=1292
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tüketim tesisi veya tesislerinde tüketileceğine 

ilişkin belli bir oran bulunmamaktadır. Üreti-

min tüketilmeyen kısmı, 5346 sayılı Kanuna 

[4] ekli fiyatlardan değerlendirilmektedir. 

 Gezici ve geçici aboneler için lisanssız üretim 

tesisi kurulamamaktadır. 

 Üretim tesisleri, yönetmelik ve tebliğde yer 

alan düzenlemeler çerçevesinde iletim veya 

dağıtım sistemine bağlanabilir. 

Kooperatiflerin lisanssız elektrik üretimi ile iliş-

kisi, yukarıda da kısaca değinildiği üzere, tüke-

tim birleştirme çerçevesinde olmaktadır. Koope-

ratif vasıtasıyla, birden fazla gerçek ve/veya tü-

zel kişi uhdelerindeki tesislerde tüketilen elekt-

rik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek yönet-

melik ve tebliğ kapsamında üretim tesisi veya 

tesisleri kurabilirler. Bu amaçla; 

 Kooperatif tüzel kişiliği ve ortakları, tüketim-

lerini birleştiren kişiler olarak kooperatifi ve-

kalet akdiyle tam ve sınırsız yetkilendirir, 

 Kooperatif ile ortaklarının tüketimleri, koope-

ratif tüzel kişiliğinin tüketimi olarak kabul 

edilir, 

 Kurulacak üretim tesisindeki üretim, koopera-

tif tüzel kişiliğinin üretimi olarak kabul edilir, 

 Yönetmelik uyarınca yapılacak iş ve işlemler 

kooperatif tüzel kişiliği nam ve hesabına yapı-

lır, 

 İlgili şebeke işletmecisi, iş ve işlemlerinde 

kooperatif tüzel kişiliğini muhatap alır, 

 Yönetmelik ve tebliğin uygulanması sürecin-

de tüketimini birleştiren kooperatif tüzel kişi-

liği ve ortakları tüketimlerini birleştirmekten 

ve/veya üretimden kaynaklanan her türlü an-

laşmazlığı kendi aralarında çözerler. Hiçbir 

anlaşmazlık ilgili şebeke işletmecisi ve/veya 

görevli tedarik şirketine yöneltilememektedir. 

Kooperatif tüzel kişiliği ve ortaklarının tüketim 

birleştirmeye katılabilmesi için temel kısıt, koo-

peratif tüzel kişiliği ile ortaklarının aynı bağlantı 

noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi tüke-

timleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen gerçek 

ve/veya tüzel kişiler olmaları gerekliliğidir. Bu 

kapsama giren kişiler, uhdelerindeki tesislerde 

tüketilen elektrik enerjisi için kooperatif tüzel 

kişiliği çatısı altında tüketimlerini birleştirerek 

yönetmelik ve tebliğ kapsamında üretim tesisi ya 

da tesisleri kurabilir. Kooperatif çatısı altında 

tüketim birleştirmeye katılan kişilerin her biri-

nin, kooperatif tüzel kişiliği de dahil olmak üze-

re ayrı ayrı tüketim tesisi ya da tesislerinin olma-

sı gerekmektedir. Ayrıca aynı tarife grubundaki 

bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, 

yönetmelik ve tebliğ kapsamında üretim tesisi 

kurmak amacıyla, uhdelerindeki tesislerde tüke-

tilen elektrik enerjisi için kooperatif çatısı altın-

da tüketimlerini birleştirebilirler. Farklı tarife 

grubundaki kişiler bir araya gelerek tüketim bir-

leştirmeye katılamazlar. Bu nedenle, kooperatif 

tüzel kişiliği hariç olmak üzere tüm kooperatif 

ortaklarının aynı tarife grubunda yer alması ge-

rekmektedir. Tüketim birleştirme ve abonelik 

hususu Şekil 1'de şematik olarak verilmiştir. 

Şekil 1'den de görüleceği üzere, farklı gerçek ve/

veya tüzel kişilerin oluşturduğu tüketim birleştir-

mede kooperatif tüzel kişiliği haricindeki diğer 

Şekil 1. Kooperatifler için tüketim birleştirme 
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katılımcıların aynı abone grubunda olması ge-

rekmektedir. Kooperatif ortaklarının tamamı 

mesken abonesi olabileceği gibi ticarethane veya 

sanayi abonesi de olabilir. Burada temel husus, 

tüm kooperatif ortaklarının aynı abone grubunda 

yer almasıdır. 

Başka bir kişinin tüketim birleştirenlere katıla-

bilmesi veya tüketim birleştiren mevcut bir kişi-

nin tüketim birleştirmeden ayrılması, ancak her 

ayın ilk gününden itibaren başlamak kaydıyla 

mümkündür. Bu durumda tüketimini mevcut bir 

tüketim birleştirme uygulamasına katmak iste-

yen kişilere ilişkin başvuruların, kooperatif tüzel 

kişiliği tarafından katılımın başlayacağı aydan 

bir önceki ayın 15’ine kadar, tüketimini mevcut 

bir tüketim birleştirme uygulamasından çıkar-

mak isteyenlere ilişkin başvurunun ise koopera-

tif tüzel kişiliği tarafından ayrılmanın başlayaca-

ğı aydan bir önceki ayın 15’ine kadar ilgili şebe-

ke işletmecisine ulaştırılması gerekir. Tüketim 

birleştirmeye katılıma veya tüketim birleştirme-

den ayrılma işlemleri için her defasında ayrı ayrı 

olmak üzere yönetmeliğin 31 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında öngörülen başvuru bedelinin 

ilgili şebeke işletmecisine ödenmesi gerekmekte-

dir. 

Tüketim birleştirme ilgili şebeke işletmecisine 

yapılacak yazılı bir başvuru ile yapılabilir. Yazılı 

başvuru ekinde diğer belgeler 

yanında; tüketimi birleştirilen 

tesislerin sahipleri, abonelik 

bilgileri, yıllık tüketim verileri 

ilgili şebeke işletmecisine sunu-

lur. Tüketim birleştirmede dik-

kate alınması gereken diğer 

önemli hususlar aşağıda veril-

miştir. 

 Bir tüketim tesisi, aynı za-

man diliminde birden fazla 

tüketim birleştirme kapsa-

mında yer alamaz. 

 Tüketim birleştirme kapsamında üretilen 

enerjinin tüketimi karşılamadığı durumlarda, 

üretilen enerjinin öncelikle tarifesi yüksek 

olan tüketim noktalarında tüketildiği varsayı-

lır. 

 Tüketim birleştirmeye katılan tüm tüketiciler, 

ilave elektrik enerjisi alımlarını ancak tek 

tedarikçiden temin edebilirler. 

Tüketim birleştirme çerçevesinde, ihtiyaç fazlası 

enerjinin nasıl değerlendirileceği şematik olarak 

Şekil 2'de verilmiştir. 

Şekil 2'de Gn üretim lisansı sahibi tüzel kişileri, 

Sn tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri, Pn 5346 

sayılı Kanun eki I ve II sayılı cetvelde yer alan 

destekleme fiyatlarını ve A lisanssız elektrik üre-

timi kapsamında ihtiyaç fazlası enerji için öden-

mesi gereken toplam bedeli tanımlamak için kul-

lanılmıştır. Şekil 2'den de görüleceği üzere, tüke-

tim birleştirme kapsamında üretilip sisteme veri-

len ihtiyaç fazlası enerji YEK destekleme meka-

nizması kapsamında değerlendirilecektir. 6446 

Şekil 2. İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi 

 
Tüketim birleştirmeye katılan tüm tüketiciler, 

ilave elektrik enerjisi alımlarını ancak tek teda-

rikçiden temin edebilirler. 
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sayılı ve 5346 sayılı Kanun hükümleri çerçeve-

sinde, söz konusu enerjinin ikili anlaşma ile ve/

veya dengeleme/uzlaştırma mekanizması [5] 

çerçevesinde satılması söz konusu değildir. Tü-

ketim birleştirme kapsamında ihtiyaç fazlası 

enerji için her ay sonunda hesaplama yapılmakta 

ve ihtiyaç fazlası enerjinin bedeli kooperatif tü-

zel kişiliğinin hesabına bölgede görevli tedarik 

şirketi vasıtasıyla ödenmektedir. 

Özetlemek gerekirse; lisanssız elektrik üretimi; 

elektrik piyasasında tüketicilerin de piyasada 

üretim faaliyeti yapmasını sağlayan bir uygula-

madır. Bu bakımdan, ülkemiz ve elektrik piyasa-

sı bakımından önemli bir yeniliktir. Kooperatif 

kurmak suretiyle, esas itibarıyla, lisanssız elekt-

rik üretimi kapsamında tüketim birleştirme çer-

çevesinde tüketimler birleştirilerek ortaklaşa 

üretim tesisi kurulabilmektedir. Yürürlükteki 

mevzuat çerçevesinde; ancak ortak sayaç ile tü-

ketimleri ölçülebilen ya da aynı bağlantı noktası-

na bağlanan ve aynı abone grubunda yer alan 

tüketiciler "tüketim birleştirme" çatısı altında ya 

da kamuoyunda bilinen adıyla "yenilenebilir 

enerji kooperatifi"  yoluyla üretim tesisi kurabilir-

ler. Bu şekilde kooperatif ortakları hem kendi 

elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler hem de 

ihtiyaç fazlası enerji YEK destekleme mekaniz-

ması kapsamında değerlendirilerek kazanç elde 

edebileceklerdir. 

Dipnotlar 

[1] Bu makalede kısaca “kooperatif” olarak kullanıl-

mıştır. 

[2] OSB dağıtım şebekesi içinde ve dışında tüketimi 

olan bir gerçek ya da tüzel kişi, üretim tesisini OSB 

dağıtım şebekesi dışında kurmak kaydıyla uhdesinde-

ki birden çok tüketim tesisinin tüketimlerini birleşti-

rebilir. Bu kapsamda birleştirilen tüketime yönelik 

yönetmelik ve tebliğ kapsamında üretim tesisi kurula-

bilir. 

[3] Bu makalede "Yenilenebilir Enerji Kaynakla-

rı"nın kısaltması için kullanılmıştır. 

[4] 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanundur. 

[5] Gün öncesi piyasası ve gerçek zamanlı dengeleme 

kapsamında satılması kastedilmektedir. 

 

 
Kooperatif kurmak suretiyle, esas itibarıyla, 

lisanssız elektrik üretimi kapsamında tüketim 

birleştirme çerçevesinde tüketimler birleştirile-

rek ortaklaşa üretim tesisi kurulabilmektedir. 
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6455 SAYILI KANUN İLE ORTAYA ÇIKAN ANAYASAL PROBLEM 

Tolga TURAN 

6 
455 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Ka-

nun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-

de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mezkûr 

Kanun ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK)’nun petrol piyasalarına ilişkin düzenle-

me ve denetleme fonksiyonunun çerçevesini 

oluşturan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanu-

nu’nda da önemli değişikliklere gidildi. Özellik-

le akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi perspektifi 

ile getirilen değişikliklerin ayrıntılı bir analizini 

başka bir çalışmaya bırakarak biz burada yalnız-

ca Kanunla getirilen muayyen bir değişikliğin 

üzerinde kısaca durmak niyetindeyiz, zira o mu-

ayyen değişiklik bizde anayasaya aykırılık prob-

leminin ortaya çıkabileceği kanaatini uyandır-

mıştır.  

Muayyen değişiklik 

Mevzubahis değişiklik şu şekildedir: 

5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin dör-

düncü fıkrasının (l) bendi de 6455 sayılı Kanun 

ile getirilmiş bir düzenlemedir ve şu şekildedir: 

 

Anayasaya aykırılık problemi 

Temel Prensip: Cezaların Şahsiliği Prensibi: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası “Suç ve cezala-

ra ilişkin genel esaslar” başlıklı 38 inci maddesi 

ile hukuk devleti prensibinin temel unsurların-

dan olan ceza hukukuna ilişkin evrensel ilkeleri 

anayasal kural haline getirmiştir. Anayasa’nın 38 

inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında 

sırasıyla, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte 

bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dola-

yı cezalandırılamaz.” ve “Ceza ve ceza yerine 

geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konu-

lur.” denilerek suçun ve cezanın kanuniliği esası 

benimsenmiş; yedinci fıkrasında ise ceza sorum-

luluğunun şahsi olduğu belirtilerek herkesin, 

kendi eyleminden sorumlu tutulacağı, başkaları-

nın suç oluşturan eylemlerinden dolayı cezalan-

dırılamayacağı kabul edilmiştir. Binaenaleyh, 

cezaların şahsiliği prensibinin Türk hukuku ba-

kımından anayasal bir kural olduğu izahtan va-

restedir. Anayasa Mahkemesi de almış olduğu 

bir kararında bu prensibin önemini ve idari para 

cezaları bakımından da tatbik kabiliyetini haiz 

olduğunu şu şekilde ortaya koymuştur: 

“5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
“MADDE 19 – ……. 

……. 

Bu Kanuna göre; 

a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara bir milyon Türk Lirası 

idari para cezası verilir: 
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması. 

2) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin ihla-

li. 
3) 18 inci maddenin ihlali. 

b) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin bayi-

lik lisansı sahipleri tarafından ihlali halinde bayinin söz-

leşme yaptığı dağıtıcı lisansı sahipleri hakkında (a) ben-

dinde belirtilen cezanın dörtte biri uygulanır. 
…….. 

……..”” 

 

“l) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, 

satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye 

yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belir-

lenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya 

ekipmanı bulundurmamak,” 
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Anayasa Mahkemesi yukarıdaki hususu, Kara-

yolları Trafik Kanunu’nun 36 ncı maddesinin 

üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan 

“Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrı-

ca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tuta-

nağı düzenlenir.” hükmünü cezaların şahsiliği 

prensibine aykırı bularak iptal ettiği kararında 

ortaya koymuştur.  

İtiraz konusu kural uyarınca, bir kimse-

nin icrai veya ihmali herhangi bir hareketi olma-

sa veya tespit edilemese dahi sadece araç sahibi 

olmasından dolayı başkasının bir fiili nedeniyle 

ceza almasının söz konusu olduğu, bu durumun 

ise cezaların şahsiliği ilkesiyle çeliştiği belirtile-

rek kuralın, Anayasa’nın 38. maddesine aykırı 

olduğu ileri sürülmüştür. Anayasaya aykırılık 

hususunu itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’nin 

önüne getiren Söke 1. Sulh Ceza Mahkemesi de 

itirazın gerekçesinde aşağıdaki hususları ortaya 

koymuştur:  

Konuyu esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi 

ise almış olduğu 29.11.2012 tarih ve 2012/106E-

2012/190K sayılı karar ile: 

 “Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk 

devletinin, eylem ve işlemleri hukuka uygun, 

insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükle-

ri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir 

hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdü-

ren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan 

kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kuralla-

rıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine 

açık olan devlet olduğunu, 

 

“Ceza sorumluluğunun şahsiliği ceza hukukunun 

temel kurallarındandır. Cezaların şahsiliğinden 

amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı ceza-

landırılmamasıdır. Diğer bir anlatımla, bir kimsenin 

başkasının fiilinden sorumlu tutulmamasıdır. Bu ilke-

ye göre asli ve feri failden başka kişilerin bir suç 

sebebiyle cezalandırılmaları olanaklı değildir. Ana-

yasa’nın 38. maddesinin yedinci fıkrası ile ilgili ge-

rekçede de, “…fıkra, ceza sorumluluğunun şahsi 

olduğu; yani failden gayri kişilerin bir suç sebebiyle 

cezalandırılamayacağı hükmünü getirmektedir. Bu 

ilke dahi ceza hukukuna yerleşmiş ve ‘kusura daya-

nan ceza sorumluluğu’ ilkesine dâhil, terki mümkün 

olmayan bir temel kuralıdır.” denilmektedir. Anaya-

sa’nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında 

bir ayrım yapılmadığından idari para cezaları da bu 

maddede öngörülen ilkelere tâbidir” (29.11.2012 

tarih ve 2012/106E-2012/190K sayılı karar). 

Ceza hukukunda, fiil, kişinin haricî, nesnel bir davranışı-

dır, yani kişinin, başkalarınca algılanabilen bir davranışı-

dır. Bu anlamda olmak üzere, kişiden çıkarak haricileşmiş 

bir fiil olmadıkça, suç da olmaz. Buradan, suçun maddî 

unsuru olan “fiilsiz suç olmaz” mutlak kuralı ortaya çık-

maktadır. Kural, ceza hukuku düzeninin niteliğini belirle-

mede mihenk taşıdır. Anayasa, 38. maddesinde, ... kanunun 

suç saymadığı bir fiilden söz ederken, açıkça fiilsiz suç 

olmaz kuralına vurgu yapmış olmaktadır. Aynı şekilde, 

TCK’nın 2. maddesinde, kanunun suç saymadığı bir fiil-

den söz edilmektedir. Bu demektir ki, suçun maddesini, fiil 

oluşturmaktadır. Bugün, fiilsiz suç olmaz kuralı, uygar bir 

ceza hukukunun, kendisinden vazgeçmesi imkânsız olan bir 

temel taşıdır. Bir hareket yoksa ortada, ne bir fiil, ne de bir 

suç vardır. Hareket olumlu veya olumsuz bir biçimde orta-

ya çıkabilir. Olumlu bir biçimde ortaya çıkan hareket yap-

mak, olumsuz bir biçimde ortaya çıkan hareket yapmamak-

tan ibaret bulunmaktadır. Yapmak biçiminde ortaya çıktı-

ğında harekete “icra hareketi”, yapmamak biçimin-

de ortaya çıktığında harekete “ihmal hareketi” denmekte-

dir. İhmal hareketi de insanın nesnel, yani harici bir dav-

ranışıdır. Ortada icra veya ihmal hareketi olmadıkça, bir 

suçun da bulunmadığının kabulü zorunludur. Anayasa 

Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, 

Anayasanın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” kenar başlık-

lı 38. maddesinin yedinci fıkrasında, “Ceza sorumluluğu 

şahsidir.” hükmü yer almaktadır. Ceza sorumluluğunun 

şahsiliği ceza hukukunun temel kurallarındandır. Cezala-

rın şahsiliğinden amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden 

dolayı cezalandırılmamasıdır. Başka bir anlatımla bir 

kimsenin başkasının fiilinden sorumlu tutulmamasıdır. 

Anayasa’nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında 

bir ayrım yapılmadığından idari para cezaları da bu mad-

dede öngörülen ilkelere tâbidir. (Anayasa Mahkeme-

si’nin 15.03.2012 tarih ve 2011/105 E.-2012/38 K. Sayılı 

kararı) 
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 Hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin dü-

zenlemelerde olduğu gibi idari yaptırımlar 

açısından da Anayasa’ya ve ceza hukukunun 

temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla hangi 

eylemlerin kabahat sayılacağı, bunlara uygu-

lanacak yaptırımın türü ve ölçüsü, yaptırımın 

ağırlaştırıcı ve hafifleştirici nedenlerinin be-

lirlenmesi gibi konularda kanun koyucunun 

takdir yetkisine sahip olduğunu, 

 Anayasa’nın 38 inci maddesinin birinci fıkra-

sında, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte 

bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden 

dolayı cezalandırılamaz.”; üçüncü fıkrasında, 

“Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirle-

ri ancak kanunla konulur.” denilerek suçun ve 

cezanın kanuniliği esasının benimsendiğini; 

yedinci fıkrasında ise ceza sorumluluğunun 

şahsi olduğu belirtilerek herkesin, kendi eyle-

minden sorumlu tutulacağı, başkalarının suç 

oluşturan eylemlerinden dolayı cezalandırıla-

mayacağının kabul edildiğini, 

 Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin ceza huku-

kunun temel kurallarından biri olduğunu; ce-

zaların şahsiliğinden amacın, bir kimsenin 

işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılma-

ması olduğunu, diğer bir anlatımla, bir kimse-

nin başkasının fiilinden sorumlu tutulmaması 

olduğunu; bu ilkeye göre asli ve feri failden 

başka kişilerin bir suç sebebiyle cezalandırıl-

malarının olanaklı olmadığını; Anayasa’nın 

38. maddesinin yedinci fıkrası ile ilgili gerek-

çede de, “…fıkra, ceza sorumluluğunun şahsi 

olduğu; yani failden gayri kişilerin bir suç 

sebebiyle cezalandırılamayacağı hükmünü 

getirmektedir. Bu ilke dahi ceza hukukuna 

yerleşmiş ve ‘kusura dayanan ceza sorumlu-

luğu’ ilkesine dâhil, terki mümkün olmayan 

bir temel kuralıdır.” denildiğini; Anayasa’nın 

38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında 

bir ayrım yapılmadığından idari para cezaları-

nın da bu maddede öngörülen ilkelere tâbi 

olduğunu, 

 İtiraz konusu kuralda, sürücü belgesi olmadan 

araç kullanan kimsenin aynı zamanda araç 

sahibi olmadığı durumlarda, tescil plakasına 

da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlene-

ceği belirtilmekte, araç sahibinin kusurunun 

bulunup bulunmadığı, aracı sürücü belgesi 

olmayan kişiye bilerek verip vermediği de-

ğerlendirilmeden idare tarafından yaptırım 

uygulandığını; bu durumun ise işlemediği bir 

fiilden dolayı araç sahibine yaptırım uygulan-

masına neden olabilecek nitelikte olduğunu; 

dolayısıyla, sürücü belgesiz araç kullanılması 

ve sürücünün araç sahibi olmaması halinde 

tescil plakası sahiplerine sadece ruhsat sahibi 

olmaları nedeniyle yaptırım uygulanmasının 

cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık oluştur-

duğunu, 

 Öte yandan, Anayasa ve ceza hukukunun te-

mel kuralları uyarınca, kişilere ceza verilebil-

mesi için hukuka aykırı eylemin kanunda be-

lirtilmiş olması ve bu eylemin o kişi tarafın-

dan gerçekleştirilmiş olduğunun kanıtlanma-

sının gerekli olduğunu; itiraz konusu kuralda 

araç sahibinin hangi eyleminin suç sayıldığı 

açık bir şekilde gösterilmediği gibi araç sahi-

bi olma ile suç arasındaki illiyet bağının ne 

suretle oluştuğunun da belirtilmediğini”, 

belirterek söz konusu kanun maddesini cezaların 

şahsiliği ilkesine aykırı bularak oybirliği ile iptal 

etmiştir.  

Getirilen Düzenleme: 

Yukarıda anlatılanlar ışığında, 5015 sayılı Kanu-

nun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi yeni şekli ile bir anayasaya aykırılık prob-

lemi ortaya çıkarmaya aday gözükmektedir. Zira 

bu hüküm ile anayasal bir ilke olan cezaların 

şahsiliği prensibi arasında tenakuz vardır. Ceza 

kuralı ile hukuka aykırı ilan edilen bir fiil ile 

herhangi bir bağlantısı bulunmayan, bir başka 

deyişle manevi unsur ile suçun maddi unsuruna 
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bağlanamayan bir kişi hakkında ceza uygulan-

ması hukuka ne kadar uyarlık gösterir?   

Dönmezer ve Erman’da da belirtildiği üzere, 

ceza hukukunda iradilik niteliği egemendir; bu 

itibarla iradi olmayan bir fiilin, hukuka aykırı 

olsa da, suç teşkil etmeyeceği ve suçun bu niteli-

ğini ifade maksadıyla da manevi unsur benim-

senmektedir.  Esasen iki kısımda ele alınan su-

çun manevi unsuru tamam olmadıkça suç tamam 

olmamak icap eder. Bu kısımlardan birincisi, 

failin kusurlu bir şekilde hareket etmeye ehil 

olması (isnad yeteneği), ikincisi ise somut olay-

da kusurlu bir şekilde hareket etmiş bulunması-

dır (kusurluluk). Esasen dar anlamda manevi 

unsur kusurluluktur zira fiilin bir unsuru sıfatıyla 

incelenmesi gereken husus kusurluluktur çünkü 

nasıl ki fiilin tipe uygun, hukuka aykırı olması 

gerekmekte ise, kusurlu bir şekilde işlenmesi de 

gerekmektedir.  

Kusurluluk ceza hukukunda kasttan doğan süb-

jektif sorumluluk, taksirden doğan sübjektif so-

rumluluk ve kanunun açıkça gösterdiği hususlara 

özgü olmak kaydıyla objektif sorumluluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Zira getirilen düzenleme 

ile sübjektif sorumluluk kapsamında bulunan 

kasıt veya taksir unsurları araştırılmaksızın, hem 

de başkasının fiili nedeniyle başkası hakkında 

ceza uygulanması yolu açılmaktadır. Mezkûr 

düzenleme ile dağıtıcıya ceza verilmesinde her-

hangi bir kasıt ya da taksir aranmadığından ob-

jektif bir sorumluluk halinin kanun koyucu tara-

fından benimsendiği anlaşılmaktadır. Binaena-

leyh konuyu bu bakımdan ele almak icap eder. 

Bir başka husus ise, burada bir kişinin başkası-

nın fiili nedeniyle cezalandırılmasının mevzuba-

his olmasıdır. Zira dağıtıcı icrai veya ihmali bir 

hareket ortaya koymadan da ceza alabilecektir ki 

burada dağıtıcı açışından manevi unsurdan evvel 

maddi unsurun da gerçekleşmediği açıktır. Mad-

di unsurun hareket ögesi icrai veya ihmali olarak 

ortaya çıkabiliyor olsa da, ortada ihmali bir hare-

ketin varlığından söz edebilmek için “ortalama 

bir insanın bütün bilgi ve yeteneğine sahip ola-

rak neticeyi engelleyecek hareketi yapabilecek 

durumda olması halinde ihmal şeklinde bir hare-

ket” söz konusu olacaktır [1]. Hâlbuki öngörülen 

idari para cezasına konu fiil bakımından dağıtıcı-

nın bir hareketi söz konusu olmamakta, dağıtıcı 

bakımından suçun maddi unsuru gerçekleşmedi-

ği cihetle manevi unsurun da araştırılmasına ge-

rek kalmamaktadır. O halde, hangi hukuki man-

tık icabı başkasının fiilinden dolayı bir başkasına 

başkaca bir araştırmaya gidilmeksizin ceza veri-

lebilecektir? 

Kasıt: 

5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi ile getirilen düzenlemede 

manevi unsur bakımından kastın aranmadığı 

izahtan varestedir. Binaenaleyh, biz burada su-

çun diğer manevi unsurları olan taksirden doğan 

sübjektif sorumluluk ve objektif sorumluluk hâl-

leri üzerinde duracağız. 

Taksir [2]: 

Failde kasıt olmasa da taksirin varlığı halinde 

ceza gündeme gelebilmektedir. Tehlike halini 

gösteren ve bu sebeple toplumun korunmasını 

gerektiren taksirli suçlar, genel olarak kendile-

rinde asosyallik bulunan, başkalarının haklarını 

gerektiği gibi gözetmeyen, hareketlerinin muhte-

mel ve herkesçe öngörülebilir neticelerini düşün-

meden harekete geçen kişilerin fiilleridir ve top-

lum bu kişilere karşı da korunmalıdır. Öngörüle-

bilme kıstasına göre tespit edilen taksirin varlığı 

bakımından aşağıdaki unsurların tam ve bir ara-

da bulunması zaruridir (Dönmezer, Erman 

1994): 

1.Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması, 

2.Hareketin iradiliği, 

3.Neticenin iradi olmaması, 
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4.Hareket ile netice arasında nedensellik 

bağının bulunması, 

5.Neticenin öngörülebilmesi. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, 5015 sa-

yılı Kanun ile getirilen düzenleme ile dağıtıcıya 

bayinin hukuka aykırı fiilinin tespiti halinde baş-

kaca bir araştırmaya gerek olmadan doğrudan 

doğruya ceza verileceğinin kanun tarafından laf-

zen ortaya konulmasıdır. Acaba burada dağıtıcı 

bakımından taksire ilişkin herhangi bir inceleme 

yapılacak mıdır? Yoksa taksir araştırılmaksızın, 

kasıt da olmadığına göre, dağıtıcı bakımından 

idari para cezasına mı hükmedilecektir? Biz da-

ğıtıcının başkaca bir araştırmaya gerek olmaksı-

zın bir başkasının fiilinden dolayı cezalandırıl-

masını cezaların şahsiliği prensibine aykırı bulu-

yoruz. Ancak dağıtıcının taksirli bir ihmali suçu 

ortaya konulabilirse dağıtıcı hakkında idari para 

cezası verilebileceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla 

eğer ki bayinin bir fiili ve ortaya çıkardığı netice 

bakımından dağıtıcıya da ceza verilmek isteni-

yorsa dağıtıcı bakımından yukarıdaki beş unsu-

run ortaya konularak taksirin tespiti ve buna gö-

re ceza hükmü gerekir. Kasıt olmadığında, taksir 

de yok ise dağıtıcıya ceza verilmesine olanak 

olmamak icap eder.  

Burada esas mesele dağıtıcıya ceza verilirken 

taksirin unsurlarının araştırılıp araştırılmayacağı 

veya dağıtıcının taksirin unsurlarının oluşmadığı 

gerekçesi ile sorumluluktan kurtulup kurtulama-

yacağıdır. Örneğin, dağıtıcı 1240 sayılı Kurul 

Kararı uyarınca tüm yükümlülüklerini tam ve 

zamanında yerine getirmiş olsa ve yine de bayi 

bakımından mezkûr aykırılık tespit edilse dağıtı-

cı bakımından yine de cezaya hüküm verilecek 

midir? Eğer bu sorunun cevabı hayır ise yeni 

hükmün taksire işaret ettiğini kabul ve dağıtıcı 

bakımından ceza uygulanmadan evvel de taksi-

rin unsurlarının araştırılması zorunluluğunu ka-

bul etmek gerekecektir. Eğer sorunun cevabı 

evet ise buradan dağıtıcıya kastı ya da taksiri 

olmadan ceza verildiği anlamı çıkar ki bunun tek 

imkân yolu objektif sorumluluğun ortaya konu-

labilmesidir.  

Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk: 

Kasıt veya taksir şeklinde manevi unsurun bu-

lunmamasına rağmen faile ceza verilebilmesi 

ancak ceza hukukunda objektif sorumluluk hali-

nin kabul edildiği hallerde mevzubahis olabil-

mektedir. O halde ceza hukukunda objektif so-

rumluluk hallerinin tanımı ve kapsamına kısaca 

değinerek konuyu nihayete erdirelim. 

Objektif sorumluluk hali kanunlarda açıkça gös-

terilmek kaydıyla manevi unsurun bulunmaması-

na rağmen faile ceza verilebilmesi hali olarak 

hülasa edilebilir. Esasında suç genel teorisi bakı-

mından suçun manevi unsuru olan kusurluluk 

kasttan doğan sübjektif sorumluluk, taksirden 

doğan sübjektif sorumluluk ve objektif sorumlu-

luk olarak tasnif edilmektedir. Yani bazı haller-

de, fail bakımından kasıt veya taksir olmamasına 

rağmen objektif sorumluluk hali kabul edilerek 

suçun manevi unsurunun varlığına hükmedilebi-

lecektir. Burada icra veya ihmalin sonucu ortaya 

çıkan netice kasıt veya taksirden başka bir suret-

le faile yüklenilmektedir (Bkz. Mehaz 1930 İtal-

yan Ceza Kanunu), ve failin istemediği bir takım 

neticeler sırf gerçekleşmeleri dolayısıyla faile 

yüklenmekte ve ceza bu sebeple artırılmaktadır.  

Türk pozitif ceza hukukunda objektif sorumlu-

luk hali olarak kastın aşılması suretiyle işlenen 

suçlar, basın yoluyla işlenen suçlar ve neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış suçlar örnek olarak gösteri-

lebilir. Gerçekten de bu hallerde, failin istemedi-

ği neticelerden de sorumlu tutulması kabul edil-

miştir. Bu gibi hallerde kusurluluk aranmadan 

fail cezalandırılmaktadır. Bu gibi hallerde failin 

hareketinin iradi olduğunu ve bu hareketle - is-

tensin veya istenmesin, öngörülebilir olsun veya 

olmasın – gerçekleşen netice arasında nedensel-

lik bağının bulunduğunun ispatı, failin cezalan-
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dırılması için yeterli sayılacaktır (Dönmezer, 

Erman 1994). 

Burada önemle işaret edilmesi gereken nokta, 

objektif sorumluluktan söz edebilmek için hare-

ketin iradi olması ve hareketle netice arasında 

nedensellik bağının bulunması şarttır. Hareket 

iradi değil ise ve hareketle netice arasında ne-

densellik bağı kurulamıyor ise objektif sorumlu-

luğun bulunduğu yine kabul edilmemektedir. 

Objektif sorumluluk hallerinde aranmayan husus 

netice bakımından faildeki kasıt veya taksirdir 

(Dönmezer, Erman 1994). 

Başka bir deyişle, ceza hukukunda objektif so-

rumluluk terimi özel bir anlam taşımakta ve bir 

kimsenin mücbir sebep veya kaza ve tesadüf 

dolayısıyla sorumlu tutulduğu manasına gelme-

mektedir: hareket iradi olduğu ve bu hareketin 

neticeyi meydana getirmeye elverişli bulunduğu 

objektif takdirde tespit olundukta sorumluluk 

kabul edileceğine göre bu sorumluluğun esası 

yine kusurluluğa bağlanabilir fakat bunun şeklini 

aramayı kanun yasakladığından kasıt veya taksir 

biçiminde belirmesi gerekmeksizin fail cezalan-

dırılmaktadır. Objektif sorumluluk hallerinde de 

hareketin fail tarafından iradi bir şekilde yapıldı-

ğını ve bu hareketin objektif bir takdirle neticeyi 

meydana getirmeye elverişli ve uygun olduğunu, 

failin kanuni tarifte yer alan neticeyi meydana 

getirebileceği hususunun objektif olarak öngöre-

bileceğini ispat etmek gerekir; gerekli olmayan 

husus bunlardan başka kasıt ve taksir şeklini ala-

bilen ve neticeye ilişkin bulunan bir kusurlulu-

ğun bulunmasıdır (Dönmezer, Erman 1994). 

Sonuç yerine 

Yukarıda anlatılanlar birlikte değerlendirildiğin-

de, faile işlediği bir fiilden yani yaptığı/veya 

yapmadığı bir hareket ile meydana getirdiği neti-

ceden dolayı ceza verilebilmesi suçun manevi 

unsuru olan kusurluluk - kasttan doğan sübjektif 

sorumluluk, taksirden doğan sübjektif sorumlu-

luk ve objektif sorumluluk - hallerinden birinin 

mevcudiyeti ile mümkündür. Kasıt veya taksir 

yok ise manevi unsur ancak objektif sorumluluk 

halinin mevcudiyeti ile tamam olabilir. Lakin 

her ve şart altında ceza verilebilmesi için fail 

tarafından işlenmiş bir fiil olmak gerekir. 

Esasında ceza hukukumuzda objektif sorumluluk 

halleri olarak kabul edilen hallerde ceza verilen 

veya cezası artırılan fail bakımından bir hareket 

ve netice söz konusudur. Basın yolu ile işlenen 

suçlarda dahi yayınlatan ve sorumlu müdür ko-

nusu suç teşkil eden yayını yayınlatmak fiilini 

işlemektedirler.  

5015 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme kapsa-

mında kasıttan söz etmeye imkân yoktur. Eğer 

Kurum dağıtıcı bakımından idari para cezası 

verirken taksirin unsurlarını araştıracak, dağıtıcı 

da taksirin unsurlarının oluşmadığını ortaya ko-

yarak sorumluluktan kurtulabilecekse getirilen 

düzenlemenin taksire işaret ettiğini anlamak icap 

edecektir. Eğer böyle bir durum söz konusu de-

ğil ise, yani dağıtıcıya kastı veya taksiri araştırıl-

maksızın ceza verilecekse son olarak dağıtıcı 

bakımından objektif sorumluluk halinin varlığı-

nın ortaya konulması gerekecektir. Eğer bu da 

tespit edilemiyorsa ortada cezaların şahsiliği il-

kesine aykırı bir durumun olduğu ve dağıtıcıya 

başkasının fiilinden dolayı ceza verildiği sonu-

cuna ulaşmak gerekir ki bu husus Anayasa’ya 

aykırıdır.  

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi uyarınca getirilen muayyen 

düzenleme ile ise dağıtıcı lisansı sahibi bakımın-

dan hem maddi unsur hem manevi unsur eksik 

kalmaktadır. Başkasının fiili nedeniyle bir başka 

kimse cezalandırılmaktadır. Fiil olmadıkta suç 

da olmamak da ve her hangi bir fiili olmaksızın 

ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalan dağıtıcı 

bakımından cezaların şahsiliği prensibi ihlal 

edilmiş olmaktadır. Dolayısıyla 5015 sayılı Ka-

nunun bu hükmünün tatbiki neticesinde anayasal 
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bir problem ortaya çıkmaktadır.  

Tabiatıyla, bu görüş de eleştirilebilir. Konu kazai 

merciler tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gö-

türülebilir veya götürülmeyebilir. Anayasa Mah-

kemesi’nin bu konuda alacağı bir karar hiç şüp-

hesiz herkesi bağlayacaktır. İdari makamlar tara-

fından da mevcut kanunların anayasaya aykırı 

olmasından bahisle tatbikattan kaçınma söz ko-

nusu olamaz. İdare, kanunların anayasaya uy-

gunluğunu denetleyen veya alacağı kararlarda bu 

nevi bir yorum yetkisi olan bir makam değildir. 

Konu hem Kurulun tatbikatı hem de Kurul ka-

rarlarının kazai murakabesinin yapıldığı merciler 

tarafından taksir çerçevesinde anlaşılıp bu yönde 

bir yorum getirilebileceği gibi, objektif sorumlu-

luk hali olarak da mütalaa edilebilir. Veya işaret 

ettiğimiz anayasal problem Anayasa Mahkemesi 

önünde ortaya konulup çözüme kavuşturulabilir. 

Uygulamayı ileride hep beraber göreceğiz. 

Biz bu çalışmamızda yeni yürürlüğe giren bir 

kanun maddesinin normlar hiyerarşisinde bir 

(bazılarına göre iki) üstünde bulunan Anayasa 

karşısındaki vaziyeti bakımından şahsi ve naçi-

zane düşüncelerimizi derpiş ettik. Bizim görüşle-

rimiz eleştirilebilir, genişletilebilir, daraltılabilir, 

ya da topyekûn reddedilebilir. Ama her halükar-

da, normlar hiyerarşisi, anayasanın üstünlüğü, 

ceza hukukunun temel prensipleri gibi konular 

hukuka bağlı devlet prensibini benimsemiş bir 

nizamda konuşulmalı, tartışılmalı ve farklı yo-

rumlardan ve görüşlerden doğru olana doğru 

ilerlenilmelidir. Bizim bu çalışmamız bu istika-

mette atılmış naçizane bir adımdan ibaret sayıl-

mak gerekir.   
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1. Giriş      

Doğal gaz iletim operatörlerinin asli yükümlü-

lüklerinin başında iletim şebekesinin fiziksel 

dengesinin sağlanması gelmektedir. İletim ope-

ratörünün verimli taşımacılık yapabilmesi için 

şebekede bulundurulması gereken stok miktarı-

nın belirli bir düzeyde bulunması gerekmektedir. 

Stok miktarının belirli bir seviyenin altında veya 

üstünde bulunması işletmecilik açısından sorun-

lara sebep olmaktadır. Sistemin fiziksel dengesi-

nin sağlanabilmesi için stok seviyesinin belirli 

bir bandın içinde tutulması gerekmektedir.  

Stok seviyesindeki dalgalanmalar şebekeye giriş 

ve şebekeden çıkış miktarları arasında her zaman 

için fark bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

İletim şebekesinden hizmet alan bir taşıtanın 

şebekeye getirdiği ve şebekeden aldığı gaz mik-

tarlarının birbirine eşit olması mümkün değildir.  

Stok seviyesinde azalma olduğunda iletim ope-

ratörü bu eksilmeyi telafi etmek için taşıtanlar-

dan tüketimlerini kısmalarını veya arzlarını artır-

malarını talep eder. Benzer şekilde stok seviye-

sinde artma meydana geldiğinde iletim operatörü 

bu fazlalığı telafi etmek için taşıtanlardan tüke-

timlerini artırmalarını veya arzlarını kısmalarını 

talep eder.  

Stok seviyesi azaldığında diğer taşıtanlar tarafın-

dan kullanılmak üzere iletim operatörü tarafın-

dan taşıtanlardan şebekeye getirmeleri talep edi-

len gaza dengeleme gazı denir. İletim operatörü-

nün kendisi kullanmak üzere taşıtanlardan talep 

ettiği gaza ise dahili kullanım gazı denir. İletim 

operatörü dahili kullanım gazını kompresör is-

tasyonlarında yakıt gazı olarak kullanmak veya 

stok miktarını artırmak maksadıyla kullanır. İhti-

yaç duyulan stok miktarı dönemsel olarak farklı-

lık gösterebilir. Tüketimin artış göstereceği tah-

min edilen dönemlerin öncesinde ihtiyat tedbiri 

olarak stok miktarında artışa gidilebilmektedir.  

İletim operatörü dengeleme gazı ve dahili kulla-

nım gazı temininde fiyat kadar  

 temin edilen miktarın ihtiyacı karşılayıp kar-

şılamadığı, yani miktarın yeterli olup olmadı-

ğı, 

 herhangi bir segmentte oluşan ihtiyacı karşı-

layacak ilgili giriş noktasına erişimin bulunup 

bulunmadığı ve 

 teminin kesintisiz ve süreklilik arz edecek 

şekilde sağlanıp sağlanamayacağı  

hususlarını da göz önünde bulundurmaktadır. 

Dengeleme ve dahili kullanım gazı temin etmek 

isteyen taşıtanların bu hususlarda yeterlilikleri-

nin bulunması gerekmektedir. Bu hususların ta-

şıtanlar tarafından karşılanabilmesi için taşıtan-

ların yeterli depolama kapasitesine ve/veya ye-

terli arz çeşitliliğine sahip olmaları önem arz 

etmektedir.  

Taşıtanların şebekeye getirdikleri ve şebekeden 

çektikleri miktarlar arasında münferit olarak da 

fark bulunmaktadır. Bu fark miktara taşıtanın 

dengesizlik miktarı denir. Taşıtan şebeke gazını 

kullanmışsa bu gazın bedelini iletim operatörüne 

DENGELEME REJİMİ VE NÖTRALİTE UYGULAMASI 

Mehmet ÖZDAĞLAR 

 

 
 

Dengeleme ve dahili kullanım gazı 

temin etmek isteyen taşıtanların bu 

hususlarda yeterliliklerinin bulunma-

sı gerekmektedir.  
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öder. Taşıtan şebekeye gaz ilave ettiyse bu gazın 

bedelini iletim operatöründen tahsil eder. Bu 

şekilde alımı veya satımı yapılan gazın bedelinin 

belirlenmesinde, iletim operatörünün temin ettiği 

dengeleme gazının bedelinden yararlanılır. Taşı-

tanlar iletim operatörüne, satışını gerçekleştire-

cekleri dengeleme gazı için fiyat tekliflerini bil-

dirirler. İletim operatörü uygun fiyat teklifinde 

bulunan taşıtanlardan dengeleme gazını temin 

eder. Bu şekilde alımı gerçekleştirilen dengele-

me gazı miktarlarının fiyatlarının ağırlıklı ortala-

ması, iletim operatörü ve taşıtanlar arasında gün-

lük dengesizlik miktarlarının alımı veya satımı 

esnasında gaz bedeli olarak kullanılır. Dengele-

me gazı fiyat tekliflerinin verilme ve dengeleme 

gazı fiyatının belirlenme süreleri aşağıda tanım-

lanmaktadır: 

 Dengeleme gazı fiyat teklifinin aylık olarak 

verilmesi ve dengeleme gazı fiyatının aylık 

(aylık ağırlıklı ortalama olarak) belirlenmesi: 

Ay boyunca geçerli olacak fiyat teklifleri ay 

öncesinde iletim operatörüne bildirilir. Taşı-

tanların günlük dengesizlikleri için iletim ope-

ratörü ve taşıtanlar arasında yapılacak alım/

satımın birim bedeli olarak ay boyunca alınan 

dengeleme gazı miktarlarının aylık fiyatlarının 

ağırlıklı ortalaması kullanılır. Ay boyunca den-

geleme gazı alımı yapılmamışsa dengeleme 

gazı fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alı-

nır. 

 Dengeleme gazı fiyat teklifinin günlük olarak 

verilmesi ve dengeleme gazı fiyatının aylık 

(aylık ağırlıklı ortalama olarak) belirlenmesi: 

Gün için geçerli olacak fiyat teklifleri günlük 

olarak iletim operatörüne bildirilir. Taşıtanla-

rın günlük dengesizlikleri için iletim operatörü 

ve taşıtanlar arasında yapılacak alım/satımın 

birim bedeli olarak ay boyunca alınan dengele-

me gazı miktarlarının günlük fiyatlarının ağır-

lıklı ortalaması kullanılır. Ay boyunca denge-

leme gazı alımı yapılmamışsa dengeleme gazı 

fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınır. 

 Dengeleme gazı fiyat teklifinin günlük olarak 

verilmesi ve dengeleme gazı fiyatının günlük 

(günlük ağırlıklı ortalama olarak) belirlenmesi: 

Gün için geçerli olacak fiyat teklifleri günlük 

olarak iletim operatörüne bildirilir. Taşıtanla-

rın günlük dengesizlikleri için iletim operatörü 

ve taşıtanlar arasında yapılacak alım/satımın 

birim bedeli olarak gün içerisinde alınan den-

geleme gazı miktarlarının günlük fiyatlarının 

ağırlıklı ortalaması kullanılır. İlgili günde den-

geleme gazı alımı yapılmamışsa dengeleme 

gazı fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alı-

nır.  

2. Dengeleme gazı fiyatının günlük belirlen-

mesi 

2.1. Karşılaşılan sorunlar 

Dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenmesinin 

gerekçelerinden bazıları:  

 fiyatın arz-talep-fiyat eğrisi doğrultusunda 

piyasanın günlük arz ve talep koşulları çer-

çevesinde belirlenmesini temin etmek ve 

 arz yetersizliği veya talep fazlalığı oldu-

ğunda talep kontrolünü sağlamaktır. 

Arz yetersizliği veya talep fazlalığı durumunda 

fiyatın yükselmesinin, arz fazlalığı veya talep 

yetersizliği durumunda da fiyatın düşmesinin 

daha etkin bir şekilde yansıtılabilmesi için den-

geleme gazı fiyatının günlük belirlenmesi tercih 

edilmektedir. Fiyatın günlük belirlenmesi netice-

sinde fiyatın piyasa koşullarına karşı duyarlılığı 

artmaktadır. Fiyat duyarlılığının artması bir ta-

kım sorunları beraberinde getirmektedir. Bu so-

runların başında arbitraj gelmektedir. Arz yeter-

sizliği veya talep fazlalığı durumunda fiyat aşırı 

yükselebilmekte, dengeleme gazını getiren taşı-

tan bu yüksek fiyattan satış yaparken bu gazı 

kullanan taşıtanlar yüksek maliyetlerle karşılaşa-

bilmektedirler. Bu durumdan bazı taşıtanlar isti-

fade ederlerken bazıları ise büyük zararlar göre-
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bilmektedirler. Arz yetersizliği ve/veya talep 

fazlalığı olan günlerde kesinti uygulaması yapı-

labilecek günler taşıtanlar tarafından tahmin edi-

lebilmektedir. Bu da fiyatların daha da yüksel-

mesine sebebiyet vermektedir.  

Dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenmesi 

iletim operatörünü de olumsuz etkileyebilmekte-

dir. Arz imkanlarında azalma olduğu günlerde 

taşıtanların taşıyıcıya ait stok gazını kullanmala-

rı neticesinde stok miktarında azalma olmakta, 

arz yetersizliği sorununun giderilmesi ile de ile-

tim operatörü eksilen stok miktarını taşıtanlar-

dan satın alarak eski seviyesine getirmektedir. 

Taşıtanların ne zaman iletim şebekesi gazına 

ihtiyacı olacağı, ne zaman eksilen stok miktarını 

tamamlayabileceklerinin tahmin edilebildiği dö-

nemler olmaktadır. Bu dönemlerde taşıtanlar 

stok gazını kullanırken düşük dengeleme gazı 

fiyat teklifi verip eksilen stok gazını satarken de 

yüksek fiyat teklif edebilmektedirler. Bunun so-

nucunda iletim operatörü stok gazını satarken 

düşük fiyattan satmakta, eksilen stok gazını geri 

alırken de yüksek fiyattan alabilmekte, bunun 

sonucunda da mali dengesi bozulabilmektedir. 

İletim operatörünün mali dengesinin zarar gör-

mesini engellemek için iletim şebekesinden hiz-

met alan taşıtanların ve iletim operatörünün so-

rumluluklarının belirlendiği iletim şebekesi dü-

zenlemelerinde, iletim operatörünün gaz alırken 

düşük fiyattan almasını, satarken de yüksek fi-

yattan satmasını sağlayacak düzenlemeler yer 

almaktadır. Dengeleme gazı fiyat teklifleri gün-

lük verildiği sürece, dengeleme gazı fiyatının 

aylık belirlenmesi de bu sorunu kesin olarak çö-

zememektedir. Arz imkanlarının azalması bir ay 

içerisinde gerçekleşmişse ve arz sıkıntısının bir 

sonraki ay düzeleceği kesin olarak öngörülebili-

yorsa ve dengeleme gazı fiyat teklifi günlük ve-

riliyorsa, dengeleme gazı fiyatının aylık belirlen-

mesi de yeterli olamamaktadır.    

Dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenmesinin 

gerekçelerinden bir diğeri de yukarıda belirtildi-

ği üzere arz yetersizliği veya talep fazlalığı olan 

günlerde talep kontrolünü sağlamaktır. Arzın 

talebi karşılamada yetersiz kalması halinde fiyat 

yükseleceği için, fiyat duyarlılığı daha fazla olan 

taşıtanların gaz kullanımlarını azaltacakları var-

sayılmaktadır. Ancak bu durumun da sakıncaları 

bulunmaktadır. Doğal gaz kullanan farklı sektör-

lerin fiyat duyarlılığı birbirinden çok farklıdır. 

Özellikle konut sektörünün fiyat duyarlılığı di-

ğer elektrik ve sanayi sektörlerine göre çok dü-

şüktür. Bir başka deyişle, fiyatı ne olursa olsun 

konut sektöründeki son kullanıcılarına gaz ke-

sintisi uygulaması söz konusu değildir. Dolayı-

sıyla yükselen dengeleme gazı fiyatının yükü 

konut sektörüne gaz satan taşıtanların üzerinde 

kalacaktır. Konut sektörüne satış yapan taşıtan-

lar, kesinti yapılabilen diğer sektör son kullanıcı-

larının zararlarının telifi edilmesi yükünü üstle-

neceklerdir. Bu yükün konut sektörüne gaz satan 

taşıtanların üzerinde kalacak olması da konut 

sektörüne kesinti uygulanamaması sebebiyle 

talep kontrolünün sağlanamamasına sebebiyet 

verecektir. Sektörler arası telafi yükü konut sek-

törü üzerinde kalacak, fakat bu durum konut sek-

töründeki talebin düşmesini sağlayamayacaktır. 

Dolayısıyla dengeleme gazı fiyatının günlük be-

lirlenmesi, hem kesinti dönemlerinde doğal gaz 

talebinin düşürülmesi amacına hizmet edememiş 

olacak, hem de sektörler arası telafi yapılmasına 

olanak verecektir. Dengeleme gazı fiyatının gün-

lük belirlenmesinin sektörler arası telafiye yol 

açmaması için kesinti dönemlerinde dengeleme 

gazı fiyat tekliflerine daha sıkı üst sınır getiril-

mesi gerekmektedir. Sektörler arası telafiyi önle-

yecek bir diğer uygulama iletim şebekesi düzen-

lemelerinde bir taşıtanın herhangi bir diğer taşı-

tan sektör ayrımı gözetmeden telafi etmesine 

olanak tanıyacak düzenlemelere yer verilmemesi 

olacaktır.       

Günlük dengeleme gazı fiyatı belirlenmesinin, 

kesinti dönemlerinde talep kontrolünü tesis et-

mek amacına hizmet etmesini engelleyen husus-
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lardan bir diğeri de, dengeleme gazı fiyatının 

yükselmesinden dolayı taşıtanların yüklendikleri 

mali yükü son kullanıcılarına yansıtamamaları-

dır. Taşıtanlar dengesizlik miktarları için iletim 

operatörüne bedel ödemekte veya iletim operatö-

ründen bedel tahsil etmektedirler. Taşıtanın bu 

bedeli son kullanıcısına yansıtabilmesi için den-

gesizliğine sebep olan son kullanıcıları belirleye-

bilmesi gerekmektedir. Taşıtanın dengesizliğine 

sebep olan son kullanıcılarını belirleyebilmesi 

için tüm son kullanıcılarından talep programları-

nı alıyor olması gerekmektedir. Çekişi programı-

nın altında olan son kullanıcılar taşıtanın pozitif 

dengesizliğine sebep olmakta, çekişi programı-

nın üzerinde olan son kullanıcılar taşıtanın nega-

tif dengesizliğine sebep olmaktadırlar. Taşıtanla-

rın giriş ve çıkış noktalarındaki tahmini çekiş 

programlarını iletim operatörüne bildirme yü-

kümlülükleri bulunmaktadır. Çıkış noktalarında-

ki program bildirme yükümlülüğünü, tüm son 

kullanıcılarından program alarak da yerine geti-

rebilirler, son kullanıcıları adına iletim operatö-

rüne program bildirerek de yerine getirebilirler. 

Doğal gaz iletim şebekelerinde taşıtanlar, son 

kullanıcılarından program almakla yükümlü tu-

tulmamaktadırlar. Son kullanıcıları adına prog-

ram bildirme serbestisine sahiptirler. Bununla 

birlikte son kullanıcı sayısı fazla olan taşıtanlar 

için tüm son kullanıcılarından program istemesi 

işlevsel değildir. Taşıtanın bu dengesizlik bedel-

lerini sadece dengesizliğe sebep olan taşıtanlara 

değil de tüm son kullanıcılarına yansıtması duru-

munda da son kullanıcıları ile hukuki sorunlar 

yaşayacağı muhakkaktır.  

Kaldı ki taşıtanların iletim maliyetlerini son kul-

lanıcılarına yansıtmayıp kendileri üstlenme ser-

bestisi de bulunmaktadır. İletim şebekelerinde 

taşıtanlar iletim maliyetlerini alım ve varsa de-

polama maliyetlerine ve kendi belirledikleri kar 

marjlarına ilave edip son kullanıcılarına yansıta-

bilecekleri gibi, alım ve varsa depolama maliyet-

lerine tahmini iletim maliyetini kapsayacak bir 

kar marjı ekleyip iletim maliyeti tahmini ve ger-

çekleşmesi arasındaki farktan doğan kar veya 

zararı kendileri üstlenebilmektedirler. Bir başka 

deyişle taşıtanlar iletim maliyeti riskini almayıp 

iletim maliyeti gerçekleşmesini olduğu gibi son 

kullanıcılarına yansıtabileceği gibi, iletim mali-

yeti riskini kendi üzerine alıp iletim maliyeti 

gerçekleşmesinin tahminden düşük çıkması ha-

linde kar etmeyi, tahminden yüksek çıkması du-

rumunda oluşacak zararı üstlenmeyi tercih ede-

bilmektedirler. Taşıtanları iletim maliyetlerini 

son kullanıcılarına yansıtmakla yükümlü tutmak 

serbest piyasalarda rastlanan bir uygulama değil-

dir. Dolayısıyla arzın talebi karşılamadığı gün-

lerde dengeleme gazı fiyatı yükselse bile bu ila-

ve maliyetleri son kullanıcılarına yansıtmayı 

tercih etmeyecek veya yansıtmak istese bile tüm 

son kullanıcılarından program almaması sebe-

biyle yansıtamayacak durumda olacak taşıtanlar 

mevcut olacaktır. İletim maliyetlerini son kulla-

nıcılarına yansıtmayan bir taşıtana satılan denge-

leme gazı fiyatı artsa bile son kullanıcıları tüke-

timlerini azaltma yoluna gitmeyeceklerdir. Piya-

sanın bu yapısı nedeniyle dengeleme gazı fiyatı-

nın günlük belirlenmesinin, kesinti dönemlerin-

de talep kontrolünün sağlanmasına katkı yapaca-

ğını söylemek pek mümkün değildir.   

Dengeleme gazı fiyatının günlük olarak belirlen-

mesi, yukarıda bahsedildiği üzere serbest piyasa 

dinamikleri çerçevesinde taşıtanların teklif sun-

ması yöntemiyle olabileceği gibi, kesinti dönem-

lerinde dengeleme gazı fiyatının günlük stok 

seviyesine veya günlük elektrik fiyatlarına en-

dekslenmesi yoluyla da olabilmektedir. Dengele-

me gazı fiyatının kesinti döneminde; stok sevi-

yesi azalırken artacak, artarken azalacak şekilde 

stok miktarına endekslenmesi mümkündür. An-

cak bu uygulama stok seviyesi aynı kaldığı, an-

cak lokal olarak şebekenin boşaldığı durumlara 

engel olamayacaktır. Ayrıca dengeleme gazı fi-

yatının stok seviyesine endekslenmesi, arbitraj 

sorununun gündeme gelmemesine ve iletim ope-
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ratörünün zarar görmemesine yardımcı olmasına 

rağmen; yukarıda bahsedilen gerekçelerle mali 

yükün konut sektörü üzerinde kalmasına, sektör-

ler arası telafiye yol açılmasına, talep kontrolü-

nün sağlanamamasına sebebiyet verilmesine en-

gel olamayacaktır.           

Dengeleme gazı fiyatının kesinti döneminde; 

elektrik fiyatları artarken artacak, azalırken aza-

lacak şekilde elektrik fiyatlarına endekslenmesi 

de mümkündür. Elektrik piyasasında fiyatlar 

serbestçe belirlenmektedir. Dolayısıyla kesinti 

döneminde arzın yetersiz olduğu günlerde elekt-

rik fiyatları yükselmektedir. Dengeleme gazı 

fiyatlarının da paralelinde yükselmesi hedeflene-

bilir. Ancak bu uygulama da yukarıda bahsedi-

len gerekçelerle mali yükün konut sektörü üze-

rinde kalmasına, sektörler arası telafiye yol açıl-

masına, talep kontrolünün sağlanamamasına se-

bebiyet verilmesine engel olamayacaktır.  

2.2. Çözüm önerileri  

Dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenmesinin 

getirdiği sorunların başında yukarıda da bahse-

dildiği üzere arbitraj sorunu gelmektedir. Mev-

cut arzın talebi karşılamakta yetersiz kaldığı 

günlerde ilave arz kaynağından gaz getirme im-

kanı bulunan veya son kullanıcılarına kesinti 

yapması teknik olarak mümkün olan veya son 

kullanıcılarının alternatif enerji kaynaklarına 

erişim imkanı bulunması sebebiyle kesinti uygu-

lamasını daha rahat yapabilen veya daha yüksek 

fiyat duyarlılığına sahip son kullanıcıları bulu-

nan taşıtanlar, yüksek fiyatlardan dengeleme 

gazı satma imkanına sahip oldukları için denge-

leme gazı fiyatının günlük belirlenmesinden isti-

fade ederlerken, bu sayılan imkanlara sahip ol-

mayan taşıtanlara yükselen fiyatlardan dengele-

me gazı satılması son kullanıcılarının talep kont-

rolünü sağlayamadığı gibi bu gibi taşıtanların 

altından kalkamayacağı zararlara uğramalarına 

da sebebiyet vermektedir.      

Arbitraj sorunu diğer piyasalarda da meydana 

gelebilmektedir. Bunların başında elektrik piya-

sası gelmektedir. Ancak elektrik piyasasında 

kesinti uygulanamayan son kullanıcı oranı doğal 

gaz piyasasına kıyasla düşüktür. Dolayısıyla 

elektrik piyasasında arbitrajdan istifade eden 

veya zarar eden taşıtanlar yer değiştirebilmekte-

dir. Ancak buna karşılık doğal gaz piyasasında 

kesinti uygulanamayan konut sektörünün pazar 

payı oldukça yüksektir. Bunun sonucunda doğal 

gaz piyasasında konut sektörüne doğal gaz satışı 

yapan taşıtanlar zararlı durumda kalmaktan kur-

tulamamaktadırlar. Genel bir sorun olan arbitraj-

dan kaynaklı olarak tüm piyasalarda yaşanan 

sorunlarla birlikte, doğal gaz piyasasında ilave 

olarak arbitrajdan istifade eden ve zarar gören 

taşıtanların yer değiştirmiyor olması sorunu da 

göze çarpmaktadır.  

2.2.1. Nötralite uygulaması 

Arbitrajın yüksek zararlara sebebiyet vermesinin 

önüne geçilmesinin öncelik kazandığı doğal gaz 

piyasalarında aylık dengeleme gazı fiyat teklifi 

verilmesi veya günlük teklif veriliyorsa bile den-

geleme gazı fiyatının günlük yerine aylık belir-

lenmesi tercih edilen bir uygulamadır. Ancak bu 

uygulamada arbitrajdan zarar gören taşıtanların 

zararları hafifletilirken kendilerini dengeleyip 

dengelemedikleri hususuna dikkat edilmemekte-

dir.  

Dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenmesi 

durumunda taşıtanların arbitrajdan kaynaklı za-

rarları artmaktadır. Çünkü fiyatın çok yükseldiği 

Şekil 1. 
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bir günde dengeleme gazı alan taşıtan ay içeri-

sinde ilerleyen günlerde fiyatın düştüğü bir gün-

de dengeleme gazı satması durumunda fiyat far-

kından dolayı zarara uğramaktadır. Dengeleme 

gazı fiyatının aylık belirlenmesi durumunda ise 

aynı taşıtanın dengeleme gazı alırken ve satarken 

uyguladığı fiyat eşit olacaktır. Çünkü fiyatın 

yükseldiği ve düştüğü günlerin ağırlıklı ortala-

ması alınarak belirlenecek fiyat ay boyu denge-

leme gazı alım ve satımlarında geçerli olacaktır. 

Bu durumda da taşıtan ay içerisinde kendini den-

gelediği miktarların alım/satımında fiyat farklılı-

ğı olmaması sebebiyle bir zarara uğramayacak-

tır.  

Bu durum tercih edilen bir durumdur. Ancak 

dengeleme gazı fiyatının aylık belirlenmesi, taşı-

tanın ay içerisinde kendini dengelediği miktarla-

rın fiyatına etki ettiği gibi kendini dengeleyeme-

diği miktarların fiyatına da etki etmektedir. Bu 

durum tercih edilen bir durum değildir.  Çünkü 

bir taşıtan kendini dengeleyebildiği miktarların 

alım/satımından kar veya zarar elde etmemeli, 

bir başka deyişle nötr olmalı, kendini dengeleye-

mediği miktarların alım/satımında ise günlük 

fiyatlara maruz kalmalıdır. Dengeleme gazı fiya-

tının aylık belirlenmesi taşıtanın ay içerisinde 

kendini dengeleyebildiği miktarlardaki alım/

satımlarında nötr olmasını sağlamakta, fakat 

kendini dengeleyemediği bakiye miktarların 

alım/satımında günlük fiyatların altında veya 

üstünde bir fiyata tabi olmasına sebebiyet ver-

mektedir.            

Bu durumu netleştirmek için Şekil 1’e göz ata-

lım. 

Ayın ortasında fiyatın düştüğünü varsayalım. Bir 

taşıtanın ilk on gün bir miktar dengeleme gazı 

satın aldığını, sonraki on gün aynı miktarda den-

geleme gazını sisteme bıraktığını, son on günde 

de başka bir miktarda dengeleme gazı satın aldı-

ğını varsayalım.  

Dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenmesi 

halinde taşıtan ilk on gün aldığı dengeleme gazı-

nı sonraki on günde dengeleyebilmesine rağmen 

zarara uğrayacaktır. Dengeleme gazının aylık 

belirlenmesi durumunda ise taşıtan ilk yirmi 

günde aldığı ve sattığı gazı dengeleyebildiği için 

nötr olacak, fakat son on günde aldığı gazı den-

geleyememiş olduğu için günlük fiyattan alması 

gerekirken daha düşük olan ağırlıklı ortalama 

fiyattan alma şansını yakalayacaktır.  

Taşıtanın kendini dengelediği sürece nötr olma 

şansından yararlanması, kendini dengeleyemedi-

ği miktarlar için de günlük fiyatlara tabi olması 

uygulaması, iletim şebekesinin fiziksel dengesi-

nin sağlanmasına en yüksek katkıyı sağlaması 

nedeniyle tercih edilmelidir. Ancak dengeleme 

gazı fiyatının aylık belirlenmesi uygulaması, 

taşıtanın kendini dengeleyebildiği miktarlarla 

birlikte kendini dengeleyemediği miktarlar için-

de zararlarında hafifletme sağlaması nedeniyle 

bu ideal durumu tam olarak sağlayamamaktadır. 

Taşıtanların kendilerini dengeleyemedikleri mik-

tarlar için de zararlarının hafifleyeceğini bilme-

leri taşıtanları fiziksel dengenin sağlanması di-

siplininden uzaklaştırmaktadır.     

Taşıtanların kendilerini dengeleyebildikleri mik-

tarlar için imtiyaz elde etmeleri, kendilerini den-

geleyemedikleri durumda da yüksek mali yükle-

re maruz kalmaları, taşıtanların dengesizlik yap-

malarını en etkili şekilde engelleyecek, dolayı-

sıyla da sistemin fiziksel dengesinin sağlanması-

na en yüksek katkıyı yapacaktır. Mevcut uygula-

malardan günlük dengeleme gazı fiyatı belirlen-

mesi, taşıtanın kendini dengeleyemediği miktar-

lar için günlük fiyatlara tabi olması bakımından 

yararlı olmakla birlikte kendini dengelediği mik-

tarlar için de aynı uygulamaya maruz kalması ve 

bu miktarlar için bir teşvik mekanizması sunma-

ması nedeniyle bu ideal durumu sağlayamamak-

tadır. Bir diğer mevcut uygulama olan aylık den-

geleme gazı fiyatı belirlenmesi ise, taşıtanın ken-

dini dengelediği miktarlarda sunması gereken 
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teşvik mekanizmasını sağlamakla birlikte kendi-

ni dengeleyemediği miktarlara günlük fiyat uy-

gulaması gerekirken bu miktarlara da aynı teşvik 

mekanizmasını sağlamaması nedeniyle yine bu 

ideal durumu yansıtamamaktadır. Aşağıda ta-

nımlanacak olan nötralite uygulaması bahsedilen 

ideal durumu sağlamak amacıyla hazırlanmış 

olan bir çözüm önerisidir. Bu ideal kurgunun 

sağlanabilmesi için nötralite uygulamasına doğal 

gaz piyasası iletim mevzuatları içerisinde yer 

verilmesi gerekmektedir.  

Tablo 1. Dengesizlikler  
Gün Taşıtan 1 Taşıtan 2 Taşıtan 3 Taşıtan 4 Taşıtan 5 Şebeke DGF 
        
1 500 -300 50 20 -100 170 0,85 
2 -200 -100 100 300 -20 80 0,8 
3 100 200 250 -200 -200 150 0,82 
4 -100 250 100 -100 -100 50 0,83 
5 -200 -50 -50 150 50 -100 0,7 
6 50 -100 -150 50 20 -130 0,72 
7 300 -200 150 -100 -50 100 0,8 
8 250 350 -50 -250 -150 150 0,81 
9 100 50 -200 150 -50 50 0,82 
10 -20 100 150 -100 -200 -70 0,75 
11 -100 -200 100 150 100 50 0,82 
12 -200 50 -250 200 100 -100 0,73 
13 100 200 300 -250 -200 150 0,81 
14 50 -300 -50 150 100 -50 0,74 
15 250 100 -100 -100 -50 100 0,83 
16 -300 50 -20 150 70 -50 0,7 
17 -250 250 50 20 -50 20 0,8 
18 50 -200 100 10 100 60 0,82 
19 100 -50 150 50 -150 100 0,83 
20 200 150 20 -200 -150 20 0,8 
21 150 250 -50 -150 -100 100 0,81 
22 300 50 -100 -200 50 100 0,82 
23 400 20 -150 30 -100 200 0,87 
24 -500 -100 300 150 50 -100 0,71 
25 350 -50 -50 -100 10 160 0,8 
26 50 -250 10 50 20 -120 0,7 
27 100 300 -200 -50 -50 100 0,82 
28 200 -200 50 100 -100 50 0,83 
29 -50 50 -100 150 20 70 0,84 
30 -100 20 200 -50 30 100 0,8 

Taşıtan 1 Taşıtan 2 Taşıtan 3 Taşıtan 4 Taşıtan 5   

2020 2100 1520 1850 1820 Sistemden Alınan 

3600 2440 2080 1880 720 Sisteme Bırakılan 
2020 2100 1520 1850 720 Düzenlenmemiş Nötrlenecek Miktar 

Tablo 2. 

Taşıtan 1 Taşıtan 2 Taşıtan 3 Taşıtan 4 Taşıtan 5    
0,74901 0,783571 0,792763 0,808919 0,813462 Ağırlıklı Ortalama Alış Fiyatı 
0,820972 0,808361 0,794231 0,770372 0,762083 Ağırlıklı Ortalama Satış Fiyatı 
145,3639 52,05738 2,230769 -71,3112 -36,9923 Düzenlenmemiş Nötrlenecek Miktar İçin Kar/Zarar 

Tablo 3. 
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Nötralite uygulamasında dengeleme gazı fiyatı 

aylık değil, günlük belirlenmektedir. İlk olarak 

taşıtanın ay boyu günlük dengesizlikleri belirle-

nir.  

Beş taşıtanın bulunduğu bir şebekede aylık den-

gesizliklerin ve günlük dengeleme gazı fiyatları-

nın Tablo 1’deki gibi gerçekleştiğini varsayalım.  

Daha sonra taşıtanların ay boyunca sisteme bı-

raktıkları ve sistemden çektikleri gaz miktarları 

ve bu miktarlar içerisinde düzenlenmemiş nötür-

lemeye baz miktarlar belirlenir. Düzenlenmemiş 

nötürlemeye baz miktarlar taşıtanın kendini den-

gelediği miktarlardır. Düzenlenmemiş nötürle-

meye baz miktarlar taşıtanın sisteme bıraktığı ve 

sistemden çektiği miktarlar içerisinde küçük ola-

nıdır (Tablo 2). 

Bunun akabinde taşıtanların sistemden aldığı 

gazın ağırlıklı ortalama alış fiyatı ve sisteme sat-

tıkları gazın ağırlıklı ortalama satış fiyatı ve dü-

zenlenmemiş nötürlenecek miktar gazın alım ve 

satımı esnasındaki ağırlıklı ortalama alış ve satış 

fiyatları arasındaki farktan kaynaklanan kar veya 

zararları belirlenir (Tablo 3).  

Bu örnekte taşıtanların sisteme bıraktıkları ve 

sistemden aldıkları gazın ağırlıklı ortalama satış 

ve alış fiyatları arasındaki farktan dolayı bu gaz 

miktarını satarken ve alırken zarar eden taşıtan 4 

ve taşıtan 5’in toplam zararı 108,303 birimdir. 

Kar eden taşıtan 1, taşıtan 2 ve taşıtan 3’ün top-

lam karı ise 199,652 birimdir.  

Nötralite uygulamasında taşıtanlar elde ettikleri 

karı iletim operatörüne öderler. İletim operatörü 

de zarar eden taşıtanların uğradıkları zararları 

karşılar. Ancak iletim operatörünün kar eden 

taşıtanlardan aldığı meblağ ile zarar eden taşıtan-

lara ödeyeceği meblağın eşit olması gerekmekte-

dir. Dolayısıyla toplam kar ve zarardan daha 

yüksek olanı, düşük olanına eşitlenir. Taşıtanla-

rın ettikleri kar ve zararlardan toplamı düşük 

olanları aynen korunur. Yüksek olanları büyük-

lükleri oranında azaltılarak toplam kar ve zararın 

eşit olması sağlanır. Böylelikle taşıtanların dü-

zenlenmiş kar ve zararları hesaplanır (Tablo 4). 

Nötralite uygulamasında düzenlenmiş karların 

toplamının düzenlenmiş zararların toplamına eşit 

olması esastır. Örnekte taşıtan 1, taşıtan 2 ve 

taşıtan 3’ün düzenlenmiş karlarının toplamı da, 

taşıtan 4 ve taşıtan 5’in düzenlenmiş zararlarının 

toplamı da 108,303 birimdir. Düzenlenmiş kar 

miktarına sahip olan taşıtanlar bu meblağları 

iletim operatörüne öderler. İletim operatörü de 

düzenlenmiş zarar miktarına sahip taşıtanlara bu 

meblağları öder.  

Son olarak da taşıtanların düzenlenmiş nötrlene-

cek miktarlar hesaplanır. Düzenlenmiş nötrlene-

cek miktarlar taşıtanın kendini dengeleyebildiği 

için kar veya zarardan muaf tutulacağı miktarla-

rın nihai halidir (Tablo 5). 

Taşıtan 1’in 1095,772 birim gazını, taşıtan 2’nin 

1139,168 birim gazını, taşıtan 3’ün 824,541 bi-

rim gazını, taşıtan 4’ün 1850 birim gazını ve 

taşıtan 5’in 720 birim gazını sisteme satarken ve 

sistemden alırken ağırlıklı ortalama satış ve alış 

fiyatları arasındaki farklardan dolayı ettikleri kar 

ve zarar nötrlenmektedir. Buna karşılık taşıtanla-

rın kendini dengeleyemedikleri bakiye miktarla-

rın alım ve satımı esnasında da ideal kurguda 

olduğu üzere günlük dengeleme gazı fiyatlarına 

tabi olmaktadırlar.  

Taşıtan 1 Taşıtan 2 Taşıtan 3 Taşıtan 4 Taşıtan 5       

78,85427 28,23911 1,210106 -71,3112 -36,9923 Düzenlenmiş Nötrlenecek Miktar İçin Kar/Zarar 

Taşıtan 1 Taşıtan 2 Taşıtan 3 Taşıtan 4 Taşıtan 5     

1095,772 1139,168 824,541 1850 720 Düzenlenmiş Nötrlenecek Miktar 

Tablo 4. 

Tablo 5. 
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Özetle, dengeleme gazı fiyatının günlük belirlen-

mesi fiyatın arz-talep gereksinimlerini yansıtma-

sı ve arz yetersizliği hallerinde talep kontrolünün 

sağlanması bakımından önem arz etmektedir. 

Ancak dengeleme gazı fiyatının günlük belirlen-

mesi aynı zamanda arbitrajın zararlarının daha 

fazla etki etmesine sebebiyet vermektedir. Nöt-

ralite uygulaması arbitrajın zararlı etkilerinin 

hafiflemesini sağladığı için dengeleme gazı fiya-

tının günlük belirlenmesinin önündeki en büyük 

engeli kaldırarak fiyatın günlük belirlenmesi 

neticesinde oluşan arz-talep durumuna göre fiyat 

belirlenmesi ve talep kontrolü avantajlarının edi-

nilmesini sağlamaktadır. Nötralite uygulaması 

aynı zamanda sistemin fiziksel dengesinin en 

etkin şekilde sağlanmasına da katkı yapmaktadır. 

2.2.2. Dengeleme gazı fiyatı üst sınırı 

Arbitrajın yüksek zararlara sebebiyet vermesinin 

önüne geçilmesinin öncelik kazandığı doğal gaz 

piyasalarında tercih edilen bir diğer uygulama 

dengeleme gazı fiyatına üst sınır getirilmesidir. 

Dengeleme gazı fiyatına üst sınır getirilerek sis-

teme dengeleme gazı getiren taşıtanların fiyatı 

aşırı yükseltmesi ve sistemden dengeleme gazı 

kullanan taşıtanların da yükselen fiyattan aşırı 

zarar görmeleri engellenmektedir. Böylelikle 

arbitrajın piyasa zararları kontrol altına alınmaya 

çalışılmaktadır.  

Arz açığının fazla olmadığı durumlarda talep 

kesintisine ihtiyaç duyulmayabilir. Arz açığı 

arttıkça arz-talep dengesini koruyabilmek adına 

talep kesintisi gereksinimi gündeme gelir. İlk 

önce talep kesintisi uygulanan son kullanıcı sek-

törleri elektrik ve sanayidir. Kesinti uygulama 

sıralamasının sonunda konut sektörü bulunmak-

tadır.  

Fiyat duyarlılığı en yüksek sektörler elektrik ve 

sanayi iken, konut sektörünün fiyat duyarlılığı 

çok daha düşüktür. Dolayısıyla arz açığının çok 

olmadığı ve fazla talep kesintisi uygulanmadığı 

durumlarda fiyatın aşırı yükselmesi beklenmez-

ken, arz açığının arttığı ve daha çok talep kesin-

tisi uygulanan durumlarda fiyatın aşırı yüksel-

mesi baş göstermektedir.  

Arz açığının oluşmaya başlamasıyla dengeleme 

gazı fiyatının yükselişe geçişini müteakip fiyat 

duyarlılığı en yüksek son kullanıcılar talep ke-

sintisi uygulamaktadırlar. Fiyat belli bir düzeye 

ulaşınca geriye kalan fiyat duyarlılığı daha dü-

şük son kullanıcılar fiyat daha da artsa da talep 

kesintisi uygulamamaktadır. Fiyatın bu kritik 

düzeyden daha da yükselmesi hem iletim opera-

törünün arz-talep dengesini kurmasına bir katkı 

sağlamazken hem de fiyat duyarlılığı düşük olan 

konut sektörüne gaz satışı yapan taşıtanlara al-

tından kalkamayacakları bir yük yükleyerek pi-

yasanın işleyişine olumsuz etki etmektedir. Do-

layısıyla talep kesintisi uygulanan dönemlerde 

dengeleme gazı fiyatının bu kritik noktayı aşma-

sını engelleyecek şekilde üst sınır konması ge-

rekmektedir.      

Talep kesintisi uygulanmayan dönemlerde arz 

açığı fazla olmadığı için rekabet seviyesi yükse-

leceği için fiyatın aşırı yükselme riski daha az-

dır. Dolayısıyla bu dönemlerde daha esnek bir 

üst sınır tercih edilmesi mümkün olabilmektedir.  

3. Sonuçlar 

Sisteme taşıyıcının talimatıyla dengeleme gazı 

getiren taşıtanların fiyat tekliflerini günlük veya 

aylık olarak bildirmesi mümkündür. Taşıtanların 

günlük dengesizliklerinden dolayı iletim opera-

törü ile gerçekleştirdikleri gaz alış/satışlarında 

kullanılan dengeleme gazı fiyatının da günlük 

veya aylık belirlenmesi mümkündür.  

 
Diğer piyasalarda arbitrajın yükünü üstlenen 

taşıtanlar değişebilirken doğal gaz piyasasında 

arbitrajın yükü hep konut sektörüne gaz satan 

taşıtanların üzerinde kalmaktadır.  
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Dengeleme gazı fiyatının arz-talep gereksinimle-

rini daha etkin yansıtması ve gaz yetersizliği 

durumlarında talep kontrolünün sağlanabilmesi 

için dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenme-

si tercih edilmektedir.  

Ancak dengeleme gazı fiyatının günlük belirlen-

mesi taşıtanlar arasında arbitraj sorununa sebebi-

yet vermektedir.  

Ayrıca dengeleme gazı fiyatının günlük belirlen-

mesi taşıtanların arz yetersizliğinin veya talep 

fazlalığının sürelerini tahmin edebildikleri du-

rumlarda iletim operatörünün dengeleme gazı 

sattığı dönemlerde düşük fiyat teklif edip, den-

geleme gazı satın aldığı dönemlerde de fiyatı 

yükselterek zarara uğramasına da neden olabil-

mektedir.  

Dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenmesi 

arz yetersizliği olan günlerde fiyatın yükselmesi-

nin istenilen düzeyde talep azalmasını sağlama-

sını konut sektörüne kesinti uygulanamaması 

nedeniyle tesis edememektedir.  

Dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenmesi 

sektörler arası telafiye sebebiyet vermesi nede-

niyle arbitrajın yükünün konut sektörüne gaz 

satışı yapan taşıtanların üzerinde kalmasına ne-

den olmaktadır.  

Diğer piyasalarda arbitrajın yükünü üstlenen 

taşıtanlar değişebilirken doğal gaz piyasasında 

arbitrajın yükü hep konut sektörüne gaz satan 

taşıtanların üzerinde kalmaktadır.  

Serbest piyasalarda taşıtanların iletim maliyetle-

rini son kullanıcılarına yansıtma zorunluluğu 

olamayacağı için ve taşıtanların iletim maliyeti 

riskini üstlenebilme serbestisi bulunması nede-

niyle dengeleme gazı fiyatının yükselmesi ve 

son kullanıcı talebi arasında tam bir bağıntı olu-

şamamakta, bu durum da dengeleme gazı fiyatı-

nın günlük belirlenmesinin arz yetersizliği duru-

munda talep kontrolünü istenildiği seviyede sağ-

layamamasına neden olmaktadır.  

Aynı şekilde serbest piyasalarda taşıtanların tüm 

son kullanıcılarından program isteme zorunlulu-

ğu olamayacağı için ve taşıtanların son kullanıcı-

ları adına program bildirme serbestilerinin bu-

lunması nedeniyle ve dengeleme gazı fiyatının 

yükselmesinden kaynaklı artan iletim maliyetle-

rinin son kullanıcılara yansıtılabilmesi için taşı-

tanın tüm son kullanıcılarından program alması 

gerektiği için dengeleme gazı fiyatını yükselme-

si ve son kullanıcı talebi arasında tam bir bağıntı 

oluşamamaktadır. Bu durum da dengeleme gazı 

fiyatının günlük belirlenmesinin arz yetersizliği 

durumunda talep kontrolünü istenildiği seviyede 

sağlayamamasına neden olmaktadır. 

Dengeleme gazı fiyatının taşıtanlardan teklif 

alınması yöntemi yerine şebeke stok miktarına 

veya elektrik fiyatlarına endekslenerek belirlen-

mesi mümkün olmakla birlikte bu alternatif yön-

temler de yukarıda bahsedilen sorunlara çözüm 

getirememektedir. 

Taşıtanların ay içerisinde kendilerini dengeleye-

bildikleri oranda teşvik edilmeleri, kendilerini 

dengeleyemedikleri bakiye miktarlar için de 

yaptırıma tabi tutulmaları, arbitrajın zararlarının 

hafifletilmesine ve sistemin fiziksel dengesinin 

en etkin şekilde sağlanabilmesine olanak vere-

cek olan durumdur.  

Dengeleme gazı fiyatının aylık belirlenmesi ar-

bitrajın etkilerini hafifletmektedir. Dolayısıyla 

dengeleme gazı fiyatının günlük belirlenmesine 

 
Taşıtanların ay içerisinde kendilerini dengele-

yebildikleri oranda teşvik edilmeleri, kendileri-

ni dengeleyemedikleri bakiye miktarlar için de 

yaptırıma tabi tutulmaları, arbitrajın zararları-

nın hafifletilmesine ve sistemin fiziksel denge-

sinin en etkin şekilde sağlanabilmesine olanak 

verecek olan durumdur.  
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kıyasla taşıtanları arbitrajın etkilerine karşı daha 

fazla korumaktadır.  

Dengeleme gazı fiyatının aylık belirlenmesi taşı-

tanların kendilerini dengeleyebildikleri miktar-

larda bir zarara uğramalarını engellediği için 

kendilerini dengelemeyi teşvik etmektedir. An-

cak kendilerini dengeleyemedikleri bakiye mik-

tarlar günlük fiyatlara tabi olması gerekirken 

ağırlıklı ortalama aylık fiyata tabi olacakları için 

kendilerini dengeleyemedikleri miktarlara yöne-

lik yeterli yaptırımı sunamamaktadır. 

Bu çalışmada sunulan nötralite uygulaması taşı-

tanların hem kendilerini dengeleyebildikleri 

miktarlar için zarar etmelerini engelleyerek teş-

vik imkanını sunarken, hem de kendilerini den-

geleyemedikleri miktarlar için günlük fiyatlara 

tabi olmalarını sağlayarak yeterli yaptırımı tesis 

etmektedir.  

Sonuç olarak, dengeleme gazı fiyatın arz-talep 

gereksinimlerini yansıtması ve arz yetersizliği 

hallerinde talep kontrolünün sağlanması avantaj-

larından dolayı dengeleme gazı fiyatının günlük 

belirlenmesi tercih sebebidir. Ancak dengeleme 

gazı fiyatının günlük belirlenmesi aynı zamanda 

arbitrajın zararlarını daha etkin hale getirmekte-

dir. Nötralite uygulaması hem arbitrajın zararlı 

etkilerini hafifleterek dengeleme gazı fiyatının 

günlük belirlenmesini daha sorunsuz uygulana-

bilir kılmakta, hem fiyatın günlük belirlenmesi 

neticesinde oluşan arz-talep durumuna göre fiyat 

belirlenmesi ve arz yetersizliği durumunda talep 

kontrolü avantajlarının edinilmesini sağlamakta, 

hem de sistemin fiziksel dengesinin en etkin şe-

kilde sağlanmasına katkı yapmaktadır. 

Dengeleme gazı fiyatına üst sınır getirilmesi ar-

bitrajın etkilerini hafifleten bir diğer mevcut uy-

gulamadır.  

Arz yetersizliği durumunda ilk olarak sırasıyla 

elektrik ve sanayi sektörlerine kesinti uygulandı-

ğı için ve elektrik ve sanayi sektörünün fiyat 

duyarlılığının konut sektörüne kıyasla çok yük-

sek olduğu için, kesinti uygulanan dönemde fi-

yat üst sınırının elektrik ve sanayi sektöründe 

talepte azalmaya gidilmesine yetecek seviyenin 

üzerinde olmaması gerekmektedir.  

Arz yetersizliği olmayan ve kesinti uygulanma-

yan günlerde fiyat üst sınırı daha esnek belirle-

nebilir.   
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