
  

 
“ENERJ  P YASA VE DÜZENLEME”  enerji piyasas na  
ve düzenlenmesine ili kin makalelerinizi beklemektedir. 

Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanlar  Derne i taraf ndan y lda iki kez yay mlanan, 

Türkçe veya ngilizce dillerinde yaz lm  makaleler içeren akademik nitelikli hakemli bir dergidir. 

Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi enerji piyasalar na ili kin tart malar n bilimsel seviyede ele al n-

mas  ve güncel konu ve sorunlara yönelik derinlemesine analiz ve etütler içeren yakla mlar geli tiril-

mesini hedeflemektedir. Makalelerin enerji sektörüne ili kin olmas  esas olup, bu makaleler ekonomi, 

hukuk, mühendislik, i letme, kamu yönetimi veya uluslararas  ili kiler alanlar nda olabilir. 

Dergide yay mlanmas  uygun bulunup yay mlanan ve 5000 kelimeden k sa olmayan makaleler için 

yazar(lar)a toplam 1000 (Bin) TL telif hakk  ödenmektedir. Bilimsel kongre ve sempozyumlara bildiri 

olarak sunulmu  çal malar ve daha önce yay mlanan makalelere ili kin yorumlardan olu an ve 1000 

kelimeyi a mayan makaleler de kabul edilebilmektedir. Ancak bu hallerde telif ücreti ödenmemekte-

dir. 

Makale gönderimi, yaz m kurallar  ve geçmi  say lara ili kin olarak editor@epddergi.org 

“ENERJ  BÜLTEN ’ne” Yaz  Göndermek için... 
 

Enerji Piyasas  Bülteni, enerji piyasalar nda gündemin takip edildi i, piyasalara yönelik ç kart lan dü-

zenlemeler ve yeni uygulamalar hakk nda piyasa kat l mc lar n n bilgilendirildi i, sektördeki geli me-

lerin izlendi i ve piyasalara yönelik uzman görü lerinin yer ald  süreli bir yay n olarak olu turulmu -

tur. Enerji piyasas yla ilgilenenlerin bilgi da arc na katk da bulunmak isteyen okurlar m z, haz rla-

d klar  yaz lar  ile birlikte derne imiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini olabildi ince geni  

kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini payla abilme f rsat n  da yakalam  olacaklard r. 

Enerji Piyasas  Bülteni’ne gönderilecek yaz lar, 3000 kelimeyi a mayacak ekilde haz rlanmal , her-

hangi bir kaynaktan yararlan ld ysa yararlan lan kaynaklara yaz n n sonunda yer verilmelidir. Gönderi-

len yaz lar daha önce ba ka bir yerde yay mlanmam  olmal d r. Yazarlar, ileti im bilgileri ile birlikte 

yaz lar n  bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.  

web.enerjiuzmanlari.org web.enerjiuzmanlari.org 
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ED TÖRDEN 

 

 

 

 

 

 

 

Merhaba De erli Okuyucular m z, 
 

Ülkemizin gerek Kalk nma Bakanl  taraf ndan yay nlanan 10.Kalk nma plan nda 

yer alan hedeflerin gerekse 100. Y l hedeflerinin gerçekle tirilebilmesinde etkin i le-

yen enerji piyasas n n ülke ekonomisine katk lar n n belirleyici olaca  kan s nday z. 

Öte yandan, enerji politikalar  global siyaset ba lam nda yaln zca 20.yy.’a damgas -

n  vurmakla kalmam , içinde bulundu umuz yüzy l n da dominant faktörü olmaya 

devam etmi tir. Bir di er deyi le, ülkelerin mukadderat n  enerji güvenli inin sa lan-

mas ndaki maharetlerinin belirleyici olaca n  ileri sürmek hiç de abart  olmayacak-

t r. Bu ba lamda enerji yaz n n n geli tirilmesine yönelik çabalar esasen efektif bir 

enerji piyasas n n olu mas nda ve yerinde enerji politikalar n n geli tirilmesinde 

stratejik bir önemi haizdir. Enerji Uzmanlar  Derne i olarak ç karmakta oldu umuz 

“Enerji Bülteni” ile, özelde; piyasa aktörlerine, politika yap c lara ve nihayet tüketi-

cilere genelde ise; ülkemize katk  sa lamak temennisiyle yeni bir say m zla daha siz-

lere “Merhaba” diyoruz. 
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TÜRK YE’ N N PETROL TÜKET M D NAM KLER NE B R BAKI  

Bar  SANLI 

“ Türkiye’nin petrol tüketimi kaç milyon va-

ril/gün ve bu tüketim yükseliyor mu?” bir-

çok ki inin farkl  cevaplar verdi i sorular-

d r. Bu makalede herkesin kullan m na aç k olan 

JODIDB.org web sitesinden ve EPDK raporla-

r ndan, Ocak 2002-Aral k 2013 aras  Türkiye 

petrol tüketim dinamikleri incelenecektir. 

Terimler aç s ndan, genel anlamda ham petrol ve 

ürünlerinin UEA k staslar  ile bir araya getiril-

mi  veriye petrol, ham petrol “crude oil”i, petrol 

ürünleri de dizel, benzin, LPG, kerosen ve fuel 

oili ifade etmek için kullan lmaktad r. 

Petrol Dinamiklerinin Bile enleri 

Ham petrol ve türevlerine birincil kaynak, di er 

tüm rafineri ç k l  ürünlere ikincil kaynak denir-

se, Türkiye’nin günlük petrol talebini hesapla-

mak biraz kar k olacakt r. Öncelikli olarak 

Türkiye’nin üretim, talep, ithalat ve ihracat hari-

cinde bir de rafineri girdisi ve ç kt s  vard r. Bu 

durumu a a daki ekilde göstermeye çal aca-

z. 

ekil 1 – Türkiye petrol talebinin yap s  ( ç piyasa, hracat dengesi 

millile tirilmemi  ürün içindir) 

Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye’de dizel ve 

LPG talebinin yüksekli inden ve rafinerilerin 

ürettikleri benzini yurtiçinde satamamas ndan 

dolay  (her rafineri de belirli bir konfigürasyon 

dahilinde 1 varil ba na belirli oranlarda ürün 

elde edilmektedir) ilginç bir denklem olu makta-

d r. 

Mesela Türkiye’nin benzin ihracat , 2013 y l nda 

EPDK verilerine göre 2.5 milyon ton civar nda-

d r. Ayn  ekilde havac l k yak t ihracat  3.37 

milyon ton iken, denizcilik yak tlar nda 1.81 

milyon ton seviyesindedir [1]. E er tüm yak tlar 

ayn  kalorifik de ere sahip olsalard  ve alt alta  

toplama imkan  olsayd , Türkiye’nin yak t ihra-

cat  (madeni ya  hariç) 7.67 milyon ton gibi bir 

rakama ula acakt  ki önemli bir ihracat kalemi 

olmaya adayd r. 

A a da 2013 y l  itibari ile verilen, Türkiye’nin 

ba l ca ihracat kalemleri listesinde yukar da ad  

geçen yak tlar 7. S rada yer alarak %4’lük bir 

ihracat pay na sahiptir. 

 

 

 

 

 

ekil 2 - Arap Light petrolünün de i ik rafinerilerdeki ç kt  oranlar  

(Energy Intelligence, 2011) 
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Yani Türkiye petrolde d a ba ml  oldu u 

gibi, iç piyasa yap s  ve vergi asimetrisinden 

dolay  da önemli miktarda akaryak t ihraç 

etmektedir. 7.67 milyon ton yak t ise çok ka-

baca olarak günde 140bin varil’lik bir rakama 

denk gelmektedir ki, Türkiye üretti i ham 

petrolün 3 misli kadar akaryak t ürünü sat-

maktad r. Bunun iyi mi kötü mü oldu u, yok-

sa vergi sisteminin bir çarp kl  veya rafineri 

yap lar n n bir sonucu mu oldu u ayr  bir ma-

kale konusudur. 

 

 

Türkiye’de 2002-2013 Akaryak t Sektörü 
De i imi 

Türkiye akaryak t sektöründe fark edilen en 

önemli de i im dizelin ula t  pazar büyük-

lü üdür. Bu Pazar büyüklü ünde üphesiz 

kara ta tlar n n önemli bir yeri vard r. 

 

 

 

 

 

   ekil 3- Türkiye akaryak t sektöründeki de i im, Kaynak JODIDB.org 

    Tablo 1 – Türkiye hracat Rakamlar , 2013 Sonu, TÜ K 
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Yukar daki grafikte belki de en çok dikkat çeken 

LPG’li araç say s n n oran ndaki art a ra men 

LPG talebinin oran n n sabit kalmas d r. Oran 

grafikleri, seviyeleri göstermemekle birlikte, 

LPG tüketimindeki tüplü, dökme LPG’nin pay -

n n dü tü ü ve bu pay n otogaz taraf ndan ele 

geçirildi i unutulmamal d r.  Ayn  ekilde bu 

de i ime ra men, yukar da belirtildi i ekilde 

rafineri özelliklerinin ayn  h zla de i medi i 

a a daki grafikten ç kar labilir. Görüldü ü üze-

re Türkiye’de rafineri üretimi daha çok dizele ve 

kerosene yönelirken (veya rafineri yap s ), fuel- 

oildeki azalma burada da kendini göstermektedir 

fakat geçi  daha yava  olmaktad r. 

u ana kadar gösterilen tüm verilerin oranlar na 

de il seviyelerine bak l rsa,  bir kaç durum göze 

çarpmaktad r. Bunlardan birincisi, Türkiye’nin 

ham petrol ithalat nda 2008 sonras nda bir dü ü  

ya anm t r, fakat benzer dü ü  dizel talebinde 

ya anmam , sadece k sa bir duraklama periyo-

dunun ard ndan dizel talebi artmaya devam et-

mi tir. Ham petrol ithalat  500 bin varil/

gün’lerden 400 milyon varil/gün’e gerilerken, 

dizel talebi 200 bin varil/gün’den 350-400 bin 

varil/günlere ç km t r. 

ekil 5- Türkiye rafineri üretiminin de i imi, JODIDB.org 

    ekil 4- Türkiye’de yak t tipine göre kara ta tlar , TÜ K 
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Di er taraftan LPG talebi de i mezmi  gibi gö-

zükürken, benzin talebinde bir de i im görül-

mektedir. LPG talebinde sadece otogaz de il, 

dökme ve tüplü LPG’de bulunmaktad r ki, bun-

larda paylar n  otogaza ve do algaza kapt rmak-

tad rlar. Yani LPG’nin sabit gibi gözüken tüketi-

mi kendi içinde daha fazla artan oranda otogaza 

kaymaktad r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekil 6 – Ham petrol ithalat  ve dizel talebi, JODIDB.org 

ekil 7 – LPG, Benzin, Kerosen talebi,JODIDB.org 
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En çok dikkat çeken konulardan biri ise bir tüke-

timin mevsimsellikten ne kadar etkilendi idir. 

Burada hem tüm veri setini hem de son 5 sene-

nin veri setini inceleyerek bir mevsimsellik ince-

lemesi yap lacakt r. Mevsimsellik için öncelikli 

olarak kullan lan tüketim kalemlerinin ayn  aylar 

baz nda ortalamalar  al nm  ve 12 ay için tüm 

y llardaki ortalamalar hesaplanm t r. (Ör: Ocak 

için 2002-2013 tüm Ocak aylar n n ortalamas  

al nm ) Daha sonra da bu elde edilen ortalama 

12 ay n toplam tüketimi 1 olacak ekilde 

normalize edilmi tir. 

Ham petrol ve tüm ürün talebindeki (total 

products) mevsimselli e bakt m z zaman Tür-

kiye’de Mart ile ba layan bir sürücü sezonu ol-

du u ve bu sezonun Temmuz ay nda zirve yapa-

rak ard ndan dü tü ü görülmektedir. Burada dik-

kat edilmesi gereken noktalardan biri de Kurban 

ve Ramazan bayramlar n n hangi aylara denk 

geldi idir. Bu sebeple yukar da hem 5 y ll k hem 

de 12 y ll k ortalamalar gösterilmektedir. 

Di er taraftan nihai ürünlere bakt m zda ise 

LPG kullan m n n özellikle May s’tan sonra h z-

la artt  ve A ustos’ta zirve yapt , dizel talebi-

nin Temmuz’da en yüksek seviyesine geldi i, 

benzin talebinin ise daha ilginç bir trend göster-

di i görülmektedir. Benzin talebi, Nisan, Tem-

muz ve Eylül’de en yüksek seviyeleri görmekte-

dir ki bu talebin sebeplerini bulmak için (piknik 

sezonu?) daha fazla detaya ihtiyaç vard r. 

 

 

 

 

 

 

 

Tüketimin Mevsimselli i  

ekil 8 – Türkiye ham petrol ve tüm ürünlerde mevsimsellik, JODIDB.org 
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ekil 9  – LPG, Benzin ve Dizel’de mevsimsellik, JODIDB.org 

Günlük Verilerdeki Detay 

 
Günlük talebi etkileyen bir çok etmen bulunmak-

tad r. Ama 15 Nisan-4 May s 2013 dönemi 

san r m bir çok aç dan bu etmenleri toplayan bir 

aral kt r. Bu aral kta, hafta sonu, iki resmi tatil bir 

arada bulunmaktad r. 

Öncelikli olarak EPDK taraf ndan toplanan dizel 

ve benzin verilerine göre, Türkiye’de günlük 

dizel talebi, benzin talebinin 6.5 ila 5 kat  civar n-

dad r (pompa ç k ). Bu fark günlere göre de i e-

bilmektedir. Bunun en temel sebebi de bu iki 

yak t n kullan ld  alanlard r. Söz konusu veriler 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  web 

sitesinde Yay nlar/Raporlar, Periyodik Raporlar, 

Enerji statistik Raporu ba l  alt nda yer almak-

tad r. 

ekil 10 – 15 Nisan- 4 May s Dizel ve Benzin Talebi, Kaynak: EPDK Petrol Piyasas  Dairesi 
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Eldeki verinin asl nda tüm dizel ve benzin tüke-

timini göstermeyebilece i dü ünülebilir. Fakat 

verilerin sa l , bütünlü ü her zaman bir sorun 

olarak kar m za ç kmaktad r. Verinin analiz 

yapabilece imiz kadar sa l kl  oldu unu varsa-

yarsak çok ilginç baz  özellikler dikkatimizi çek-

mektedir.. 

1. Günlük bazda pompadaki (yani kara ta t-

lar nda) dizel talebi, benzin talebinin 5-6.5 

kat d r. 

2. Dizel talebi Pazar günü en dü ük seviyesi-

ni görürken, benzin talebi Cumartesi en 

yüksek talebini görmektedir. 

3. Dizel talebi Cuma günleri yüksek seyret-

mektedir. 

4. Tatil günlerinde dizel talebi dü erken, 

benzin talebi azc k yüksek seyretmektedir 

(Bkz. 23 Nisan, 1 May s) 

Özellikle tatil günlerinde dizel talebinin dü me-

sinde, sadece otomobil de il, tüm ta mac l k 

yapan araçlar  da dü ünmekte fayda vard r ki 

örne in servisler gibi. Bu özellikler özellikle 

Eylül ay nda okullar n aç ld  ilk haftada da 

kendini göstermektedir. 

Tüm bir senenin verileri olmasa da (veri serileri 

kesikli, tüm zaman dilimleri için veriler mevcut 

de ildi), Türkiye günlük akaryak t verilerinin, 

t pk  elektrik ve do algazda oldu u gibi çok te-

mel baz  sosyal aktivitelerden etkilendi i kolay-

ca görülebilmektedir. 

  ekil 11 – Türkiye 2013 Y l  Dizel ve Benzin Talebi, Kaynak: EPDK Petrol Piyasas  Dairesi 
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Örne in Ramazan Bayram  arife günü benzin 

talebi tüm senenin en yüksek noktas d r. Bir di-

er yüksek noktas  ise Kurban Bayram n n ilk 

günü olan 14 Ekim ve hemen 2 gün öncesi olan 

Cumartesi 12 Ekimdir.  

ekil 11’den bir di er dikkat edilmesi gereken 

nokta ise iki eyin, dizel ve benzin talebindeki 

düzeni bozdu udur, bunlardan biri Bayram gün-

leri ve Ramazan ay , di eri ise so uk hava olay-

lar n n oldu u günlerdir. Mesela, Aral k ay na 

bakt m zda benzin talebindeki düzenin nas l 

bozuldu u rahatça görülecektir. 

Ramazan ay  boyunca da, benzin talebi tipik pe-

riyodik görünümünden ç karak oldukça düzensiz 

bir desen takip etmektedir. Dizel ve benzin ta-

leplerindeki kar tl klar özellikle bayram günle-

rinde de kendini göstermektedir. 

Sonuç 

Türkiye enerji talebinin en önemli ayaklar ndan 

biri olan petrol talebini, y ll k, ayl k ve günlük 

olarak incelenmesi bu makalenin konusudur. 

Burada belirtilen ithalat-ihracat bak n n hari-

cinde, benzin ve dizel talebinin de asl nda Türki-

ye sosyal ya am n  yans tt  kolayca görülebil-

mektedir. Amerika’dakine benzer bir sürü  sezo-

nu (driving season) hatta bir piknik sezonu gö-

rülmektedir. Bir di er ilginç nokta da Türkiye’-

nin haftal k tüketimlerinin farkl l d r. 

Bu analizlere bak nca, özellikle EPDK’n n petrol 

veri sisteminin Türkiye enerji sistemini anlama-

m za daha çok yard m etti i, talebin uzun dö-

nemli gidi at n  izlemek için ise aç k kaynaklar-

dan JODIDB’nin kullan m n n yeterli olabilece i 

görülmektedir. Bu analizlerde dikkat edilmesi 

gereken noktalardan biri OECD’nin verileri ton 

olarak alarak, ham petrol için ayr , di er ürünler 

için ayr  bir çarpanla milyon varil/gün’e dönü -

türdü üdür. 

Türkiye petrol talebinin yap s  EPDK’n n veri 

yay nlamas ndaki ba ar s  ile önümüzdeki dö-

nemde bir çok ara t rmada yer bulacak ve Türki-

ye ula m ve enerji talep desenlerini daha iyi 

anlamam z  sa layacakt r. 

Bar  Sanl , ubat 2014, barissanli2@gmail.com 

D PNOTLAR: 

[1] EPDK, Aral k 2013, Petrol Piyasas  Sek-

tör Raporu. 
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D o al gaz arz n n kesintisiz bir ekilde 

sa lanabilmesi için yeterli depolama 

imkanlar na sahip olunmas  gerek-

mektedir. Arz kaynaklar nda kesintiler ya anma-

s  veya tüketimin ani yükseli leri muhtemeldir. 

Böylesi durumlarda depolama tesisleri devreye 

al narak arz-talep dengesi sa lan r. 

Depolama tesislerinin iki tür kapasitesi bulun-

maktad r. Bunlardan birisi “toplam depolama 

kapasitesi”, bir di eri “günlük depolama kapasi-

tesi” dir. Toplam depolama kapasitesi deponun 

hacmi ile alakal d r. Günlük depolama kapasitesi 

ise enjeksiyon kapasitesi (yani depoyu doldur-

mak amac yla depoya günlük at labilecek gaz 

miktar ) ve geri üretim kapasitesi (yani iletim 

ebekesine gaz sevk etmek amac yla depodan 

günlük çekilebilecek gaz miktar ) ile ilgilidir. 

Depolama tesislerinin çe itli kullan m amaçlar  

vard r. Bunlar: 

1. stratejik amaçl  kullan m, 

2. günlük dengeleme amaçl  kullan m, 

3. arz ve tüketim noktalar ndaki ani dalga-

lanmalar  kar lama amaçl  kulan m, 

4. dönemsel al-yada-öde gereksinimlerini 

kar lama amaçl  kullan m, ve 

5. dengeleme gaz  temini amaçl  kullan m-

d r. 

Stratejik Amaçl  Kullan m: 
 

Deponun stratejik amaçl  kullan m , arz kaynak-

lar nda bir s k nt  olu mas  halinde bu s k nt n n 

idare edilebilece i sürenin s n r  ile ilgilidir. 

Toplam depolama kapasitesi, stratejik amaçl  

kullan m n s n r n  belirler. Stratejik amaçl  kul-

lan m n kapasitesini makro düzeyde enerji politi-

kalar  tayin eder. 4646 say l  Do al Gaz Piyasas  

Kanunu uyar nca Türkiye’de stratejik amaçl  

depolama kapasitesi, toplam y ll k do al gaz 

arz n n yüzde onu olarak belirlenmi tir. 

 

Günlük Dengeleme Amaçl  Kullan m: 
 

Deponun dengeleme amaçl  kullan m na iletim 

ebekesini kullanarak gaz ta tan hizmet alanla-

r n günlük dengesizlikleri etki eder. Hizmet 

alanlar giri  noktalar nda iletim ebekesine gaz 

b rak r, ç k  noktalar nda da bu b rakt klar  gaz  

geri çekerler. B rak lan gaz ile çekilen gaz n tam 

olarak tahmin edilebilmesi mümkün olmad  

için bunlar n birbirine e it olmas  söz konusu 

de ildir. Ta tan n günlük dengesizli i b rak lan 

gaz ile çekilen gaz aras ndaki farkt r. letim ir-

keti b rak lan ve çekilen gaz n tahmininin ger-

çekle melere olabildi ince yak n yap lmas n  

sa lamak amac yla hizmet alanlara toleranslar 

uygular. B rak lan gaz ile çekilen gaz aras ndaki 

fark n belirlenen tolerans  a an k sm  için daha 

yüksek iletim bedeli tahakkuk ettirilir. Ta tanlar 

tolerans d nda kalan dengesizliklerini birbirile-

riyle ticaret yaparak giderebilirler. ebekeye b -

rakt  gaz  çekti i gazdan fazla olan hizmet 

alanlar, b rakt  gaz  çekti i gazdan az olan ta -

tanlara gaz sat  yaparak bu yüksek iletim mali-

yetlerini elimine etmeleri mümkündür. Ancak bu 

ticaret her zaman mümkün olamamaktad r. Böy-

le zamanlarda iletim ebekesinden hizmet alan-

lar n tolerans d  dengesizliklerini gidermeleri-

nin bir di er yolu olan depolama tesislerinin kul-

DEPOLAMA KAPAS TES  GEREKS N M N N BEL RLENMES  

 

                   Mehmet ÖZDA LAR 
             BOTA  Do al Gaz letmeleri Bölge Müdürlü ü 
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lan m  önem kazanmaktad r. letim ebekesine 

b rakt  gaz  çekti i gazdan fazla olan ta tanlar 

depoya gaz atarak, b rakt  gaz  çekti i gazdan 

az olanlar ise depodan gaz sevk ederek tolerans 

d  dengesizliklerini ve yüksek iletim maliyetle-

rini minimize edebilmektedirler. 

 
Deponun dengeleme amaçl  kullan m n  ebeke-

nin a rl kl  ortalama tolerans düzeyi etkiler. 

Dengeleme amaçl  kullan m, deponun günlük 

geri üretim ve enjeksiyon kapasitesi ile ilgilidir. 

Dengeleme amaçl  günlük geri üretim ve enjek-

siyon kapasitesini a rl kl  ortalama tolerans dü-

zeyi belirler. letim ebekesinden hizmet alanlar 

için tolerans düzeyi hizmet alan n pazar pay  ile 

ilgilidir. Pazar pay  yükseldikçe tolerans düzeyi 

azal r. Dolay s yla a rl kl  ortalama tolerans 

düzeyini pazar n yap s  belirler. Dengeleme 

amaçl  günlük geri üretim ve enjeksiyon kapasi-

tesini belirlemek için toplam günlük çeki teki 

a rl kl  ortalama tolerans üzerindeki maksimum 

dengesizlik miktar n  saptamak gereklidir. Bir 

ba ka deyi le, ebekeden çekilen veya ebekeye 

b rak lan gaz miktarlar  aras ndaki fark n a rl k-

l  ortalama tolerans düzeyi üzerinde kalan k sm -

n n en yüksek de eri belirleyicidir. Dolay s yla, 

iletim ebekesindeki gaz miktar n n, iletim ebe-

kesinin güvenli ve verimli i letilmesi için ebe-

kede her zaman tutulmas  gereken gaz seviyesi 

olan asgari stok seviyesine k yasla dalgalanmal -

n  belirlemek gerekmektedir. letim ebekesinde-

ki günlük stok miktar n n, iletim ebekesinin 

güvenli ve verimli i letilmesi için ebekede har 

zaman tutulmas  gereken asgari stok seviyesine 

olan fark n  gösteren dalgalanmalardaki en yük-

sek ve en dü ük noktalar, depoda dengeleme için 

gereken günlük geri üretim ve enjeksiyon kapa-

sitelerinin s n rlar n n belirlenmesinde kullan la-

bilmektedirler. Bu dalgalanmalardaki en yüksek 

ve en dü ük fark kadar günlük geri üretim ve 

enjeksiyon kapasitesine ihtiyaç bulunmaktad r. 

 
Deponun dengeleme amaçl  kullan m  için ge-

rekli günlük geri üretim ve enjeksiyon kapasite-

sinin belirlenmesinde yararlan labilecek bir di er 

husus ta tanlar aras nda gerçekle tirilen ticare-

tin boyutudur. Yeterli depolama kapasitesi bu-

lunmamas  halinde, iletim ebekesinden hizmet 

alan ta tanlar sisteme b rakt klar n n tamam n  

çekemediklerinde bu gaz  sisteme yeteri kadar 

gaz getiremeyen ta tanlara satabilmektedirler. 

Yeterli depolama kapasitesi bulunmas  halinde 

ise bu gaz n depoda de erlendirilmesi mümkün 

olaca ndan ta tanlar aras  ticaretin boyutuna 

bakarak ihtiyaç duyulan dengeleme amaçl  gün-

lük geri üretim ve enjeksiyon kapasitesi hakk n-

da fikir sahibi olmak mümkündür. 

 

Deponun dengeleme amaçl  kullan m  için ge-

rekli toplam depolama kapasitesinin ve günlük 

geri üretim ve enjeksiyon kapasitesinin belirlen-

mesinde izlenebilecek bir di er yol da iletim 

ebekesinden hizmet alan tüm ta tanlar n y l 

boyu tolerans d  dengesizliklerinden yararlan-

makt r. letim ebekesinden hizmet alan tüm ta-

tanlar n y ll k tolerans d  dengesizliklerinin 

toplam  kadar toplam depolama kapasitesine 

sahip olunmas , deponun dengeleme amac yla 

kullan lmas n  mümkün k lacakt r. Burada pozi-

tif ve negatif tolerans d  dengesizlik y ll k top-

lamlar ndan büyük olan  dikkate al nmal d r. 

Depoda bu toplam kapasitenin günlük ortalamas  

kadar bir günlük geri üretim ve enjeksiyon kapa-

sitesi ayr lmas , deponun dengeleme amaçl  kul-

lan m na katk  sa layacakt r. 

 

Arz ve Tüketim Noktalar ndaki Ani Dalga-

lanmalar  Kar lama Amaçl  Kulan m: 
 

Deponun ani dalgalanmalar  kar lama amaçl  

kullan m  da günlük geri üretim ve enjeksiyon 

kapasitesi ile ilgilidir. Ani dalgalanmalar  kar -

lama amaçl  günlük geri üretim ve enjeksiyon 

kapasitesini: günlük kontrat miktarlar  (GKM), 

kontratlardaki esneklikler, tüketim esnekli i, 

tercih edilen risk düzeyi, kontratlar n tüm arz 
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içindeki pay  ve arz çe itlili inin düzeyi belirler. 

 

Günlük Kontrat Miktarlar : GKM, kontrattan 

kontrata farkl l k göstermekle birlikte y l içeri-

sinde bak m veya herhangi bir sebeple çeki  ya-

p lmamas  öngörülen günler haricindeki günler-

de y ll k taahhüt edilen miktar  çekmeyi sa laya-

cak do al gaz miktar n  ifade eder. 

 
Kontrat Esnekli i: Bir kontrat için günlük çeki-

lebilecek gaz miktar n n üst s n r , o kontrat n 

GKM’sidir. Tedarikçi, GKM üzerindeki çeki le-

ri sa lamakla yükümlü de ildir. Elinde imkan 

varsa, tedarikçiler GKM’nin üzerinde arz imkan  

sa layabilmektedirler. Ancak özellikle k  dö-

nemlerinde tüm tüketicilerin tüketimlerinin mak-

simuma ula t  dönemlerde tedarikçilerin de 

GKM üzerinde arz sa lamas  güçle mektedir. 

Dolay s yla en kötü senaryoya göre kontrat es-

nekli i ihmal edilmektedir. 

 
Tüketim esnekli i: Tüketim esnekli i günlük 

tüketimde yaz ve k  dönemleri aras ndaki fark  

ifade etmektedir. Tüketim esnekli inin olu ma-

s na s nma amaçl  gaz kullan m  etki eder. Is n-

ma amaçl  kullan m daha ziyade evsel tüketim-

den kaynaklanmaktad r. Dolay s yla tüketim es-

nekli ine: nüfus, hane halk  büyüklü ü, gaz giri  

oran  ve iklim ko ullar  etki eder. 

 
Tercih Edilen Risk Düzeyi: Risk seviyesini ayn  

anda kesintinin olu tu u kontrat say s  belirler. 

n a edilecek depolama kapasitesini belirlerken, 

ayn  anda ne kadar çok kontrat n kesintiye u ra-

yaca  hesaba kat l rsa, risk düzeyi o oranda 

azalmaktad r. 

 

Kontratlar n Tüm Arz çindeki Pay : Herhangi 

bir kontratta arz kesintisi ya anabilmektedir. 

Dolay s yla en kötü senaryoya göre kontratlarda 

ayn  anda en büyükten küçü e do ru kesintinin 

gerçekle ece i varsay lmaktad r. Dolay s yla,  

tercih edilen risk düzeyi, ayn  anda büyükten 

küçü e do ru kaç kontrat n kesintiye u rayaca-

n  varsaymak gerekti ini, buna göre de depola-

man n kapasitesini belirler. Dolay s yla kontrat-

lar n tüm arz içindeki pay  bu bak mdan önem 
arz etmektedir. 

 

Arz Çe itlili inin Düzeyi: Arz çe itlili inin dü-

zeyi artt kça, ayn  risk seviyesindeki depolama 

kapasitesi gereksinimi azalmaktad r. 

 

Tüm bu parametreler nda ani dalgalanmalar  

kar lama amaçl  günlük geri üretim ve enjeksi-

yon kapasitesi en kötü senaryoya göre a a daki 

ekilde belirlenebilir: 

                                                                                                         
       
Günlük Kapasite = Yaz Dönemi Günlük Tüketi-
mi +  
                                                       n 
Tüketim Esnekli i - GKM +   GKMi 

                                                                            i=0 
                                                                                                         

Burada Günlük Kapasite, iletim ebekesinde 

ihtiyaç duyulan toplam günlük depolama kapasi-

tesini ifade etmektedir. Toplam günlük depola-

ma kapasitesinin k s m k s m iletim ebekesinin 

ihtiyaç duyulan noktalar nda konu land r ld  

varsay lmaktad r. Yaz Dönemi Günlük Tüketi-

mi, iletim ebekesindeki yaz dönemi toplam çe-

ki i ifade etmektedir. Ayr ca, 

 
GKM0 = 0, 
GKM1 = en büyük 1. kontrat n GKM’si, 
GKM2 = en büyük 2. kontrat n GKM’si, 
. 
 
. 
GKMn = en büyük n. kontrat n GKM’sidir. 
 
Yukar daki formülde, “n” tercih edilecek risk 

düzeyini belirlemektedir. “n” de eri artt kça de-

polama kapasitesi artmakta, risk düzeyi azal-

maktad r. 
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Dönemsel Al-yada-Öde Gereksinimlerini 

Kar lama Amaçl  Kullan m: 
 
letim ebekesinden hizmet alanlar n depolama 

faaliyetinden istifade etmelerini gerektiren bir 
di er etmen ithalat anla malar ndaki al-yada-öde 
yükümlülükleridir. Do al gaz ithalatç lar n n 
do al gaz çeki ini düzgün bir rejimde gerçekle -
tirmesini sa lamak için ithalat anla malar nda 
dönemsel al-yada-öde taahhütlerine yer veril-
mektedir. Dolay s yla do al gaz ithalatç lar n n 
y l boyunca çeki ini gerçekle tirmekle yükümlü 
olduklar  miktarlar kadar dönemsel olarak çeki-
ini gerçekle tirmekle yükümlü olduklar  miktar-

lar da mevcuttur. 
 
thalatç lar n y l içerisinde farkl  dönemlerde 

ithal etmeleri gereken minimum miktarlar n top-
lam , o dönemlerdeki fiili gaz tüketiminden fazla 
ise deponun kullan m  elzem hale gelmektedir. 
Özellikle yaz döneminde ithal edilmek duru-
munda olan, ancak tüketimi gerçekle tirileme-
yen do al gaz miktarlar  depolarda de erlendiri-
lip, tüketimin artt  ve di er dönemlere k yasla 
al-yada-öde riskinin nispeten azald  k  döne-
minde depolanan miktarlar iletim ebekesine 
dahil edilerek ithalat noktalar  yerine depolama 
tesisleri arz kayna  olarak kullan labilmektedir. 
 
Dönemsel al-yada-öde gereksinimlerini kar la-
ma maksatl  günlük enjeksiyon ve geri üretim 
kapasitelerini belirleyebilmek için ithalatç lar n 
dönemsel olarak toplamda ithal etmeleri gereken 
miktar ile o dönemdeki toplam tüketim miktar  
aras ndaki fark n en fazla oldu u döneme bak-
mak gerekmektedir. Fark n en yüksek oldu u 
dönemdeki fark miktar  kadar do al gaz , ilgili 
dönem içerisinde iletim ebekesinden depoya 
veya depodan iletim ebekesine aktarmaya yete-
cek ekilde günlük enjeksiyon ve geri üretim 
kapasitesinin belirlenmesi gerekmektedir. 
 
Dengeleme Gaz  Temini Amaçl  Kullan m: 
 
Deponun dengeleme gaz  temini amac yla kulla-
n lmas  da söz konusudur. letim ebekesine y l 
boyunca getirilen dengeleme gaz  miktar  kadar 
toplam depolama kapasitesi olu turulmas  den-
geleme gaz n  temin etme riskini minimize ede-
cektir. htiyaç duyulan dengeleme gaz  miktar -
n n belirlenmesi için y l boyunca siteme b rak -
lan, sistemden çekilen, ta may  gerçekle tirmek 
için yak t olarak kullan lan ve hesaba kat lama-

yan gaz miktarlar n  tespit etmek gerekmektedir. 
Sistemden çekilen gaz miktar ndan yak t gaz  
miktar n , sisteme b rak lan gaz miktar n  ve he-
saba kat lamayan gaz miktar n  dü tükten sonra 
geriye kalan gaz miktar , ihtiyaç duyulan denge-
leme gaz  miktar d r. Deponun dengeleme gaz  
temin amaçl  kullan labilmesi için bu miktar ka-
dar toplam depolama kapasitesi ayr lmas  gerek-
mektedir. 
 

Summary: 

 

There are two types of capacities for natural gas 

storage facilities: total storage capacity and 

daily storage capacity. Total storage capacity is 

about volume of the facility. Daily storage 

capacity is the injection capacity or the 

withdraw capacity.  

 

There are several purposes of usage of storage 

facilities: These are purpose of: 

 

1) strategic usage, 

2) daily balancing usage, 

3) peak-shaving, 

4) fulfillment of take-or-pay obligations, 

5) procurement of balancing gas. 

 

Strategic Capacity: 

 

Strategic usage of storage facility is about the 

compensation boundary of the period of a 

probable supply deficiency. Total storage 

capacity determines the limit of strategic usage. 

Makro level energy policies determines strategic 

capacity. According to Natural Gas Market Law 

of Turkey (4646), strategic capacity required is 

10% of annual gas supply.  

 

Daily Balancing Capacity: 

 

1) Daily injection and withdraw capacity for 

balancing purposes should be sufficient 

enough not to be lower than magnitude of 
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fluctuations of linefill around mean level. 

2) Magnitude of trade level among shippers 

can give an idea about the need for daily 

injection and withdraw capacity required 

to be reserved for trade purposes. 

3) There should be total capacity sufficient 

to cover total annual out of tolerance 

imbalances of the shippers. There should 

be sufficient daily injection and withdraw 

capacity sufficient fort his total capacity. 

 

Peak-Shaving Capacity: 

 

Peak-shaving capacity is affected by: 

 

1) DCQ 

2) Contract Flexibility: margin of available 

supply over DCQ 

3) Consumption Flexibility: difference 

between daily consumption of summer 

and winter (affected mainly by heating 

requirement, consequently by population, 

average number of individuals in a 

household, penetration level, climate 

conditions) 

4) Prefered Level of Risk 

5) Ratio of Contract Volumes to Overall 

Annual Supply 

6) Level of Supply Diversity 

 

Required peak-shaving capacity can be 

determined according to following formula: 

where, 

SDC: Summer Daily Consumption, 

CF: Consumption Flexibility, 

DCQi: DCQ of ith biggest contract, 

n: level of risk index (if n is high, storage 

capacity is high, consequently risk level becomes 

low)  

 

Capacity for Take-or-Pay Obligation: 

 

Gas Purchase Contracts have lower limits for 

different periods to be purchased. If 

consumption of a shipper goes below these 

limits, storage facilities can be facilitated. In 

order to determine required capacity fort his 

purpose, average take-or-pay percentage 

(average lower limit to be purchased) of each 

period and total consumption at each period 

should be known. Daily injection and withdraw 

capacity sould be sufficient to cover this 

difference. 

 

Capacity for Balancing Gas Procurement: 

 

In order to determine capacity for balancing gas 

procurement, total annual positive and negative 

imbalances, amount of fuel gas, measurement 

variance and shrinkage should be known. Total 

storage capacity should be sufficient enough to 

cover the difference between total negative 

imbalance and summation of other items 

mentioned above.        

 

                                                                   n 

Daily Capacity = SDC + CF - DCQ +   DCQi 

                                                                 i=0 
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TÜRK AKARYAKIT P YASASINDA HAVACILIK SATI LARININ  
HUKUK  REJ M  

Tolga  TURAN 

G R : 
Akaryak t piyasas nda karac l k sat lar n n yan  

s ra havac l k sat lar n n önemi de ta mac l k 

sektöründe hava ta mac l n n pay n n ve hava 

meydan  say s n n artmas na paralel olarak art-

maktad r. Ülkemizde bu ve benzeri sebepler ile 

havac l k sat lar nda son dönemde belirgin bir 

artma e ilimi gözlemlenmektedir.  

 

5015 say l  Petrol Piyasas  Kanunu ve ilgili mev-

zuat çerçevesinde havac l k sat lar  ihrakiye 

teslim irketleri ve lisans na ihrakiye yetkisi ka-

y tl  da t m irketleri taraf ndan yap labilmekte-

dir. Artan sat  hacimleri ve hava meydan  say -

lar  nazar  itibara al nd nda akaryak t piyasas -

n n bu bölümüne inhisar eden düzenlemelerin de 

en az di erleri kadar önemli oldu u gerçe i ken-

dili inden ortaya ç kmaktad r. te biz bu çal -

mam zda ülkemizde gerçekle tirilen havac l k 

sat lar na ili kin hukuki yap n n özet bir görün-

güsünü vermek suretiyle konuya k tutmaya 

çal aca z ve problemli gördü ümüz alanlar ile 

ilgili olarak görü lerimizi derpi  edece iz. Bura-

da üzerinde önemle durulmas  gereken hususun 

havac l k yak t  satma yetkisinin kimde oldu u 

ve bunun s n rlar n n ne olmak gerekti i kanaati 

bizde hâs l oldu undan bu hususa ayr  bir ehem-

miyet atfedece iz.   

HAVACILIK SATI LARI: 
5015 say l  Petrol Piyasas  Kanunu’nun 2 nci 

maddesinde ihrakiye, ülkenin karasular  ve/veya 

karasular  biti i inde deniz vas talar na veya 

hava meydanlar nda yerli ve yabanc  uçaklara 

vergili veya vergisiz sa lanan akaryak t  ve ma-

deni ya  olarak tan mlanm  ve ihrakiye teslim 

irketi ve bayisi ise yurt içinden veya yurt d n-

dan temin etti i ihrakiyeyi deniz ve hava ta tla-

r na ikmal eden lisansl  sermaye irketi ve li-

sansl  bayiler olarak tan mlanm t r. Kanun’un 3 

üncü maddesi ile de ihrakiye faaliyetlerinin ya-

p lmas  için lisans al nmas n n zorunlu oldu u 

hüküm alt na al nm t r. 

 
31/12/2011 tarih ve 28159 say l  Resmi Gazete-

de ilan edilen 3572-12 say l  “Ham Petrol, Akar-
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yak t, hrakiye, Madeni Ya , Baz Ya  ve Petrol-

le li kili Maddelere Dair Karar” ile 2012 y l nda 

piyasada dola mda bulunacak havac l k yak tla-

r  olarak say lan ürünler belirlenmi tir. Bunlar 

a a daki tabloda gösterilmektedir. 

Binaenaleyh, hadiseye havac l k yak tlar  pers-
pektifinden bak ld nda ülkenin (Türkiye ülke-
si) hava meydanlar nda yerli ve yabanc  uçaklara 
vergili veya vergisiz sa lanan akaryak t hukuki 
anlamda havac l k yak t  olma vasf n  kazan-
maktad r. Bu nevi yak t  hava ta tlar na ikmal 
etme yetkisi ise ancak Kurum taraf ndan verile-
cek bir lisans ile ihdas olunabilmektedir. Ülke 
hava meydanlar nda bu teslimler rafinericiler, 
da t c lar ve ihrakiye teslim lisans  sahiplerince 
yap labilmektedir. Zira 5015 say l  Kanun’un 
“Faaliyetlerin k s tlanmas ” ba l kl  9 uncu mad-
desinin üçüncü f kras  u ekildedir: 

hrakiye teslimleri; rafinerici,  da t c  ve 
ihrakiye teslim irketlerince yap l r. hrakiye 
teslimi yapanlar, gümrük antrepolar na getirdik-
leri ve deniz/hava ta tlar na verilmek üzere ç -
kard klar  akaryak t cins ve miktarlar n  üç ayda 
bir Kuruma bildirirler.  

Rafinericileri bir kenara b rak rsak Türkiye’de 

hava meydanlar nda ihrakiye faaliyetinde bulun-

ma yetkisi Kurumdan ihrakiye teslim lisans  al-

m  veya lisans na ihrakiye yetkisi kay tl  bulu-

nan da t c  lisans  sahiplerince gerçekle tiril-

mektedir. A a daki tabloda da belirtildi i üzere 

hava meydanlar nda ihrakiye faaliyetinde bulun-

ma yetkisini haiz lisans sahibi firma say s  2013 

y l  ba  itibari ile 35’tir.  

Havac l k sat lar , yukar daki s n fland rmada 

da görülece i üzere üç ekilde zuhur etmekte-

dir:üreticiden (rafinerici lisans  sahibi), di er 

lisans sahiplerinden ve ithalattan temin edilen 

ihrakiye, ÖTV’li-KDV’li ve ÖTV’si s f ra indi-

rilmi  olarak teslim edilmektedir. Üreticilerden 

ihraç kay tl  temin edilen ürünler ÖTV’siz-

KDV’siz (ihracat) olarak yurtd na gönderilir-

ken; yurtd ndan tedarik edilip serbest dola ma 

sokulmayan ürünler ise ÖTV’siz-KDV’siz ola-

rak transit rejime tabi olarak yurt d na gönde-

rilmektedir (EPDK Petrol Piyasas  Raporu, 

2012). 

L SANS YÖNETMEL NDE YER ALAN 
ÜÇ HÜKÜM: 
 

Lisans Yönetmeli i’nde konu bak m ndan önem 

arz eden 3 ayr  düzenleme yer almaktad r. 

1. Bunlardan ilki 6 nc  maddenin be inci 

f kras d r. F kra metni u ekildedir: 

“Lisansl  depolama tesisi bulunmayan sivil hava 
ula m na aç k havaalanlar nda ihrakiye teslim 
faaliyetinde bulunan lisans sahipleri; bu havaa-
lanlar nda, uçak ikmal arac  olarak kulland kla-
r  akaryak t tankerleri vas tas yla kendi faaliyet-
lerinin yan  s ra, ihrakiye teslim faaliyetinde 
bulunan di er lisans sahiplerine, ilgili di er 
mevzuatta kay tl  hususlar n da yerine getirilme-
si kayd yla akaryak t ikmal hizmeti verebilir.” 

Bu madde ile lisansl  depolama tesisi bulunma-

yan bir meydanda tanker vas tas yla ikmal yapan 

bir ihrakiyeci, ba ka bir ihrakiyeci ile akaryak t 

ikmal hizmeti sözle mesi imzalayarak onun ad -

na da ikmal hizmeti verebilecektir. Bunun yap -

labilmesi keyfiyetini unsurlar na ay rarak ele 

alal m: 

             Ürün Türü GT P Ürün Tan t m  

2710.12.31.00.00                   Uçak Benzini 

2710.12.70.00.00 Benzin Tipi Jet Yak t  

2710.19.21.00.00 Jet Yak t  

 
Havac l k Yak tlar  

hrakiye Teslim Lisans   17 

Da t c  Lisans   18 

Toplam  35 

HRAK YE-HAVACILIK (2013 BA I)  
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1. Meydanda lisansl  depolama tesisi bulun-

mamas , 

2. Dolay s yla, ikmal arac  olarak akaryak t 

tankerlerinin kullan lmas , 

3. Meydanda faaliyet gösteren ki inin 

ihrakiye teslimine yetkili olmas , ba ka bir 

deyi le bu hususta bir lisans n n olmas , 

4. Hizmet almak isteyen ki inin de ayn  e-

kilde ihrakiye teslimine yetkili olmas , 

ba ka bir deyi le bu hususta bir lisans n n 

olmas , 

5. Sözle menin ikmal hizmetine hasredilme-

si. 

Bu unsurlar n varl  halinde Kurum’a da her-

hangi bildirim ve/veya lisansta her hangi bir ta-

dil yap lmas na gerek bulunmamaktad r. kmal 

hizmeti sözle mesi yap lacak ki i bak m ndan da 

herhangi bir say sal s n rlama bulunmamaktad r. 

2. kinci nokta Yönetmeli in 32 nci madde

 sinin son f kras  ile getirilen düzenleme

 dir. F kra metni u ekildedir: 

“(Ek f kra:RG-3/8/2012-28373) hrakiye teslimi 
lisans  ya da ihrakiye teslimi faaliyeti i li da t -
c  lisans  kapsam nda jet yak t  satacak ki iler, 
havaalan ndaki depolama veya ikmal faaliyetleri 
için kendi adlar na ald klar  yeri Açma ve Ça-
l ma Ruhsat n  veya söz konusu ruhsata ve uy-
gun türde lisansa sahip ki ilerle yapt klar  en az 
bir y l süreli depolama veya ikmal hizmeti al m 
sözle mesini Kuruma ibraz ederek jet yak t  sat -

 hususunu lisanslar na i letmek zorundad r. Jet 
yak t  sat  yetkisinin süresi, ibraz edilen depola-
ma veya ikmal hizmeti al m sözle mesinin süresi-
ni a amaz. (Ek iki cümle:RG-5/10/2013-28786) 
Bu f kra kapsam nda ayn  ki i toplamda en çok 
üç ki iye jet yak t  depolama veya ikmal hizmeti 
verebilir. Üçten fazla ki iyle sözle me yapm  
ki iler hizmet vermeyi tercih ettikleri en çok üç 
ki iyi Kuruma bildirir ve Kuruma bildirilmeyen-
lerin lisans tadil ba vurular  reddedilir.” 

Bu düzenlemenin esas  ihrakiye teslim yetkisinin 

ihdas na ili kin olup bu faaliyeti yapacak ki iler-

de aranacak kriterler bak m ndan önemlidir. Zira 

ihrakiye teslimi ya da da t c  lisans  kapsam n-

da jet yak t  sat  yapabilmek için 

Yönetmelik’te belirtilen di er hususlar n yan  

s ra a a daki hususlardan en az birinin de varl -

 gerek ko ul haline getirilmi tir: 

Kendi ad na al nm  yeri Açma ve Çal -

ma Ruhsat , 

Söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa 

sahip ki ilerle yap lan en az bir y l süreli 

depolama sözle mesi, 

Söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa 

sahip ki ilerle yap lan en az bir y l süreli 

ikmal hizmeti al m sözle mesi. 

Yukar da say lan hususlardan ilkinin varl  ha-

linde ihrakiye yetkisinin süresi ile lisans süresi 

ayn  olmak durumunda olacakt r. Sonraki ikisi-

nin varl  halinde ise yetkinin süresi ibraz edi-

len depolama veya ikmal hizmeti al m sözle me-

sinin süresini a amayacakt r. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus bu düzen-

lemenin ihrakiye yetkisinin ihdas  ile ilgili olma-

s d r. Binaenaleyh, ba ka bir tesis ile ilgili olarak 

lisans nda ihrakiye yetkisi hâlihaz rda i li olan 

lisans sahipleri bak m ndan böyle bir sözle me-

nin Kuruma ibraz na gerek bulunmamaktad r.  

Son olarak f kraya 5.10.2013 tarihinde eklenen 

cümle ile f kra kapsam nda ayn  ki inin toplam-

da en çok üç ki iye jet yak t  depolama veya ik-

mal hizmeti verebilece i s n rlamas  getirilmi -

tir. Burada da dikkate getirilmesi gereken husus 

konunun ihrakiye yetkisinin ihdas  ile ilgili ol-

mas d r. Yani her hangi bir meydanda ihrakiye 

yetkisini haiz bir kendi ad na bir ruhsat ile i let-

mekte oldu u depolama kapasitesini veya ikmal 

kapasitesini istedi i kadar ki iye sözle me ile 

kulland rabilecektir. Ancak EPDK bunlardan 

yaln zca üçüne buna dayanarak ihrakiye teslim 

yetkisi verebilecektir. Di erlerinin hâlihaz rda 
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lisanslar nda ihrakiye yetkisinin i li olmas  gere-

kecektir. Depolama veya ikmal sözle mesinin 

ihrakiye yetkisi bak m ndan ihdasi oldu u üç 

sözle me bak m ndan Kurum’a bildirim ve li-

sans tadili i in do as  gere i zorunludur. hdasi 

nitelikte olmayan sözle meler bak m ndan ise 

herhangi bir bildirim yükümlülü ü bulunma-

maktad r.  

Konuyu a a daki ema ile özetleyelim: 

Yukar daki ekilde 1 numaral  meydanda A fir-

mas na ait 7 adet tank, 2 numaral  meydanda B 

firmas na ait 2 adet tank, 3 numaral  meydanda 

C firmas na ait 3 adet tank ve4 numaral  mey-

danda A firmas na ait 3 adet tank oldu unu ve 

bu firmalar n ihrakiye teslim yetkisinin lisansla-

r nda i li oldu unu varsayal m. Yine D, E, F ve 

G firmalar n n lisanslar nda ihrakiye yetkisinin 

bulunmad n  dü ünelim.  

u halde A firmas n n 1 ve 4 nolu meydanlarda 

toplam 10 adet tank  oldu unu görüyoruz. B, C, 

D, E, F ve G firmalar n n A firmas ndan sözle -

me talep etti ini varsayal m.  

B ve C firmalar  ile yap lacak sözle me bak m n-

dan bir s n rlama söz konusu de ildir zira bu 

firmalar hâlihaz rda 2 ve 3 numaral  meydanlar-

da yer alan tesisleri sayesinde lisanslar nda 

ihrakiye yetkisini haiz bulunmaktad rlar. Bu iki 

firma ile yap lacak sözle me 3 sözle melik kota-

ya dâhil olmamakta ve sözle melerin Kuruma 

bildirilmesine gerek olmamaktad r.  

D, E, F ve G firmalar  bak m ndan ise A firmas  

ile yap lacak sözle meler ihrakiye yetkisini ihdas 

edece inden keyfiyet Kurum’a bildirilmek ve 

lisans tadili yap lmak gerekecektir. Ancak bura-

da 3 sözle melik kota söz konusudur. Binaena-

leyh, burada A firmas n n iradesi ön plana gel-

mekte ve A firmas  Kurum’a hizmet vermeyi 

tercih ettikleri en çok üç ki iyi bildirecek ve Ku-

rum ancak bu üç ki i bak m ndan lisans tadili 

 

MEYDAN 
1 

TANK 4 
TANK 5 
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TANK 3 

TANK 1 

A F RMASINA A T 7 ADET DEPOLAMA TANKI 

TANK 7 

TANK 2 

 

 

MEYDAN 2 

TANK 2 

TANK 1 

B F RMASINA A T 2 ADET DEPOLAMA TANKI 
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yoluna giderek ihrakiye yetkisini ihdas edecek-

tir. smi bildirilmeyen dördüncü ki i bak m ndan 

ise lisans tadili yap larak ihrakiye yetkisi ihdas 

edilmeyecektir. 

Dikkat edilmesi gereken son husus A firmas n n 

3 sözle melik kotas n n 4 numaral  meydana da 

sâri olmas d r. Yani 1 numaral  meydanda kotay  

dolduran A firmas n n bundan böyle 4 numaral  

meydanda yapt  sözle meler bak m ndan Ku-

rum ihrakiye yetkisi ihdas etmeyecektir.  

Bu husus ile ilgili de inilmesi gereken son nok-

ta, Yönetmelik’te yap lan ayn  tarihli bir de i ik-

lik ile Geçici 13 üncü madde ihdas edilmi  ve 

konuya ili kin intikal hükümleri yürürlü e ko-

nulmu tur. Geçici 13 üncü madde hükmü u e-

kildedir: 

Geçici madde hükmü uyar nca durumlar  32 inci 

maddenin ikinci f kras  hükümleri ile uyumlu 

olmayan lisans sahipleri durumlar n  30.6.2013 

tarihine kadar uyumlu hale getirecekler, aksi 

halde jet yak t  ithali ve sat  yetkileri lisanslar 

resen tadil edilerek kald r lacakt r.Durumlar n  

uyumlu hale getiren, bir ba ka deyi le depolama 

veya ikmal hizmeti al m sözle mesi ibraz eden-

lerin ise lisanslar nda yer alan jet yak t  ithali ve 

sat  yetkileri ibraz edilen sözle melerin süreleri 

ile s n rland r lacakt r.  

Hülasa, ülke s n rlar  içerisinde bir hava mey-

danlar nda depolama veya ikmal faaliyetleri için 

kendi adlar na al nm  bir yeri Açma ve Çal -

ma Ruhsat  veya söz konusu ruhsata ve uygun 

türde lisansa sahip ki ilerle yap lm  en az bir y l 

süreli depolama veya ikmal hizmeti al m sözle -

mesi sahibi olmayanlar 30.6.2013 tarihinden 

itibaren jet yak t  ithali ve sat  yetkisini haiz 

olamayacaklard r. Söz konusu düzenlemenin de 

etkisiyle akaryak t piyasas nda havac l k sat  

yetkisini haiz lisansl  irket say s  a a daki e-

kilde olu mu tur: 

3. Lisans Yönetmeli i’nde havac l k yak tla-

 r  bak m ndan önem arz eden son düzenle-

 me 31 inci maddenin ikinci f kras d r. F k-

 ra metni u ekildedir: 

“Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisans  
sahipleri taraf ndan yap lmas  ve ikmalin yap l-
d  ta tlar n ihtiyaçlar  için kullan lmas  kay-
d yla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi 
kapsam nda deniz ve hava ta tlar na ikmal edil-
mesinde üçüncü ki ilerce tahsilât arac l k hiz-
metleri verilebilir. Kurul taraf ndan, söz konusu 
i lemin kapsam na ili kin düzenleme yap labi-
lir.” 

Arac l k hizmetleri ile ilgili olan bu düzenleme 

daha da detayland r lm  ve bu hususta bir Kurul 

Karar  al nm t r. 

Bu konu önemlidir zira uluslararas  sivil havac -

l k sisteminin i leyi inden kaynaklanan baz  

yap lageli ler ile 5015 say l  Kanun’un getirdi i 

GEÇ C  MADDE 13 – (Ek:RG-3/8/2012-28373)  

hrakiye teslimi lisans  ya da ihrakiye teslimi faa-
liyeti i li da t c  lisans  kapsam nda jet yak t  
satma yetkisi bu maddenin yürürlü e girdi i ta-
rihten önce lisans na i lendi i halde durumu bu 
Yönetmeli in 32 nci maddesinin ikinci f kras na 
uygun olmayan ki iler, havaalan ndaki depolama 
veya ikmal faaliyetleri için kendi adlar na alacak-
lar  bir yeri Açma ve Çal ma Ruhsat n  veya 
söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip 
ki ilerle yapacaklar  en az bir y l süreli depolama 
veya ikmal hizmeti al m sözle mesini en geç 
30/6/2013 tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle 
yükümlüdürler. Bu yükümlülü ü yerine getirme-
yenlerin jet yak t  ithali ve sat  yetkileri ilgili 
lisans resen tadil edilerek kald r l r. Bu maddede 
düzenlenen yükümlülü ün yerine getirilmesi kap-
sam nda depolama veya ikmal hizmeti al m söz-
le mesi ibraz edenlerin lisans na kay tl  jet yak t  
ithali ve sat  yetkilerinin süresi, ibraz edilen 
sözle menin süresini a mayacak ekilde resen 
tadil edilir.  

hrakiye Teslim Lisans   14 

Da t c  Lisans   6 

Toplam  20 

HRAK YE-HAVACILIK (2013 BA I)  
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yeni düzenleyici çerçeve aras nda uyumsuzluklar 

olabilece i endi eleri Yönetmelik’te bu yönde 

bir de i iklik yap lmas n n önünü açm t r. Hatta 

bu konuda de i iklikten önce baz  hususlar so-

ru turma konusu olmu  ve piyasa aktörleri nez-

dinde daha belirgin ve öngörülebilir bir çerçeve 

olu turtulabilmesine matuf bu de i liklik yap l-

m t r. Peki, nedir bu de i ikli in anlam  ve ce-

vaz vermek istedi i yap lageli  nas l i lemekte-

dir? Yap lan de i iklik ve al nan Kurul Karar  

uygulamay  me ru hale getirmi  midir? Bu bö-

lümde bu sorular n cevaplar n  bulmaya çal a-

ca z. 

Yap lageli  u ekildedir: 

Türkiye s n rlar  içerisinde bulunan bir hava 

meydan na uça  inen ve ihracat ve/veya transit 

kapsam nda havac l k yak t  temin ihtiyac  olan 

havayolu irketi (umumiyetle ecnebi) yak t temi-

nin fiziken hava meydan nda bulunan lisans sa-

hibi irketten yapmaktad r. Burada bir tereddüt 

hâs l de ildir zira fiziki teslim her hal ve art 

alt nda limanda mevcut ve EPDK taraf ndan ve-

rilmi  bir lisans ile ihrakiye yetkisini haiz bir 

lisans sahibi taraf ndan yap l yor olmak gerekir. 

Uçak yak t n  almakta, lisans sahibi taraf ndan 

yak t teslim belgesi tanzim edilmekte, kar l n-

da ise herhangi bir ödeme yap lmamaktad r. Li-

sans sahibi teslim etti i yak ta ili kin faturay  

al c  havayolu firmas n n arac  olarak bildirdi i 

ve umumiyetle Türkiye’de yerle ik olmayan ve 

EPDK taraf ndan verilmi  herhangi bir lisans  

bulunmayan yabanc  bir irkete kesmektedir. 

Lisans sahibi irkete yak t bedelini bu arac  ku-

rum ödemektedir. Arac  kurum ise yak t bedeli 

olarak ödedi i mebla  ve kendi arac l k hizmet-

leri için talep etti i bedel kadar bir tutarl k fatu-

ray  havayolu irketi ile aralar nda akdettikleri 

ve bizim muttali olmad m z bir sözle eme uya-

r nca havayolu irketinden tahsil etmektedir. 

Yönetmelik de i ikli i ve Kurul Karar ndan ön-

ce bu sürecin hukuken sorunlu oldu unu aç kça 

ortaya koymak mümkündü. Hukuki problem iki 

boyutlu idi: 

Birincisi, EPDK’dan lisans almam  bir ki i 

Türk hava meydanlar nda teslim edilmi  bir 

ihrakiyeye ili kin her ne kadar fiziki teslim yap-

m yor ise de fatura kesmek suretiyle sat  yap -

yor görüntüsü içerisindeydi. Ba ka bir deyi le, 

en az ndan kâ t üzerinde lisanss z bir faaliyet 

söz konusuydu zira hava limanlar nda ihrakiye 

satmak lisansa tabi bir faaliyetti ve bu faaliyet 

ihrakiye sat  hakk nda sözle me yap lmas , 

buna ili kin fatura kesilmesi hem de fiili teslimin 

yap lmas  hususlar n  kapsamaktayd . En az n-

dan bizim görü ümüz Yönetmelik de i ikli i 

yap lmadan ve buna ili kin Kurul Karar  yürür-

lü e girmeden önce bu yöndeydi. Yani bize göre 

Türkiye ülkesi hava meydanlar nda lisans sahibi 

olmayan kimseler taraf ndan faturaland r lm  

ihrakiyenin sat  hukuka uygun de ildi.  

Faturay  kesenin lisanss z faaliyetinin yan  s ra, 

fiziki teslimi yapan lisans sahibi bak m ndan da 

i lem hukuken sorunludur. Zira lisans  kapsa-

m nda ihrakiyeyi hem fiziken teslim etmesi gere-

ken hem de di er ihrakiye lisans  sahipleri d n-

da yaln zca son kullan c lara satmas  gereken 

lisans sahibi fiziki ikmalini yapt  yak t n fatu-

ras n  son kullan c  olmayan arac  kuruma kes-

mek suretiyle lisans  kapsam  d nda faaliyet 

göstermekteydi. hrakiyenin, ihrakiye faaliyeti-

nin ve ihrakiye teslim irketinin tan mlar  bir 

arada de erlendirildi inde fiziki teslimi yap lan 

ihrakiyenin faturas n n son kullan c  olmayan 

birine kesilmesi lisans n verdi i haklar d nda 

faaliyet olarak de erlendirilmekteydi. 

K smen yukar daki sorunlara çözüm getirebil-

mek ve k smen de di er gerekçeler ile 2011 y -

l nda Petrol Piyasas  Lisans Yönetmeli i’nde 

de i ikli e gidilmi  31 inci maddenin birinci 

f kras n n (a) bendinde yer alan “sat ” sözcü ü 

yerine “ikmal” sözcü ü geçirilmi tir. Ayr ca 

madde metnine yukar da de indi imiz ikinci 
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f kra eklenmi tir. Önemine binaen eklenen f kra-

y  a a ya bir kez daha al yoruz: 

“Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisans  

sahipleri taraf ndan yap lmas  ve ikmalin yap l-

d  ta tlar n ihtiyaçlar  için kullan lmas  kay-

d yla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kap-

sam nda deniz ve hava ta tlar na ikmal edilme-

sinde üçüncü ki ilerce tahsilât arac l k hizmetleri 

verilebilir. Kurul taraf ndan, söz konusu i lemin 

kapsam na ili kin düzenleme yap labilir.” 

Getirilen yeni düzenleme ile “tahsilat arac l k 

hizmeti” tan mlanm  ve konu ile ilgi Kurul tara-

f ndan düzenleme yap labilece i hüküm alt na 

al nm t r. 14/6/2011 tarihli Kurul Karar  a a -

daki ekildedir: 

K U R U L  K A R A R I 
KararNo:3274-3                                                                               Karar Tarihi: 14/6/2011 
 
Enerji Piyasas  Düzenleme Kurulunun 14/6/2011 tarihli toplant s nda; “Petrol Piyasas nda hraki-
yenin hracat veya Transit Rejimi Kapsam nda Deniz ve Hava Ta tlar na kmalinde Tahsilat 
Arac l k Hizmeti Verilmesine li kin Usul ve Esaslar”a dair a a daki Karar al nm t r. 

PETROL P YASASINDA HRAK YEN N HRACAT VEYA TRANS T REJ M  KAPSA-
MINDA DEN Z VE HAVA TA ITLARINA KMAL NDE TAHS LAT ARACILIK H Z-

MET  VER LMES NE L K N USUL VE ESASLAR 
 

MADDE 1- (1) hrakiye teslim lisans  sahipleri taraf ndan ihrakiyenin, ihracat veya transit rejimi 
kapsam nda deniz ve hava ta tlar na ikmal edilmesinde 2 nci maddede belirlenen yükümlülükler 
yerine getirilmek kayd yla üçüncü ki iler taraf ndan tahsilat arac l k hizmeti verilebilir. 
 
MADDE 2- (1) Arac l k hizmetleri sadece; 

a) Serbest dola ma girmi  ihrakiye için ihracat rejimi ve serbest dola ma girmemi  ihrakiye 
için transit rejimi kapsam nda yap lan, 

 
b) Deniz ve hava vas tas na fiziki olarak ikmali ihrakiye teslim lisans  sahibi taraf ndan yap lan, 

c) Sadece ikmalin yap ld  deniz ve hava vas talar n n ihtiyac  için kullan lacak ihrakiye teslimleri 
için yap labilir. 
(2) Teslimlerde ilgililer; 

a) kmalin yetkili Gümrük idarelerinin görev bölgeleri içerisinde yap lmas , 

b) hrakiyenin ihrakiye teslim lisans  sahibi taraf ndan deniz ve hava ta t na fiilen verilmesi, 

c) Teslimin; yak t türü, miktar , teslim yeri ve tarihi, vas tan n ad  ve di er bilgilerini içeren ve al m 
esnas nda vas tan n yönetiminde bulunan yetkili ki i/ki iler ile lisans sahibinin ikmali gerçek-
le tiren yetkilisi taraf ndan imza edilen bir belge ile tevsik edilmesi, 
 
d) Düzenlenecek faturada ihrakiyenin bedeli d nda ba ka bir bedele yer verilmemesi, 

e) Düzenlenecek faturaya; ihrakiyenin verildi i deniz ta tlar  için ta t n ismi ve IMO numaras , 
hava ta tlar  için ta t n Kuyruk Numaras  ve/veya sefer say s  bilgilerinin derç edilmesi, 
 

MADDE 3- (1) Bu Karar, yay m  tarihinde yürürlü e girer. 
 

MADDE 4- (1) Bu Karar , Enerji Piyasas  Düzenleme Kurulu Ba kan  yürütür. 
 

f) Kurum taraf ndan talep edilmesi halinde istenen di er bilgi ve belgeleri vermek, tutanak-
lar  imzalamak ile görevlilerin inceleme yapmas na müsaade etmek, ile yükümlüdür. 
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Al nan Kurul Karar  ile, inter alia, ihrakiyenin 

ihracat veya transit rejimi kapsam nda hava ta t-

lar nda ikmalinde tahsilat arac l k hizmeti veril-

mesine ili kin usul ve esaslar belirlenmi  oldu. 

Kurul Karar nda belirlenen usuller çerçevesinde 

üçüncü ki iler taraf ndan tahsilat arac l k hizmeti 

verilebilecektir. Bu hizmetin anlam ve kapsam -

n  daha iyi anlayabilmek için unsurlar na ay ra-

l m: 

1. Tahsilat arac l k hizmetinin al c s  

ihrakiye teslim lisans  sahipleri olacak, 

2. hrakiye ihracat veya transit rejim kapsa-

m nda teslim ediliyor olacak, 

3. Arac l k hizmeti “tahsilat” ameliyesine 

inhisar edecek, 

4. Fiziki ikmal ihrakiye teslim lisans  sahibi 

taraf ndan yap lacak, 

5. Bu kapsamda teslimi yap lan ihrakiye ik-

malin yap ld  vas tan n ihtiyac  için kul-

lan lacak, 

6. kmal yetkili Gümrük idarelerinin görev 

bölgeleri içerisinde yap lacak, 

7. Düzenlenen faturada ihrakiye bedeli d n-

da herhangi ba ka bir bedele yer verilme-

yecek, 

8. Düzenlenen faturada hava ta t n n kuyruk 

numaras  ve/veya sefer say s  bilgileri 

derç edilecek, 

9. Nitelikleri Karar’da belirlenen teslim bel-

gesi düzenlenecek. 

Bu unsurlar n hepsi ayr  ayr  incelemeye de er 

olsa da bizim burada ele ald m z husus bak -

m ndan üç numaral  unsur hayati önemi haizdir. 

Zira evvelce de indi imiz yap lageli in bu Ku-

rul Karar  ile getirilen yeni çerçevenin içerisinde 

kal p kalmad  bu unsurdan ne anlamak gerekti-

i ile do rudan ilintilidir.  

lk bölümde de de indi imiz üzere, yap lageli  

lisans sahibinin son kullan c  olmayan ve umu-

miyetle Türkiye’de yerle ik olmayan ve ecnebi 

olan binaenaleyh EPDK taraf ndan da verilmi  

herhangi bir lisansa sahip olmayan üçüncü ki i 

statüsündeki arac  kurulu lara fatura kesilmesi 

suretiyle i lemektedir. Di er bir deyi le yak t bu 

üçüncü ki iler taraf ndan lisans sahiplerinden 

fatura kar l  sat n al nmakta ve yine fatura 

kar l  havayolu irketlerine satmaktad r. Yani 

e yan n mülkiyetini devralmakta ve sonras nda 

devretmektedir.  

Burada aç kl a kavu turulmas  gereken husus 

fatura kesme fiilinin hukuki mahiyetinin ne ol-

du udur. Fatura Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 

229 uncu maddesinde u ekilde tan mlanm t r: 

“Fatura, sat lan emtia veya yap lan i  kar l -
nda mü terinin borçland  mebla  göstermek 

üzere emtiay  satan veya i i yapan tüccar tara-
f ndan mü teriye verilen ticari vesikad r.” 

Demek ki fatura sat  i lemini temsil eden bir 

vesika olarak kar m za ç kmaktad r. Zaten, 

VUK 229 ve devam  maddeleri incelendi inde 

faturan n al c  ve sat c  aras ndaki sat  i lemine 

ili kin bilgileri içeren bir belge oldu u aç kça 

anla lmaktad r. Örne in, 232 nci maddenin ilk 

f kras nda fatura kullanma mecburiyeti düzenle-

me alt na al n rken bu mecburiyete tabi olanlar n 

“satt klar  emtia veya yapt klar  i ler için fatura 

vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak 

mecburiyetinde” olduklar  belirtilmi tir.  

Hülasa, fatura kesme ameliyesinin hukuken bir 

emtian n sat n  veya hizmetin ifas n  belgelen-

dirdi i izahtan varestedir.  

O halde ayd nlat lmas  gereken husus sat  i le-

minin tahsilata arac l k kapsam nda de erlendiri-

lip de erlendirilemeyece idir. Konu ile ilgili 

Kurul taraf ndan 3274-3 say l  Kurul Karar  ön-

cesinde üçüncü ki ilere fatura kesilmesinden 

dolay  uygulanm  para cezalar  vard r.  
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Ancak bu cezalar dava konusu yap lmam  dola-
y s yla kazai mercilerin idarenin bu tatbikat n n 
murakabesini yapma olana  da ortaya ç kma-
m t r. 
 
3274-3 say l  Kurul Karar  sonras nda ise konu-
ya ili kin hem Kurulun tatbikat n  hem de kazai 
mercilerin bu konuda söyleyeceklerini bekleye-
rek görece iz. 
 
SONUÇ YER NE 
 
Biz bu çal mam zda ülkemiz akaryak t piyasa-
s nda önemli bir yer tutan havac l k sat lar na 
ve de özellikle bu konu ile ilintili üç hususta gö-
rü lerimizi derpi  etmeye çal t k.Tabiat yla bi-
zim burada ortaya koydu umuz görü lerimiz 
ahsi görü lerimizdir. Hem EPDK’n n kararlar  

hem bu kararlar n kazai murakabesi neticesinde 
ortaya ç kacak durum konu bak m ndan belirle-
yici olacakt r.  



29 

TÜRK YE ELEKTR K P YASASINDA AYDINLATMA TAR FES  ve GENEL 
AYDINLATMA TAR FES  UYGULAMASI 

        
                  Mustafa YILMAZ 
              Enerji Uzman  

6 446 say l  Elektrik Piyasas  Kanununun 

“Tan mlar ve K saltmalar” ba l kl  3 ün-

cü maddesinde Genel Ayd nlatma 

“Otoyollar ve özelle tirilmi  eri me kontrollü 

karayollar  hariç, kamunun genel kullan m na 

yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köp-

rü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile halk n 

ücretsiz kullan m na aç k ve kamuya ait park, 

bahçe, tarihî ve ören yerlerinin ayd nlat lmas  

ile trafik sinyalizasyonunu” eklinde tan mlan-

m t r. Ayr ca yine Kanunun Genel Ayd nlatma 

ba l kl  Geçici 6 nc  maddesinde  “31/12/2015 

tarihine kadar, genel ayd nlatma kapsam nda 

ayd nlat lan yerlerde gerçekle en ayd nlatma 

giderleri Bakanl k bütçesine konulacak ödenek-

ten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin 

genel bütçe vergi gelirleri pay ndan kar lan r.” 

hükmü ve “Güvenlik amac yla yap lan s n r ay-

d nlatmalar na ait tüketim ve yat r m giderleri, 

çi leri Bakanl  bütçesine konulacak ödenek-

ten, toplumun ibadetine aç lm  ve ücretsiz giri-

len ibadethanelere ili kin ayd nlatma giderleri 

ise Diyanet leri Ba kanl  bütçesine konula-

cak ödenekten kar lan r.” hükmü ile genel ay-

d nlatma giderlerinin hangi bütçeden ve kim ta-

raf ndan kar lanaca  belirtilmi tir.Ayr ca yine 

ayn  maddede uygulaman n Bakanl n ç karaca-

 yönetmelikle düzenlenece i“ Ayd nlatmayla 

ilgili ölçüme ili kin teknik esaslar ile ödemeye, 

kesinti yap lmas na, uygulamaya ve denetime 

ili kin usul ve esaslar Bakanl k taraf ndan yü-

rürlü e konulan yönetmelikle düzenlenir.” hük-

mü ile kay t alt na al nm t r. 

lgili Kanun hükmü gere i Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanl nca 27 Temmuz 2013 tarihli 

Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 

“Genel Ayd nlatma Yönetmeli i” ç kar lm t r. 

lgili yönetmeli in tan mlar ve k saltmalar ba -

l kl  4 üncü maddesi Genel Ayd nlatmay  tan m-

larken Elektrik Piyasas  Kanununda yap lan 

“Genel ayd nlatma” tan m n  kullanm t r. An-

cak yönetmeli in Genel Ayd nlatma yükümlülü-

ü ba l kl  5 inci maddesinde “Otoyollar ve 

özelle tirilmi  eri me kontrollü karayollar  ha-

riç, kamunun genel kullan m na yönelik bulvar, 

cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kav-

sak, yürüyü  yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile 

halk n ücretsiz kullan m na aç k ve ticari faali-

yette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, 

tarihî ve ören yerleri gibi halka aç k yerlerin 

ayd nlatmalar  ile trafik sinyalizasyonu genel 

ayd nlatma kapsam nda de erlendirilir ve enerji 

giderleri genel ayd nlatma kapsam nda ödenir.” 

hükmü bulunmaktad r.Burada dikkati çeken 

önemli husus yap lan düzenleme ile içerisinde 

ticari faaliyette bulunulan park, bahçe ve ören 

yerleri gibi halka aç k yerlerin ayd nlatmas na 

ili kin enerji giderlerinin genel ayd nlatma kap-

sam nda ödenmeyece inin hükme ba lanm  

olmas d r. Elektrik Piyasas  Kanununda ve Ge-

nel Ayd nlatma Yönetmeli inde yap lan Genel 

ayd nlatma tan mlamalar nda, ticari faaliyette 

bulunup bulunulmamas  yönelik herhangi bir 

k s tlama yoktur ancak Yönetmelik bu madde-

siyle genel ayd nlatma kapsam nda ödenecek 

enerji bedellerinin içinde ticari faaliyette bulu-
nulan kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören 

yerleri gibi halka aç k yerlerin ayd nlatmalar n  

kapsamayaca n  söylemektedir. Konuyla ilgili 

Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumunca yap lan 

düzenlemelere bakt m zda kar m za öncelikli 
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olarak 28/12/2012 tarihli ve 28511 say l  Resmi 

Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 

“Da t m Lisans  Sahibi Tüzel Ki iler ve Görevli 

Perakende Sat  irketlerinin Tarife Uygulama-

lar na li kin Usul ve Esaslar” ç kmaktad r. lgili 

düzenlemenin 5 inci maddesinde Ayd nlatma 

Abone Grubu “Karayollar  Genel Müdürlü üne 

ait otoyollar, yerle im alanlar  d ndaki yollar, 

köprüler ve tünellerin ayd nlatmalar  ile Ayd n-

latma Yönetmeli inde kapsam  belirlenmi  olan 

tüketiciler bu abone grubu kapsam ndad r.” ek-

linde tan mlanm t r. lk olarak 03/07/2013 Tarih 

ve 4480 Say l  Kurul Karar  ile ilgili madde ye-

niden tan mlanm  ve ayd nlatma abone grubu u 

ekilde tan mlanm t r. 

“Ayd nlatma abone grubu 

 

MADDE 5 - (1) Bu abone grubu iki alt abone 

grubundan olu ur. 

 

(2) Genel ayd nlatma kapsam ndaki ayd nlatma-

lar, birinci alt abone grubu kapsam ndad r. Bu 

alt abone grubu kapsam ndaki enerji ilgili da -

t m irketi taraf ndan temin edilir ve tahakkuk ile 

tahsilat i lemleri Genel Ayd nlatma Yönetmeli i 

kapsam nda gerçekle tirilir. 

 

(3) Otoyollar ve özelle tirilmi  eri me kontrollü 

karayollar n n ayd nlat lmas , güvenlik amac yla 

yap lan s n r ayd nlatmalar  ve toplumun ibade-

tine aç lm  ve ücretsiz girilen ibadethanelere 

ili kin ayd nlatmalar, ikinci alt abone grubu 

kapsam ndad r. Bu alt abone grubu kapsam nda-

ki tüketiciler enerjiyi düzenlenen tarife üzerin-

den ilgili görevli, tedarik irketinden temin ede-

bilece i gibi, serbest tüketici statüsüne sahip 

iseler ikili anla ma yaparak da temin edebilir-

ler.” 

 
Daha sonra 05/12/2013 tarihli ve 4745 say l  

Kurul Karar  ile ilgili abone grubu yeniden ta-

n mlanm  ve Genel Ayd nlatma Yönetmeli i ile 

uyumlu hale getirilmi tir. lgili Kurul Karar nda 

Ayd nlatma abone grubu iki alt abone grubuna 

bölünmü  ve u ekilde yeni tan mlamas  yap l-

m t r. 

“(1) Bu abone grubu iki alt abone grubundan 

olu ur. 

 

(2) 27/07/2013 tarih ve 28720 say l  Resmi Ga-

zetede yay mlanarak yürürlü e giren Genel Ay-

d nlatma Yönetmeli i gere ince enerji giderleri 

genel ayd nlatma kapsam nda ödenen ayd nlat-

malar, bu alt abone grubu kapsam ndad r. Bu 

alt abone grubu kapsam ndaki enerji ilgili da -

t m irketi taraf ndan temin edilir ve tahakkuk ile 

tahsilat i lemleri Genel Ayd nlatma Yönetmeli i 

kapsam nda gerçekle tirilir. 

 

(3) Otoyollar ve özelle tirilmi  eri me kontrollü 

karayollar n n ayd nlat lmas , güvenlik amac yla 

yap lan s n r ayd nlatmalar , toplumun ibadetine 

aç lm  ve ücretsiz girilen ibadethanelere ili kin 

ayd nlatmalar ve halk n ücretsiz kullan m na 

aç k kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yer-

leri gibi halka aç k yerlerden ayd nlatmalar  

27/07/2013 tarih ve 28720 say l  Resmi Gazete-

de yay mlanarak yürürlü e giren Genel Ayd n-

latma Yönetmeli i kapsam nda ödenmeyenlerin 

ayd nlatmalar  bu alt abone grubuna dâhildir. 

Bu alt abone grubu kapsam ndaki tüketiciler 

enerjiyi düzenlenen tarife üzerinden ilgili görevli 

tedarik irketinden temin edebilece i gibi, ser-

best tüketici statüsüne sahip iseler ikili anla ma 

yaparak da temin edebilirler.” 

 
lgili düzenleme ile halk n ücretsiz kullan -

m na aç k kamuya ait park, bahçe, tarihî ve 

ören yerleri gibi halka aç k yerlerden ayd n-

latmalar ndan “Genel Ayd nlatma Yönetme-

li i kapsam nda ödenmeyenler ikinci gruba 

dâhil edilmi  ve bir ekilde ayd nlatma abo-

ne grubuna dahil edilmi tir. Yani Kanunda 

ve Yönetmelikte geçen ve Genel Ayd nlatma 
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tan m na girmekle birlikte içerisinde ticari 

faaliyette bulunulan park, bahçe, tarihî ve 

ören yerleri gibi yerlerin ayd nlatma fatura-

lar  yine ayd nlatma abone grubuna dâhil 

edilmi tir. Peki, bu düzenlemeler ne anlama 

gelmektedir? Birinci grup ve ikinci grup ara-

s nda ne fark vard r? 

Öncelikli olarak Enerji Piyasas  Düzenleme 

Kurumunun internet adresinde de yer alan 

verilere göre 2014 y l  birinci ve ikinci çey-

re i için belirlenen genel ayd nlatma ve ay-

d nlatma tarife tablolar  u ekildedir. 

6446 say l  Elektrik Piyasas  Kanununun 

“Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi” ba l k-

l  17 nci maddesine bak ld nda Toptan Sat  

Tarifesi ile ilgili olarak “Kurumun belirleyece i 

usul ve esaslar kapsam nda, elektrik toptan sat  

fiyatlar  taraflarca serbestçe belirlenir. Da t m 

irketlerinin teknik ve teknik olmayan kay plar  

ile genel ayd nlatma kapsam nda temin edece i 

elektrik enerjisi ile tarifesi düzenlemeye tabi tü-

keticilere yap lacak elektrik enerjisi sat  için 

TETA ’tan tedarik edilecek elektrik enerjisinin 

toptan sat  tarifesi TETA ’ n mali yükümlülük-

lerini yerine getirebilme kapasitesi dikkate al -

narak Kurul taraf ndan belirlenir.” hükmü bu-

lunmaktad r. Bunun yan nda TETA ’ n hak ve 

yükümlülükleri ba l kl  27 nci maddesinde 

“Da t m irketleri, genel ayd nlatma ile teknik 

ve teknik olmayan kay plar ndan dolay  enerji 

ihtiyaçlar n  TETA ’tan temin ederler.” hükmü 

yer almaktad r. Yani ilgili mevzuat do rultusun-

da Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu Genel 

Ayd nlatma tarifesini belirlerken TETA ’ n top-

tan sat  fiyat n  göz önüne almak durumundad r. 

Di er bir ifadeyle TETA  fiyat n n de i mesi 

Genel Ayd nlatma tarifesini do rudan etkile-
mektedir. 

lgili yasal düzenlemelerden ç kan sonuç udur. 

Genel ayd nlatma ve ayd nlatma olmak üzere iki 

farkl  ayd nlatma abone grubu vard r. Otoyollar 

ve özelle tirilmi  eri me kontrollü karayollar  

hariç, kamunun genel kullan m na yönelik bul-

var, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, 

kavsak, yürüyü  yolu ve yaya geçidi gibi yerler 

ile halk n ücretsiz kullan m na aç k ve ticari fa-

aliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, 

tarihî ve ören yerleri gibi halka aç k yerlerin ay-

d nlatmalar  ile trafik sinyalizasyonu genel ay-

d nlatma kapsam nda de erlendirilir ve enerji 

giderleri genel ayd nlatma kapsam nda ödenir. 

Otoyollar ve özelle tirilmi  eri me kontrollü ka-

rayollar n n ayd nlat lmas , güvenlik amac yla 

yap lan s n r ayd nlatmalar , toplumun ibadetine 

aç lm  ve ücretsiz girilen ibadethanelere ili kin 

ayd nlatmalar ve halk n ücretsiz kullan m na 

aç k ve içerisinde ticari faaliyette bulunulan 
kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri 

gibi halka aç k yerlerin ayd nlatmalar  ayd nlat-

ma kapsam nda de erlendirilir ve enerji giderle-

ri ayd nlatma tarifesi üzerinden ödenir 

lgili giderlerden genel ayd nlatma tarifesi yani; 

otoyollar ve özelle tirilmi  eri me kontrollü ka-

rayollar  hariç, kamunun genel kullan m na yö-

nelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, 

meydan, kavsak, yürüyü  yolu ve yaya geçidi 

gibi yerler ile halk n ücretsiz kullan m na aç k ve 

ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait 

park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka aç k 

yerlerin ayd nlatmalar  ile trafik sinyalizasyonu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , ilgili bele-

diyeler ve il özel idarelerince ödenirken (Büyük 

bölümü Bakanl k bütçesinden), ayd nlatma tari-

fesinde bulunan Otoyollar ve özelle tirilmi  eri -

  

GENEL AY-
DINLATMA 
(FONSUZ) 

AYDINLAT-
MA 

(FONSUZ) 

2014 1. ÇEYREK 
(kr  / kWh) 

26,29 24,40 

2014 2. ÇEYREK 
(kr  / kWh) 

25,59 26,39 
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me kontrollü karayollar n n ayd nlat lmas  i le-

ten konumundaki Karayollar  Genel Müdürlü-

ünce, güvenlik amac yla yap lan s n r ayd nlat-

malar  çi leri Bakanl nca, toplumun ibadetine 

aç lm  ve ücretsiz girilen ibadethanelere ili kin 

ayd nlatmalar Diyanet leri Ba kanl nca, içe-
risinde ticari faaliyette bulunulan kamuya ait 

park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka aç k 

yerlerin ayd nlatmalar  ise ilgili belediyeler ve il 

özel idarelerince ödenir. 

Sonuç olarak örne in halk n kullan m na aç k ve 

ücretsiz girilen bir parkta hiçbir ticari faaliyette 

bulunulmuyorsa genel ayd nlatma tarifesi uygu-

lan p giderleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

l ,ilgili belediyeler ve il özel idarelerince or-

takla a ödenirken, içerisinde sadece su satan bir 

büfe bile bulunsa-yani ticari bir faaliyet söz ko-

nusu ise- ilgili parka ait elektrik faturas na ay-

d nlatma tarifesi uygulanmakta ve giderleri ilgili 

belediyeler ve il özel idarelerince kar lanmakta-

d r. 
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E lektrik tüketicisinin s kl kla ikayet ko-

nusu etti i konular, bunlar n sebepleri 

ve tek tek ikayetlerin de il de genel 

anlamda sistematik problemlerin çözümüne yö-

nelik öneriler bu yaz da ele al nmaktad r. 

 
I- ikâyetlerin aslî sebepleri 
Ortaya ç kan ikayetlerin görünürdeki sebeple-

rinden daha derinlerde, daha çok maziye daya-

nan ve bugün ortaya ç kan manzaran n arka pla-

n n  te kil eden aslî sebeplerden söz etmek 

mümkündür. Geçmi te sorumluluk mevkiinde 

olanlar de erlendirilirken, bu sebeplerin bir k s-

m  hakk nda, yap labilece in en iyisinin yap ld -

n  hatta yerine göre Türkiye için hamle say la-

bilecek i ler yap ld  yorumu yap labilir, o gün 

için mevcut artlar alt nda, eldeki k s tlarla 

“amaç fonksiyonunun optimize edildi i” anlay -

yla bak labilir. Bir k sm na ise ihmal te hisi 

konulabilir, tecrübenin nda geçmi te öngö-

rülememi  handikaplarla yüzle ildi i söylenebi-

lir. Netice olarak ikayet sahibinin herhalde en 

az ilgilenece i ve en az kabul edece i gerekçeler 

de, bu yap sal ve köklü sebepler olacakt r. 

 

Bu sebeplerin ba l calar  u ekilde say labilir: 

 

1) H zl  büyüyen nüfus, ekonomi ve elektrik 

talebi: Esasen nüfus art n  veri olarak ald -

m zda (ki h z n n dü mekte oldu u bir vak ad r), 

ekonomik aktiviteyi ve elektrik talebini etkiledi-

ini kolayl kla anlayabiliriz. Di er taraftan, Gay-

risafi Milli Has la (GSMH), Gayrisafi Yurt çi 

Has la (GSY H), sanayi üretimi vb. parametre-

lerle ölçülen ekonomik aktivite mi elektrik tale-

bine yol aç yor, elektrik talebi mi ekonomik akti-

viteye yol aç yor diye akademik bir merakla me-

seleye yakla rsak, inan lmaz geni  bir literatü-

rün bizi bekledi ini görürüz. Bu çal malar n net 

bir sonuca ula amad klar n  da not ede-

lim.Esasen, bu sorunun cevab nda ülkelerin ki i 

ba na enerji tüketimleri, enerji yo unluklar , 

toplam faktör verimlilikleri gibi bir dizi ba ka 

parametrenin rol oynayaca , dolay s yla zamana 

ve ülkeye göre farkl  sonuçlar n elde edilece i 

beklenebilir. Kald  ki yönteme ve veri aral na 

göre de sonuçlar de i ebilmektedir.  

 

Netice olarak sürekli büyüyen bir talebin, stabil 

talebe k yasla daha az hizmet kalitesiyle kar la-

nabilece i (belki de kar lanamayaca ), özellik-

le de piyasa yap s n n sürdürülebilir bir tasar m-

da olmamas  halinde giderek kötüle menin de 

kaç n lmaz olaca  aç kt r. Dolay s yla; nüfusun, 

ekonominin ve elektrik talebinin sürekli büyü-

mesi kar s nda ayn  ekilde yat r mlar m ve ne-

ticesi olacak kaliteli hizmetin de büyüdü ü bir 

piyasaya arzu edilen piyasad r. 

 

Bu maddeye biraz mizah eklemek üzere, 

“sürekli büyümeyi” rahmetli Özay Gönlüm’den 

dinleyelim: 

 
“Verdi in perhize budur gayrat m, 

Bundan ba ka uyamayom doktor bey. 

Üç sepet y m rta zabah gahvalt m, 

Teker teker sayamayom doktor bey. 

 

ki le en pilav bi yay k ayran, 

ster ya lu ossun isterse yavan, 

Yan na keseyom be  kilo sovan, 

Yeyom yeyom doyamayom doktor bey. 

 

ELEKTR KLE LG L  BA LICA KAYETLER, SEBEPLER  ve ÇÖZÜM  
ÖNER LER  

 

                                  Hasan ALMA 
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Üç tencere bamya yirim bi ince 

Yirmi tas su içip biraz go unce, 

Her yan  sökülür garn m i ince, 

Sa lam göynek geyemeyom doktor bey. 

 

imdiye ac mdan çoktan ölürdüm, 

Sa ossun gom ular edeyo yard m, 

Bir guzudan fazla yimem söz virdim, 

Ay b olur cayamayom doktor bey. 

 

Baz  az geleyo be  kasa hurma, 

Yedi lahanadan yap yoz sarma, 

Onudam  yedi deye heç sorma, 

Utan yom deyemeyom doktor bey. 

 

Günde iki çuval unum gideyo, 

Avrad m her sabah ekmek ideyo, 
Bi gazan fasülye gönüllü ye deyo, 

Att rmaya k yamayom doktor bey. 

 

Senede g rk dönüm bostan ekerim, 

Benden ba ka kimse yemesin derim, 

Gavunu garpuzu gab kl  yirim, 

Acelemden soyamayom doktor bey.” 

 
2) Geçmi in miras :TEK/TEDA  zaman  de 

facto uygulamalar, siyasi müdahaleler, kamu 

kaynaklar n n yetersizli i, verimsiz i letmecilik, 

maliyet/fiyat dengesinin kurulmam  olmas ndan 

kaynaklanan problemler, standart d  tesis edil-

mi  varl klar, abone bilgisi olarak sadece ad ve 

soyad n yer ald  kay tlar…Uzun bir listeyle 

i aret edebilece imiz, geçmi in miras na dikkat 

çeken bu konu asl nda her ne kadar hiç kimsenin 

arkas na s namayaca  ve s nmamas  gere-

ken bir gerçekli i resmetse de, yine hiç kimsenin 

reddedemeyece i bir sarahate de sahiptir. Ülke-

nin ba kentinde halen i letilen dam direk ebe-

keler, 1980’lerin köylere kadar yay lan elektrifi-

kasyon hamlesinin üzerinden geçen on y llar n 

bizi a a da al nt lay p geçece im Afrika atasö-

zünü hat rlatmal  de il midir? 

 
“Her sabah bir ceylan uyan r Afrika’da.  

Kafas nda tek bir dü ünce vard r: 

En h zl  ko an aslandan daha h zl  ko abilmek,  

Yoksa aslana yem olacakt r.  

 

Her sabah bir aslan uyan r Afrika’da.  

Kafas nda tek bir dü ünce vard r: 

En yava  ko an ceylandan daha h zl  ko abil-

mek,  

Yoksa açl ktan ölecektir.  

 

ster aslan olun,  

ster ceylan olun hiç önemi yok.  

Yeter ki güne  do du unda ko uyor olman z 

gerekti ini, 

Hem de bir önceki günden daha h zl  ko uyor 

olman z gerekti ini bilin.” 

 

3) Da t m irketlerinin (ve görevli tedarik 
irketlerinin) paraya odakl  yönetilmeleri: 
fade ekli kendi içinde çeli kili olabilir. “Özel 

sektörün oda nda çal aca  bir ey varsa, o da 

parad r” denilebilir. Fakat burada, maksad n va-

tanda n tümden odak d na ç kar lmamas  ge-

rekti i ve o odakta hukukun da bütün bütün d a-

r da tutulamayaca na i aret etmeye çal yoruz. 

Bu maddeyi de anlamland rmak üzere hep bera-

ber 80’lere dönüp sonra 4 üncü maddeden de-

vam edelim: 

 
“Aç gözünü seyret tekrar  yok bunun 

imiz muhabbet efkar  yok bunun 

Arada bir dilimiz sürçer ise affola 

Tutmas n  biliriz de kemi i yok bunun 

Arada bir dilimiz sürçer ise affola 

Tutmas n  biliriz de kemi i yok bunun 

 

Olacak olacak olacak o kadar 

Olacak olacak olacak o kadar 
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Niyetimiz kimseyi k rmak de ildir 

urdakini buraya koymak de ildir 

Arada bir zülf-i yare dokunduk 

Tam yerine rast geldi manzara koyduk 

Arada bir zülf-i yare dokunduk 

Tam yerine rast geldi manzara koyduk 

 

Olacak olacak olacak o kadar 

Olacak olacak olacak o kadar” 

 
4) Piyasan n büyüklü ü, kamunun denetim 
gücünün yetersiz kalmas , süregiden geçi  

dönemleri:Büyük bir piyasada, denetimin as l 

mercii vatanda n kendisi olmal  ve hakk n  ara-

mal . Kamu otoritesinin denetim gücü ku kusuz 

yabana at lamaz, ancak her türlü derdin çözümü 

olmad  da anla lmal d r. Yine bir k s m sorun-

lar n ak amdan sabaha çözülemeyece ini bilen 

kamu otoritesinin tan mlad  geçi  dönemleri 

ile iyile me mühleti vermesinin de, muhataplar 

aç s ndan geçici olarak bir k s m s k nt lara kat-

lan lmas n  bekleme hakk  verdi i, fakat nihaye-

tinde arzu edilen iyile menin sa lanmas  için 

kullan lacak bir f rsat oldu unun da unutulma-

mas  gerekti i not edilmelidir. 

 
Geçi  dönemi demi ken, yaz  içerisindeki bu 

türden son al nt  olarak Karacao lan ne güzel 

söylemi  kulak verelim: 

 
“Koyun meler kuzu meler 

Sular hende ine dolar 

A layanlar bir gün güler 

Gamlanma gönül gamlanma 

 

Yi it yi ide yad olmaz 

Eyilenler ham süt olmaz 

Bin kaygu bir borç ödemez 

Gamlanma gönül gamlanma 

Yi it yi idin yolda  

At yi idin öz karda  

Sa l kt r her i in ba  

Gamlanma gönül gamlanma 

 

Yi it yi ide yar olur 

Kötülerde ham süt olur 

Kara gün ömrü az olur 

Gamlanma gönül gamlanma 

 

Naçar Karacao lan naçar 

Pençe vurup gö sün açar 

Kara gündür gelir geçer 

Gamlanma gönül gamlanma” 

 
5)Dönü üm sürecinin devam etmesi:Ku kusuz 

kamu i letmesinden özel mülkiyete devrin he-

men ard ndan i letmecilik anlay , personel ya-

p s , muhatap vatanda n haklar n  bilme düzeyi 

gibi konularda k h z nda bir de i im beklene-

mez. Süregiden de i im/dönü üm boyunca da 

bir k s m ikayetlerin devam etmesi, hatta önce-

den mevcut olmayan ikayet türlerinin ortaya 

ç kmas  anla labilir. 

 

6)Etkinlik/Verimlilik meselesi: Maliyetleri k s-

maya odaklanm  fakat hedefleri önemsemeyen 

bir anlay , “ayn ” binay  daha az demirle çimen-

toyla yapm  sureten verimli ama etkinlik bak -

m ndan kötü durumda olan bir müteahhidin anla-

y d r. Dolay s yla; mü teri memnuniyetini de 

hesaba katan kaynak optimizasyonuna ihtiyaç 

vard r. Bu durumda; ilk etapta ortaya ç kan mali-

yetleri k sarken kaliteden ödün veren yakla m , 

do ruyu bulma yolundaki iterasyonlardan birisi 

say p ö renen organizasyon mant yla do ruya 

ula laca n  beklemek, umar z ki iyimserlik 

olmas n! 

 
7) Bölgelere özel sorunlar:Elektrik da t m böl-

gelerinde sosyolojik, sosyopsikolojik, politik, 

kültürel, ekonomik vb. handikaplar söz konusu 

olabilir. Bu handikaplar, elektrik da t m irketi-

nin boyunu a abilir.  Kay p-kaçakla ilgili prob-

lemler, borcunu düzgün ekilde ödeyen dürüst 

vatanda lar n kaliteli hizmet alma hakk n  da 
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ortadan kald ran bir seviyeye ula m  olabilir.  

 
Bir da t m bölgesinin yaz ve k  dönemi tüke-

timleri aras nda ciddi farkl l klar olabilir. Bir 

dönem için fazla kapasite olu turulmas  maliyet-

leri artt r rken, olu turulmamas  da di er dönem-

de hizmet kalitesinden ödün vermek anlam na 

gelebilir. Bu durum yönetimi bir tercih sorunu 

ile kar  kar ya getirmektedir.  

 

Bir ba ka da t m bölgesinde, önceden tahmini 

mümkün olmayan hava s cakl  verisi, talebi 

etkileyen en önemli (belki de tek) de i ken ola-

bilir. Bunun sonucunda ola and  talep art  

teknik parametrelerde bozulma ve kesintilere yol 

açabilir. 

 
8) Sektörün kalifiye elaman ihtiyac : Özellikle 

teknik, hukuki ve mali konularda çok disiplinli 

bilgi birikimine, düzenleme kavram n n anla l-

mas na, çözüm odakl l a, mü teri memnuniyeti-

nin ön plana al nmas na ihtiyaç vard r. Be eri 

sermayenin önemi tart mas zd r. Yeti tirilmesi 

uzun zaman isteyen ve elde tutulmas  da zor ola-

bilen kalifiye personel kadrosu,  irketlerin en 

kritik k s tlar ndan birini te kil etmektedir. 

 
9) Teknolojik yat r m ihtiyac  (SCADA, CBS, 
MBS vb.): Da t m ebekesinin yönetilmesi, 

gerekti inde uzaktan müdahale edilmesi, kesinti 

bilgilerinin (etkilenen kullan c  listesi ile bera-

ber) elde edilmesi, bak m ve onar m ile yat r m 

planlamas n n sa l kl  veriler üzerinden yap la-

bilmesi, do ru talep tahminleri yap lmas  gibi 

amaçlara ula labilmesi için teknolojik yat r mla-

r n yap lmas na ihtiyaç vard r.  letme hakk n  

devralan irketlerin bu yat r mlar yap l ncaya ve 

i letmeye al n ncaya kadar ikayet konusu olan 

hususlarda istenen düzeyde ba ar  sa lamalar  

mümkün olamayabilecektir. 

 
10) Do al artlar: Do al artlar n ikayetlere 

kaynakl k eden sorunlara yol açt  bölgelerde, 

örne in da l k bölgelerde, zorlu k  ko ullar  

ya anan bölgelerde, geni  ovalar boyunca sula-

ma kuyular n n oldu u bölgelerde i letmecilik 

yapan da t m irketleri bak m ndan bu ba l k 

alt nda incelenebilecek sorunlar da kaç n lmaz 

olarak ortaya ç kmaktad r. 

 
11) Plânl  hareket edilmemesi, edilememesi, 

edilmesini engelleyen ko ullar olmas :  Gele-

neksel kervan yolda düzülür anlay , plânl  ha-

reket edilmesine engel olan harici ko ullar n var-

l , h zl  ve dengesiz büyüme olgusu gibi ne-

denlerle da t m irketi ba  döndüren de i imle-

re haz rl ks z yakalanabilmektedir. Yeni duruma 

adapte olunana kadar, ya anan aksakl k ikayet 

olarak kendini gösterebilmektedir. 

 
12) Do al tekel olgusu:Elektrik da t m nda 

ilgili bölgenin yegane da t m irketi olma konu-

mundan dolay  irketin mü terilerine kar  dav-

ran nda, düzenleyici kurumun ve sair kurumla-

r n müdahalesi mahfuz, mü teriler aleyhine du-

rumlar n ortaya ç kmas  beklenecek bir durum-

dur. 

 

13) Mevzuat de i iklikleri:Eski dönemde bir 

ekilde kabul görmü , gerçekçi ve çözüm odakl  

yakla mlar n (ki bazen a r  odaklanman n da 

ya and  bir gerçektir) yeni dönemde mevzuatta 

fazlas yla idealize bir formda yer almas , uygula-

nabilirlik s k nt s  olan yakla mlar n kabul edil-

mesi de ikayet konular na yol açmaktad r. Ör-

ne in, TEDA  döneminde ba lant  taleplerinde 

konulan 50 nüfus 10 hane uygulamas  veya hat 

kat l m pay  uygulamas  vb.’nin yerine konulan 

hükümlerin yol açt  problemler bu ba l k alt n-

da an labilir. 

 
14) Mevzuat n Ferrari, uygulaman n tarla 
olmas  (Sn. Necmi Odyakmaz’ n yazd  dokto-
ra tezinden al nt d r.) : Sektörde üçlü yap  mev-
cuttur: Fiili durum, mevzuatta öngörülen durum 
ve literatürdeki idealize durum… in do rusu 
ku kusuz tedrici olarak standartlar  yükseltilmi  
bir piyasa yap s na do ru ilerlemek. Ne oldu u 
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gibi b rakmak do ru, ne de Ferrari’yi tarlada 
sürmeye çal mak. 
 
15) Özelle tirme sonras nda, kamu i letmeci-

li i zaman nda yap lan uygulamalardan 
farkl la lmas : Baz  konularda mevzuat n uy-

gulanmas nda kamunun sa lad  esnekli in özel 

sektör taraf ndan sona erdirilmesi, mevzuatta 

olan fakat vatanda n lehine olarak uygulanma-

yan bir k s m hükümlerin özelle tirme sonras  

uygulanmaya ba lanmas  (bunun da vatanda  

taraf ndan bilinmemesi) gibi durumlar da ika-

yetlere kaynakl k etmektedir.  

 
II- Ba l ca ikâyetler ve Sebepleri 
 

Yukar da özetlenen asli sebeplerden dolay  ika-

yet olarak ortaya ç kan somut konular a a da 

örneklendirilmektedir: 

 
1) Ba lant  Taleplerinin Kar lanmamas  
(Muhatap: Da t m irketleri) 
1.1) Yeni yat r m gerekmesi 

1.1.1) ebekeye Uzakl k-Yat r m Planlar nda 

Yer Almama 

Ba vuru yap lan ba lant  yerinin en yak n da -

t m ebekesine mesafesinin uzak oldu u durum-

lar, örne in yerle im yerine mesafeli konutlar, 

tar msal sulama için tesis edilen kuyular n ebe-

keye uzakl  gibi durumlarda ba lant  talebinin 

kar lanmamas  problemi ya anabilmektedir.  

 

Bu durumda ortaya ç kan yeni yat r m harcamas  

için projelerin da t m irketlerinin yat r m plan-

lar nda yer almamas , süre bak m ndan ba vuru 

sahibini tatmin etmeyen gecikmelere neden ola-

bilmektedir. Keza, da t m irketleri daha fazla 

ki iyi etkileyecek yat r mlara öncelik vermek 

isteyebilmektedir. 

 

Taleplerin kar lanabilmesi için, önceden mülga 

Elektrik Piyasas  Lisans Yönetmeli inin 38 inci 

maddesi ile düzenlenen ve u anda Elektrik Pi-

yasas  Ba lant  ve Sistem Kullan m Yönetmeli-

inin 21 inci maddesinde yer alan “Üretim ve 

tüketim tesislerinin da t m sistemine ba lana-

bilmesi için, sistem kullan m  aç s ndan kapasi-

tenin yetersiz olmas  nedeniyle, geni leme yat r -

m  veya yeni yat r m yap lmas n n gerekli oldu u 

ve yeterli finansman n mevcut olmad  hallerde, 

söz konusu yat r m da t m irketi ad na, ba -

lant  yapmak isteyen gerçek veya tüzel ki i tara-

f ndan ilgili mevzuat kapsam ndaki teknik stan-

dartlar sa lanarak yap labilir veya finanse edi-

lebilir.” hükmü kapsam nda sa lanan esneklik 

ise, zaman zaman vatanda a bedelsiz varl k tesis 

ettirmeye yönelik mevzuata ayk r  çabalara da 

zemin haz rlayabilmektedir. Bu hükmün kesin-

likle çok istisnai ekilde uygulanmas  ve bedeli 

ödenmeksizin bir varl  aktifine alma yolu gibi 

de erlendirilmemesi artt r. Yeri gelmi ken, hü-

kümde geçen finansman yetersizli i kavram n n 

da yanl  oldu unu, do ru ifadenin yat r m plan-

lar nda yer almama oldu unu ifade etmek gere-

kir. Esasen bir elektrik da t m irketi öz kaynak 

ya da yabanc  kaynak kullanarak finansman sa -

lar ve bunun maliyeti de a rl kl  ortalama ser-

maye maliyeti hesab nda düzenleyici otorite ta-

raf ndan dikkate al n r. Finansman yetersizli i 

eklinde bir mazeretin kabul edilmesi dü ünüle-

mez. 

 
1.1.2) lave güç ihtiyac  

Kimi taleplerin kar lanmas  için ilave güç tesisi-

ne ihtiyaç olmaktad r. Yat r mlarla ilgili yukar -

da zikredilen hususlar bu durumda da geçerli 

olmaktad r. 

 
1.2) Ortak kullan m haline gelenler 

Özellikle tar msal sulama taleplerinde, yan  ba-

ndaki kom usunun trafosundan, dire inden vb. 

istifade etmek isteyen kullan c lar n taleplerine 

rastlan lmaktad r. Ortak kullan m haline gelme 

durumunda, eskiden hat kat l m pay  uygulan r-

ken mevcut düzenlemelere göre da t m irketi-

nin ortak kullan m haline gelen ebeke parças n  

devralmas  gerekmektedir. 
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Bu i lem için hatt n halihaz rdaki sahibinin mu-

vafakatinin aranmas  hukuki bir zorunluluktur 

(mülkiyet hakk ). Yeni kanun gere i özel hat-

bran man hatt  vb. zaten olmamas  gerekmekte 

ama uygulamada geçmi ten kalan hatlar/tesisler 

var. Bunlar n devrinin zaman ve para aç s ndan 

olu turdu u k s tlar yan nda mevcut kullan c n n 

muvafakatinin olmamas  halinde kamula t rma 

yoluna gidilmesinin gerekmesi de bir ba ka han-

dikapt r. 

 

ikayetlere konu olan birçok talepte, vatanda n 

gözüne kestirdi i en yak n ebeke unsuruna ba-

karak kendi kendine ba lant  görü ü olu turdu-

u, bu unsurlar n mülkiyetine, kapasitesine vb. 

hiç bakmad  ve neticede elektrik da t m irke-

tinin talebi kar lamamakla itham edildi i görül-

mektedir. 

 
1.3) Yeni kanun kapsam nda da t m tesisi tan -

m n n gerektirdi i devirler  

Yeni Kanunla getirilen da t m tesisi tan m , 

da t m irketlerinin ba lant  taleplerinde mü te-

rinin kullan m yerine kadar sorumlu olmalar n  

öngörmektedir. Bu durum, herhangi bir geçici 

madde ya da ayr nt l  ilave bir düzenleme bulun-

mad ndan mevcut hatlar n devri problemini 

ortaya ç karm t r. Di er taraftan yeni ba vurular 

için de da t m irketlerinin mevcut i gücü kay-

na n n, yat r m ve i letme gideri bütçelerinin 

yeter derecede haz r oldu unu söylemek müm-

kün de ildir. 

 

1.4) Ba ka da t m irketinin ebekesine ba lan-

ma 

Malum oldu u üzere Türkiye 2004 tarihli YPK 

karar  ile 21 da t m bölgesine ayr lm t r. Bu 

ayr m esas olarak iller baz nda yap lm t r 

(KCETA ’ n lisans bölgesinde Sivas ilinden 

baz  köyler de bulunmaktad r). Bu ayr m, co rafi 

bölgelerin belirlendi i 1941 tarihli Türkiye Co -

rafya Kongresi’nde illeri iki farkl  bölgeye bölen 

(örne in Kahramanmara ’ n bir k sm  Akdeniz, 

bir k sm  Do u Anadolu Bölgesindedir) anlay -

la yap lmad ndan, ülkemizin birçok yerinde 

idari ba l l k olarak X EDA  bölgesinde yer 

alan bir üretim veya tüketim tesisinin, Y EDA  

bölgesine ba lanmas n n teknik ve/veya iktisadi 

olarak daha do ru oldu u durumlara neden ol-

mu tur (Örne in Sertavul Yaylas  civar n n Ka-

raman iline yani Meram EDA  bölgesine daha 

yak n yerlerinin idari olarak Mut/MERS N’e 

ba l  olmas  yani Toroslar EDA  bölgesinde yer 

almas  gibi). Bu problem ancak bir Kanun de i-

ikli i ile çözülebilirdi. Nitekim 6446 say l  Ka-

nun ile bu tarz taleplerin kar lanabilmesinin önü 

aç lm t r. 

 

Kimi zaman, bir da t m irketine ait da t m 

hatlar n n ba ka bir da t m bölgesinin il s n rla-

r n  transit geçerek devam etti i durumlar olabil-

mektedir. Bu durumlarda; önceki düzenlemelere 

göre ba lant  talebinde bulunan kullan c n n, 

kendisine en yak n ba lant  noktas  örne in 2 

km mesafede yer alan da t m irketi yerine, en 

yak n ba lant  noktas  yine örnek olarak 50 km 

mesafede yer alan ve kendisinin de bölgesi içeri-

sinde yer ald  da t m irketine ba vurmas  

gerekmekteydi. 

 
2) S k Ya anan Kesintiler (Muhatap: Da t m 

irketleri) 
 
2.1) Eskiyen hatlar ve ekipmanlar 

Ekonomik ömrü dolmu  veya dolmas na yak n-

la m  hatlar kesintilere sebep olmaktad r. Yeni-

lenmeleri maliyet anlam na gelmektedir. Eldeki 

yat r m bütçesi ise yönetilmesi gereken bir k s t-

t r. 

 
 

2.2) Mücbir sebepler 

letim veya da t m ebekesinde kesintilere yol 
açan; do al afetler ve salg n hastal klar, sava , 
nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halle-
ri, halk ayaklanmalar , sald r , terör hareketleri 
ve sabotajlar, grev, lokavt veya di er memur ve 
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i çi hareketleri gibi olaylar mücbir sebep kapsa-

m ndad r. Özellikle do al afetler veya zorlu k  

ko ullar  s kl kla kesintilere neden olmaktad r. 

ebeke tasar m  bölgesel özellikler dikkate al -

narak (buz yükü bölgelerine göre) gerçekle tiril-

mi  olsa bile, ola and  zamanlarda yayg n ke-

sintiler olu abilmekte ve müdahale imkanlar  

normal ko ullara göre yap land r lm  olan da -

t m irketleri, müdahalede geç kalabilmektedir. 

Baz  ülkelerde belli say da kullan c y  (örne in 

10 bin kullan c ) birden etkileyen kesinti halleri 

da t m irketi için istisnai durum kabul edilebil-

mektedir. 

 

2.3) D  etkenler 

Kimi zaman üçüncü ah slar n müdahalesi veya 

dikkatsizli i, kazalar, hayvanlar, a aç dallar  

gibi faktörler de kesintilere neden olmaktad r. 

 

3) Kay p-Kaçak ikayetleri 
Genellikle bu konudaki ikayetler “neden kay p-

kaçak bedeli ödüyorum” minvalindedir. Özünde 

hakl  ikayetlerdir. Fakat, öncelikle teknik ka-

y plar  ayr  tutmak gerekti ini belirtelim. Kaç -

n lmaz olarak ebekede belli oranda teknik kay p 

söz konusu olacakt r. Bu oran n a a  çekilmesi 

de ebekenin genel olarak iyi durumda olmas  ile 

yak ndan ili kilidir.  

 

Di er taraftan, h rs zl k meselesi ise belli oranda 

da t m irketi sorumlulu una b rak lmakta ve 

y llar içerisinde konunun daha fazla oranda da -

t m irketinin sorumlulu una geçmesi esas na 

dayanan hedef uygulamas  adil say labilecek bir 

çözümdür. Da t m i i rekabete aç k olsayd , 

firmalar kay p-kaça  azaltarak elde edecekleri 

maliyet avantaj n  fiyatlamalar nda kullanacaklar 

ve böylece kay p-kaça  dü ürme yar  ortaya 

ç kacakt . Do al tekel halinden dolay , düzenle-

yici kurumun verdi i hedeflere do ru irket ken-

disiyle yar maktad r. Bu yar  ile, hedefin alt n-

da kalmas  (hedefe göre daha yüksek kay p-

kaçak oran ) zarar, üstüne ç kmas  ise kar sonu-

cunu do urmaktad r. Çok boyutlu bir problemin 

düzenleyici kurum aya nda daha fazlas n  bek-

lemek do ru de ildir. Toplumsal problemlerde 

aslolan kolektif hareket etmek ve problemleri 

minimize etmektir. 

 
4) Güler Yüzlü Hizmet Verilmemesi, Bilgilen-
dirme Yap lmamas  (Muhatap: Da t m ir-

ketleri-Görevli Tedarik irketleri) 
Ça r  Merkezi/Mü teri Merkezi/Tahsilat Noktas  

gibi hizmet kanallar nda, her sektörde kar la -

labilecek olan tatminkar hizmet alamama olgu-

suna elektrik da t m ve tedarik i inde de kar -

la lmaktad r. Rekabetin oldu u yerde rekabetin, 

olmad  yerde düzenlemelerin ve nihayetinde 

hakk n  bilen ve koruyan mü terilerin varl  ile 

bu sorunlar minimize edilebilir.  

 

5) Teknik Parametrelerin Bozuklu u 
(Muhatap: Da t m irketleri) 
Eskiyen hat ve ekipmanlar, üçüncü taraflar n 

(iletim sisteminden kaynaklananlar dahil) müda-

halesi, arz yetersizlikleri, özellikle baz  bölgeler-

de ç r ndan ç kan elektrik h rs zl  vb. neden-

lerde teknik parametrelerde bozulmalar ya an-

maktad r. Kullan c lar n ölçüm taleplerinin 

Elektrik Da t m  ve Perakende Sat na li kin 

Hizmet Kalitesi Yönetmeli i kapsam nda ve 

26/12/2013 tarihli ve 4799 say l  Kurul Karar n-

da belirtilen esaslara uygun ekilde kar lanmas  

gerekmektedir. 

 

6) Cihaz Hasar  (Muhatap: Da t m irketle-

ri) 
Üçüncü taraf müdahalesi ile veya ebeke i leti-

minden kaynakl  olarak teknik parametrelerde 

ya anan ani de i imler sonucunda cihaz hasar-

lar  da meydana gelebilmektedir. Kullan c -

lar n Elektrik Da t m  ve Perakende Sat -

na li kin Hizmet Kalitesi Yönetmeli inin 

26 nc  maddesi çerçevesinde haklar n  ara-

malar  gerekmektedir. 
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7)Abonelikle lgili ikayetler (Muhatap: 
Görevli Tedarik irketleri) 
Ba lant s  yap lm  bir kullan m yerinde ev 

sahibi ya da kirac lar n görevli tedarik irke-

tinden elektrik sat n almak üzere yapmalar  

gereken abonelik i lemleri de ikayet konusu 

olabilmektedir. 

 
8)Deplase Talepleri (Muhatap: Da t m 

irketleri) 
Bu tarz i lerin bedelinin talep eden taraftan 

tahsili gerekmektedir. Bununla ilgili, kurum-

sal taleplerde kar l kl  ili kilerden ötürü uy-

gulamada zorluklarla kar la ld  görül-

mektedir. 

Baz  deplase taleplerinde, basitçe bir dire in 

bir yerden bir yere nakledilmesi gibi görülen 

bir i in kamula t rma boyutu ile kar la la-

bilmektedir.  

 
9) Ayd nlatma ikayetleri (Muhatap: Da-

t m irketi) 
Yeterli ayd nlatma yap lmad na ili kin i-

kayetler söz konusu olabilmektedir. 

 
10) Sayaç Okuma ikayetleri (Muhatap: 
Da t m irketi) 
Yanl  okuma, erken okuma, geç okuma, 

faturan n gelmedi ine dair ikayetler vb. bu 

türden  ikayetlerdir. 

 
11) Sayaç Yeri ikayetleri (Muhatap: Da t m 

irketi) 
Sayac n kolay okunmas  ile güvenli inin sa lan-

mas  aras ndaki dengenin sa lanmas nda zaman 

zaman taraflar aras nda uyu mazl klar ç kmakta-

d r. 

 

12) Tarife ikayetleri (Muhatap: EPDK) 
Sudan sonra en lüzumlu meta diyebilece iniz 

elektri in fiyat  veya faturada yer alan tarife ka-

lemleri ikayet konusu olabilmektedir. 

 

13) Vergi, fon, harç vb. ikayetleri (Muhatap: 
Maliye Bakanl , TRT, Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanl ) 
Vaktiyle bir ekilde mevzuata girmi  ve kolay 

kolay de i mesi de beklenmeyen ilave maliyet 

kalemleri vatanda n tepkisini çekebilmektedir. 

 

14) Güvence Bedeli ikayetleri (Muhatap: 

Görevli Tedarik irketi) 
Tahsil edilen miktar, abonelik bitiminde vakitli 

iade yap lmamas  vb. ikayetler olu maktad r. 

 

15) Eski Borcun Yeni Aboneden Talebi 
(Muhatap: Görevli Tedarik irketi) 
Tüzel ki ilerde suiistimal edilen yeni abonelik ya 

da kendi ad na abone olmayan (usulsüz kullan m 

say lmaktad r) ki ilerin ikayetleri ortaya ç k-

maktad r.  

 

16) Ba ka Kullan m Yerinin Borcundan Dola-

y  Kesme lemi (Muhatap: Görevli Tedarik 

irketi) 
ark insan n n a rt c  davran  biçimleriyle 

yüzle ti imiz bir vaka örne idir bu. Ki inin tica-

rethane vb. yerlerdeki borcundan ötürü, mesken 

aboneli inin elektri inin kesilmesi. Bu konuda 

EPDK, meskenleri koruyucu yönde görü  olu -

turmu tur. 

 
17) Fiilen kesme ba lama yap lmad  halde 
kesme ba lama bedeli tahsili (Muhatap: Da-

t m irketi) 
Sözün bitti i yerdir. 

 
18) Faturan n Tebli  Süresi (Muhatap: Gö-
revli Tedarik irketleri ve onun ad na i lem 

yapan Da t m irketleri) 
Özellikle kamu kurumlar  gibi ödeme i lemleri 

belli bir prosedür isteyen yerlerin ikayetleri 

ula maktad r. 
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19) Ödeme Güçlü ü ikayeti (Muhatap/lar: 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanl  vb.) 
Tarifeye müdahale edilmemesi prensibi kapsa-

m nda do rudan geri ödeme mekanizmas n n 

i letilmesi hakk nda ikayetler olu abilmektedir. 

 

20) Kendi Ad na Abonelik Zorunlulu u 
(Muhatap: Görevli Tedarik irketleri) 
Mevzuatta böyle bir zorunluluk vard r. Esasen 

bunun esnetilebilir olmas  gerekir. Uygulamada 

takibi zor bir i tir ve fiilen çok fazla usulsüz kul-

lan m mevcuttur. 

 

21) Abonelik Belgelerinde Ya anan Sorunlar 

(Muhatap: Görevli Tedarik irketleri) 
skan ruhsat  (yap  kullan m izin belgesi), in aat 

ruhsat  vb. belgeler, bunlara göre de i en abone 

tipleri (tarife uygulama esaslar  ile tespit olun-

mu tur), geçmi  dönemden gelen yasal istisna-

lar, yayla ve meralar n durumu gibi hususlar i-

kayet kayna  olmaktad r. 

 

22) Sanayi Sicil Belgesi (Muhatap: Görevli 

Tedarik irketleri) 
Tarife uygulama esaslar  gere i y ll k vizeletme 

ve beyan etme gereklili i olan bu belge, ihmal, 

uyar  bekleme vb. sebeplerle yap lmamakta, çok 

sonradan geriye dönük i lem tesis edilmesi söz 

konusu olmaktad r. Bazen vizeletme gecikti in-

de, tarife de i iklik talebiymi  gibi de erlendiri-

lerek sanayi tarifesine geçi  bir tarife dönemi 

geciktirilmekte ve ihtilaflar olu maktad r.  

 
III- Çözüm Önerileri 
 
1) Vatanda n Haklar n  Bilmesi ve Hukuki 
Yollar Da Dahil Hakk n  Aramas  
Vatanda n hakk n  daha çok bilmesi ve hak ara-

mada daha cesur olmas  hizmet verenleri daha 

iyiye do ru yönlendirecektir. Bu konuda düzen-

leyici kurum ve tüketici örgütleri dahil olmak 

üzere her kesime görevler dü mektedir. Uygula-

mada vatanda n hakk n  aramada ve ö renmede 

yeterince i tahl  oldu u ve ilgili taraflar n da bu 

konuda yeterli düzeyde i in içinde olduklar  söy-

lenemez. 

 

2) Da t m ve Görevli Tedarik irketlerinin 
Yönetim Anlay n n De i tirilmesi 
Kamu hizmeti niteli i olan bir i  kolunda, hele 

de rekabet yok veya k s tl  ise, i letmecili in 

özünde yer alan kar motivasyonunun dengelen-

mesi gere i ortadad r. Bunu yaparken, kamu 

otoritesinin düzenleme ve yapt r m yoluyla yap-

t  müdahaleler kadar çal ma anlay nda orta-

ya ç kacak pozitif yönelimin de önemli oldu u 

dü üncesindeyim. Bir meselenin zor ve maliyetli 

yoldan çözülmesindense, kolay ve herkesi mutlu 

edecek bir yoldan çözülmesi daha ak ll cad r. 

 

3) Planlama  
mar alan  içinde, bedeli vatanda n kar lamas  

ve daha sonra geri almas  seçene inin kullan l-

mas na izin verilmemelidir. stisnai durumlar 

için izin verilen bir esnekli in asli uygulama 

haline gelmesi herkesin zarar na olacakt r. Ku -

ku yok ki, imar de i ikliklerinin öngörülebilir 

bir geli me izlememesi, elektrik da t m irketle-

rinin kusuru olmayan d sal nedenler aras nda 

olup bu hususun çözümü de sektörün d ndad r. 

 

4) Yat r m Tutarlar n n Analizi 
Özellikle yo un ikayet ula an bölgelerin yat -

r m planlar n n onaylanmas  a amas nda, bu i-

kayetlerin çözümüne yönelik olarak ne tür ön-

lemlerin dü ünüldü ü konusunda sorgulay c  bir 

yakla ma gidilebilece i dü ünülmektedir. An-

cak bunun istisnai bir uygulama olmas , yani 

düzenleyici kurumunun yat r mlar n yerindeli i 

hususuna girmekten mümkün mertebe imtina 

etmesi gerekti i de not edilmelidir. 

 
5) letme Giderleri Konusunun Yeniden De-

erlendirilmesi 
Mevcut tarife metodolojisi ile elektrik da t m 
irketlerinin verimli i letmecili i te vik edilmek-
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te, i letme giderleri onayland ktan sonra ortaya 

ç kan gerçekle me, düzeltmeye konu edilme-

mektedir. Bu yöntemde i letme giderlerinin, kötü 

hizmet pahas na k s lmamas  için metodolojide 

de i ikliklere gidilebilir. 

 

6) Ödeme Güçlü ü Olan Vatanda lar çin 

Do rudan Geri Ödeme mkânlar  
Ku kusuz güvenilir bir yoksulluk haritas n n ç -

kar lamad  bir ülkede, hak etmedi i halde sos-

yal yard mlardan faydalanan kötü niyetli ki iler, 

gerçekten do rudan desteklemeye ihtiyac  olan 

vatanda lar n hakk n  ihlal ederler. Tarife a ama-

s nda bir müdahalenin yap lmamas , bunun yeri-

ne do rudan ödeme yap lmas  hem AB mevzua-

t ndan hem de 6446 say l  Kanunda yer alan bir 

ilkedir. Ancak, uygulaman n ne kadar iyi oldu u 

her zaman tart labilir. 

 

7) Kurumlar Aras  Koordinasyonun yile ti-
rilmesi 
B MER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , 

da t m irketleri üçgeninde vatanda n yorulma-

mas  için, do rudan elektronik ba vurular n da-

t m/görevli tedarik irketine iletildi i ve çö-

zümsüzlü ün takip edildi i bir mekanizman n 

kurulmas n n uygun oldu u dü ünülmektedir. 

 

8) irket/EPDK/Vatanda  leti iminin yile ti-
rilmesi ve Denetim Mekanizmas  lerli inin 

Artt r lmas  
Özellikle ülkemizdeki abone say s n n çok yük-

sek oldu u dü ünüldü ünde, bu ileti imin önemi 

daha iyi görülecektir.  yo unlu u alt nda etkin 

çal amayan kurumlar, irketler ve derdine çare 

bulamayan mutsuz vatanda lar herkesin kaybet-

ti i bir manzaran n resmidir. Bu nedenle, ika-

yetlerin gerekti inde örnekleme yoluyla denetim 

konusu yap ld , yo unla an ikayet konular n n 

ve bölgelerinin özel olarak izlenmesinin sa lan-

d  bir yap n n kurulmas nda fayda görülmekte-

dir. EPDK’n n aktif ve proaktif davranarak uy-

gulamada olu an problemlere kar  yeknesak ve 

mevzuat n ruhuna uygun uygulamalar yap lmas -

n  sa layacak tebli lerde bulunmas  önerisi de 

dikkate al nmal d r. 

 
9) Tedarikçi De i tirmenin Te viki 
Bu te vik, ayr t rma mant n  da t m irketi-

görevli tedarik irketi ili kisini öne ç karan bir 

yakla mla hem da t m hem de perakende sat  

segmentinde hizmet kalitesini artt rmaya yönelik 

bir arac n kullan labilmesi imkan n  verebilir. Bu 

yap da, tüketicinin elindeki tedarikçi de i tirme 

seçene i, hizmetinden memnun olmad  da t m 

irketine kar  bir yapt r m gücü haline gelmek-

tedir. 

 

10) Bilgilendirme Yap lmas  
Kimi zaman iki dakikal k bir izahat vatanda  

tatmin etmektedir.Neyi, niçin yapt klar n  ya da 

yapmad klar n  veyahut yapamad klar n  ifahi 

olarak ya da yaz l  ileti im ve tek tarafl  bilgilen-

dirici yay nlar yoluyla ilettiklerinde, irketler ile 

mü teriler aras ndaki problemlerin asgariye indi-

rilmesinin mümkün oldu u söylenebilir. 

 

IV- Son Söz 
 

Ku kusuz da t m/perakende sat  irketlerinin 

de vatanda tan ikayetleri vard r. Tüzel ki ili i 

de i tirip tekrar abone olan ve irkete borcu sü-

rekli artan kötü niyetli kullan c lar, iç tesisat ar -

zalar ndan da t m irketini sorumlu tutan kulla-

n c lar, kendisinden beklenen i letme ve bak m 

sorumlulu una özen göstermeyen kullan c lar 

vb. örnekler bu cümledendir. Bu tarz istisnalar 

ku kusuz söz konusu irketlerin performans   

ölçülürken ay rt edilmelidir. Bununla birlikte, 

ili kinin yönü ekseriyetle ikayet eden mutsuz 

mü terilerden da t m/görevli tedarik irketine 

ikayet eklinde olmaktad r. 

 

Asl nda mü teri ikayetleri, performans n  de er-

lendirmek isteyen firmalar için en ucuz geribildi-

rim mekanizmas n  sunmaktad r. Bu anlay la, 
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geçmi ten gelen birikmi  problemlerin ard na 

saklanmak yerine daha kaliteli bir gelece i in a 

etmek için bütün taraflar n i birli i içerisinde 

çal malar  halinde herkesin kazand  bir yap ya 

ula labilece i dü üncesindeyim. 

 

 

LAVE OKUMA ÖNER LER  
 

1) Elektrik Da t m  ve Perakende Sat na li -

kin Hizmet Kalitesi Yönetmeli i.  

 

2) 26/12/2013 tarihli ve 4799 say l  EPDK Kara-

r . 

 

3) Karpuz Faturas  ve Elektrik Faturas  Üzerine 

Bir Kar la t rma (Enerji Piyasas  Bülteni Say : 

19). 

 

4) Her ikayet Bir Arma and r (Orjinal isim: A 

Complaint Is A Gift), Claus Moller, Janelle 

Barlow, Rota Yay nlar . 
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KAÇAK ve USULSÜZ ELEKTR K MÜCADELES NE TÜRK CEZA  

                   KANUNU’ NDA MEVCUT ENGELLER

             Muhsin ERSOY 

Kanun ve ilgili mevzuat ba lam nda; Kaçak 

elektrik; Da t m sistemine veya sayaçlara veya 

ölçü sistemine ya da tesisata müdahale edilerek, 

eksik veya hatal  ölçüm yap lmas  veya hiç öl-

çülmeden veya yasal ekilde tesis edilmi  sayaç-

tan geçirilmeden mevzuata ayk r  bir ekilde 

elektrik enerjisi tüketilmesi, Usulsüz elektrik 

ise; tüketimin do ru tespitini engellemeyen bir 

ekilde sayaç ve ölçü devreleri normal çal yor 

iken yap lan usulsüz bir eylemdir. 

       

Yürürlükte olan Elektrik Piyasas  Mü teri 
Hizmetleri Yönetmeli inde Kaçak elektrik 

enerjisi tüketimi; “Gerçek veya tüzel ki ilerin; 

a)  Da t m sistemine veya sayaçlara veya 

ölçü sistemine ya da tesisata müdahale ederek, 

tüketimin do ru tespit edilmesini engellemek 

suretiyle, eksik veya hatal  ölçüm yap lmas  ve-

ya hiç ölçülmeden veya yasal ekilde tesis edil-

mi  sayaçtan geçirilmeden mevzuata ayk r  bir 

ekilde elektrik enerjisi tüketmesi, 

 

b)  Da t m lisans  sahibi tüzel ki inin ilgili 

mevzuata uygun olarak kesti i elektrik enerjisi-

ni, yükümlülüklerini yerine getirmeden da t m 

lisans  sahibi tüzel ki inin izni d nda açmas , 

kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edi-

lir. 

 

Da t m lisans  sahibi tüzel ki i, kaçak tespit 

süreci sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketimi 

tespit edilen gerçek veya tüzel ki ilerin elektrik 

enerjisini keserek mühür alt na al r ve Cumhuri-

yet Savc l na suç duyurusunda bulunur.” ek-

linde düzenlenmi tir. 

 

Usulsüz elektrik enerjisi tüketimi ise; 
“Mü terinin; 

a)  Ölçme noktas ndan sonraki kendi elektrik 

tesisat ndan üçüncü ah slara elektrik enerjisi 

vermesi, 

b)  Kendi ad na perakende sat  sözle mesi 

olmadan daha önceki mü teri ad na düzenlenen 

ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik 

enerjisi tüketmesi, 

c)  Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz oldu u 

halde ilgili tüzel ki ilere haber vermeden elektrik 

enerjisi tüketmesi, 

d)  Da t m lisans  sahibi tüzel ki i taraf ndan 

7 nci madde çerçevesinde yap lmas  gereken 

ba lant  i leminin tamamlanmas n  beklemeksi-

zin, tüketiminin do ru tespit edilmesini engelle-

meyecek ekilde ba lant  yapmas /yapt rmas , 

e)  lgili tüzel ki ilere yap lm  ba vuru ol-

maks z n, bulundu u abone grubunun kapsam  

d nda elektrik enerjisi tüketmesi, 

f)  Güç trafosunu de i tirdi i halde ilgili tü-

zel ki ilere durumu yaz l  olarak onbe  gün içeri-

sinde bildirmemesi, 

g)  9 uncu maddede belirtilen yükümlülükleri 

yerine getirmemesi, 

h)  Kesilen elektri i yükümlülüklerini yerine 

getirdikten sonra da t m lisans  sahibi tüzel ki-

inin izni d nda açmak, hallerinde, usulsüz 

elektrik enerjisi tüketmi  say l r. Ancak; (b), (c) 

ve (e) bentlerinde tan mlanan hallerde, usulsüz 

elektrik enerjisi tüketimi tespitinden önce ilgili 

tüzel ki ilere ba vuruda bulunulmu  olmas  ve 

bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz elektrik 

enerjisi tüketimine ili kin hükümler uygulan-

maz. 
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 (c) bendi çerçevesinde yap lan tespitte, sayaca 

ve ölçü sistemine müdahale edilerek tüketimin 

do ru tespit edilmesine engel olundu u yönünde 

bir üphenin bulunmas  durumunda sayaç sökü-

lerek yerine uygun bir sayaç tak lmak suretiyle 

incelemeye al n r. nceleme sonucunda sayaca 

veya ölçü sistemine müdahale edilerek, tüketi-

min do ru tespit edilmesinin engellenmesi sure-

tiyle, elektrik enerjisinin eksik veya hatal  ölçü-

lerek veya hiç ölçülmeden tüketildi inin tespiti 

halinde, 13 üncü madde hükümleri  ( Kaçak 

elektrik enerjisi tüketimi)  uygulan r. 

Usulsüz elektrik enerjisi tüketti i tespit edilen 

mü terinin elektrik enerjisi, 15 inci madde uya-

r nca belirlenen ve Kurul taraf ndan onaylanan 

yöntemler çerçevesindeki yükümlülüklerini yeri-

ne getirmemesi halinde, da t m lisans  sahibi 

tüzel ki i taraf ndan kesilir. 

 
Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi tüketimine 

yönelik ortak hükümler 
MADDE 15 (1) Kaçak ve usulsüz elektrik ener-

jisi kullan m na ili kin olarak; 

a) Tespit, 

b) Süre, 

c) Tüketim miktar  hesaplama, 

d) Tahakkuk, 

e) Ödeme, yöntemleri ile di er usul ve 

esaslar, ilgili görevli perakende sat  irketinin 

de görü ü al narak, da t m lisans  sahibi tüzel 

ki iler taraf ndan belirlenerek Kuruma sunulur 

ve Kurul onay  ile uygulamaya konulur. Bu yön-

temlerde Kurul onay  olmaks z n de i iklik ya-

p lamaz.” hükümlerini haizdir. 

 

EPDK taraf ndan yürürlü e konulan “Kaçak ve 
Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullan lmas  Duru-

munda Yap lacak lemlere li kin Usul ve 
Esaslar” da Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullan -

m n n müeyyidesi “Kullan m yerinde yap lan 

kontrollerde, Elektrik Piyasas  Mü teri Hizmet-

leri Yönetmeli inin 14 üncü maddesi kapsam n-

da tan mlanan usulsüz elektrik enerjisi kullan m-

lar na ili kin tespitlerde, mü teriye yükümlülük-

lerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildi i-

ni belirten kesme ihbar  b rak -

l r.”Yükümlülüklerini yerine getirmeyen mü te-

rinin dahil oldu u abone grubundan ait oldu u 

y la ili kin Kurul Karar  ile belirlenen kesme-

ba lama ücretinin 5 (be ) kat  ücret tahsil edile-

rek elektri i kesilir.” ifadesiyle tan mlanm t r. 

 

Kaçak tespit süreci sonucunda kaçak elektrik 
enerjisi kesilerek mühür alt na al n r ve Cumhu-

riyet Savc l na suç duyurusunda bulunmas  

gerektirir iken, usulsüz kullan mda 15 gün sü-

re verilmesi ve akabinde yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen mü terinin elektrik enerji-

sinin kesilmesi gerekir. 

 

29/06/2004 tarihli ve 5237 Say l  Türk Ceza 
Kanununda 02/7/2012 tarihinde yap lan de i-

iklikten önceki H rs zl k ba l kl  141’inci 
Maddesinin – “(1) Zilyedinin r zas  olmadan 

ba kas na ait ta n r bir mal , kendisine veya ba -

kas na bir yarar sa lamak maksad yla bulundu u 

yerden alan kimseye bir y ldan üç y la kadar ha-

pis cezas  verilir. 

(2) Ekonomik bir de er ta yan her türlü 

enerji de, ta n r mal say l r.” eklinde ve 

Nitelikli h rs zl k ba l kl  142’nci Maddesi 
“  

f) Elektrik enerjisi hakk nda, i lenmesi hâlin-

de, iki y ldan be  y la kadar hapis cezas na hük-

molunur.” eklinde bir hükme sahip oldu u gö-

rülmektedir.   

 
Ancak, 5237 Say l  Türk Ceza Kanununda 

02/7/2012 tarihinde yap lan de i iklikle  Nitelik-

li h rs zl k olarak tan mlanan elektrik Çal nmas  

metni Kanun  kapsam ndan ç kart lm  ve Kar -

l ks z yararlanma ba l kl  163’üncü Maddesi 

“ (3) (Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) Abonelik 
esas na göre yararlan labilen elektrik enerjisi-

nin, suyun veya do al gaz n sahibinin r za-
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s  olmaks z n ve tüketim miktar n n belirlen-

mesini engelleyecek ekilde tüketilmesi halin-
de ki i hakk nda bir y ldan üç y la kadar ha-

pis cezas na hükmolunur. eklinde ek madde 

ilavesi yap lm  ve         Etkin pi manl k ba l kl  

168 Maddesi (5) (Ek: 2/7/2012 – 6352/84 
md.) Kar l ks z yararlanma suçunda, fail, 

azmettiren veya yard m edenin pi manl k 
göstererek ma durun, kamunun veya özel 

hukuk tüzel ki isinin u rad  zarar , soru -
turma tamamlanmadan önce tamamen taz-

min etmesi halinde kamu davas  aç lmaz; za-
rar n hüküm verilinceye kadar tamamen taz-

min edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte 
birine kadar indirilir. Ancak ki i, bu f kra 

hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz. 
düzenlemesi ise kaçak elektrik mücadelesini ta-

mamen zorla t rm t r.  

Bir olaya mü ahhas bir misal verilirse; Traktör 

römorku üzerinde trafo postas  tesis eden ve 

enerji nakil hatt na kanca atarak elektrik çalarak 

tar msal sulama yapan ve Da t m irketi ele-

manlar nca yakalanan bir ki i pi manl k gösterip 

zarar  tazmin etmesi halinde hakk nda kamu da-

vas  aç lmamakta ve bu husus ancak 3 kez tek-

rarlan nca hakk nda dava aç lmaktad r. Bu kadar 

aç k bir olayda, kanun h rs zl  bilmeksizin san-

ki te vik etmekte ve h rs zlar n moral gücünü 

yükseltmektedir. Oysa adli siciline h rs zl k faili-

nin i lenmesi hususu o insan  cayd ran en önemli 

argümand r ve Kanun adeta bu kamu hizmeti 

olan kaçak mücadelesini aç kça kendisi engelle-

mektedir.  

Görüldü ü üzere, Mevcut Türk Ceza Kanununa 

göre Cumhuriyet Savc s  taraf ndan  henüz dava-

y  açmadan üpheli zarar    kar lad nda dava 

aç lm yor, ama e er üpheli zarar  ödememi se, 

bunun takipçisi olup savc l n dava açma-

s  sa lanabilmektedir.  

 

Ayr ca, Mühür bozma ba l kl   203’üncü mad-

desi - (1) Kanun veya yetkili makamlar n em-

ri uyar nca bir eyin saklanmas n  veya varl -

n n aynen korunmas n  sa lamak için konu-
lan mührü kald ran veya konulu  amac na 

ayk r  hareket eden ki i, alt  aydan üç y la 
kadar hapis veya adlî para cezas  ile cezalan-

d r l r.  (bu fiil  abonesiz kullan mda yoktur)  

mühür bozma suçu da i lenmi se, 

suç duyurusunda mühür bozmaya da vurgu yap -

l rsa, kar l ks z yararlanma nedeniyle dava aç l-

masa bile mühür bozma nedeniyle dava aç labil-

mektedir. 

 

Türkiye’de baz  yerlerde lokalle mi  ve çok yük-

sek oranda seyreden kaçak elektrik tüketiminin 

engellenmesi art k bir milli politika haline gel-

melidir. Yoksa bu ekilde bir elektrik tedarik 

sürdürülebilirli i mümkün de ildir ve kar l ks z 

ve kontrolsüz bu elektrik tüketimi sonucunda 

büyük kaoslar olu acakt r. 

 

 02/07/2012 tarihinden önce 5237 say l  Kanuna 

göre (Mülga)  Elektrik enerjisi h rs zl , iki 

y ldan be  y la kadar hapis cezas na matuf  

“nitelikli h rs zl k”  suçu iken bu tarihte yap lan 

de i iklikle kapsamdan ç kar lm , bu durum 

kaçak elektrik mücadelesine büyük sekte vur-

mu tur. Bu mülga durumun,  Kanun önerisi ya-

p larak tekrar buna paralel Kanun hükmü düzen-

lenmesi durumunda Kaçak elektri in önlenmesi 

mücadelesinde çok daha etkin olunaca  a ikar-

d r.(03/02/2014). 
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COMPAR SON OF NATURAL GAS MARKETS OF U.S. AND TURKEY 

Burak TÜFEKÇ O LU 

1.Introduction 
The comparison of U.S. and Turkey`s natural 

gas markets seems weird. The idea of compari-

son generally refers trying to find out the differ-

ences and similarities of two or more very close, 

similar entities. Thus, comparison of two very 

different market structures as U.S. and Turkey 

will not be a usual, conventional way. However, 

studying two country`s gas markets which are on 

the reverse ends, may help to understand wider 

range of gas market, even help to understand 

one`s past or the other`s possible future cases. 

 

Today`s structures of U.S. and Turkey`s natural 

gas markets to compare and to acknowledge a 

possible position if the unconventional natural 

gas resources are generated in the following 

years. Today`s some of U.S. problems may be 

come across by Turkey in the future therefore 

the understanding of todays structure and prob-

lems of U.S. market is important. 

 
2. Turkey`s Natural Gas Market  
Turkey is now in an interesting stage for natural 

gas. After the first use of natural gas in 1986, 

Turkey has realized that the government finance 

oriented market was going forward very slowly. 

Therefore in 2001 Natural Gas Market Law 

(NGML) was enacted and independent agency 

Energy Market Regulatory Authority (EMRA) 

was founded. With the foundation of EMRA the 

natural gas market structure completely changed. 

EMRA started to give licenses for the private 

companies which are willing to invest and par-

ticipate the market. Today, distribution, LNG 

and CNG distribution and transportation sectors 

are almost completely run by private companies. 

62 cities out of 81 has natural gas today and the 

city distributions are still going on most of those 

cities. 

 

Even the natural gas market is expanding rapidly 

in Turkey the main problem is not having its 

own gas. Almost 98% of natural gas consumed 

in Turkey is imported. Since Turkey does not 

have abundant natural gas resources, the market 

is totally depending on imported gas. To relieve 

the pressure of this fact, to have lower prices and 

security of supply reasons, the government also 

wanted to have more liberal market structure in im-

port market. Therefore, in NGML a contract transfer 

mechanism was put. NGML declared that the import 

market of natural gas will also be privatized until the 

government share drops until it reaches 20 % of the 

total market. However, that aim was not able to be 

reached even today. There are a lot of reasons behind 

that. The main reason the import countries as Russia 

and Iran which the two countries that almost 70 % of 

Turkey`s natural gas come from, do not want to nego-

tiate and are willing to sign an long term agreement 

with the private companies until Turkish Government 

gives financial guarantee to those companies. So, 

BOTAS could not perform contract transfer tenders at 

desired level. However, the transmission system op-

erator BOTAS (governmentally owned company) 

which also run the transmission line in Turkey, per-

formed tenders to transfer some of its contracts to 

private sectors. Unfortunately very small amounts of 

contracts have been transferred by those tenders. In 

the following table we can see the transferred con-

tracts amounts in million cm3 and the companies now 

holding the contracts. 
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The companies started import activities, includ-

ing Shell Enerji A. . in 2007, Bosphorus Gaz 

Corporation A. . on 3 January 2009, Enerco 

Enerji Sanayi ve Ticaret A. . and Avrasya Gaz 

A. . in April 2009. However the major portion 

of the imports is hold by government today and 

the political environment could not help to gives 

us any more reasons to be optimistic. Since the 

conflicts with Syria affects badly the relations 

with not only Russia but with Iran also due to 

religious reasons. 

 

In such an environment Turkey tries to deter-

mine its way in the future about natural gas. First 

step has been taken by the Energy and Natural 

Resources Ministry (ETKB). Maybe the first 

time in Turkey, the Ministry released a strategy 

document. According to the document the share 

of natural gas in power generation is planned to 

decrease and the exploration and generation of 

national resources are planned to increase. This 

is a timely decision since Turkey suffered high 

inflation during 80s and 90s but today the econ-

omy is less fragile and more stable and the gov-

ernment has started allocate more budget to ex-

ploration of oil and natural gas resources. Ac-

cording to Turkish Petroleum Corporation 

(TPAO) which is the governmental company 

has the rights of the exploration and genera-

tion of natural gas and oil in Turkey, at the 

beginning of 2000s the budget for explora-

tion was around 50 million $ while at the 

end of 2011 it reached around 600 million 

$.And since 2004 in the Black Sea off shore 

region the well drilling studies has been go-

ing on under the collaboration with Exxon, 

Chevron, BP and Petrobras companies. 

Since the exploration is relatively new for 

Turkey these kinds of experiences have im-

portant help for the future studies. Only in 

2011, 115 well drilling was done and 54 of 

these drills found oil and 9 of it reached the 

gas resulted the discovery of 7 oil and 6 

natural gas resource regions. For the future 

the expectations are high about the east 

Black Sea Region for oil and the west Black 

Sea Region for natural gas. 

 

Another important aspect of the market is 

the storage facilities for Turkey. Since the 

natural gas is imported the storage facilities 

and capacities are extremely important to 

balancing the prices, and compensating short 

term gas shortages. Unfortunately, natural 

gas can only be stored in natural reservoirs 

once containing natural gas before. Since the 

national natural gas resources are few in 

Turkey the storage facilities and capacity is 

also limited. In 2007 North Marmara Degir-

menkoy underground storage facility started 

to use with 1.6 billion m3 storage capacity. 

The capacity was increased in 2010 up to 

2.66 billion m3. However, comparing that 

with the Turkey`s total annual consumption 

around 48 billion m3, the insufficiency of 

situation can be understand better. However, 

to increase the total storage capacity there is 

another project in the Salt Lake region. This 

Licensee Quantity 

Shell Enerji A.S. 250 

Bosphorus Gas Cor-

poration A.S. 

              750 

Enerco Enerji San. 

Ve Tic. A.S. 

             2500 

Avrasya Gaz A.S.              500 
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project is the Salt Lake Natural Gas Storage 

Project. The Salt Lake Natural gas Under-

ground Storage project was developed for 

the purpose of utilizing salt domes under the 

Salt Lake. The Engineering studies of the 

Project are completed and Chinese company 

China Tianchen Engineering Corporationof 

the Chinese origin commenced the project 

construction. With the completion of the 

project in 2015, the annual storage capacity 

of the facility shall be 1 billion m3, if re-

quired, daily amount of 40 million m3 of 

natural gas could be supplied to the system 

from the storage facility. Salt Lake Natural 

Gas Storage Project, seeks to optimize of the 

operation of the natural gas pipelines system 

reduce, peak demand in the Central Anato-

lian Region and to meet the gas supply defi-

cit that is expected in years to come. 

 

In the distribution, LNG and CNG parts of 

the sector no big changes are expected and 

planned. In distribution part, in the follow-

ing decade the distributions companies are 

expected to complete their infrastructure 

construction and in CNG sector with the 

more vehicles using natural gas are intro-

duced on the roads domestic sales are ex-

pected to increase slightly. Even today in big 

cities like Istanbul and Ankara some munici-

palities are using natural gas fueled public 

transportation vehicles therefore increase in 

the CNG sales are predicted moderately. 

 

However, one big change may come from 

the generation side. The possibility of the 

unconventional gas generation raises the 

hopes for the future. Even though the esti-

mates for the unconventional gas resources 

are not very high but any solid increase in 

the generation definitely helps the current 

market progress. 

 

According to the U.S. Energy Information 

Administration April 2011 report the poten-

tial areas for unconventional gas in Turkey 

founded two edges of the country diago-

nally: southeast and northwest. The potential 

areas can be seen in the following map:  
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South east region which is shown with orange 

color is also the primary oil production region of 

the Turkey and not surprisingly the North West-

Thrace basin part is the primary natural gas pro-

duction side. According to the recent estimations 

south east region contains a risked gas in place 

of 43 trillion cubic feet of which 9 trillion cubic 

feet is estimated technically recoverable. How-

ever, the prospective area exhibits heavy faulting 

which may lead significant development risks. 

In this region TPAO has partnership with Cana-

dian-based exploration firm Transatlantic Petro-

leum which will be helpful to TPAO about shale 

gas drilling and experienced personnel. 

 

Thrace Basin region has 85 % of national con-

ventional gas production. In the region there are 

13 gas fields containing 350 wells drilled. There 

are two prospective rock formations for shale 

gas in the region: Hamidabat and Mezardere 

Shales. Formations contain a risked gas in place 

of 14 Tcf and 7 Tcf which are estimated 4 Tcf 

and 2 Tcf could be technically recoverable re-

spectively. Again in the region TPAO works 

with Transatlantic Petroleum company on test 

well drills in the prospective gas fields. 

 

Another potential of natural gas resource that 

many literature do not mention is the natural gas 

containing nitrates in the depths of Black Sea. 

Black Sea has interesting characteristics. It has 

vast amounts of nitrate crystals containing meth-

ane in the depths of the sea below 200 meters 

depth. Because of those nitrates even many sea 

creatures cannot live below certain depths of 

Black Sea. However, until today there is not 

much study to recover those gases from the ni-

trates. But many scientists claim the nitrates con-

taining important amount of natural gas. 

 

Although, until today there is no shale gas well 

operating, with estimated technically recover-

able shale gas resources of 15 Tcf, successful 

development could contribute to Turkey`s en-

ergy independence. 

 

3.Comparison of Turkey with U.S. 
In the distribution market U.S. has developed 

infrastructure in most of the cities and no big 

new expansion of the city distribution net-

work construction is expected while in Tur-

key the city distribution pipelines is still un-

der construction and not complete yet. How-

ever, due to current economic conditions the 

input prices in U.S. is low and convenient for 

the investing on renovation projects of some 

older infrastructure and new transmission 

pipelines interstate to transport unconvention-

ally generated gas from production fields to 

the consumers. Turkey has been developing 

some feasibility studies on international trans-

mission pipelines related with international 

projects like NABUCCO. In 2012, Turkey 

signed Trans Anatolia Natural Gas Pipeline 

agreement with Azerbaijan to transport Azer-

baijan natural gas to Europe with Trans Ana-

tolia Pipeline Project with installed capacity 

of 24 billion m3 per year planning to carry 16 

billion m3 natural gas per year and 6 billion 

part for Turkey and 10 billion part for Europe. 

The construction is planning to start before 

the end of 2013 and expected to start carrying 

gas in 2017. 

 

Shale gas production changed the role of natu-

ral gas for U.S.. In 2008 U.S. was planning to 

built 4 new LNG facilities on the coastal re-

gion to import LNG but today only one of 

those facilities has been built and the facility 

is used for unconventional generated gas ex-

port and many applications to export to gas is 

waiting on the list for approval. U.S. import 

natural gas only 10 % of its consumption 

while Turkey has to import 98 % of natural 

gas for domestic consumption. 
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Unconventional gas generation in U.S. 

reaches almost 25 % of total dry gas produc-

tion and expected to reach up to 46 % of U.S. 

gas production by 2035. While there is no 

shale gas production in Turkey until today. 

Technically recoverable gas in U.S. is 862 

Tcf while in Turkey it is just 15 Tcf. 

U.S. annual consumption is around 23 Tcf 

while Turkey consumes 1.25 Tcf natural gas 

in a year. 

 

4. Further Considerations 
The distribution companies in U.S. are not re-

sponsible for the construction of the pipelines. 

This is big difference with Turkey. Since in Tur-

key the distribution companies get their license 

after a tender competition and according to their 

tender documents they have to build their own 

city distribution networks in a designated time 

period. However, this causes a lot of problems 

not only in the construction business but also the 

administration of pipelines after construction 

completion. Since distribution licenses are not 

construction licenses but distribution administra-

tion licenses distribution companies has to em-

ploy construction related personnel and allocate 

a budget and their time even they hire some con-

tactor companies to build the network for them. 

Some distribution companies have their own 

construction departments dealing with the con-

struction of the pipelines. However, in both 

cases the cost of the construction definitely in-

creased because they are not specialized in the 

construction business. However, as in U.S. there 

can be a totally different unbundled pipeline 

companies to deal with the construction. This 

may also be helpful after the completion of in-

frastructure. Because a running pipeline network 

needs careful constant monitoring of flows and 

pressures of the pipes, valves and regulation sta-

tions. Since those activities are duties of distri-

bution companies in Turkey, a lot of effort and 

time is consumed in my agency and in my daily 

work to audit and monitor of those responsibili-

ties of distribution companies. However, a single 

agreement between distribution and pipeline 

companies may solve all the problems as happen 

in U.S. 

 
There are also some popular discussion subjects 

regarding the shale gas booming, may be impor-

tant if Turkey also start to generate its own na-

tional unconventional natural gas resources. I 

summarized those subjects into three categories: 

export, environment and manufacturing. 

 
Every single year the proved unconventional 

natural gas resource of U.S. expands. And a dec-

ade ago the country was importing natural gas 

highly today the arguments start to focus on how 

much of the shale gas generated should be ex-

ported. This single discussion subject even 

shows us the big altering effect of recent devel-

opments. 

 
Related with the amount of new gas generation 

arguments focus on concerns about the domestic 

manufacturing businesses` future which are 

benefiting low gas prices today. Will gas genera-

tion increase or decrease or remain today`s 

level? 

 
Finally, due to environmental considerations, 

even today many people and specialists in the 

sector are still arguing the effects of unconven-

tional generation methods of “fracking under-

ground”, has already made the shale gas contro-

versial subject. Fracking is mostly exempt from 

federal regulations today and many exploration 

companies naturally want to keep the regulations 

at state level. 

 
However, the attraction point of shale gas is 

there is no other energy resource having poten-

tial to improve air quality, help boosting econ-

omy with low prices and increase national en-

ergy security for U.S. and maybe even Turkey. 
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TORYUM 

 

    Barbaros Naz m BAYRAKTAR [1], Osman ahin ÇEL KTEN [2] 
              

T oryum (Th) 1828 de sveçli Jöns 

Berzelius taraf ndan Norveç’te bulun-

mu tur, Thor skandinav mitolojisinde 

gök gürültüsü ve im ek tanr s d r (sa da). Th 

yer kabu unda 39. en yayg n bulunan element 

olup Pb ve Mo kadar do ada bol bulunmaktad r. 

ABD, dünyan n uydusu Ay ve Mars yüzeyinde 

Toryum bulmu tur ve ay yüzeyinde bulunan dör-

düncü en yayg n elementtir. 

 

Toryum [3],  do ada 232Th 

(toryum-232) izotopu ola-

rak bulunur. 232Th   kendi-

li inden bölünme-fisyon 

yapabilme yetene ine sa-

hip de ildir. Bu yüzden 

toryum nükleer reaktörler-

de do rudan nükleer yak t olarak kullan lamaz. 

Nükleer yak t olarak kullan labilmesi için 232Th 

izotopunun, bir nötron yutarak, fisyon yapabilen 

(fisil) bir izotop olan 233U (Uranyum-233)'e dö-

nü türülmesi gerekir. 232Th'nin dü ük enerjili 

nötronlarla reaksiyonu (nötron yutumu) sonu-

cunda, önce kararl l  daha az olan 233Th izoto-

pu olu ur.  

Yar lanma süresi 23 dakika olan 233Th, bir beta 

parçac  ( -) yayarak, yar lanma süresi 27 gün 

olan,233Pa (Protaktinyum-233)'e dönü ür. 
233Pa’de yine bir - parçac  ve hemen ard ndan 

gama n  ( ) yayarak fisil 233U izotopuna 

(yar lanma süresi 163 bin y l) dönü mektedir. 

Böylece 232Th’den, 235U veya 239Pu (plütonyum-

239) gibi nükleer reaktörlede kullan labilen fisil 

bir maddeye dönü mü  olur. 

Toryum, atom alt  

bir parçac k olan 

nötron yuttu un-

da, yukar da da 

anlat ld  gibi 

bölünerek enerji 

aç a ç karan 

uranyuma dönü-

ür. Uranyum 

bölünmesi sonucu 

yeterli enerji aç -

a ç kmas na ra -

men, reaksiyon 

enerjinin sürekli aç a ç kmas n sa layacak ye-

terli say da nötron üretemez. Enerji üretimini 

sürekli k lmak için, d ar dan bir düzene in siste-

mi nötron ile beslemesi gerekir. Bu düzenek ise 

proton h zland r c s  olabilir. Proton, nötron gibi 

atom çekirde inde bulunan bir parçac kt r. Örne-

in hidrojen atomunun çekirde i tek bir proton-

dur. Elektrik yüklü olan proton yüksek potansi-

yel fark  alt nda h zland r l r. Protona h z kazan-

d ran bu cins düzeneklere h zland r c  

(accelerator) denir. 

Toryum dünyada uranyumdan daha fazla bulu-

nur ama dünya üzerinde uranyum kadar homojen 

da lmam t r ve büyük rezervler geli mekte 

olan ülkelerde bulunur (Hindistan, Brezilya, Tür-

kiye gibi). Ayr ca Toryum’un özelliklerine bak l-

d nda, yo unlu u uranyuma göre daha dü ük, 

ergime noktas  daha yüksek, s l iletkenli i ise 

uranyumun yakla k iki kat d r. 

Toryum yak t çevriminde, uranyum yak t çevri-

mine göre daha dü ük miktarda plütonyum ve 

di er trans-uranik elementler elde edilmektedir. 

Toryum yak t çevrimi uranyuma göre daha dü-
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ük miktarda at k olu turdu u için toryum yak t 

çevrimini daha temiz olarak kabul edilmektedir. 

Ayr ca dü ük miktarda plütonyum olu mas  da 

nükleer silahlar n yay lmas n n önlenmesi için 

önemli bir k stas olarak kar m za ç kmaktad r.  

Toryumun yak t olarak kullan lmas  ile çal ma-

lar 1950’li y llarda ba lam t r [4], [5].  Toryu-

mun nükleer yak t olarak kullan lmas  ile ilgili 

çal malar halen devam etmektedir. Ancak günü-

müzde toryumla çal an ticarî ölçekli bir nükleer 

reaktör bulunmamaktad r. Özetle dünya, U-Th 

yol ayr m nda, zenginle tirme s ras nda 238U’in 

yerine 232Th yerle tirmenin getirece i ekstra ma-

liyet ve Dünya’da nükleer faaliyetlerin ba lad  

zamanlarda, nükleer bomba malzemesi eldesinin 

daha kolay olmas  nedeniyle uranyum yak t çev-

rimi üzerinde çal lmas  tercih edilmi tir [6].  

232Th 233U dönü ümünü sa lamak için daha 

önceleri H zl  Üretken Reaktör (Fast Breeder 

Reactor-FBR) teknolojileri üzerine çal malar 

yap lmaktayd . Günümüzde FBR çal malar n n 

yan  s ra 3. ve 4. nesil nükleer reaktör kor tasa-

r mlar nda, (U-Th)O2 yak t çevrimine olanak 

sa layan hafif su reaktör (Light Water Reactor-

LWR) tasar mlar  da bulunmaktad r. Bu tasar m-

lar FBR teknolojilerine alternatif olarak kar m -

za ç kmaktad r. Bu reaktör tasar mlar nda farkl  

[U-Th]O2 yak t çevrimi yöntemleri kullan larak 

reaktörun devaml  olarak çal t r lmas n n müm-

kün olaca  yap lan akademik çal malarla orta-

ya konulmu tur [7]. 

Bununla birlikte U+Th çevrimleri üzerinde mev-

cut nükleer reaktörler teknolojileri için de çal -

malar yap ld  bilinmektedir (LWR’lerdeki kalp 

yerle imini çok az veya hiç de i tirmeden ThO2 

peletlerinin kullan lmas n  mümkün k lan bir 

sistem - Radkowski). Ülkemizde Akkuyu’ya ku-

rulmas  planlanan Rus tasar m  bas nçl  hafif su 

reaktörü olan VVER reaktörlerinde de U+Th 

kullan m na imkan veren konfigürasyonlar üze-

rinde teorik çal malar yap lmaktad r[8]. Ancak 

mevcut LWR sistemlerinde yak t tasar m n  de-

i tirip yerine U-Th yak t yerle tirmek oldukça 

zor ve pahal d r ama teknik olarak mümkündür. 

Toryumlu yak t denemeleri 1960 y llar n n orta-

lar nda ba lam  olmas na ra men güç reaktörle-

rinde kullan lmas na 1976 y l nda ba lanm t r. 

Almanya,  Hindistan, Japonya, Rusya, ngiltere, 

Norveç ve ABD’de ara t rma/geli tirme çal ma-

lar  sürdürülmektedir. Almanya’da geli tirilen 

300 MWe gücündeki toryum yüksek s cakl k 

reaktörü, yar s ndan fazlas  Th/U olan yak tla 

1983–1989 y llar  aras nda ba ar yla i letilmi tir. 

60 MWe Lingen kaynar sulu reaktöründe ise Th/

Pu tabanl  yak t test eleman  kullan lm t r.  

ABD'de Shippingport reaktöründe, toryum ta-

banl  yak tlar n bas nçl  su reaktörlerindeki kul-

lan m  incelenmi  ve toryum kullan m n n i let-

me stratejisi veya reaktör kalbi güvenlik s n rla-

r n  etkilemedi i sonucuna var lm t r. 1977–

1982 y llar  aras nda hafif sulu üretken reaktör 

anlay  da bu reaktörde ba ar yla denenmi tir. 

Hindistan, bizim gibi büyük toryum rezervlerine 

sahip ülkelerden biridir. Hindistan uzun dönemli 

nükleer enerji politikas n  ilerde toryumu yak t 

olarak kullanabilecek ekilde belirlemi tir. 

Kalpakkam prototip h zl  üretken reaktör (500 

MWe) in aat n n bu sene bitmesi (2014) ve  i -

letmeye al nmas  beklenmektedir. Bu reaktörde 

uranyum-plütonyum oksit (mevcut Bas nçl  Ag r 

Su Reaktörlerinden (Pressurizer Heavy Water 

Reactors-PHWRs) geri kazan lan U-Pu) yak t 

kullan lacak ve etraf nda toryum ve uranyum 

yak tl  bir örtü (fisil malzeme üretken bölgesi) 

olacakt r. Örtü bölgesinde üretilen fisil 233U ve 
239Pu Hindistan’da bol miktarda bulunan toryu-

mun nihai kullan m n  sa layacakt r. Bu Hindis-

tan' n iddial  toryum program n n ikinci ad m d r. 

Toryum do ada "Nadir Toprak elementleri” ile 

birlikte bulunmaktad r. Nadir toprak elementleri 

ç kar l rken toryum da oldukça safla t r lm  bir 
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bir yan ürün olarak elde edilebilmektedir.  

Ülkemiz de toryum rezervi aç s ndan oldukça 

zengindir. Ba ta Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlü ü (MTA) olmak üzere, 1970’lerden 

beri yap lan bir dizi ara t rman n sonucunda, 

Türkiye'de Eski ehir-Sivrihisar-K z lcaören yö-

resindeki nadir toprak elementleri ve toryum 

kompleks cevher yata nda, ortalama tenörü %

0,24 [9] ThO2 olan yakla k 380.000 ton görünür 

rezerv tespit edilmi tir [10]. Bu görünür rezerv 

% 90 oran nda ç karabildi inde yakla k 300 bin 

ton (3x1011g) kullan labilir 232Th varl yla e  

de erdedir [11]. Ayr ca,: ilave rezerv tahmini / 

belirlenmi  (EAR) toryum zuhurlar  ile a a daki 

tablodaki de ere ilave 500 bin ton toryum rezer-

vimizin olabilece i tahmin edilmektedir. Türkiye 

deki toryum rezervi dünya s ralamas nda en fazla 

toryum rezervine sahip ülkeler aras nda oldu u-

muzu göstermektedir [12],[13] Ancak, söz konu-

su sahadaki toryumun zenginle tirilmesiyle ilgili 

teknolojik sorunlar henüz tam olarak çözüleme-

mi tir. Maden Tetkik Arama, Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu (TAEK) [14] ve Eti Maden l. 

A. . taraf ndan yap lan teknolojik deneyler, ya-

ta n do rudan toryum olarak de erlendirilmesi-

ni ba aramam t r. Toryumun hidrometalurjik 

asit liçiyle kazan lmas nda i letme maliyetinin 

yüksek oldu u ifade edilse de bu çal malar tek-

rar edilmelidir. 

TABLO 1: DÜNYA TORYUM CEVHER 

REZERV TAHM NLER  [15], [16] 

Tablo 1’den Dünya toplam RAR toryum rezervi-

nin 2.2 Mton civar nda oldu u tahmin edilmekte-

dir. Bu toplam rezervin %17 ile Türkiye, %14 ile 

Hindistan ve %6 paylar  ile Norveç’in olu turdu-

u görülmektedir. Dünya toplam toryum rezervi-

nin ise 6.5 Mton civar nda oldu u IAEA taraf n-

dan tahmin edilmektedir. 

1967’den beri Almanya ve Amerika’da bütün 

ayr nt lar  ile denenmi  yak t teknolojilerinden 

bilindi i kadar yla, Th-U çevrimli nükleer reak-

törlerde %7 lere varan dönü üm elde etmek 

mümkündür. Dolay s yla mevcut toryumun en az 

%2’sinden 232Th 233U dönü ümüyle U233 yak t 

malzemesi sa lanabilir. 

Toryum yak tl  nükleer güç santrallerinin fizibili-

tesi, ekonomikli i, i letilmesi ile ilgili  geli tirme 

çal malar  halen devam etmektedir. Eriyik Tuz 

Reaktörü (Molten Salt Reactor-MSR) S v  florit 

yak tl  toryum reaktörü (Liquid Floride Thorium 

Reactor-LFTR) bunlardan birisidir. LFTR gibi 

reaktörler enerji üretiminin yan  s ra deniz suyu-

nu ar tarak temiz su elde edilmesi için kullan l-

mas  dü ünülmektedir. 

Toryum reaktörlerinde radyoaktif at k miktar  

geleneksek nükleer reaktörlere göre daha azd r. 

Toryum reaktörlerinde yanma oran  çok daha 

yüksektir.(Bkz. ekil 1) 

Ülke  RAR11 Th 
(ton)  

EAR Th 
(ton)  

Brezilya  606,000  700,000  

Türkiye 380,000  500,000  

Hindistan 319,000  -  

ABD  137,000  295,000  

Norveç  132,000  132,000  

Avustralya  19,000  -  

Güney Afrika  18,000  -  

M s r 15,000  309,000  

Di er Ülkeler  505,000  -  

Dünya Topla-
m   

2,230,000  2,130,000  

Kanada 45,000  128,000  

Grönland 54,000  32,000  
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ekil 1. 1 GWe gücündeki Uranyum ve Toryum Yak t Çevrimlerinin Kar la t rmas  [17]  

Toryum yak tl  nükleer reaktörler konusunda 

ABD, Rusya ve Hindistan’da çal malar yo un 

olarak devam etmektedir. Onuncu kalk nma pla-

n m za göre; nükleer teknoloji alan nda ülkemiz-

de yetkinlik kazan lmas  ve ba ta in aat olmak 

üzere yerli katk n n art r lmas  desteklenecektir. 

Ülkemizde de toryum kaynaklar m z n kullan l-

mas  yönünde çal malar n yap lmas  ülke eko-

nomisi aç s ndan faydal  olacakt r. Toryum la 

ilgili geçen sene içinde yurtiçi (23.06.2013 Yalo-

va Üniversitesi [18] ve 3.10.2013 tarihinde 

ETKB’de [19] ) ve yurtd nda (IAEA Technical 

Meeting [20] on Thorium Resources and 

Provinces Viyana, 24 – 27 Eylül 2013, ThEC

[21] Toryum Enerji Konferans  28.10.2013 Ce-

nevre) çe itli çal malar yap lmaktad r. 

Türkiye’de yap lan baz  çal malarda ülkemiz 

toryum rezervlerinden toryumun yak t olarak 

kullan labilecek hale getirilip nükleer santraller-

de yak lmas yla ülkemize çok büyük mali fayda-

lar sa layaca  iddia edilmektedir.  

$601.0106 $14 TrilyonhkW hkWe e

hkW
Thg

e
kWh

J
mol

g

MeV
J

Fisyon
MeV

mol
atom

14
6

132311

106
106.3232

4.025.0106.11801002.6103



57 

Yukar daki kaba hesaplama %2  232Th  233U  

dönü ümüyle  yak tlar n   0,25  oran nda  kulla-

n ld   ve  termik  elektrik  veriminin de  0,4  

oldu u varsay larak hesaplanm t r. Rezerv mik-

tar n  300 bin ton yerine 600 bin ton al rsak elde 

edilebilecek fayda 120 Trilyon dolar olmaktad r. 

Ayr ca, üzerinde ara t rmalar n sürdü ü çok 

farkl  tasar m özelliklerine sahip Küçük Modüler 

Reaktörler (SMR) ve yat r mc lar taraf ndan fi-

nansal deste i olan Yürüyen Dalga Reaktörü 

(Travelling Wave Reaktörü-TWR) gibi projeler 

de bulunmaktad r. 

Sonuç ve Öneriler: 

Toryum do ada uranyumdan daha bol bu-

lunur. 

Dünyada kesin toryum rezervleri konusun-

da sa l kl  bilgiler bulunmamaktad r. El-

deki veriler tahminden öteye geçmemekte-

dir. 

Th, bölünebilir (fisil) olmaktan ziyade da-

ha çok do urgan (fertil) özelli i vard r ve 

yak t olarak ya zenginle tirilmi  uranyum 

ile birlikte ya da yeniden i lenmi  bölüne-

bilir (uranyum ve/veya plütonyum gibi)  

malzemelerle birlikte kullan labilir.  

Çe itli nükleer reaktörlerde kullanmak 

üzere, toryum içeren yak tlar bölünebilir 
233U’ü üretirler veya nükleer reaktör içinde 

h zland r c  tetiklemeli nötron bombard -

man  ile bölünebilir malzeme üretilebilir. 

Toryumun 4. nesil nükleer reaktör teknolo-

jilerinin baz lar nda hali haz rdaki yak t 

fabrikasyonuna ihtiyaç duymadan, s v  

yak t olarak kullan labilece i MSR tipinde 

reaktörler bulunmaktad r. Bu ekilde kon-

vansiyonel olarak yak t fabrikasyonuna 

gerek duyulmamaktad r. 

Türkiye, Hindistan ve Çin gibi toryum faa-

liyetleri olan ve belirli bir a ama kaydet-

mi  ülkelerdeki çal malar  göz önünde 

bulundurarak toryumla ilgili kendi strate-

jik milli yol haritas n  belirlemelidir. 

Ülkemizdeki toryum rezervi son teknoloji-

nin kullan larak yap ld  yeni ara t rmalar 

ile mümkün oldu unca net bir ekilde tes-

pit edilmelidir. 

Yak t olarak kullan labilecek toryumun 

cevherden ayr t r lmas  çal malar  yap l-

mal d r. 

Tüm reaktör tipleri ve büyüklükleri için 

toryumun yak t olarak kullan labilmesinin 

uygulanabilirli i ara t rmalar  ve çal ma-

lar  yap lmal d r. 

Toryum cevheri ve toryum yak tl  nükleer 

santrallar üzerinde özellikle Üniversiteleri-

mizin çal mas , hatta kurulacak yeni 

Ara t rma Üniversitelerimizde Toryum 

bölümlerinin mevcut projelerle ve sanayii 

ile i birli i içinde olmas  üst düzeyde fay-

da sa layacakt r. 

D PNOTLAR 

[1] Fiz.Müh. (B.Sc), Nük.En.Yük.Müh.(M.Sc.) 

EPDK 
 

[2] Nük.En.Yük.Müh.(B.Sc., M.Sc.) HÜ Nükleer 

Enerji Mühendislik Bölümü 

[3] Toryum atom a rl  de i mi tir: from 

232.038 06(2) to 232.0377(4)  http://

www.ciaaw.org/ 
 

[4] Seaborg, Glenn T. (1962), "Civilian nuclear 

power: A report to the President", Washington, 

D.C.: U.S. Atomic Energy Commission, p. 67 

 

[5] The Use of Thorium in Nuclear Power 

Reactors, Section 5.3, WASH 1097, UC-80, 



58 

Enerji Piyasas  Bülteni   Mart-Nisan 2014 

Brookhaven National Laboratory, June 1969, p. 

147 

  
[6] DUN677 Hanford Code W3, 10 ubat1966 
 
[7] “Self-Sustaining Thorium Boiling Water Re-
actors” Francesco Ganda, Francisco J. Arias, 
Jasmina  Vuj ic  and  Ehud  Green-
span,Sustainability 2012, 4, 2472-2497 
 

[8] “ThoriumFuel for LWRs”, Dr. Andrey 
Mushakov, Thorium Power -Executive VP, 
International Nuclear Operations and Dr. Alexei 
Morozov Red Star -Head of Physics Engineering 
Department, 22-25 October 2007, Istanbul, Turkey 
 
[9] http://www.mta.gov.tr/v2.0/
default.phpid=maden_rezervleri 
 

[10] h t tp : / /www.ener j i .gov. t r / index .php?
dil=tr&sf=webpages&b=uranyumvetoryum&bn=228
&hn=228&nm=390&id=393 
 
[11] Enerji hammaddesi olarak kullan m  d n-
da, de i ik kullan m alanlar nda tüketilen toryum 
miktar n n fazla olmamas  ve y ll k 700 bin ton 
ThO2 civar nda olan dünya toryum üretiminin 
tamamen monazitten yan ürün olarak elde edil-
mesi nedeniyle, sadece toryum için i letilen ya-
tak yoktur. Türkiye'de Maden Tetkik Arama Ge-
nel Müdüriü ü'nce geçmi  y llarda yap lan ara-
malar sonucunda, Eski ehir-Sivrihisar-
K z lcaören yöresindeki yata n tamam nda ya-
p lacak sondajl  çal malarla bu rakam n, iki ka-
t na ç kmas  beklenmektedir. Ancak, cevherin 
zenginle tirilmesiyle ilgili teknolojik sorunlar 
henüz tam olarak çözülmü  de ildir. Çe itli ku-
rumlar taraf ndan yap lan teknolojik deneyler, 
yata n do rudan toryum olarak de erlendiril-
mesinin mümkün olmad n  göstermi tir. Saha, 
nadir elementler ile barit-florit içerdi inden, ya-
ta n kompleks cevher olarak de erlendirilmesi 
ve bu konudaki çal malar n desteklenmesi önem 
kazanmaktad r. Di er taraftan, Malatya-
Hekimhan-Kuluncak'ta mevcut benzer nitelikli 
toryum zuhuru da gerekli çal malar n yap lmas  
durumunda, söz konusu rezerve katk  yapabile-
cek durumdad r. 
 
[12] http://infcis.iaea.org/THDEPO/Table1.pdf 
 
[13] http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/
se/pdfs/UNFC/

ws_IAEA_CYTED_UNECE_Oct12_Lisbon/1_Tulsid
sas.pdf 
 
[14] Toryum Ara t rmalar  Etüdü Projesi Sonuç 
Raporu, DPT 93K120050, 1993-1995 
 
[15] IAEA-TECDOC-1450 p45, Tablo 8 
 
[16] OECD/NEA, Nuclear Energy, "Trends in 
Nuclear Fuel Cycle", Paris, France (2001). 
 
[17] http://
nucleargreen.blogspot.com.tr/2010/02/evidence-
for-david-mackay-of-one-ton-of.html 
 
[18] http://
toryumendertopraklarplatformu.blogspot.com.tr/
search/label/Mustafa%20%C3%96zcan%
20Yaz%C4%B1lar%C4%B1 
 
[19] http://www.enerji.gov.tr/tr/Etkinlikler/
Etk5_Toryum/inc_toryum_main.php 
 
[20] http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/
NEFW/Technical_Areas/NFC/uranium-
production-cycle-tm-thorium-2013.html 
 
[21] http://thoriumenergyconference.org/
Program 



59 

Kaynakça: 
1. http://www.taek.gov.tr/nukleer-guvenlik/

nukleer-enerji-ve-reaktorler/172-nukleer-yakit-

cevrimi/471-toryum.html 

2. http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2012/7059

-uranium-2011.pdf 

3. http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/44744/

Technical-Meeting-on-Thorium-Resources-and-

Provinces 

4. http://thoriumenergyconference.org/ 

5. http://www.beyondnuclear.org/storag...BOUT 

THORIUM AS A NUCLEAR ENERGY 

SOLUTION.pdf 

6. http://ieer.org/wp/wp-content/

uploads/2012/04/thorium2009factsheet.pdf 

7. http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/

Technical_Areas/NFC/advanced-fuel-cycles-crp-

thorium-2011.html 

8. http://www.world-nuclear.org/info/Current-

and-Future-Generation/Thorium/ 

9. http://energyfromthorium.com/ 

10. http://www.the-weinberg-
foundation.org/2013/12/05/thorium-fuels-and-
4th-generation-reactors-could-provide- 
irans-nuclear-energy-with-a-lesser-proliferation-

risk/ 

11. http://www.acceleratingfuture.com/michael/

blog/?s=thorium 

12. A. Galperin, A. Radkowsky and M. 

Todosow,”A Competitive Thorium Fuel Cycle 

for Pressurized Water Reactors of Current 

Technology”, Proceedings of three International 

Atomic Energy Agency meetings held in Vienna 

in 1997, 1998 and 1999, IAEA TECDOC 1155, 

IAEA 1 TECDOC 1319: "Thorium fuel 

utilization: Options and trends, IAEA-TECDOC-

1319. 

13. http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/

commodity/thorium/mcs-2013-thori.pdf 

14.Thorium fuel cycle — Potentialbenefits and 

challenges  IAEA-TECDOC-1450 

15. “SuperFuel: Thorium, the Green Energy 

Source for the Future”, Richard Martin, 2012 

16. “THORIUM: energy cheaper than coal”, 

Robert Hargraves  

17. http://thoriumenergyalliance.com/

ThoriumSite/portal.html 

18. Bucher, R.G. (January 2009). "India’s 

Baseline Plan for Nuclear Energy self-

sufficiency stage". Argonne National 

Laboratory. Retrieved 27 March 2012. 

19. https://www.youtube.com/watch?

v=P9M__yYbsZ4 

20. http://www.thorium.tv/en/index.php 

21. http://cen.acs.org/articles/87/i46/

Reintroducing-Thorium.html 

22. http://thorium1.com/ 

23. http://www.mta.gov.tr/ 

24. http://www.etimaden.gov.tr/ 

25. BOR TUZLARI, TRONA VE ASFALT T 

MADENLER  LE NÜKLEER ENERJ  HAM-

MADDELER N N LET LMES N , L NY T 

VE DEM R SAHALARININ BAZILARININ 

ADES N  DÜZENLEYEN KANUN, RG Tari-

hi: 13.06.1983 Say s : 18076 

26. “Toryum Yak tl  Nükleer Teknolojiler 

Çal tay ”, Eski ehir ,6-7 Ocak 2003 

27. “TÜRK YE'DE MUHTEMEL URANYUM 

VE TORYUM BÖLGELER ”, Melih TOKAY 

ve Cahit ERENTÖZ, Maden Tetkik ve Arama 

Enstitüsü, 16 Mart 1959. 

28  Hüseyin KAPLAN ile röportaj, Madencilik 

Dergisi, 1Mart2011 

29. Prof.Dr. Ali ERCAN 

30. Prof.Dr. Cengiz YALÇIN 

31. Prof.Dr. Saleh SULTANSOY 

32. Prof.Dr. Muammer KAYA 

33. Prof.Dr. Sümer AH N 



60 

Enerji Piyasas  Bülteni   Mart-Nisan 2014 

ELEKTR K P YASASI ÖRNEKLEM NDE DAR  YAPTIRIMLARIN  

     TÜZELK LERE TEBL      
                        lker Fatih KIL,LL.M. 

1. Giri : 
 
30/03/2013 tarihinde yay mlanarak yürürlü e 
giren Elektrik Piyasas  Kanunun amac  Kanunun 
1 nci maddesinde; elektri in yeterli, kaliteli, sü-
rekli, dü ük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir 
ekilde tüketicilerin kullan m na sunulmas  için, 

rekabet ortam nda özel hukuk hükümlerine göre 
faaliyet gösteren, mali aç dan güçlü, istikrarl  ve 
effaf bir elektrik enerjisi piyasas n n olu turul-

mas  ve bu piyasada ba ms z bir düzenleme ve 
denetimin yap lmas n n sa lanmas  olarak tan m-
lanm , ve Kanunun devam eden maddelerinde 
oyunun kurallar  belirlenmi tir. Kanunun 16 nc  
maddesinde ise, belirli ko ullarda Kurula piyasa-
da faaliyet gösteren tüzel ki ilere idari yapt r m 
uygulama yetkisi verilmi tir. Kanunda belirtilen 
amaçlar n gerçekle tirilebilmesi için idari yapt -
r mlar n etkin ve objektif bir ekilde uygulanma-
s  gerekmektedir. Hemen belirtelim ki, biz bu 
çal mam zda idari yapt r m kavram n  idari para 
cezalar n  ve di er idari ceza ve yapt r mlar  da 
kapsayacak ekilde geni  anlam yla kullanaca-

z. Ancak, çal man n s n rlar  bak m ndan idari 
yapt r mlar n uygulanmas ndaki di er hususlar  
bir kenara b rakarak Tebligat Kanunu ve bu Ka-
nunun uygulanmas na ili kin görü lerimizi be-
lirtmekle yetinece iz. 

Pratikte, idari yapt r mlar n bilhassa tüzel ki ile-
re tebli inde birtak m problemlerle kar la ld , 
uygulanan idari yapt r mlar n usulüne uygun teb-
ligat yap lmad  gerekçesiyle yarg  makamlar n-
ca iptal edildikleri ve netice itibariyle, hem ciddi 
bir zaman kayb na yol aç ld  hem k rtasiyecili-

in artt r ld  hem de idari yapt r mlar n arka-
s ndaki kamu politikas  (gerekçe) ve bu politika-
lar ile sa lanmas  beklenen toplam fayda maksi-
mizasyonunda eksilmeler olabildi i görülmekte-
dir. Konuyu Elektrik Piyasas  ile s n rland rma-
m z n sebebi kural olarak bu piyasada faaliyet 
gösterenlerin tüzel ki i olmalar d r. Dolay s yla, 
burada Tebligat Kanunun uygulanmas na ili kin 
belirtece imiz hususlar n di er idari kurumlar 
taraf ndan yine tüzel ki ilere uygulanacak idari 

yapt r mlar için de geçerli olaca n  belirtmekte 
fayda görüyoruz.  

Hakikaten, 6446 say l  Elektrik Piyasas  Kanu-
nu’nun 4 üncü maddesinin birinci f kras na göre 
elektrik piyasas nda; a) Üretim faaliyeti,b) letim 
faaliyeti, c) Da t m faaliyeti, ç) Toptan sat  
faaliyeti, d) Perakende sat  faaliyeti, e) Piyasa 
i letim faaliyeti, f) thalat faaliyeti, g) hracat 
faaliyeti, ancak lisans almak ko uluyla bir ba ka 
ifade ile,   piyasada faaliyet gösterebilmek için 
EPDK’dan izin almak ko uluyla gerçekle tirile-
bilir. Yine, bu faaliyetler ancak ayn  maddenin 
üçüncü f kras nda belirtilen tüzel ki iler taraf n-
dan gerçekle tirilebilir ki, bunlar da ancak ve 
ancak Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri-
ne göre anonim veya limited irket olarak kuru-
lan irketler olabilir. Netice itibariyle, elektrik 
piyasas nda kural olarak (Kanunun 14 üncü mad-
desinde belirtilen lisanss z yürütülebilecek faali-
yetler d nda) yaln zca anonim irketler ve 
limited irketler faaliyet gösterebilmektedir. Do-
lay s yla, elektrik piyasas nda faaliyet gösteren 
ki ilere ili kin idari yapt r mlar n uygulanmas n-
da 7201 say l  Tebligat Kanunu’nun tüzelki ilere 
yap lacak tebligatlara ili kin hükümleri önem arz 
etmektedir. 

2. Anonim ve Limited irketlerin Yerle im 
Yerleri (Adresleri): 
 
4721 say l  Medeni Kanunun 47’nci maddesinde 
ba l  ba na bir varl  olmak üzere örgütlenmi  
ki i topluluklar  ve belli bir amaca özgülenmi  
olan ba ms z mal topluluklar n n, kendileri ile 
ilgili özel hükümler uyar nca tüzel ki ilik kaza-
nacaklar  düzenlenmi tir. Ayn  Kanunun 51’nci 
maddesinde tüzel ki ilerin yerle im yerinin kuru-
lu  belgesinde ba kaca bir hüküm bulunmad kça 
i lerinin yönetildi i yer olarak düzenlenmi tir. 
Bununla birlikte 55’nci madde Kamu tüzel ki i-
leri ile ticaret irketleri hakk ndaki kanun hü-
kümlerinin sakl  oldu u belirtilmi tir. 

6102 say l  Türk Ticaret Kanunu’nun 355 inci 
maddesinin birinci f kras nda Anonim irketlerin 
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ticaret siciline tescil ile tüzel ki ilik kazanacakla-
r  belirtilmi tir. 354 üncü maddenin birinci f kra-
s nda ise, irket esas sözle mesinin tamam n n 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunaca  
düzenlenmi  olup, ayn  f kran n (b) bendinde 
“ irketin ticaret ünvan  ve merkezinin” ayn  Ka-
nunun 36’nc  maddesinin birinci f kras  kapsa-
m nda de erlendirilece i düzenlenmi tir. 36’nc  
madde ise, ticaret sicil gazetesinde tescil ve ila-
n n hüküm ve sonuçlar n  düzenlemektedir. 
36’nc  maddenin birinci f kras na göre; ticaret 
sicili kay tlar  nerede bulunurlarsa bulunsunlar, 
üçüncü ki iler hakk nda, tescilin Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde ilan edildi i; ilan n tamam  
ayn  nüshada yay mlanmam  ise, son k sm n n 
yay mland  günü izleyen i  gününden itibaren 
hukuki sonuçlar n  do urur.Ayn  anonim irket-
lerde oldu u gibi limited irketlerde de tüzel ki-
ili in kazan lmas  irketin ticaret siciline tescili 

ile olur (TTK. md.588 ). Türk Ticaret Kanunu-
nun 576’nc  maddesinin birinci f kras n n (a) 
bendine göre, limited irket sözle mesinde  
“ irket ticaret ünvan  ve merkezinin bulundu u 
yer`e ” ili kin kay tlar n bulunmas  zorunludur. 
587’nci maddenin birinci f kras nda “ irketin 
ticaret ünvan  ve merkezinin” ayn  Kanunun 
36’nc  maddesinin birinci f kras  kapsam nda 
de erlendirilece i düzenlenmi tir. Burada yap -
lan aç klamalardan anla ld  üzere, gerek 
anonim irketlerde gerek limited irketlerde 
irket merkezlerinin, di er bir ifade ile yerle im 

yerlerinin irket esas sözle mesinde gösterilen ve 
ticaret sicili gazetesinde ilan edilen yer oldu u 
konusunda üphe yoktur. Hemen belirtmekte 
fayda var ki, Medeni Kanunun 19 uncu mad-
desinde belirtilen yerle im yerleri tekli i kural  
ayn  maddenin ikinci f kras  uyar nca ticari 
irketler için uygulanmaz yani, di er bir ifade ile 

anonim irketler ve limited irketlerin birden 
fazla yerle im yeri olabilir.  

3. Tebligat Kanunu uyar nca tüzel ki ilere 
tebligat yap lmas : 
 
7201 say l  Tebligat Kanununun 7/a maddesinin 
ikinci f kras na göre Anonim, limited ve serma-
yesi paylara bölünmü  komandit irketlere elekt-
ronik yolla tebligat yap lmas  zorunludur. 
(11/1/2011 tarihli ve 6099 say l  Kanunun 18 
inci maddesiyle, bu f kran n, söz konusu Kanu-
nun yay m  tarihi olan 19/1/2011 ‘den iki y l 
sonra yani, 19/01/2013 tarihinde yürürlü e gir-
mesi hüküm alt na al nm t r.) Ayn  maddenin 

üçüncü f kras nda ise, elektronik yolla tebligat n 
zorunlu bir sebeple yap lamamas  hâlinde bu 
Kanunda belirtilen di er usullerle tebligat yap la-
ca  düzenlenmi tir. Buna göre, elektrik piyasa-
s nda faaliyet gösteren lisans sahiplerine yap la-
cak tebligatlarda as l olan elektronik tebligatt r. 
Elektronik yolla tebligat yap lamayan hallerde 
ise, tebligat Kanununda belirtilen di er usuller 
ile tebligat yap lmas  gerekmektedir. Biz burada 
uygulamada kar la t m z problemler nedeniy-
le elektronik tebligat mevzunu bir kenara koya-
rak Tebligat Kanununda düzenlenen di er usul-
lere yer verece iz. 

Tebligat Kanununun 10 uncu maddenin birinci 
f kras na göre;“tebligat tebli  yap lacak ahsa 
bilinen en son adresinde yap l r. Bilinen en son 
adresin tebligata elveri li olmad n n anla l-
mas  veya tebligat yap lamamas  hâlinde, muha-
tab n adres kay t sisteminde bulunan yerle im 
yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul 
edilir ve tebligat buraya yap l r.” Bu hükmü tü-
zel ki iler aç s ndan de erlendirdi imizde tüzel 
ki iler için “bilinen en son adres’ten” kas t tica-
ret sicil gazetesinde irket merkezine ili kin ola-
rak yap lan en son ilan n esas al nmas  gerekti i-
dir. Kald  ki, anonim ve limited irketlerde irket 
merkezinin irket esas sözle mesinde yer almas -
n n TTK. uyar nca zorunlu oldu u dü ünüldü-

ünde irket merkezinin adresinin de i mesi du-
rumunda irket esas sözle mesinin de gerekli 
de i ikli in yap lmas  gerekli durumun üçüncü 
ki iler aç s ndan hukuki sonuç do urabilmesi 
için keyfiyetin ticaret sicili gazetesinde ilan edil-
mesi gerekmektedir. Dolay s yla, ticaret sicili 
gazetesinde ilan edilmemi  bir adres de i ikli i 
hukuki aç dan üçüncü ki iler aç s ndan sonuç 
do urmayacakt r ve fakat üçüncü ki ilerin bu 
de i ikli i bildi i ve bilmesi gerekti i irket ta-
raf ndan ispat edilmedikçe. Sonuç olarak, ano-
nim ve limited irketlerin ticaret sicili gazetele-
rinde ilan edilen en son adreslerine yap lacak 
usulüne uygun tebligat istenilen hukuki neticenin 
gerçekle mesi aç s ndan yeterli olacakt r. Ayr ca, 
bu hükümde yer alan “Adres Kay t Sistemi’ne” 
ili kin düzenleme tüzel ki iler aç s ndan bir an-
lam ifade etmemektedir. Zira, adres kay t sistemi 
incelendi inde sistemin gerçek ki ilerin adresi-
nin tek bir merkezde toplanmas na yönelik bir 
kurguyu haiz oldu u görülmektedir. 

Bununla birlikte, Tebligat Kanununun 10 uncu 
maddesinin ikinci f kras nda ise,“kendisine te-
bli  yap lacak ahs n müracaat  veya kabulü 
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artiyle her yerde tebligat yap lmas n n caiz” 
oldu u belirtilmi tir. Bu hükmü elektrik piyasa-
s nda faaliyet gösteren ki iler aç s ndan ele al-
makta fayda vard r. Zira, 6446 say l  Kanun uya-
r nca elektrik piyasas nda faaliyet göstermek 
izne (lisans) tabi tutulmu tur. Dolay s yla, lisans 
ba vurusu s ras nda ilgili ba vuru sahibi tüzel 
ki i herhangi bir ileti im adresi belirtmi  ise, bu 
adresin TK. md.10 f.2. ba lam nda usulüne uy-
gun tebligat yap labilecek bir adres olarak kabul 
edilmesi gerekti i kanaatindeyiz. 

Di er yandan, ticaret sicil gazetesinde belirtilen 
muhatap irketin adresine yap lan tebligatlarda 
bahse konu adreste kendisine tebligat yap lacak 
kimse adreste bulunmaz veya tebellü den imtina 
ederse TK md. 21. f. 1 uyar nca i len yap lmas  
gerekmektedir. Buna göre;“tebli  memuru tebli  
olunacak evrak , o yerin muhtar veya ihtiyar he-
yeti azas ndan birine veyahut zab ta amir ve me-
murlar na imza mukabilinde teslim eder ve tesel-
lüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi 
gösterilen adresteki binan n kap s na yap t r-
makla beraber, adreste bulunmama halinde teb-
li  olunacak ahsa keyfiyetin haber verilmesini 
de mümkün oldukça en yak n kom ular ndan bi-
rine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirilir. 
hbarnamenin kap ya yap t r ld  tarih, tebli  

tarihi say l r.” Ayn  maddenin üçüncü f kras  
mucibince muhtar, ihtiyar heyeti azalar , zab ta 
amir ve memurlar  yukar daki f kralar uyar nca 
kendilerine teslim edilen evrak  kabule mecbur-
durlar. Pratikte s kl kla görüldü ü üzere, tebligat 
memurunun tebligat adresine gitti inde muhatap 
irketi söz konu adreste bulamay p, irketin ilgili 

yer muhtar kay tlar nda da gözükmemesi üzerine 
tebligat evrak n  evrak  ç karan idareye iade et-
mesi TK. ile belirtilen usule uygun de ildir. Bu-
rada yap lmas  gereken i lem yukar da da belir-
tildi i üzere TK.21.f.1’de belirtilen usuldür. Aksi 
yönde uygulamalar hem zaman kayb na yol aça-
cak hem de yap lan idari i lemin usul yönünden 
hukuka uygun olmamas na neden olacakt r ki, 
nihai a amada kamu zarar n n do mas  kaç n l-
mazd r. 
 
Burada de inmekte fayda gördü ümüz bir di er 
husus ise, ilanen tebligat mevzuudur.  TK. md. 
28 adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yap l r. 
Bununla birlikte, kanaatimizce kural olarak 
elektrik piyasas nda faaliyet gösteren anonim ve 
limited irketlere yap lan tebligatlarda bu hük-
mün uygulanmas  mümkün de ildir. Bu hüküm, 

bizim örneklemimizde ancak, ilgili tüzel ki ili in 
sona ermesi halinde varsa bahse konu tüzelki i-
nin borçlar ndan sorumlu olan  gerçek ki ilere 
tebligat yap lmas n n zorunlu oldu u durumlarda 
veya ilan edilen adresin gerçekte hiç olmad  
durumlarda söz konusu olabilir. Belirtti imiz bu 
iki istisnai durum d nda daha önce de belirtti i-
miz üzere tüzel ki ilerin hukuki adresleri ticaret 
sicil gazetesi  ilan edilen en son adres olup, bu 
adresin meçhul olmas  mümkün olmad ndan 
TK. md.28’in kural olarak elektrik piyasalar nda 
yap lacak tebligatlarda uygulanmas n n söz ko-
nusu olmayaca n  belirtmekte fayda görüyoruz.  
 
Tüzel ki ilere yap lacak tebligatlara ili kin de-

inmek istedi imiz en son husus ise, TK. md.12 
uyar nca yap lacak tebligat n öncelikle irketin 
yetkili temsilcilerine yap lmas  gerekti idir. Öte 
yandan TK. md. 13. “Hükmi ah slar nam na 
kendilerine tebli  yap lacak kimseler her hangi 
bir sebeple mutat i  saatlerinde i  yerinde bulun-
mad klar  veya o s rada evrak  bizzat alamaya-
cak bir halde olduklar  takdirde tebli , orada 
haz r bulunan memur veya müstahdemlerinden 
birine yap l r.” eklindeki düzenleme ile, belirli 
ko ullarda muhatap irketin çal anlar na da teb-
ligat yap labilece ini hükme ba lam t r. Bu ko-
ullardan ilki kendisine tebligat yap labilecek 

yetkili temsilcilerin mutat i  saatinde orada bu-
lunmamas  di eri ise, orada bulunmalar na ra -
men tebligat  alamayacak bir durumda olmal d r. 
Konuya ili kin yarg  kararlar nda mahkemelerin 
muhatap irkete yap lan tebligatlarda tebligat n 
irket çal anlar na yap lmas  durumunda belirti-

len iki ko ula ili kin erh olmaks z n çal nanlara 
yap lan tebligatlar  usul yönünden hukuka uygun 
görmediklerine dair kararlara rastlanmaktad r. 
 
Netice itibariyle, elektrik piyasas nda idari yapt -
r mlar n tebligatlar nda yukar da belirtti imiz 
hususlara özen gösterilmesinin usul ekonomisi 
ba lam nda kamu yarar n n maksimizasyonunda 
son derece ehemmiyet arz etti ini belirtmekte 
fayda görüyoruz. 
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