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“ENERJø BÜLTENø’ne” YazÕ Göndermek için...
Enerji PiyasasÕ Bülteni, enerji piyasalarÕnda gündemin takip edildi÷i, piyasalara yönelik çÕkartÕlan düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkÕnda piyasa katÕlÕmcÕlarÕnÕn bilgilendirildi÷i, sektördeki geliúmelerin izlendi÷i ve piyasalara yönelik uzman görüúlerinin yer aldÕ÷Õ süreli bir yayÕn olarak oluúturulmuútur. Enerji piyasasÕyla ilgilenenlerin bilgi da÷arcÕ÷Õna katkÕda bulunmak isteyen okurlarÕmÕz, hazÕrladÕklarÕ yazÕlarÕ ile birlikte derne÷imiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini olabildi÷ince geniú
kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaúabilme fÕrsatÕnÕ da yakalamÕú olacaklardÕr.
Enerji PiyasasÕ Bülteni’ne gönderilecek yazÕlar, 3000 kelimeyi aúmayacak úekilde hazÕrlanmalÕ, herhangi bir kaynaktan yararlanÕldÕysa yararlanÕlan kaynaklara yazÕnÕn sonunda yer verilmelidir. Gönderilen yazÕlar daha önce baúka bir yerde yayÕmlanmamÕú olmalÕdÕr. Yazarlar, iletiúim bilgileri ile birlikte
yazÕlarÕnÕ bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.

Enerji PiyasasÕ Bülteni Mart-Nisan 2014

KÜNYE

Enerji PiyasasÕ

Bülteni

YayÕn Türü:
Süreli Yerel
ISSN : 1308-8262
Enerji UzmanlarÕ Derne÷i AdÕna Sahibi:
Mehmet ERTÜRK
Enerji UzmanlarÕ Derne÷i Yönetim Kurulu:
Mehmet ERTÜRK
Zafer KORKULU
Türkay DOöAN
Mustafa SEZGøN
ølker Fatih KIL
Sorumlu YazÕ øúleri Müdürü:
ølker Fatih KIL
YayÕn Kurulu:
ølker Fatih KIL
Hasan ALMA
Mustafa YILMAZ (Enerji UzmanÕ)
Fatih KÖLMEK
Bekir Oray GÜNGÖR
Sultan BALøOöLU
Editör
ølker Fatih KIL
fkil@epdk.com.tr
Grafik TasarÕm:
Kemal GÜLER
kemalgulerr@gmail.com
øletiúim:
Ehlibeyt Mah. Ceyhun AtÕf Kansu Cad. Gözde Plaza 130/53 Çankaya/ ANKARA
bulten@enerjiuzmanlari.org
Tel: 0 312 472 71 61
BasÕm Yeri
Gökçe Ofset MatbaacÕlÕk Ltd. ùti. øvogsan 21. Cad. 599 Sok. No:22 Yenimahalle /ANKARA
Tel: 0 312 395 93 37
2014 yÕlÕnda basÕlmÕútÕr.

4

øÇøNDEKøLER
06

Editörden
“ülkemize katkÕ sa÷lamak temennisiyle yeni bir sayÕmÕzla daha sizlere “Merhaba” diyoruz.”
ølker Fatih KIL

07

Türkiyenin Petrol Tüketim Dinamiklerine Bir BakÕú
“Türkiye’nin petrol tüketimi kaç milyon varil/gün ve bu tüketim yükseliyor mu?”
BarÕú SANLI

15

Depolama Kapasitesi Gereksiniminin Belirlenmesi
“Do÷al gaz arzÕnÕn kesintisiz bir úekilde sa÷lanabilmesi

için yeterli depolama imkanlarÕna sahip olunmasÕ gerekmektedir.”
Mehmet ÖZDAöLAR

20

Türk AkaryakÕt PiyasasÕnda HavacÕlÕk SatÕúlarÕnÕn Hukuki Rejimi
“AkaryakÕt piyasasÕnda karacÕlÕk satÕúlarÕnÕn yanÕ sÕra havacÕlÕk satÕúlarÕnÕn önemi... ”
Tolga TURAN

29

Türkiye Elektrik PiyasasÕnda AydÕnlatma Tarifesi ve Genel AydÕnlatma Tarifesi
UygulamasÕ
Resmi Gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e giren “Genel AydÕnlatma Yönetmeli÷i çÕkarÕlmÕútÕr.”
Mustafa YILMAZ

33

Elektrikle ølgili BaúlÕca ùikayetler Sebepleri ve Çözüm Önerileri
“Elektrik tüketicisinin sÕklÕkla úikayet konusu etti÷i konular, bunlarÕn sebepleri…”
Hasan ALMA

44

Kaçak ve Usulsüz Elektrik Mücadelesine Türk Ceza Kanununda Mevcut Engeller
“Kanun ve ilgili mevzuat ba÷lamÕnda; Kaçak elektrik; Da÷ÕtÕm sistemine veya sayaçlara …”
Muhsin ERSOY

47

Comparison of Natural Gas Markets of U.S. and Turkey

.

“The comparison of U.S. and Turkey`s natural gas markets seems weird.”
Burak TÜFEKÇøOöLU

53

Toryum
“Toryum (Th) 1828 de øsveçli Jöns Berzelius tarafÕndan Norveç’te bulunmuútur.”
Barbaros NazÕm BAYRAKTAR
Osman ùahin ÇELøKTEN

60

Elektrik PiyasasÕ Örneklerinde ødari Para CezalarÕnÕn Tebli÷i
“Elektrik piyasasÕnda faaliyet gösteren kiúilere iliúkin idari yaptÕrÕmlarÕn uygulanmasÕ.”
ølker Fatih KIL

5

Enerji PiyasasÕ Bülteni Mart-Nisan 2014

EDøTÖRDEN

Merhaba De÷erli OkuyucularÕmÕz,
Ülkemizin gerek KalkÕnma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yayÕnlanan 10.KalkÕnma planÕnda
yer alan hedeflerin gerekse 100. YÕl hedeflerinin gerçekleútirilebilmesinde etkin iúleyen enerji piyasasÕnÕn ülke ekonomisine katkÕlarÕnÕn belirleyici olaca÷Õ kanÕsÕndayÕz.
Öte yandan, enerji politikalarÕ global siyaset ba÷lamÕnda yalnÕzca 20.yy.’a damgasÕnÕ vurmakla kalmamÕú, içinde bulundu÷umuz yüzyÕlÕn da dominant faktörü olmaya
devam etmiútir. Bir di÷er deyiúle, ülkelerin mukadderatÕnÕ enerji güvenli÷inin sa÷lanmasÕndaki maharetlerinin belirleyici olaca÷ÕnÕ ileri sürmek hiç de abartÕ olmayacaktÕr. Bu ba÷lamda enerji yazÕnÕnÕn geliútirilmesine yönelik çabalar esasen efektif bir
enerji piyasasÕnÕn oluúmasÕnda ve yerinde enerji politikalarÕnÕn geliútirilmesinde
stratejik bir önemi haizdir. Enerji UzmanlarÕ Derne÷i olarak çÕkarmakta oldu÷umuz
“Enerji Bülteni” ile, özelde; piyasa aktörlerine, politika yapÕcÕlara ve nihayet tüketicilere genelde ise; ülkemize katkÕ sa÷lamak temennisiyle yeni bir sayÕmÕzla daha sizlere “Merhaba” diyoruz.
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TÜRK7YE’ N7N PETROL TÜKET7M D7NAM7KLER7NE B7R BAKIb
BarŦƔ SANLI

“

Türkiye’nin petrol tüketimi kaç milyon varil/gün ve bu tüketim yükseliyor mu?” birçok kiúinin farklÕ cevaplar verdi÷i sorulardÕr. Bu makalede herkesin kullanÕmÕna açÕk olan
JODIDB.org web sitesinden ve EPDK raporlarÕndan, Ocak 2002-AralÕk 2013 arasÕ Türkiye
petrol tüketim dinamikleri incelenecektir.

dahilinde 1 varil baúÕna belirli oranlarda ürün
elde edilmektedir) ilginç bir denklem oluúmaktadÕr.
Mesela Türkiye’nin benzin ihracatÕ, 2013 yÕlÕnda
EPDK verilerine göre 2.5 milyon ton civarÕndadÕr. AynÕ úekilde havacÕlÕk yakÕt ihracatÕ 3.37
milyon ton iken, denizcilik yakÕtlarÕnda 1.81
milyon ton seviyesindedir [1]. E÷er tüm yakÕtlar
aynÕ kalorifik de÷ere sahip olsalardÕ ve alt alta

Terimler açÕsÕndan, genel anlamda ham petrol ve
ürünlerinin UEA kÕstaslarÕ ile bir araya getirilmiú veriye petrol, ham petrol “crude oil”i, petrol
ürünleri de dizel, benzin, LPG, kerosen ve fuel
oili ifade etmek için kullanÕlmaktadÕr.
Petrol Dinamiklerinin Bileúenleri
Ham petrol ve türevlerine birincil kaynak, di÷er
tüm rafineri çÕkÕúlÕ ürünlere ikincil kaynak denirse, Türkiye’nin günlük petrol talebini hesaplamak biraz karÕúÕk olacaktÕr. Öncelikli olarak
Türkiye’nin üretim, talep, ithalat ve ihracat haricinde bir de rafineri girdisi ve çÕktÕsÕ vardÕr. Bu
durumu aúa÷Õdaki úekilde göstermeye çalÕúaca÷Õz.

ùekil 2 - Arap Light petrolünün de÷iúik rafinerilerdeki çÕktÕ oranlarÕ
(Energy Intelligence, 2011)

toplama imkanÕ olsaydÕ, Türkiye’nin yakÕt ihracatÕ (madeni ya÷ hariç) 7.67 milyon ton gibi bir
rakama ulaúacaktÕ ki önemli bir ihracat kalemi
olmaya adaydÕr.
Aúa÷Õda 2013 yÕlÕ itibari ile verilen, Türkiye’nin
baúlÕca ihracat kalemleri listesinde yukarÕda adÕ
geçen yakÕtlar 7. SÕrada yer alarak %4’lük bir
ihracat payÕna sahiptir.

ùekil 1 – Türkiye petrol talebinin yapÕsÕ (øç piyasa, øhracat dengesi
millileútirilmemiú ürün içindir)

Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye’de dizel ve
LPG talebinin yüksekli÷inden ve rafinerilerin
ürettikleri benzini yurtiçinde satamamasÕndan
dolayÕ (her rafineri de belirli bir konfigürasyon
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Tablo 1 – Türkiye øhracat RakamlarÕ, 2013 Sonu, TÜøK

Yani Türkiye petrolde dÕúa ba÷ÕmlÕ oldu÷u
gibi, iç piyasa yapÕsÕ ve vergi asimetrisinden
dolayÕ da önemli miktarda akaryakÕt ihraç
etmektedir. 7.67 milyon ton yakÕt ise çok kabaca olarak günde 140bin varil’lik bir rakama
denk gelmektedir ki, Türkiye üretti÷i ham
petrolün 3 misli kadar akaryakÕt ürünü satmaktadÕr. Bunun iyi mi kötü mü oldu÷u, yoksa vergi sisteminin bir çarpÕklÕ÷Õ veya rafineri
yapÕlarÕnÕn bir sonucu mu oldu÷u ayrÕ bir makale konusudur.

Türkiye’de 2002-2013 AkaryakÕt Sektörü
De÷iúimi
Türkiye akaryakÕt sektöründe fark edilen en
önemli de÷iúim dizelin ulaútÕ÷Õ pazar büyüklü÷üdür. Bu Pazar büyüklü÷ünde úüphesiz
kara taúÕtlarÕnÕn önemli bir yeri vardÕr.

ùekil 3- Türkiye akaryakÕt sektöründeki de÷iúim, Kaynak JODIDB.org
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ùekil 4- Türkiye’de yakÕt tipine göre kara taúÕtlarÕ, TÜøK

fakat geçiú daha yavaú olmaktadÕr.

YukarÕdaki grafikte belki de en çok dikkat çeken
LPG’li araç sayÕsÕnÕn oranÕndaki artÕúa ra÷men
LPG talebinin oranÕnÕn sabit kalmasÕdÕr. Oran
grafikleri, seviyeleri göstermemekle birlikte,
LPG tüketimindeki tüplü, dökme LPG’nin payÕnÕn düútü÷ü ve bu payÕn otogaz tarafÕndan ele
geçirildi÷i unutulmamalÕdÕr. AynÕ úekilde bu
de÷iúime ra÷men, yukarÕda belirtildi÷i úekilde
rafineri özelliklerinin aynÕ hÕzla de÷iúmedi÷i
aúa÷Õdaki grafikten çÕkarÕlabilir. Görüldü÷ü üzere Türkiye’de rafineri üretimi daha çok dizele ve
kerosene yönelirken (veya rafineri yapÕsÕ), fueloildeki azalma burada da kendini göstermektedir

ùu ana kadar gösterilen tüm verilerin oranlarÕna
de÷il seviyelerine bakÕlÕrsa, bir kaç durum göze
çarpmaktadÕr. Bunlardan birincisi, Türkiye’nin
ham petrol ithalatÕnda 2008 sonrasÕnda bir düúüú
yaúanmÕútÕr, fakat benzer düúüú dizel talebinde
yaúanmamÕú, sadece kÕsa bir duraklama periyodunun ardÕndan dizel talebi artmaya devam etmiútir. Ham petrol ithalatÕ 500 bin varil/
gün’lerden 400 milyon varil/gün’e gerilerken,
dizel talebi 200 bin varil/gün’den 350-400 bin
varil/günlere çÕkmÕútÕr.

ùekil 5- Türkiye rafineri üretiminin de÷iúimi, JODIDB.org
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ùekil 6 – Ham petrol ithalatÕ ve dizel talebi, JODIDB.org

Di÷er taraftan LPG talebi de÷iúmezmiú gibi gözükürken, benzin talebinde bir de÷iúim görülmektedir. LPG talebinde sadece otogaz de÷il,
dökme ve tüplü LPG’de bulunmaktadÕr ki, bun-

larda paylarÕnÕ otogaza ve do÷algaza kaptÕrmaktadÕrlar. Yani LPG’nin sabit gibi gözüken tüketimi kendi içinde daha fazla artan oranda otogaza
kaymaktadÕr.

ùekil 7 – LPG, Benzin, Kerosen talebi,JODIDB.org
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Tüketimin Mevsimselli÷i

ùekil 8 – Türkiye ham petrol ve tüm ürünlerde mevsimsellik, JODIDB.org

Di÷er taraftan nihai ürünlere baktÕ÷ÕmÕzda ise
LPG kullanÕmÕnÕn özellikle MayÕs’tan sonra hÕzla arttÕ÷Õ ve A÷ustos’ta zirve yaptÕ÷Õ, dizel talebinin Temmuz’da en yüksek seviyesine geldi÷i,
benzin talebinin ise daha ilginç bir trend gösterdi÷i görülmektedir. Benzin talebi, Nisan, Temmuz ve Eylül’de en yüksek seviyeleri görmektedir ki bu talebin sebeplerini bulmak için (piknik
sezonu?) daha fazla detaya ihtiyaç vardÕr.

En çok dikkat çeken konulardan biri ise bir tüketimin mevsimsellikten ne kadar etkilendi÷idir.
Burada hem tüm veri setini hem de son 5 senenin veri setini inceleyerek bir mevsimsellik incelemesi yapÕlacaktÕr. Mevsimsellik için öncelikli
olarak kullanÕlan tüketim kalemlerinin aynÕ aylar
bazÕnda ortalamalarÕ alÕnmÕú ve 12 ay için tüm
yÕllardaki ortalamalar hesaplanmÕútÕr. (Ör: Ocak
için 2002-2013 tüm Ocak aylarÕnÕn ortalamasÕ
alÕnmÕú) Daha sonra da bu elde edilen ortalama
12 ayÕn toplam tüketimi 1 olacak úekilde
normalize edilmiútir.
Ham petrol ve tüm ürün talebindeki (total
products) mevsimselli÷e baktÕ÷ÕmÕz zaman Türkiye’de Mart ile baúlayan bir sürücü sezonu oldu÷u ve bu sezonun Temmuz ayÕnda zirve yaparak ardÕndan düútü÷ü görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de Kurban
ve Ramazan bayramlarÕnÕn hangi aylara denk
geldi÷idir. Bu sebeple yukarÕda hem 5 yÕllÕk hem
de 12 yÕllÕk ortalamalar gösterilmektedir.
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ùekil 9 – LPG, Benzin ve Dizel’de mevsimsellik, JODIDB.org

Günlük Verilerdeki Detay
Günlük talebi etkileyen bir çok etmen bulunmaktadÕr. Ama 15 Nisan-4 MayÕs 2013 dönemi
sanÕrÕm bir çok açÕdan bu etmenleri toplayan bir
aralÕktÕr. Bu aralÕkta, hafta sonu, iki resmi tatil bir
arada bulunmaktadÕr.
Öncelikli olarak EPDK tarafÕndan toplanan dizel
ve benzin verilerine göre, Türkiye’de günlük

dizel talebi, benzin talebinin 6.5 ila 5 katÕ civarÕndadÕr (pompa çÕkÕúÕ). Bu fark günlere göre de÷iúebilmektedir. Bunun en temel sebebi de bu iki
yakÕtÕn kullanÕldÕ÷Õ alanlardÕr. Söz konusu veriler
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ web
sitesinde YayÕnlar/Raporlar, Periyodik Raporlar,
Enerji østatistik Raporu baúlÕ÷Õ altÕnda yer almaktadÕr.

ùekil 10 – 15 Nisan- 4 MayÕs Dizel ve Benzin Talebi, Kaynak: EPDK Petrol PiyasasÕ Dairesi
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Eldeki verinin aslÕnda tüm dizel ve benzin tüketimini göstermeyebilece÷i düúünülebilir. Fakat
verilerin sa÷lÕ÷Õ, bütünlü÷ü her zaman bir sorun
olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Verinin analiz
yapabilece÷imiz kadar sa÷lÕklÕ oldu÷unu varsayarsak çok ilginç bazÕ özellikler dikkatimizi çekmektedir..
1.

4.

Özellikle tatil günlerinde dizel talebinin düúmesinde, sadece otomobil de÷il, tüm taúÕmacÕlÕk
yapan araçlarÕ da düúünmekte fayda vardÕr ki
örne÷in servisler gibi. Bu özellikler özellikle
Eylül ayÕnda okullarÕn açÕldÕ÷Õ ilk haftada da
kendini göstermektedir.

Günlük bazda pompadaki (yani kara taúÕtlarÕnda) dizel talebi, benzin talebinin 5-6.5
katÕdÕr.

2.

Dizel talebi Pazar günü en düúük seviyesini görürken, benzin talebi Cumartesi en
yüksek talebini görmektedir.

3.

Dizel talebi Cuma günleri yüksek seyretmektedir.

Tatil günlerinde dizel talebi düúerken,
benzin talebi azcÕk yüksek seyretmektedir
(Bkz. 23 Nisan, 1 MayÕs)

Tüm bir senenin verileri olmasa da (veri serileri
kesikli, tüm zaman dilimleri için veriler mevcut
de÷ildi), Türkiye günlük akaryakÕt verilerinin,
tÕpkÕ elektrik ve do÷algazda oldu÷u gibi çok temel bazÕ sosyal aktivitelerden etkilendi÷i kolayca görülebilmektedir.

ùekil 11 – Türkiye 2013 YÕlÕ Dizel ve Benzin Talebi, Kaynak: EPDK Petrol PiyasasÕ Dairesi
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nu (driving season) hatta bir piknik sezonu görülmektedir. Bir di÷er ilginç nokta da Türkiye’nin haftalÕk tüketimlerinin farklÕlÕ÷ÕdÕr.

Örne÷in Ramazan BayramÕ arife günü benzin
talebi tüm senenin en yüksek noktasÕdÕr. Bir di÷er yüksek noktasÕ ise Kurban BayramÕnÕn ilk
günü olan 14 Ekim ve hemen 2 gün öncesi olan
Cumartesi 12 Ekimdir.

Bu analizlere bakÕnca, özellikle EPDK’nÕn petrol
veri sisteminin Türkiye enerji sistemini anlamamÕza daha çok yardÕm etti÷i, talebin uzun dönemli gidiúatÕnÕ izlemek için ise açÕk kaynaklardan JODIDB’nin kullanÕmÕnÕn yeterli olabilece÷i
görülmektedir. Bu analizlerde dikkat edilmesi
gereken noktalardan biri OECD’nin verileri ton
olarak alarak, ham petrol için ayrÕ, di÷er ürünler
için ayrÕ bir çarpanla milyon varil/gün’e dönüútürdü÷üdür.

ùekil 11’den bir di÷er dikkat edilmesi gereken
nokta ise iki úeyin, dizel ve benzin talebindeki
düzeni bozdu÷udur, bunlardan biri Bayram günleri ve Ramazan ayÕ, di÷eri ise so÷uk hava olaylarÕnÕn oldu÷u günlerdir. Mesela, AralÕk ayÕna
baktÕ÷ÕmÕzda benzin talebindeki düzenin nasÕl
bozuldu÷u rahatça görülecektir.
Ramazan ayÕ boyunca da, benzin talebi tipik periyodik görünümünden çÕkarak oldukça düzensiz
bir desen takip etmektedir. Dizel ve benzin taleplerindeki karúÕtlÕklar özellikle bayram günlerinde de kendini göstermektedir.

Türkiye petrol talebinin yapÕsÕ EPDK’nÕn veri
yayÕnlamasÕndaki baúarÕsÕ ile önümüzdeki dönemde bir çok araútÕrmada yer bulacak ve Türkiye ulaúÕm ve enerji talep desenlerini daha iyi
anlamamÕzÕ sa÷layacaktÕr.

Sonuç

BarÕú SanlÕ, ùubat 2014, barissanli2@gmail.com

Türkiye enerji talebinin en önemli ayaklarÕndan
biri olan petrol talebini, yÕllÕk, aylÕk ve günlük
olarak incelenmesi bu makalenin konusudur.
Burada belirtilen ithalat-ihracat bakÕúÕnÕn haricinde, benzin ve dizel talebinin de aslÕnda Türkiye sosyal yaúamÕnÕ yansÕttÕ÷Õ kolayca görülebilmektedir. Amerika’dakine benzer bir sürüú sezo-

DøPNOTLAR:
[1] EPDK, AralÕk 2013, Petrol PiyasasÕ Sektör Raporu.
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DEPOLAMA KAPAS7TES7 GEREKS7N7M7N7N BEL7RLENMES7
Mehmet ÖZDA)LAR
BOTAù Do÷al Gaz øúletmeleri Bölge Müdürlü÷ü

D

o÷al gaz arzÕnÕn kesintisiz bir úekilde
sa÷lanabilmesi için yeterli depolama
imkanlarÕna sahip olunmasÕ gerekmektedir. Arz kaynaklarÕnda kesintiler yaúanmasÕ veya tüketimin ani yükseliúleri muhtemeldir.
Böylesi durumlarda depolama tesisleri devreye
alÕnarak arz-talep dengesi sa÷lanÕr.

Toplam depolama kapasitesi, stratejik amaçlÕ
kullanÕmÕn sÕnÕrÕnÕ belirler. Stratejik amaçlÕ kullanÕmÕn kapasitesini makro düzeyde enerji politikalarÕ tayin eder. 4646 sayÕlÕ Do÷al Gaz PiyasasÕ
Kanunu uyarÕnca Türkiye’de stratejik amaçlÕ
depolama kapasitesi, toplam yÕllÕk do÷al gaz
arzÕnÕn yüzde onu olarak belirlenmiútir.

Depolama tesislerinin iki tür kapasitesi bulunmaktadÕr. Bunlardan birisi “toplam depolama
kapasitesi”, bir di÷eri “günlük depolama kapasitesi” dir. Toplam depolama kapasitesi deponun
hacmi ile alakalÕdÕr. Günlük depolama kapasitesi
ise enjeksiyon kapasitesi (yani depoyu doldurmak amacÕyla depoya günlük atÕlabilecek gaz
miktarÕ) ve geri üretim kapasitesi (yani iletim
úebekesine gaz sevk etmek amacÕyla depodan
günlük çekilebilecek gaz miktarÕ) ile ilgilidir.

Günlük Dengeleme AmaçlÕ KullanÕm:
Deponun dengeleme amaçlÕ kullanÕmÕna iletim
úebekesini kullanarak gaz taúÕtan hizmet alanlarÕn günlük dengesizlikleri etki eder. Hizmet
alanlar giriú noktalarÕnda iletim úebekesine gaz
bÕrakÕr, çÕkÕú noktalarÕnda da bu bÕraktÕklarÕ gazÕ
geri çekerler. BÕrakÕlan gaz ile çekilen gazÕn tam
olarak tahmin edilebilmesi mümkün olmadÕ÷Õ
için bunlarÕn birbirine eúit olmasÕ söz konusu
de÷ildir. TaúÕtanÕn günlük dengesizli÷i bÕrakÕlan
gaz ile çekilen gaz arasÕndaki farktÕr. øletim úirketi bÕrakÕlan ve çekilen gazÕn tahmininin gerçekleúmelere olabildi÷ince yakÕn yapÕlmasÕnÕ
sa÷lamak amacÕyla hizmet alanlara toleranslar
uygular. BÕrakÕlan gaz ile çekilen gaz arasÕndaki
farkÕn belirlenen toleransÕ aúan kÕsmÕ için daha
yüksek iletim bedeli tahakkuk ettirilir. TaúÕtanlar
tolerans dÕúÕnda kalan dengesizliklerini birbirileriyle ticaret yaparak giderebilirler. ùebekeye bÕraktÕ÷Õ gazÕ çekti÷i gazdan fazla olan hizmet
alanlar, bÕraktÕ÷Õ gazÕ çekti÷i gazdan az olan taúÕtanlara gaz satÕúÕ yaparak bu yüksek iletim maliyetlerini elimine etmeleri mümkündür. Ancak bu
ticaret her zaman mümkün olamamaktadÕr. Böyle zamanlarda iletim úebekesinden hizmet alanlarÕn tolerans dÕúÕ dengesizliklerini gidermelerinin bir di÷er yolu olan depolama tesislerinin kul-

Depolama tesislerinin çeúitli kullanÕm amaçlarÕ
vardÕr. Bunlar:
1.

stratejik amaçlÕ kullanÕm,

2.

günlük dengeleme amaçlÕ kullanÕm,

3.

arz ve tüketim noktalarÕndaki ani dalgalanmalarÕ karúÕlama amaçlÕ kulanÕm,

4.

dönemsel al-yada-öde gereksinimlerini
karúÕlama amaçlÕ kullanÕm, ve

5.

dengeleme gazÕ temini amaçlÕ kullanÕmdÕr.

Stratejik AmaçlÕ KullanÕm:
Deponun stratejik amaçlÕ kullanÕmÕ, arz kaynaklarÕnda bir sÕkÕntÕ oluúmasÕ halinde bu sÕkÕntÕnÕn
idare edilebilece÷i sürenin sÕnÕrÕ ile ilgilidir.
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lanÕmÕ önem kazanmaktadÕr. øletim úebekesine
bÕraktÕ÷Õ gazÕ çekti÷i gazdan fazla olan taúÕtanlar
depoya gaz atarak, bÕraktÕ÷Õ gazÕ çekti÷i gazdan
az olanlar ise depodan gaz sevk ederek tolerans
dÕúÕ dengesizliklerini ve yüksek iletim maliyetlerini minimize edebilmektedirler.

rekli günlük geri üretim ve enjeksiyon kapasitesinin belirlenmesinde yararlanÕlabilecek bir di÷er
husus taúÕtanlar arasÕnda gerçekleútirilen ticaretin boyutudur. Yeterli depolama kapasitesi bulunmamasÕ halinde, iletim úebekesinden hizmet
alan taúÕtanlar sisteme bÕraktÕklarÕnÕn tamamÕnÕ
çekemediklerinde bu gazÕ sisteme yeteri kadar
gaz getiremeyen taúÕtanlara satabilmektedirler.
Yeterli depolama kapasitesi bulunmasÕ halinde
ise bu gazÕn depoda de÷erlendirilmesi mümkün
olaca÷Õndan taúÕtanlar arasÕ ticaretin boyutuna
bakarak ihtiyaç duyulan dengeleme amaçlÕ günlük geri üretim ve enjeksiyon kapasitesi hakkÕnda fikir sahibi olmak mümkündür.

Deponun dengeleme amaçlÕ kullanÕmÕnÕ úebekenin a÷ÕrlÕklÕ ortalama tolerans düzeyi etkiler.
Dengeleme amaçlÕ kullanÕm, deponun günlük
geri üretim ve enjeksiyon kapasitesi ile ilgilidir.
Dengeleme amaçlÕ günlük geri üretim ve enjeksiyon kapasitesini a÷ÕrlÕklÕ ortalama tolerans düzeyi belirler. øletim úebekesinden hizmet alanlar
için tolerans düzeyi hizmet alanÕn pazar payÕ ile
ilgilidir. Pazar payÕ yükseldikçe tolerans düzeyi
azalÕr. DolayÕsÕyla a÷ÕrlÕklÕ ortalama tolerans
düzeyini pazarÕn yapÕsÕ belirler. Dengeleme
amaçlÕ günlük geri üretim ve enjeksiyon kapasitesini belirlemek için toplam günlük çekiúteki
a÷ÕrlÕklÕ ortalama tolerans üzerindeki maksimum
dengesizlik miktarÕnÕ saptamak gereklidir. Bir
baúka deyiúle, úebekeden çekilen veya úebekeye
bÕrakÕlan gaz miktarlarÕ arasÕndaki farkÕn a÷ÕrlÕklÕ ortalama tolerans düzeyi üzerinde kalan kÕsmÕnÕn en yüksek de÷eri belirleyicidir. DolayÕsÕyla,
iletim úebekesindeki gaz miktarÕnÕn, iletim úebekesinin güvenli ve verimli iúletilmesi için úebekede her zaman tutulmasÕ gereken gaz seviyesi
olan asgari stok seviyesine kÕyasla dalgalanmalÕnÕ belirlemek gerekmektedir. øletim úebekesindeki günlük stok miktarÕnÕn, iletim úebekesinin
güvenli ve verimli iúletilmesi için úebekede har
zaman tutulmasÕ gereken asgari stok seviyesine
olan farkÕnÕ gösteren dalgalanmalardaki en yüksek ve en düúük noktalar, depoda dengeleme için
gereken günlük geri üretim ve enjeksiyon kapasitelerinin sÕnÕrlarÕnÕn belirlenmesinde kullanÕlabilmektedirler. Bu dalgalanmalardaki en yüksek
ve en düúük fark kadar günlük geri üretim ve
enjeksiyon kapasitesine ihtiyaç bulunmaktadÕr.

Deponun dengeleme amaçlÕ kullanÕmÕ için gerekli toplam depolama kapasitesinin ve günlük
geri üretim ve enjeksiyon kapasitesinin belirlenmesinde izlenebilecek bir di÷er yol da iletim
úebekesinden hizmet alan tüm taúÕtanlarÕn yÕl
boyu tolerans dÕúÕ dengesizliklerinden yararlanmaktÕr. øletim úebekesinden hizmet alan tüm taúÕtanlarÕn yÕllÕk tolerans dÕúÕ dengesizliklerinin
toplamÕ kadar toplam depolama kapasitesine
sahip olunmasÕ, deponun dengeleme amacÕyla
kullanÕlmasÕnÕ mümkün kÕlacaktÕr. Burada pozitif ve negatif tolerans dÕúÕ dengesizlik yÕllÕk toplamlarÕndan büyük olanÕ dikkate alÕnmalÕdÕr.
Depoda bu toplam kapasitenin günlük ortalamasÕ
kadar bir günlük geri üretim ve enjeksiyon kapasitesi ayrÕlmasÕ, deponun dengeleme amaçlÕ kullanÕmÕna katkÕ sa÷layacaktÕr.
Arz ve Tüketim NoktalarÕndaki Ani DalgalanmalarÕ KarúÕlama AmaçlÕ KulanÕm:
Deponun ani dalgalanmalarÕ karúÕlama amaçlÕ
kullanÕmÕ da günlük geri üretim ve enjeksiyon
kapasitesi ile ilgilidir. Ani dalgalanmalarÕ karúÕlama amaçlÕ günlük geri üretim ve enjeksiyon
kapasitesini: günlük kontrat miktarlarÕ (GKM),
kontratlardaki esneklikler, tüketim esnekli÷i,
tercih edilen risk düzeyi, kontratlarÕn tüm arz

Deponun dengeleme amaçlÕ kullanÕmÕ için ge-
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içindeki payÕ ve arz çeúitlili÷inin düzeyi belirler.

küçü÷e do÷ru kaç kontratÕn kesintiye u÷rayaca÷ÕnÕ varsaymak gerekti÷ini, buna göre de depolamanÕn kapasitesini belirler. DolayÕsÕyla kontratlarÕn tüm arz içindeki payÕ bu bakÕmdan önem

Günlük Kontrat MiktarlarÕ: GKM, kontrattan
kontrata farklÕlÕk göstermekle birlikte yÕl içerisinde bakÕm veya herhangi bir sebeple çekiú yapÕlmamasÕ öngörülen günler haricindeki günlerde yÕllÕk taahhüt edilen miktarÕ çekmeyi sa÷layacak do÷al gaz miktarÕnÕ ifade eder.

arz etmektedir.

Arz Çeúitlili÷inin Düzeyi: Arz çeúitlili÷inin düzeyi arttÕkça, aynÕ risk seviyesindeki depolama
kapasitesi gereksinimi azalmaktadÕr.

Kontrat Esnekli÷i: Bir kontrat için günlük çekilebilecek gaz miktarÕnÕn üst sÕnÕrÕ, o kontratÕn
GKM’sidir. Tedarikçi, GKM üzerindeki çekiúleri sa÷lamakla yükümlü de÷ildir. Elinde imkan
varsa, tedarikçiler GKM’nin üzerinde arz imkanÕ
sa÷layabilmektedirler. Ancak özellikle kÕú dönemlerinde tüm tüketicilerin tüketimlerinin maksimuma ulaútÕ÷Õ dönemlerde tedarikçilerin de
GKM üzerinde arz sa÷lamasÕ güçleúmektedir.
DolayÕsÕyla en kötü senaryoya göre kontrat esnekli÷i ihmal edilmektedir.

Tüm bu parametreler ÕúÕ÷Õnda ani dalgalanmalarÕ
karúÕlama amaçlÕ günlük geri üretim ve enjeksiyon kapasitesi en kötü senaryoya göre aúa÷Õdaki
úekilde belirlenebilir:

Günlük Kapasite = Yaz Dönemi Günlük Tüketimi +
n
Tüketim Esnekli÷i - GKM +  GKMi
i=0

Burada Günlük Kapasite, iletim úebekesinde
ihtiyaç duyulan toplam günlük depolama kapasitesini ifade etmektedir. Toplam günlük depolama kapasitesinin kÕsÕm kÕsÕm iletim úebekesinin
ihtiyaç duyulan noktalarÕnda konuúlandÕrÕldÕ÷Õ
varsayÕlmaktadÕr. Yaz Dönemi Günlük Tüketimi, iletim úebekesindeki yaz dönemi toplam çekiúi ifade etmektedir. AyrÕca,

Tüketim esnekli÷i: Tüketim esnekli÷i günlük
tüketimde yaz ve kÕú dönemleri arasÕndaki farkÕ
ifade etmektedir. Tüketim esnekli÷inin oluúmasÕna ÕsÕnma amaçlÕ gaz kullanÕmÕ etki eder. IsÕnma amaçlÕ kullanÕm daha ziyade evsel tüketimden kaynaklanmaktadÕr. DolayÕsÕyla tüketim esnekli÷ine: nüfus, hane halkÕ büyüklü÷ü, gaz giriú
oranÕ ve iklim koúullarÕ etki eder.

GKM0 = 0,
GKM1 = en büyük 1. kontratÕn GKM’si,
GKM2 = en büyük 2. kontratÕn GKM’si,
.

Tercih Edilen Risk Düzeyi: Risk seviyesini aynÕ
anda kesintinin oluútu÷u kontrat sayÕsÕ belirler.
ønúa edilecek depolama kapasitesini belirlerken,
aynÕ anda ne kadar çok kontratÕn kesintiye u÷rayaca÷Õ hesaba katÕlÕrsa, risk düzeyi o oranda
azalmaktadÕr.

.
GKMn = en büyük n. kontratÕn GKM’sidir.
YukarÕdaki formülde, “n” tercih edilecek risk
düzeyini belirlemektedir. “n” de÷eri arttÕkça depolama kapasitesi artmakta, risk düzeyi azalmaktadÕr.

KontratlarÕn Tüm Arz øçindeki PayÕ: Herhangi
bir kontratta arz kesintisi yaúanabilmektedir.
DolayÕsÕyla en kötü senaryoya göre kontratlarda
aynÕ anda en büyükten küçü÷e do÷ru kesintinin
gerçekleúece÷i varsayÕlmaktadÕr. DolayÕsÕyla,
tercih edilen risk düzeyi, aynÕ anda büyükten
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yan gaz miktarlarÕnÕ tespit etmek gerekmektedir.
Sistemden çekilen gaz miktarÕndan yakÕt gazÕ
miktarÕnÕ, sisteme bÕrakÕlan gaz miktarÕnÕ ve hesaba katÕlamayan gaz miktarÕnÕ düútükten sonra
geriye kalan gaz miktarÕ, ihtiyaç duyulan dengeleme gazÕ miktarÕdÕr. Deponun dengeleme gazÕ
temin amaçlÕ kullanÕlabilmesi için bu miktar kadar toplam depolama kapasitesi ayrÕlmasÕ gerekmektedir.

Dönemsel Al-yada-Öde Gereksinimlerini
KarúÕlama AmaçlÕ KullanÕm:
øletim úebekesinden hizmet alanlarÕn depolama
faaliyetinden istifade etmelerini gerektiren bir
di÷er etmen ithalat anlaúmalarÕndaki al-yada-öde
yükümlülükleridir. Do÷al gaz ithalatçÕlarÕnÕn
do÷al gaz çekiúini düzgün bir rejimde gerçekleútirmesini sa÷lamak için ithalat anlaúmalarÕnda
dönemsel al-yada-öde taahhütlerine yer verilmektedir. DolayÕsÕyla do÷al gaz ithalatçÕlarÕnÕn
yÕl boyunca çekiúini gerçekleútirmekle yükümlü
olduklarÕ miktarlar kadar dönemsel olarak çekiúini gerçekleútirmekle yükümlü olduklarÕ miktarlar da mevcuttur.

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.

øthalatçÕlarÕn yÕl içerisinde farklÕ dönemlerde
ithal etmeleri gereken minimum miktarlarÕn toplamÕ, o dönemlerdeki fiili gaz tüketiminden fazla
ise deponun kullanÕmÕ elzem hale gelmektedir.
Özellikle yaz döneminde ithal edilmek durumunda olan, ancak tüketimi gerçekleútirilemeyen do÷al gaz miktarlarÕ depolarda de÷erlendirilip, tüketimin arttÕ÷Õ ve di÷er dönemlere kÕyasla
al-yada-öde riskinin nispeten azaldÕ÷Õ kÕú döneminde depolanan miktarlar iletim úebekesine
dahil edilerek ithalat noktalarÕ yerine depolama
tesisleri arz kayna÷Õ olarak kullanÕlabilmektedir.

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.

Dönemsel al-yada-öde gereksinimlerini karúÕlama maksatlÕ günlük enjeksiyon ve geri üretim
kapasitelerini belirleyebilmek için ithalatçÕlarÕn
dönemsel olarak toplamda ithal etmeleri gereken
miktar ile o dönemdeki toplam tüketim miktarÕ
arasÕndaki farkÕn en fazla oldu÷u döneme bakmak gerekmektedir. FarkÕn en yüksek oldu÷u
dönemdeki fark miktarÕ kadar do÷al gazÕ, ilgili
dönem içerisinde iletim úebekesinden depoya
veya depodan iletim úebekesine aktarmaya yetecek úekilde günlük enjeksiyon ve geri üretim
kapasitesinin belirlenmesi gerekmektedir.

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.

Dengeleme GazÕ Temini AmaçlÕ KullanÕm:
Deponun dengeleme gazÕ temini amacÕyla kullanÕlmasÕ da söz konusudur. øletim úebekesine yÕl
boyunca getirilen dengeleme gazÕ miktarÕ kadar
toplam depolama kapasitesi oluúturulmasÕ dengeleme gazÕnÕ temin etme riskini minimize edecektir. øhtiyaç duyulan dengeleme gazÕ miktarÕnÕn belirlenmesi için yÕl boyunca siteme bÕrakÕlan, sistemden çekilen, taúÕmayÕ gerçekleútirmek
için yakÕt olarak kullanÕlan ve hesaba katÕlama-

Daily Balancing Capacity:
1) Daily injection and withdraw capacity for
balancing purposes should be sufficient
enough not to be lower than magnitude of

18

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.

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.

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
determined according to following formula:

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.

be

n
Daily Capacity = SDC + CF - DCQ +  DCQi
i=0
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)
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TÜRK AKARYAKIT P7YASASINDA HAVACILIK SATIbLARININ
HUKUK7 REJ7M7
Tolga TURAN
GøRøù:
AkaryakÕt piyasasÕnda karacÕlÕk satÕúlarÕnÕn yanÕ
sÕra havacÕlÕk satÕúlarÕnÕn önemi de taúÕmacÕlÕk

da üzerinde önemle durulmasÕ gereken hususun
havacÕlÕk yakÕtÕ satma yetkisinin kimde oldu÷u
ve bunun sÕnÕrlarÕnÕn ne olmak gerekti÷i kanaati

sektöründe hava taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn payÕnÕn ve hava
meydanÕ sayÕsÕnÕn artmasÕna paralel olarak artmaktadÕr. Ülkemizde bu ve benzeri sebepler ile
havacÕlÕk satÕúlarÕnda son dönemde belirgin bir
artma e÷ilimi gözlemlenmektedir.

bizde hâsÕl oldu÷undan bu hususa ayrÕ bir ehemmiyet atfedece÷iz.
HAVACILIK SATIùLARI:
5015 sayÕlÕ Petrol PiyasasÕ Kanunu’nun 2 nci
maddesinde ihrakiye, ülkenin karasularÕ ve/veya
karasularÕ bitiúi÷inde deniz vasÕtalarÕna veya
hava meydanlarÕnda yerli ve yabancÕ uçaklara
vergili veya vergisiz sa÷lanan akaryakÕtÕ ve madeni ya÷ olarak tanÕmlanmÕú ve ihrakiye teslim
úirketi ve bayisi ise yurt içinden veya yurt dÕúÕndan temin etti÷i ihrakiyeyi deniz ve hava taúÕtlarÕna ikmal eden lisanslÕ sermaye úirketi ve lisanslÕ bayiler olarak tanÕmlanmÕútÕr. Kanun’un 3
üncü maddesi ile de ihrakiye faaliyetlerinin yapÕlmasÕ için lisans alÕnmasÕnÕn zorunlu oldu÷u

5015 sayÕlÕ Petrol PiyasasÕ Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde havacÕlÕk satÕúlarÕ ihrakiye
teslim úirketleri ve lisansÕna ihrakiye yetkisi kayÕtlÕ da÷ÕtÕm úirketleri tarafÕndan yapÕlabilmektedir. Artan satÕú hacimleri ve hava meydanÕ sayÕlarÕ nazarÕ itibara alÕndÕ÷Õnda akaryakÕt piyasasÕnÕn bu bölümüne inhisar eden düzenlemelerin de
en az di÷erleri kadar önemli oldu÷u gerçe÷i kendili÷inden ortaya çÕkmaktadÕr. øúte biz bu çalÕúmamÕzda ülkemizde gerçekleútirilen havacÕlÕk
satÕúlarÕna iliúkin hukuki yapÕnÕn özet bir görüngüsünü vermek suretiyle konuya ÕúÕk tutmaya
çalÕúaca÷Õz ve problemli gördü÷ümüz alanlar ile
ilgili olarak görüúlerimizi derpiú edece÷iz. Bura-

hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
31/12/2011 tarih ve 28159 sayÕlÕ Resmi Gazetede ilan edilen 3572-12 sayÕlÕ “Ham Petrol, Akar-
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Ürün Türü
HavacÕlÕk YakÕtlarÕ

GTøP

Ürün TanÕtÕmÕ

2710.12.31.00.00

Uçak Benzini

2710.12.70.00.00

Benzin Tipi Jet YakÕtÕ

2710.19.21.00.00

Jet YakÕtÕ

yakÕt, øhrakiye, Madeni Ya÷, Baz Ya÷ ve Petrolle øliúkili Maddelere Dair Karar” ile 2012 yÕlÕnda
piyasada dolaúÕmda bulunacak havacÕlÕk yakÕtlarÕ olarak sayÕlan ürünler belirlenmiútir. Bunlar
aúa÷Õdaki tabloda gösterilmektedir.

HavacÕlÕk satÕúlarÕ, yukarÕdaki sÕnÕflandÕrmada
da görülece÷i üzere üç úekilde zuhur etmektedir:üreticiden (rafinerici lisansÕ sahibi), di÷er
lisans sahiplerinden ve ithalattan temin edilen
ihrakiye, ÖTV’li-KDV’li ve ÖTV’si sÕfÕra indirilmiú olarak teslim edilmektedir. Üreticilerden
ihraç kayÕtlÕ temin edilen ürünler ÖTV’sizKDV’siz (ihracat) olarak yurtdÕúÕna gönderilirken; yurtdÕúÕndan tedarik edilip serbest dolaúÕma
sokulmayan ürünler ise ÖTV’siz-KDV’siz olarak transit rejime tabi olarak yurt dÕúÕna gönderilmektedir (EPDK Petrol PiyasasÕ Raporu,
2012).

Binaenaleyh, hadiseye havacÕlÕk yakÕtlarÕ perspektifinden bakÕldÕ÷Õnda ülkenin (Türkiye ülkesi) hava meydanlarÕnda yerli ve yabancÕ uçaklara
vergili veya vergisiz sa÷lanan akaryakÕt hukuki
anlamda havacÕlÕk yakÕtÕ olma vasfÕnÕ kazanmaktadÕr. Bu nevi yakÕtÕ hava taúÕtlarÕna ikmal
etme yetkisi ise ancak Kurum tarafÕndan verilecek bir lisans ile ihdas olunabilmektedir. Ülke
hava meydanlarÕnda bu teslimler rafinericiler,
da÷ÕtÕcÕlar ve ihrakiye teslim lisansÕ sahiplerince
yapÕlabilmektedir. Zira 5015 sayÕlÕ Kanun’un
“Faaliyetlerin kÕsÕtlanmasÕ” baúlÕklÕ 9 uncu maddesinin üçüncü fÕkrasÕ úu úekildedir:

LøSANS YÖNETMELøöøNDE YER ALAN
ÜÇ HÜKÜM:

øhrakiye teslimleri; rafinerici,
da÷ÕtÕcÕ ve
ihrakiye teslim úirketlerince yapÕlÕr. øhrakiye
teslimi yapanlar, gümrük antrepolarÕna getirdikleri ve deniz/hava taúÕtlarÕna verilmek üzere çÕkardÕklarÕ akaryakÕt cins ve miktarlarÕnÕ üç ayda
bir Kuruma bildirirler.

Lisans Yönetmeli÷i’nde konu bakÕmÕndan önem
arz eden 3 ayrÕ düzenleme yer almaktadÕr.

Rafinericileri bir kenara bÕrakÕrsak Türkiye’de
hava meydanlarÕnda ihrakiye faaliyetinde bulunma yetkisi Kurumdan ihrakiye teslim lisansÕ almÕú veya lisansÕna ihrakiye yetkisi kayÕtlÕ bulunan da÷ÕtÕcÕ lisansÕ sahiplerince gerçekleútirilmektedir. Aúa÷Õdaki tabloda da belirtildi÷i üzere
hava meydanlarÕnda ihrakiye faaliyetinde bulunma yetkisini haiz lisans sahibi firma sayÕsÕ 2013
yÕlÕ baúÕ itibari ile 35’tir.

“LisanslÕ depolama tesisi bulunmayan sivil hava
ulaúÕmÕna açÕk havaalanlarÕnda ihrakiye teslim
faaliyetinde bulunan lisans sahipleri; bu havaalanlarÕnda, uçak ikmal aracÕ olarak kullandÕklarÕ akaryakÕt tankerleri vasÕtasÕyla kendi faaliyetlerinin yanÕ sÕra, ihrakiye teslim faaliyetinde
bulunan di÷er lisans sahiplerine, ilgili di÷er
mevzuatta kayÕtlÕ hususlarÕn da yerine getirilmesi kaydÕyla akaryakÕt ikmal hizmeti verebilir.”

1.

Bu madde ile lisanslÕ depolama tesisi bulunmayan bir meydanda tanker vasÕtasÕyla ikmal yapan
bir ihrakiyeci, baúka bir ihrakiyeci ile akaryakÕt
ikmal hizmeti sözleúmesi imzalayarak onun adÕna da ikmal hizmeti verebilecektir. Bunun yapÕlabilmesi keyfiyetini unsurlarÕna ayÕrarak ele
alalÕm:

øHRAKøYE-HAVACILIK (2013 BAùI)
øhrakiye Teslim LisansÕ

17

Da÷ÕtÕcÕ LisansÕ

18

Toplam

35

Bunlardan ilki 6 ncÕ maddenin beúinci
fÕkrasÕdÕr. FÕkra metni úu úekildedir:
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1.

Meydanda lisanslÕ depolama tesisi bulunmamasÕ,

2.

DolayÕsÕyla, ikmal aracÕ olarak akaryakÕt
tankerlerinin kullanÕlmasÕ,

3.

Meydanda faaliyet gösteren kiúinin
ihrakiye teslimine yetkili olmasÕ, baúka bir
deyiúle bu hususta bir lisansÕnÕn olmasÕ,

4.

Hizmet almak isteyen kiúinin de aynÕ úekilde ihrakiye teslimine yetkili olmasÕ,
baúka bir deyiúle bu hususta bir lisansÕnÕn
olmasÕ,

5.

Sözleúmenin ikmal hizmetine hasredilmesi.

de aranacak kriterler bakÕmÕndan önemlidir. Zira
ihrakiye teslimi ya da da÷ÕtÕcÕ lisansÕ kapsamÕnda jet yakÕtÕ satÕúÕ yapabilmek için
Yönetmelik’te belirtilen di÷er hususlarÕn yanÕ
sÕra aúa÷Õdaki hususlardan en az birinin de varlÕ÷Õ gerek koúul haline getirilmiútir:

Bu unsurlarÕn varlÕ÷Õ halinde Kurum’a da herhangi bildirim ve/veya lisansta her hangi bir tadil yapÕlmasÕna gerek bulunmamaktadÕr. økmal
hizmeti sözleúmesi yapÕlacak kiúi bakÕmÕndan da
herhangi bir sayÕsal sÕnÕrlama bulunmamaktadÕr.
2.

x

Kendi adÕna alÕnmÕú øúyeri Açma ve ÇalÕúma RuhsatÕ,

x

Söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa
sahip kiúilerle yapÕlan en az bir yÕl süreli
depolama sözleúmesi,

x

Söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa
sahip kiúilerle yapÕlan en az bir yÕl süreli
ikmal hizmeti alÕm sözleúmesi.

YukarÕda sayÕlan hususlardan ilkinin varlÕ÷Õ halinde ihrakiye yetkisinin süresi ile lisans süresi
aynÕ olmak durumunda olacaktÕr. Sonraki ikisinin varlÕ÷Õ halinde ise yetkinin süresi ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti alÕm sözleúmesinin süresini aúamayacaktÕr.

økinci nokta Yönetmeli÷in 32 nci madde
sinin son fÕkrasÕ ile getirilen düzenleme
dir. FÕkra metni úu úekildedir:

Burada dikkat edilmesi gereken husus bu düzenlemenin ihrakiye yetkisinin ihdasÕ ile ilgili olmasÕdÕr. Binaenaleyh, baúka bir tesis ile ilgili olarak
lisansÕnda ihrakiye yetkisi hâlihazÕrda iúli olan
lisans sahipleri bakÕmÕndan böyle bir sözleúmenin Kuruma ibrazÕna gerek bulunmamaktadÕr.

“(Ek fÕkra:RG-3/8/2012-28373) øhrakiye teslimi
lisansÕ ya da ihrakiye teslimi faaliyeti iúli da÷ÕtÕcÕ lisansÕ kapsamÕnda jet yakÕtÕ satacak kiúiler,
havaalanÕndaki depolama veya ikmal faaliyetleri
için kendi adlarÕna aldÕklarÕ øúyeri Açma ve ÇalÕúma RuhsatÕnÕ veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kiúilerle yaptÕklarÕ en az
bir yÕl süreli depolama veya ikmal hizmeti alÕm
sözleúmesini Kuruma ibraz ederek jet yakÕtÕ satÕúÕ hususunu lisanslarÕna iúletmek zorundadÕr. Jet
yakÕtÕ satÕú yetkisinin süresi, ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti alÕm sözleúmesinin süresini aúamaz. (Ek iki cümle:RG-5/10/2013-28786)
Bu fÕkra kapsamÕnda aynÕ kiúi toplamda en çok
üç kiúiye jet yakÕtÕ depolama veya ikmal hizmeti
verebilir. Üçten fazla kiúiyle sözleúme yapmÕú
kiúiler hizmet vermeyi tercih ettikleri en çok üç
kiúiyi Kuruma bildirir ve Kuruma bildirilmeyenlerin lisans tadil baúvurularÕ reddedilir.”

Son olarak fÕkraya 5.10.2013 tarihinde eklenen
cümle ile fÕkra kapsamÕnda aynÕ kiúinin toplamda en çok üç kiúiye jet yakÕtÕ depolama veya ikmal hizmeti verebilece÷i sÕnÕrlamasÕ getirilmiútir. Burada da dikkate getirilmesi gereken husus
konunun ihrakiye yetkisinin ihdasÕ ile ilgili olmasÕdÕr. Yani her hangi bir meydanda ihrakiye
yetkisini haiz bir kendi adÕna bir ruhsat ile iúletmekte oldu÷u depolama kapasitesini veya ikmal
kapasitesini istedi÷i kadar kiúiye sözleúme ile
kullandÕrabilecektir. Ancak EPDK bunlardan
yalnÕzca üçüne buna dayanarak ihrakiye teslim
yetkisi verebilecektir. Di÷erlerinin hâlihazÕrda

Bu düzenlemenin esasÕ ihrakiye teslim yetkisinin
ihdasÕna iliúkin olup bu faaliyeti yapacak kiúiler-
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lisanslarÕnda ihrakiye yetkisinin iúli olmasÕ gerekecektir. Depolama veya ikmal sözleúmesinin
ihrakiye yetkisi bakÕmÕndan ihdasi oldu÷u üç
sözleúme bakÕmÕndan Kurum’a bildirim ve lisans tadili iúin do÷asÕ gere÷i zorunludur. øhdasi
nitelikte olmayan sözleúmeler bakÕmÕndan ise
herhangi bir bildirim yükümlülü÷ü bulunmamaktadÕr.

A FøRMASINA AøT 3 ADET DEPOLAMA TANKI

TANK 3

TANK 1

MEYDAN 4
TANK 2

Konuyu aúa÷Õdaki úema ile özetleyelim:
A FøRMASINA AøT 7 ADET DEPOLAMA TANKI

TANK 1

TANK 7

MEYDAN
1

TANK 6

YukarÕdaki úekilde 1 numaralÕ meydanda A firmasÕna ait 7 adet tank, 2 numaralÕ meydanda B
firmasÕna ait 2 adet tank, 3 numaralÕ meydanda
C firmasÕna ait 3 adet tank ve4 numaralÕ meydanda A firmasÕna ait 3 adet tank oldu÷unu ve
bu firmalarÕn ihrakiye teslim yetkisinin lisanslarÕnda iúli oldu÷unu varsayalÕm. Yine D, E, F ve
G firmalarÕnÕn lisanslarÕnda ihrakiye yetkisinin
bulunmadÕ÷ÕnÕ düúünelim.

TANK 2

TANK 3

TANK 5

TANK 4

ùu halde A firmasÕnÕn 1 ve 4 nolu meydanlarda
toplam 10 adet tankÕ oldu÷unu görüyoruz. B, C,
D, E, F ve G firmalarÕnÕn A firmasÕndan sözleúme talep etti÷ini varsayalÕm.

B FøRMASINA AøT 2 ADET DEPOLAMA TANKI

TANK 1

B ve C firmalarÕ ile yapÕlacak sözleúme bakÕmÕndan bir sÕnÕrlama söz konusu de÷ildir zira bu
firmalar hâlihazÕrda 2 ve 3 numaralÕ meydanlarda yer alan tesisleri sayesinde lisanslarÕnda
ihrakiye yetkisini haiz bulunmaktadÕrlar. Bu iki
firma ile yapÕlacak sözleúme 3 sözleúmelik kotaya dâhil olmamakta ve sözleúmelerin Kuruma
bildirilmesine gerek olmamaktadÕr.

MEYDAN 2
TANK 2

C FøRMASINA AøT 2 ADET DEPOLAMA TANKI

D, E, F ve G firmalarÕ bakÕmÕndan ise A firmasÕ
ile yapÕlacak sözleúmeler ihrakiye yetkisini ihdas
edece÷inden keyfiyet Kurum’a bildirilmek ve
lisans tadili yapÕlmak gerekecektir. Ancak burada 3 sözleúmelik kota söz konusudur. Binaenaleyh, burada A firmasÕnÕn iradesi ön plana gelmekte ve A firmasÕ Kurum’a hizmet vermeyi
tercih ettikleri en çok üç kiúiyi bildirecek ve Kurum ancak bu üç kiúi bakÕmÕndan lisans tadili

TANK 1

MEYDAN 3
TANK 2
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uyumlu hale getiren, bir baúka deyiúle depolama
veya ikmal hizmeti alÕm sözleúmesi ibraz edenlerin ise lisanslarÕnda yer alan jet yakÕtÕ ithali ve
satÕúÕ yetkileri ibraz edilen sözleúmelerin süreleri
ile sÕnÕrlandÕrÕlacaktÕr.

yoluna giderek ihrakiye yetkisini ihdas edecektir. øsmi bildirilmeyen dördüncü kiúi bakÕmÕndan
ise lisans tadili yapÕlarak ihrakiye yetkisi ihdas
edilmeyecektir.
Dikkat edilmesi gereken son husus A firmasÕnÕn
3 sözleúmelik kotasÕnÕn 4 numaralÕ meydana da
sâri olmasÕdÕr. Yani 1 numaralÕ meydanda kotayÕ
dolduran A firmasÕnÕn bundan böyle 4 numaralÕ
meydanda yaptÕ÷Õ sözleúmeler bakÕmÕndan Kurum ihrakiye yetkisi ihdas etmeyecektir.

Hülasa, ülke sÕnÕrlarÕ içerisinde bir hava meydanlarÕnda depolama veya ikmal faaliyetleri için
kendi adlarÕna alÕnmÕú bir øúyeri Açma ve ÇalÕúma RuhsatÕ veya söz konusu ruhsata ve uygun
türde lisansa sahip kiúilerle yapÕlmÕú en az bir yÕl
süreli depolama veya ikmal hizmeti alÕm sözleúmesi sahibi olmayanlar 30.6.2013 tarihinden
itibaren jet yakÕtÕ ithali ve satÕúÕ yetkisini haiz
olamayacaklardÕr. Söz konusu düzenlemenin de
etkisiyle akaryakÕt piyasasÕnda havacÕlÕk satÕúÕ
yetkisini haiz lisanslÕ úirket sayÕsÕ aúa÷Õdaki úekilde oluúmuútur:

Bu husus ile ilgili de÷inilmesi gereken son nokta, Yönetmelik’te yapÕlan aynÕ tarihli bir de÷iúiklik ile Geçici 13 üncü madde ihdas edilmiú ve
konuya iliúkin intikal hükümleri yürürlü÷e konulmuútur. Geçici 13 üncü madde hükmü úu úekildedir:
GEÇøCø MADDE 13 – (Ek:RG-3/8/2012-28373)

øHRAKøYE-HAVACILIK (2013 BAùI)

øhrakiye teslimi lisansÕ ya da ihrakiye teslimi faa- øhrakiye Teslim LisansÕ
14
liyeti iúli da÷ÕtÕcÕ lisansÕ kapsamÕnda jet yakÕtÕ
satma yetkisi bu maddenin yürürlü÷e girdi÷i ta- Da÷ÕtÕcÕ LisansÕ
6
rihten önce lisansÕna iúlendi÷i halde durumu bu
20
Yönetmeli÷in 32 nci maddesinin ikinci fÕkrasÕna Toplam
uygun olmayan kiúiler, havaalanÕndaki depolama
veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarÕna alacak- 3.
Lisans Yönetmeli÷i’nde havacÕlÕk yakÕtlalarÕ bir øúyeri Açma ve ÇalÕúma RuhsatÕnÕ veya
rÕ bakÕmÕndan önem arz eden son düzenlesöz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip
me 31 inci maddenin ikinci fÕkrasÕdÕr. FÕkkiúilerle yapacaklarÕ en az bir yÕl süreli depolama
veya ikmal hizmeti alÕm sözleúmesini en geç
ra metni úu úekildedir:
30/6/2013 tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle
yükümlüdürler. Bu yükümlülü÷ü yerine getirme- “Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansÕ
yenlerin jet yakÕtÕ ithali ve satÕúÕ yetkileri ilgili sahipleri tarafÕndan yapÕlmasÕ ve ikmalin yapÕllisans resen tadil edilerek kaldÕrÕlÕr. Bu maddede dÕ÷Õ taúÕtlarÕn ihtiyaçlarÕ için kullanÕlmasÕ kaydüzenlenen yükümlülü÷ün yerine getirilmesi kap- dÕyla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi
samÕnda depolama veya ikmal hizmeti alÕm söz- kapsamÕnda deniz ve hava taúÕtlarÕna ikmal edilleúmesi ibraz edenlerin lisansÕna kayÕtlÕ jet yakÕtÕ mesinde üçüncü kiúilerce tahsilât aracÕlÕk hizithali ve satÕúÕ yetkilerinin süresi, ibraz edilen metleri verilebilir. Kurul tarafÕndan, söz konusu
sözleúmenin süresini aúmayacak úekilde resen iúlemin kapsamÕna iliúkin düzenleme yapÕlabitadil edilir.
lir.”
AracÕlÕk hizmetleri ile ilgili olan bu düzenleme
daha da detaylandÕrÕlmÕú ve bu hususta bir Kurul
KararÕ alÕnmÕútÕr.

Geçici madde hükmü uyarÕnca durumlarÕ 32 inci
maddenin ikinci fÕkrasÕ hükümleri ile uyumlu
olmayan lisans sahipleri durumlarÕnÕ 30.6.2013
tarihine kadar uyumlu hale getirecekler, aksi
halde jet yakÕtÕ ithali ve satÕú yetkileri lisanslar
resen tadil edilerek kaldÕrÕlacaktÕr.DurumlarÕnÕ

Bu konu önemlidir zira uluslararasÕ sivil havacÕlÕk sisteminin iúleyiúinden kaynaklanan bazÕ
yapÕlageliúler ile 5015 sayÕlÕ Kanun’un getirdi÷i
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ortaya koymak mümkündü. Hukuki problem iki
boyutlu idi:

yeni düzenleyici çerçeve arasÕnda uyumsuzluklar
olabilece÷i endiúeleri Yönetmelik’te bu yönde
bir de÷iúiklik yapÕlmasÕnÕn önünü açmÕútÕr. Hatta
bu konuda de÷iúiklikten önce bazÕ hususlar soruúturma konusu olmuú ve piyasa aktörleri nezdinde daha belirgin ve öngörülebilir bir çerçeve
oluúturtulabilmesine matuf bu de÷iúliklik yapÕlmÕútÕr. Peki, nedir bu de÷iúikli÷in anlamÕ ve cevaz vermek istedi÷i yapÕlageliú nasÕl iúlemektedir? YapÕlan de÷iúiklik ve alÕnan Kurul KararÕ
uygulamayÕ meúru hale getirmiú midir? Bu bölümde bu sorularÕn cevaplarÕnÕ bulmaya çalÕúaca÷Õz.

Birincisi, EPDK’dan lisans almamÕú bir kiúi
Türk hava meydanlarÕnda teslim edilmiú bir
ihrakiyeye iliúkin her ne kadar fiziki teslim yapmÕyor ise de fatura kesmek suretiyle satÕú yapÕyor görüntüsü içerisindeydi. Baúka bir deyiúle,
en azÕndan kâ÷Õt üzerinde lisanssÕz bir faaliyet
söz konusuydu zira hava limanlarÕnda ihrakiye
satmak lisansa tabi bir faaliyetti ve bu faaliyet
ihrakiye satÕúÕ hakkÕnda sözleúme yapÕlmasÕ,
buna iliúkin fatura kesilmesi hem de fiili teslimin
yapÕlmasÕ hususlarÕnÕ kapsamaktaydÕ. En azÕndan bizim görüúümüz Yönetmelik de÷iúikli÷i
yapÕlmadan ve buna iliúkin Kurul KararÕ yürürlü÷e girmeden önce bu yöndeydi. Yani bize göre
Türkiye ülkesi hava meydanlarÕnda lisans sahibi
olmayan kimseler tarafÕndan faturalandÕrÕlmÕú
ihrakiyenin satÕúÕ hukuka uygun de÷ildi.

YapÕlageliú úu úekildedir:
Türkiye sÕnÕrlarÕ içerisinde bulunan bir hava
meydanÕna uça÷Õ inen ve ihracat ve/veya transit
kapsamÕnda havacÕlÕk yakÕtÕ temin ihtiyacÕ olan
havayolu úirketi (umumiyetle ecnebi) yakÕt teminin fiziken hava meydanÕnda bulunan lisans sahibi úirketten yapmaktadÕr. Burada bir tereddüt
hâsÕl de÷ildir zira fiziki teslim her hal ve úart
altÕnda limanda mevcut ve EPDK tarafÕndan verilmiú bir lisans ile ihrakiye yetkisini haiz bir
lisans sahibi tarafÕndan yapÕlÕyor olmak gerekir.
Uçak yakÕtÕnÕ almakta, lisans sahibi tarafÕndan
yakÕt teslim belgesi tanzim edilmekte, karúÕlÕ÷Õnda ise herhangi bir ödeme yapÕlmamaktadÕr. Lisans sahibi teslim etti÷i yakÕta iliúkin faturayÕ
alÕcÕ havayolu firmasÕnÕn aracÕ olarak bildirdi÷i
ve umumiyetle Türkiye’de yerleúik olmayan ve
EPDK tarafÕndan verilmiú herhangi bir lisansÕ
bulunmayan yabancÕ bir úirkete kesmektedir.
Lisans sahibi úirkete yakÕt bedelini bu aracÕ kurum ödemektedir. AracÕ kurum ise yakÕt bedeli
olarak ödedi÷i mebla÷ ve kendi aracÕlÕk hizmetleri için talep etti÷i bedel kadar bir tutarlÕk faturayÕ havayolu úirketi ile aralarÕnda akdettikleri
ve bizim muttali olmadÕ÷ÕmÕz bir sözleúeme uyarÕnca havayolu úirketinden tahsil etmektedir.

FaturayÕ kesenin lisanssÕz faaliyetinin yanÕ sÕra,
fiziki teslimi yapan lisans sahibi bakÕmÕndan da
iúlem hukuken sorunludur. Zira lisansÕ kapsamÕnda ihrakiyeyi hem fiziken teslim etmesi gereken hem de di÷er ihrakiye lisansÕ sahipleri dÕúÕnda yalnÕzca son kullanÕcÕlara satmasÕ gereken
lisans sahibi fiziki ikmalini yaptÕ÷Õ yakÕtÕn faturasÕnÕ son kullanÕcÕ olmayan aracÕ kuruma kesmek suretiyle lisansÕ kapsamÕ dÕúÕnda faaliyet
göstermekteydi. øhrakiyenin, ihrakiye faaliyetinin ve ihrakiye teslim úirketinin tanÕmlarÕ bir
arada de÷erlendirildi÷inde fiziki teslimi yapÕlan
ihrakiyenin faturasÕnÕn son kullanÕcÕ olmayan
birine kesilmesi lisansÕn verdi÷i haklar dÕúÕnda
faaliyet olarak de÷erlendirilmekteydi.
KÕsmen yukarÕdaki sorunlara çözüm getirebilmek ve kÕsmen de di÷er gerekçeler ile 2011 yÕlÕnda Petrol PiyasasÕ Lisans Yönetmeli÷i’nde
de÷iúikli÷e gidilmiú 31 inci maddenin birinci
fÕkrasÕnÕn (a) bendinde yer alan “satÕú” sözcü÷ü
yerine “ikmal” sözcü÷ü geçirilmiútir. AyrÕca
madde metnine yukarÕda de÷indi÷imiz ikinci

Yönetmelik de÷iúikli÷i ve Kurul KararÕndan önce bu sürecin hukuken sorunlu oldu÷unu açÕkça
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fÕkra eklenmiútir. Önemine binaen eklenen fÕkrayÕ aúa÷Õya bir kez daha alÕyoruz:

verilebilir. Kurul tarafÕndan, söz konusu iúlemin
kapsamÕna iliúkin düzenleme yapÕlabilir.”

“Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansÕ
sahipleri tarafÕndan yapÕlmasÕ ve ikmalin yapÕldÕ÷Õ taúÕtlarÕn ihtiyaçlarÕ için kullanÕlmasÕ kaydÕyla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamÕnda deniz ve hava taúÕtlarÕna ikmal edilmesinde üçüncü kiúilerce tahsilât aracÕlÕk hizmetleri

Getirilen yeni düzenleme ile “tahsilat aracÕlÕk
hizmeti” tanÕmlanmÕú ve konu ile ilgi Kurul tarafÕndan düzenleme yapÕlabilece÷i hüküm altÕna
alÕnmÕútÕr. 14/6/2011 tarihli Kurul KararÕ aúa÷Õdaki úekildedir:

KURUL KARARI
KararNo:3274-3

Karar Tarihi: 14/6/2011

Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurulunun 14/6/2011 tarihli toplantÕsÕnda; “Petrol PiyasasÕnda øhrakiyenin øhracat veya Transit Rejimi KapsamÕnda Deniz ve Hava TaúÕtlarÕna økmalinde Tahsilat
AracÕlÕk Hizmeti Verilmesine øliúkin Usul ve Esaslar”a dair aúa÷Õdaki Karar alÕnmÕútÕr.
PETROL PøYASASINDA øHRAKøYENøN øHRACAT VEYA TRANSøT REJøMø KAPSAMINDA DENøZ VE HAVA TAùITLARINA øKMALøNDE TAHSøLAT ARACILIK HøZMETø VERøLMESøNE øLøùKøN USUL VE ESASLAR
MADDE 1- (1) øhrakiye teslim lisansÕ sahipleri tarafÕndan ihrakiyenin, ihracat veya transit rejimi
kapsamÕnda deniz ve hava taúÕtlarÕna ikmal edilmesinde 2 nci maddede belirlenen yükümlülükler
yerine getirilmek kaydÕyla üçüncü kiúiler tarafÕndan tahsilat aracÕlÕk hizmeti verilebilir.
MADDE 2- (1) AracÕlÕk hizmetleri sadece;
a)

Serbest dolaúÕma girmiú ihrakiye için ihracat rejimi ve serbest dolaúÕma girmemiú ihrakiye
için transit rejimi kapsamÕnda yapÕlan,

b) Deniz ve hava vasÕtasÕna fiziki olarak ikmali ihrakiye teslim lisansÕ sahibi tarafÕndan yapÕlan,
c) Sadece ikmalin yapÕldÕ÷Õ deniz ve hava vasÕtalarÕnÕn ihtiyacÕ için kullanÕlacak ihrakiye teslimleri
için yapÕlabilir.
(2) Teslimlerde ilgililer;
a) økmalin yetkili Gümrük idarelerinin görev bölgeleri içerisinde yapÕlmasÕ,
b) øhrakiyenin ihrakiye teslim lisansÕ sahibi tarafÕndan deniz ve hava taúÕtÕna fiilen verilmesi,
c) Teslimin; yakÕt türü, miktarÕ, teslim yeri ve tarihi, vasÕtanÕn adÕ ve di÷er bilgilerini içeren ve alÕm
esnasÕnda vasÕtanÕn yönetiminde bulunan yetkili kiúi/kiúiler ile lisans sahibinin ikmali gerçekleútiren yetkilisi tarafÕndan imza edilen bir belge ile tevsik edilmesi,
d) Düzenlenecek faturada ihrakiyenin bedeli dÕúÕnda baúka bir bedele yer verilmemesi,
e) Düzenlenecek faturaya; ihrakiyenin verildi÷i deniz taúÕtlarÕ için taúÕtÕn ismi ve IMO numarasÕ,
hava taúÕtlarÕ için taúÕtÕn Kuyruk NumarasÕ ve/veya sefer sayÕsÕ bilgilerinin derç edilmesi,

f) Kurum tarafÕndan talep edilmesi halinde istenen di÷er bilgi ve belgeleri vermek, tutanaklarÕ imzalamak ile görevlilerin inceleme yapmasÕna müsaade etmek, ile yükümlüdür.
MADDE 3- (1) Bu Karar, yayÕmÕ tarihinde yürürlü÷e girer.
MADDE 4- (1) Bu KararÕ, Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurulu BaúkanÕ yürütür.
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ølk bölümde de de÷indi÷imiz üzere, yapÕlageliú
lisans sahibinin son kullanÕcÕ olmayan ve umumiyetle Türkiye’de yerleúik olmayan ve ecnebi
olan binaenaleyh EPDK tarafÕndan da verilmiú
herhangi bir lisansa sahip olmayan üçüncü kiúi
statüsündeki aracÕ kuruluúlara fatura kesilmesi
suretiyle iúlemektedir. Di÷er bir deyiúle yakÕt bu
üçüncü kiúiler tarafÕndan lisans sahiplerinden
fatura karúÕlÕ÷Õ satÕn alÕnmakta ve yine fatura
karúÕlÕ÷Õ havayolu úirketlerine satmaktadÕr. Yani
eúyanÕn mülkiyetini devralmakta ve sonrasÕnda
devretmektedir.

AlÕnan Kurul KararÕ ile, inter alia, ihrakiyenin
ihracat veya transit rejimi kapsamÕnda hava taúÕtlarÕnda ikmalinde tahsilat aracÕlÕk hizmeti verilmesine iliúkin usul ve esaslar belirlenmiú oldu.
Kurul KararÕnda belirlenen usuller çerçevesinde
üçüncü kiúiler tarafÕndan tahsilat aracÕlÕk hizmeti
verilebilecektir. Bu hizmetin anlam ve kapsamÕnÕ daha iyi anlayabilmek için unsurlarÕna ayÕralÕm:
1.

Tahsilat aracÕlÕk hizmetinin alÕcÕsÕ
ihrakiye teslim lisansÕ sahipleri olacak,

2.

øhrakiye ihracat veya transit rejim kapsamÕnda teslim ediliyor olacak,

3.

AracÕlÕk hizmeti “tahsilat” ameliyesine
inhisar edecek,

4.

Fiziki ikmal ihrakiye teslim lisansÕ sahibi
tarafÕndan yapÕlacak,

5.

Bu kapsamda teslimi yapÕlan ihrakiye ikmalin yapÕldÕ÷Õ vasÕtanÕn ihtiyacÕ için kullanÕlacak,

Burada açÕklÕ÷a kavuúturulmasÕ gereken husus
fatura kesme fiilinin hukuki mahiyetinin ne oldu÷udur. Fatura Vergi Usul Kanunu’nun (VUK)
229 uncu maddesinde úu úekilde tanÕmlanmÕútÕr:
“Fatura, satÕlan emtia veya yapÕlan iú karúÕlÕ÷Õnda müúterinin borçlandÕ÷Õ mebla÷Õ göstermek
üzere emtiayÕ satan veya iúi yapan tüccar tarafÕndan müúteriye verilen ticari vesikadÕr.”
Demek ki fatura satÕú iúlemini temsil eden bir
vesika olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Zaten,
VUK 229 ve devamÕ maddeleri incelendi÷inde
faturanÕn alÕcÕ ve satÕcÕ arasÕndaki satÕú iúlemine
iliúkin bilgileri içeren bir belge oldu÷u açÕkça
anlaúÕlmaktadÕr. Örne÷in, 232 nci maddenin ilk
fÕkrasÕnda fatura kullanma mecburiyeti düzenleme altÕna alÕnÕrken bu mecburiyete tabi olanlarÕn
“sattÕklarÕ emtia veya yaptÕklarÕ iúler için fatura
vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak
mecburiyetinde” olduklarÕ belirtilmiútir.

6.

økmal yetkili Gümrük idarelerinin görev
bölgeleri içerisinde yapÕlacak,

7.

Düzenlenen faturada ihrakiye bedeli dÕúÕnda herhangi baúka bir bedele yer verilmeyecek,

8.

Düzenlenen faturada hava taúÕtÕnÕn kuyruk
numarasÕ ve/veya sefer sayÕsÕ bilgileri
derç edilecek,

9.

Nitelikleri Karar’da belirlenen teslim belgesi düzenlenecek.

Hülasa, fatura kesme ameliyesinin hukuken bir
emtianÕn satÕúÕnÕ veya hizmetin ifasÕnÕ belgelendirdi÷i izahtan varestedir.

Bu unsurlarÕn hepsi ayrÕ ayrÕ incelemeye de÷er
olsa da bizim burada ele aldÕ÷ÕmÕz husus bakÕmÕndan üç numaralÕ unsur hayati önemi haizdir.
Zira evvelce de÷indi÷imiz yapÕlageliúin bu Kurul KararÕ ile getirilen yeni çerçevenin içerisinde
kalÕp kalmadÕ÷Õ bu unsurdan ne anlamak gerekti÷i ile do÷rudan ilintilidir.

O halde aydÕnlatÕlmasÕ gereken husus satÕú iúleminin tahsilata aracÕlÕk kapsamÕnda de÷erlendirilip de÷erlendirilemeyece÷idir. Konu ile ilgili
Kurul tarafÕndan 3274-3 sayÕlÕ Kurul KararÕ öncesinde üçüncü kiúilere fatura kesilmesinden
dolayÕ uygulanmÕú para cezalarÕ vardÕr.
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Ancak bu cezalar dava konusu yapÕlmamÕú dolayÕsÕyla kazai mercilerin idarenin bu tatbikatÕnÕn
murakabesini yapma olana÷Õ da ortaya çÕkmamÕútÕr.
3274-3 sayÕlÕ Kurul KararÕ sonrasÕnda ise konuya iliúkin hem Kurulun tatbikatÕnÕ hem de kazai
mercilerin bu konuda söyleyeceklerini bekleyerek görece÷iz.
SONUÇ YERøNE
Biz bu çalÕúmamÕzda ülkemiz akaryakÕt piyasasÕnda önemli bir yer tutan havacÕlÕk satÕúlarÕna
ve de özellikle bu konu ile ilintili üç hususta görüúlerimizi derpiú etmeye çalÕútÕk.TabiatÕyla bizim burada ortaya koydu÷umuz görüúlerimiz
úahsi görüúlerimizdir. Hem EPDK’nÕn kararlarÕ
hem bu kararlarÕn kazai murakabesi neticesinde
ortaya çÕkacak durum konu bakÕmÕndan belirleyici olacaktÕr.
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TÜRK7YE ELEKTR7K P7YASASINDA AYDINLATMA TAR7FES7 ve GENEL
AYDINLATMA TAR7FES7 UYGULAMASI
Mustafa YILMAZ
Enerji UzmanÕ

6

446 sayÕlÕ Elektrik PiyasasÕ Kanununun
“TanÕmlar ve KÕsaltmalar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde Genel AydÕnlatma
“Otoyollar ve özelleútirilmiú eriúme kontrollü
karayollarÕ hariç, kamunun genel kullanÕmÕna
yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile halkÕn
ücretsiz kullanÕmÕna açÕk ve kamuya ait park,
bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydÕnlatÕlmasÕ
ile trafik sinyalizasyonunu” úeklinde tanÕmlanmÕútÕr. AyrÕca yine Kanunun Genel AydÕnlatma
baúlÕklÕ Geçici 6 ncÕ maddesinde “31/12/2015
tarihine kadar, genel aydÕnlatma kapsamÕnda
aydÕnlatÕlan yerlerde gerçekleúen aydÕnlatma
giderleri BakanlÕk bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin
genel bütçe vergi gelirleri payÕndan karúÕlanÕr.”
hükmü ve “Güvenlik amacÕyla yapÕlan sÕnÕr aydÕnlatmalarÕna ait tüketim ve yatÕrÕm giderleri,
øçiúleri BakanlÕ÷Õ bütçesine konulacak ödenekten, toplumun ibadetine açÕlmÕú ve ücretsiz girilen ibadethanelere iliúkin aydÕnlatma giderleri
ise Diyanet øúleri BaúkanlÕ÷Õ bütçesine konulacak ödenekten karúÕlanÕr.” hükmü ile genel aydÕnlatma giderlerinin hangi bütçeden ve kim tarafÕndan karúÕlanaca÷Õ belirtilmiútir.AyrÕca yine
aynÕ maddede uygulamanÕn BakanlÕ÷Õn çÕkaraca÷Õ yönetmelikle düzenlenece÷i“ AydÕnlatmayla
ilgili ölçüme iliúkin teknik esaslar ile ödemeye,
kesinti yapÕlmasÕna, uygulamaya ve denetime
iliúkin usul ve esaslar BakanlÕk tarafÕndan yürürlü÷e konulan yönetmelikle düzenlenir.” hükmü ile kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr.

Resmi Gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e giren
“Genel AydÕnlatma Yönetmeli÷i” çÕkarÕlmÕútÕr.
ølgili yönetmeli÷in tanÕmlar ve kÕsaltmalar baúlÕklÕ 4 üncü maddesi Genel AydÕnlatmayÕ tanÕmlarken Elektrik PiyasasÕ Kanununda yapÕlan
“Genel aydÕnlatma” tanÕmÕnÕ kullanmÕútÕr. Ancak yönetmeli÷in Genel AydÕnlatma yükümlülü÷ü baúlÕklÕ 5 inci maddesinde “Otoyollar ve
özelleútirilmiú eriúme kontrollü karayollarÕ hariç, kamunun genel kullanÕmÕna yönelik bulvar,
cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavsak, yürüyüú yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile
halkÕn ücretsiz kullanÕmÕna açÕk ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe,
tarihî ve ören yerleri gibi halka açÕk yerlerin
aydÕnlatmalarÕ ile trafik sinyalizasyonu genel
aydÕnlatma kapsamÕnda de÷erlendirilir ve enerji
giderleri genel aydÕnlatma kapsamÕnda ödenir.”
hükmü bulunmaktadÕr.Burada dikkati çeken
önemli husus yapÕlan düzenleme ile içerisinde
ticari faaliyette bulunulan park, bahçe ve ören
yerleri gibi halka açÕk yerlerin aydÕnlatmasÕna
iliúkin enerji giderlerinin genel aydÕnlatma kapsamÕnda ödenmeyece÷inin hükme ba÷lanmÕú
olmasÕdÕr. Elektrik PiyasasÕ Kanununda ve Genel AydÕnlatma Yönetmeli÷inde yapÕlan Genel
aydÕnlatma tanÕmlamalarÕnda, ticari faaliyette
bulunup bulunulmamasÕ yönelik herhangi bir
kÕsÕtlama yoktur ancak Yönetmelik bu maddesiyle genel aydÕnlatma kapsamÕnda ödenecek
enerji bedellerinin içinde ticari faaliyette bulunulan kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören
yerleri gibi halka açÕk yerlerin aydÕnlatmalarÕnÕ
kapsamayaca÷ÕnÕ söylemektedir. Konuyla ilgili
Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurumunca yapÕlan
düzenlemelere baktÕ÷ÕmÕzda karúÕmÕza öncelikli

ølgili Kanun hükmü gere÷i Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õnca 27 Temmuz 2013 tarihli
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uyumlu hale getirilmiútir. ølgili Kurul KararÕnda
AydÕnlatma abone grubu iki alt abone grubuna
bölünmüú ve úu úekilde yeni tanÕmlamasÕ yapÕlmÕútÕr.

olarak 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayÕlÕ Resmi
Gazetede
yayÕmlanarak
yürürlü÷e
giren
“Da÷ÕtÕm LisansÕ Sahibi Tüzel Kiúiler ve Görevli
Perakende SatÕú ùirketlerinin Tarife UygulamalarÕna øliúkin Usul ve Esaslar” çÕkmaktadÕr. ølgili
düzenlemenin 5 inci maddesinde AydÕnlatma
Abone Grubu “KarayollarÕ Genel Müdürlü÷üne
ait otoyollar, yerleúim alanlarÕ dÕúÕndaki yollar,
köprüler ve tünellerin aydÕnlatmalarÕ ile AydÕnlatma Yönetmeli÷inde kapsamÕ belirlenmiú olan
tüketiciler bu abone grubu kapsamÕndadÕr.” úeklinde tanÕmlanmÕútÕr. ølk olarak 03/07/2013 Tarih
ve 4480 SayÕlÕ Kurul KararÕ ile ilgili madde yeniden tanÕmlanmÕú ve aydÕnlatma abone grubu úu
úekilde tanÕmlanmÕútÕr.

“(1) Bu abone grubu iki alt abone grubundan
oluúur.
(2) 27/07/2013 tarih ve 28720 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e giren Genel AydÕnlatma Yönetmeli÷i gere÷ince enerji giderleri
genel aydÕnlatma kapsamÕnda ödenen aydÕnlatmalar, bu alt abone grubu kapsamÕndadÕr. Bu
alt abone grubu kapsamÕndaki enerji ilgili da÷ÕtÕm úirketi tarafÕndan temin edilir ve tahakkuk ile
tahsilat iúlemleri Genel AydÕnlatma Yönetmeli÷i
kapsamÕnda gerçekleútirilir.

“AydÕnlatma abone grubu

(3) Otoyollar ve özelleútirilmiú eriúme kontrollü
karayollarÕnÕn aydÕnlatÕlmasÕ, güvenlik amacÕyla
yapÕlan sÕnÕr aydÕnlatmalarÕ, toplumun ibadetine
açÕlmÕú ve ücretsiz girilen ibadethanelere iliúkin
aydÕnlatmalar ve halkÕn ücretsiz kullanÕmÕna
açÕk kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açÕk yerlerden aydÕnlatmalarÕ
27/07/2013 tarih ve 28720 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e giren Genel AydÕnlatma Yönetmeli÷i kapsamÕnda ödenmeyenlerin
aydÕnlatmalarÕ bu alt abone grubuna dâhildir.
Bu alt abone grubu kapsamÕndaki tüketiciler
enerjiyi düzenlenen tarife üzerinden ilgili görevli
tedarik úirketinden temin edebilece÷i gibi, serbest tüketici statüsüne sahip iseler ikili anlaúma
yaparak da temin edebilirler.”

MADDE 5 - (1) Bu abone grubu iki alt abone
grubundan oluúur.
(2) Genel aydÕnlatma kapsamÕndaki aydÕnlatmalar, birinci alt abone grubu kapsamÕndadÕr. Bu
alt abone grubu kapsamÕndaki enerji ilgili da÷ÕtÕm úirketi tarafÕndan temin edilir ve tahakkuk ile
tahsilat iúlemleri Genel AydÕnlatma Yönetmeli÷i
kapsamÕnda gerçekleútirilir.
(3) Otoyollar ve özelleútirilmiú eriúme kontrollü
karayollarÕnÕn aydÕnlatÕlmasÕ, güvenlik amacÕyla
yapÕlan sÕnÕr aydÕnlatmalarÕ ve toplumun ibadetine açÕlmÕú ve ücretsiz girilen ibadethanelere
iliúkin aydÕnlatmalar, ikinci alt abone grubu
kapsamÕndadÕr. Bu alt abone grubu kapsamÕndaki tüketiciler enerjiyi düzenlenen tarife üzerinden ilgili görevli, tedarik úirketinden temin edebilece÷i gibi, serbest tüketici statüsüne sahip
iseler ikili anlaúma yaparak da temin edebilirler.”

ølgili düzenleme ile halkÕn ücretsiz kullanÕmÕna açÕk kamuya ait park, bahçe, tarihî ve
ören yerleri gibi halka açÕk yerlerden aydÕnlatmalarÕndan “Genel AydÕnlatma Yönetmeli÷i kapsamÕnda ödenmeyenler ikinci gruba
dâhil edilmiú ve bir úekilde aydÕnlatma abone grubuna dahil edilmiútir. Yani Kanunda
ve Yönetmelikte geçen ve Genel AydÕnlatma

Daha sonra 05/12/2013 tarihli ve 4745 sayÕlÕ
Kurul KararÕ ile ilgili abone grubu yeniden tanÕmlanmÕú ve Genel AydÕnlatma Yönetmeli÷i ile
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AydÕnlatma tarifesini belirlerken TETAù’Õn toptan satÕú fiyatÕnÕ göz önüne almak durumundadÕr.
Di÷er bir ifadeyle TETAù fiyatÕnÕn de÷iúmesi
Genel AydÕnlatma tarifesini do÷rudan etkilemektedir.

tanÕmÕna girmekle birlikte içerisinde ticari
faaliyette bulunulan park, bahçe, tarihî ve
ören yerleri gibi yerlerin aydÕnlatma faturalarÕ yine aydÕnlatma abone grubuna dâhil
edilmiútir. Peki, bu düzenlemeler ne anlama
gelmektedir? Birinci grup ve ikinci grup arasÕnda ne fark vardÕr?
Öncelikli olarak Enerji PiyasasÕ Düzenleme
Kurumunun internet adresinde de yer alan
verilere göre 2014 yÕlÕ birinci ve ikinci çeyre÷i için belirlenen genel aydÕnlatma ve aydÕnlatma tarife tablolarÕ úu úekildedir.
GENEL AYDINLATMA
(FONSUZ)

AYDINLATMA
(FONSUZ)

2014 1. ÇEYREK
(krú / kWh)

26,29

24,40

2014 2. ÇEYREK
(krú / kWh)

25,59

26,39

ølgili yasal düzenlemelerden çÕkan sonuç úudur.
Genel aydÕnlatma ve aydÕnlatma olmak üzere iki
farklÕ aydÕnlatma abone grubu vardÕr. Otoyollar
ve özelleútirilmiú eriúme kontrollü karayollarÕ
hariç, kamunun genel kullanÕmÕna yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan,
kavsak, yürüyüú yolu ve yaya geçidi gibi yerler
ile halkÕn ücretsiz kullanÕmÕna açÕk ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe,
tarihî ve ören yerleri gibi halka açÕk yerlerin aydÕnlatmalarÕ ile trafik sinyalizasyonu genel aydÕnlatma kapsamÕnda de÷erlendirilir ve enerji
giderleri genel aydÕnlatma kapsamÕnda ödenir.
Otoyollar ve özelleútirilmiú eriúme kontrollü karayollarÕnÕn aydÕnlatÕlmasÕ, güvenlik amacÕyla
yapÕlan sÕnÕr aydÕnlatmalarÕ, toplumun ibadetine
açÕlmÕú ve ücretsiz girilen ibadethanelere iliúkin
aydÕnlatmalar ve halkÕn ücretsiz kullanÕmÕna
açÕk ve içerisinde ticari faaliyette bulunulan
kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri
gibi halka açÕk yerlerin aydÕnlatmalarÕ aydÕnlatma kapsamÕnda de÷erlendirilir ve enerji giderleri aydÕnlatma tarifesi üzerinden ödenir

6446 sayÕlÕ Elektrik PiyasasÕ Kanununun
“Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi” baúlÕklÕ 17 nci maddesine bakÕldÕ÷Õnda Toptan SatÕú
Tarifesi ile ilgili olarak “Kurumun belirleyece÷i
usul ve esaslar kapsamÕnda, elektrik toptan satÕú
fiyatlarÕ taraflarca serbestçe belirlenir. Da÷ÕtÕm
úirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayÕplarÕ
ile genel aydÕnlatma kapsamÕnda temin edece÷i
elektrik enerjisi ile tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapÕlacak elektrik enerjisi satÕúÕ için
TETAù’tan tedarik edilecek elektrik enerjisinin
toptan satÕú tarifesi TETAù’Õn mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesi dikkate alÕnarak Kurul tarafÕndan belirlenir.” hükmü bulunmaktadÕr. Bunun yanÕnda TETAù’Õn hak ve
yükümlülükleri baúlÕklÕ 27 nci maddesinde
“Da÷ÕtÕm úirketleri, genel aydÕnlatma ile teknik
ve teknik olmayan kayÕplarÕndan dolayÕ enerji
ihtiyaçlarÕnÕ TETAù’tan temin ederler.” hükmü
yer almaktadÕr. Yani ilgili mevzuat do÷rultusunda Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurumu Genel

ølgili giderlerden genel aydÕnlatma tarifesi yani;
otoyollar ve özelleútirilmiú eriúme kontrollü karayollarÕ hariç, kamunun genel kullanÕmÕna yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü,
meydan, kavsak, yürüyüú yolu ve yaya geçidi
gibi yerler ile halkÕn ücretsiz kullanÕmÕna açÕk ve
ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait
park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açÕk
yerlerin aydÕnlatmalarÕ ile trafik sinyalizasyonu
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ, ilgili belediyeler ve il özel idarelerince ödenirken (Büyük
bölümü BakanlÕk bütçesinden), aydÕnlatma tarifesinde bulunan Otoyollar ve özelleútirilmiú eriú-
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me kontrollü karayollarÕnÕn aydÕnlatÕlmasÕ iúleten konumundaki KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ünce, güvenlik amacÕyla yapÕlan sÕnÕr aydÕnlatmalarÕ øçiúleri BakanlÕ÷Õnca, toplumun ibadetine
açÕlmÕú ve ücretsiz girilen ibadethanelere iliúkin
aydÕnlatmalar Diyanet øúleri BaúkanlÕ÷Õnca, içerisinde ticari faaliyette bulunulan kamuya ait
park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açÕk
yerlerin aydÕnlatmalarÕ ise ilgili belediyeler ve il
özel idarelerince ödenir.
Sonuç olarak örne÷in halkÕn kullanÕmÕna açÕk ve
ücretsiz girilen bir parkta hiçbir ticari faaliyette
bulunulmuyorsa genel aydÕnlatma tarifesi uygulanÕp giderleri Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ,ilgili belediyeler ve il özel idarelerince ortaklaúa ödenirken, içerisinde sadece su satan bir
büfe bile bulunsa-yani ticari bir faaliyet söz konusu ise- ilgili parka ait elektrik faturasÕna aydÕnlatma tarifesi uygulanmakta ve giderleri ilgili
belediyeler ve il özel idarelerince karúÕlanmaktadÕr.
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ELEKTR7KLE 7LG7L7 BAbLICA b7KAYETLER, SEBEPLER7 ve ÇÖZÜM
ÖNER7LER7
Hasan ALMA

E

lektrik tüketicisinin sÕklÕkla úikayet konusu etti÷i konular, bunlarÕn sebepleri
ve tek tek úikayetlerin de÷il de genel
anlamda sistematik problemlerin çözümüne yönelik öneriler bu yazÕda ele alÕnmaktadÕr.

viteye yol açÕyor diye akademik bir merakla meseleye yaklaúÕrsak, inanÕlmaz geniú bir literatürün bizi bekledi÷ini görürüz. Bu çalÕúmalarÕn net
bir sonuca ulaúamadÕklarÕnÕ da not edelim.Esasen, bu sorunun cevabÕnda ülkelerin kiúi
baúÕna enerji tüketimleri, enerji yo÷unluklarÕ,
toplam faktör verimlilikleri gibi bir dizi baúka
parametrenin rol oynayaca÷Õ, dolayÕsÕyla zamana
ve ülkeye göre farklÕ sonuçlarÕn elde edilece÷i
beklenebilir. KaldÕ ki yönteme ve veri aralÕ÷Õna
göre de sonuçlar de÷iúebilmektedir.

I- ùikâyetlerin aslî sebepleri
Ortaya çÕkan úikayetlerin görünürdeki sebeplerinden daha derinlerde, daha çok maziye dayanan ve bugün ortaya çÕkan manzaranÕn arka planÕnÕ teúkil eden aslî sebeplerden söz etmek
mümkündür. Geçmiúte sorumluluk mevkiinde
olanlar de÷erlendirilirken, bu sebeplerin bir kÕsmÕ hakkÕnda, yapÕlabilece÷in en iyisinin yapÕldÕ÷ÕnÕ hatta yerine göre Türkiye için hamle sayÕlabilecek iúler yapÕldÕ÷Õ yorumu yapÕlabilir, o gün
için mevcut úartlar altÕnda, eldeki kÕsÕtlarla
“amaç fonksiyonunun optimize edildi÷i” anlayÕúÕyla bakÕlabilir. Bir kÕsmÕna ise ihmal teúhisi
konulabilir, tecrübenin ÕúÕ÷Õnda geçmiúte öngörülememiú handikaplarla yüzleúildi÷i söylenebilir. Netice olarak úikayet sahibinin herhalde en
az ilgilenece÷i ve en az kabul edece÷i gerekçeler
de, bu yapÕsal ve köklü sebepler olacaktÕr.

Netice olarak sürekli büyüyen bir talebin, stabil
talebe kÕyasla daha az hizmet kalitesiyle karúÕlanabilece÷i (belki de karúÕlanamayaca÷Õ), özellikle de piyasa yapÕsÕnÕn sürdürülebilir bir tasarÕmda olmamasÕ halinde giderek kötüleúmenin de
kaçÕnÕlmaz olaca÷Õ açÕktÕr. DolayÕsÕyla; nüfusun,
ekonominin ve elektrik talebinin sürekli büyümesi karúÕsÕnda aynÕ úekilde yatÕrÕmlarÕm ve neticesi olacak kaliteli hizmetin de büyüdü÷ü bir
piyasaya arzu edilen piyasadÕr.
Bu maddeye biraz mizah eklemek üzere,
“sürekli büyümeyi” rahmetli Özay Gönlüm’den
dinleyelim:

Bu sebeplerin baúlÕcalarÕ úu úekilde sayÕlabilir:

“Verdi÷in perhize budur gayratÕm,
Bundan baúka uyamayom doktor bey.
Üç sepet yÕmÕrta zabah gahvaltÕm,
Teker teker sayamayom doktor bey.

1) HÕzlÕ büyüyen nüfus, ekonomi ve elektrik
talebi: Esasen nüfus artÕúÕnÕ veri olarak aldÕ÷ÕmÕzda (ki hÕzÕnÕn düúmekte oldu÷u bir vakÕadÕr),
ekonomik aktiviteyi ve elektrik talebini etkiledi÷ini kolaylÕkla anlayabiliriz. Di÷er taraftan, Gayrisafi Milli HasÕla (GSMH), Gayrisafi Yurt øçi
HasÕla (GSYøH), sanayi üretimi vb. parametrelerle ölçülen ekonomik aktivite mi elektrik talebine yol açÕyor, elektrik talebi mi ekonomik akti-

øki le÷en pilav bi yayÕk ayran,
øster ya÷lu ossun isterse yavan,
YanÕna keseyom beú kilo sovan,
Yeyom yeyom doyamayom doktor bey.
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zünü hatÕrlatmalÕ de÷il midir?

Üç tencere bamya yirim biúince
Yirmi tas su içip biraz goúunce,
Her yanÕ sökülür garnÕm úiúince,
Sa÷lam göynek geyemeyom doktor bey.

“Her sabah bir ceylan uyanÕr Afrika’da.
KafasÕnda tek bir düúünce vardÕr:
En hÕzlÕ koúan aslandan daha hÕzlÕ koúabilmek,
Yoksa aslana yem olacaktÕr.

ùimdiye acÕmdan çoktan ölürdüm,
Sa÷ossun gomúular edeyo yardÕm,
Bir guzudan fazla yimem söz virdim,
AyÕb olur cayamayom doktor bey.

Her sabah bir aslan uyanÕr Afrika’da.
KafasÕnda tek bir düúünce vardÕr:
En yavaú koúan ceylandan daha hÕzlÕ koúabilmek,
Yoksa açlÕktan ölecektir.

BazÕ az geleyo beú kasa hurma,
Yedi lahanadan yapÕyoz sarma,
OnudamÕ yedi deye heç sorma,
UtanÕyom deyemeyom doktor bey.

øster aslan olun,
øster ceylan olun hiç önemi yok.
Yeter ki güneú do÷du÷unda koúuyor olmanÕz
gerekti÷ini,
Hem de bir önceki günden daha hÕzlÕ koúuyor
olmanÕz gerekti÷ini bilin.”

Günde iki çuval unum gideyo,
AvradÕm her sabah ekmek ideyo,
Bi gazan fasülye gönüllü ye deyo,
AttÕrmaya kÕyamayom doktor bey.

3) Da÷ÕtÕm úirketlerinin (ve görevli tedarik
úirketlerinin) paraya odaklÕ yönetilmeleri:
øfade úekli kendi içinde çeliúkili olabilir. “Özel
sektörün oda÷Õnda çalÕúaca÷Õ bir úey varsa, o da
paradÕr” denilebilir. Fakat burada, maksadÕn vatandaúÕn tümden odak dÕúÕna çÕkarÕlmamasÕ gerekti÷i ve o odakta hukukun da bütün bütün dÕúarÕda tutulamayaca÷Õna iúaret etmeye çalÕúÕyoruz.
Bu maddeyi de anlamlandÕrmak üzere hep beraber 80’lere dönüp sonra 4 üncü maddeden devam edelim:

Senede gÕrk dönüm bostan ekerim,
Benden baúka kimse yemesin derim,
Gavunu garpuzu gabÕklÕ yirim,
Acelemden soyamayom doktor bey.”
2) Geçmiúin mirasÕ:TEK/TEDAù zamanÕ de
facto uygulamalar, siyasi müdahaleler, kamu
kaynaklarÕnÕn yetersizli÷i, verimsiz iúletmecilik,
maliyet/fiyat dengesinin kurulmamÕú olmasÕndan
kaynaklanan problemler, standart dÕúÕ tesis edilmiú varlÕklar, abone bilgisi olarak sadece ad ve
soyadÕn yer aldÕ÷Õ kayÕtlar…Uzun bir listeyle
iúaret edebilece÷imiz, geçmiúin mirasÕna dikkat
çeken bu konu aslÕnda her ne kadar hiç kimsenin
arkasÕna sÕ÷Õnamayaca÷Õ ve sÕ÷ÕnmamasÕ gereken bir gerçekli÷i resmetse de, yine hiç kimsenin
reddedemeyece÷i bir sarahate de sahiptir. Ülkenin baúkentinde halen iúletilen dam direk úebekeler, 1980’lerin köylere kadar yayÕlan elektrifikasyon hamlesinin üzerinden geçen on yÕllarÕn
bizi aúa÷Õda alÕntÕlayÕp geçece÷im Afrika atasö-

“Aç gözünü seyret tekrarÕ yok bunun
øúimiz muhabbet efkarÕ yok bunun
Arada bir dilimiz sürçer ise affola
TutmasÕnÕ biliriz de kemi÷i yok bunun
Arada bir dilimiz sürçer ise affola
TutmasÕnÕ biliriz de kemi÷i yok bunun
Olacak olacak olacak o kadar
Olacak olacak olacak o kadar
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Gamlanma gönül gamlanma

Niyetimiz kimseyi kÕrmak de÷ildir
ùurdakini 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

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”

Olacak olacak olacak o kadar
Olacak olacak olacak o kadar”
4) PiyasanÕn büyüklü÷ü, kamunun denetim
gücünün yetersiz kalmasÕ, süregiden geçiú
dönemleri:Büyük bir piyasada, denetimin asÕl
mercii vatandaúÕn kendisi olmalÕ ve hakkÕnÕ aramalÕ. Kamu otoritesinin denetim gücü kuúkusuz
yabana atÕlamaz, ancak her türlü derdin çözümü
olmadÕ÷Õ da anlaúÕlmalÕdÕr. Yine bir kÕsÕm sorunlarÕn akúamdan sabaha çözülemeyece÷ini bilen
kamu otoritesinin tanÕmladÕ÷Õ geçiú dönemleri
ile iyileúme mühleti vermesinin de, muhataplar
açÕsÕndan geçici olarak bir kÕsÕm sÕkÕntÕlara katlanÕlmasÕnÕ bekleme hakkÕ verdi÷i, fakat nihayetinde arzu edilen iyileúmenin sa÷lanmasÕ için
kullanÕlacak bir fÕrsat oldu÷unun da unutulmamasÕ gerekti÷i not edilmelidir.

5)Dönüúüm sürecinin devam etmesi:Kuúkusuz
kamu iúletmesinden özel mülkiyete devrin hemen ardÕndan iúletmecilik anlayÕúÕ, personel yapÕsÕ, muhatap vatandaúÕn haklarÕnÕ bilme düzeyi
gibi konularda ÕúÕk hÕzÕnda bir de÷iúim beklenemez. Süregiden de÷iúim/dönüúüm boyunca da
bir kÕsÕm úikayetlerin devam etmesi, hatta önceden mevcut olmayan úikayet türlerinin ortaya
çÕkmasÕ anlaúÕlabilir.
6)Etkinlik/Verimlilik meselesi: Maliyetleri kÕsmaya odaklanmÕú fakat hedefleri önemsemeyen
bir anlayÕú, “aynÕ” binayÕ daha az demirle çimentoyla yapmÕú sureten verimli ama etkinlik bakÕmÕndan kötü durumda olan bir müteahhidin anlayÕúÕdÕr. DolayÕsÕyla; müúteri memnuniyetini de
hesaba katan kaynak optimizasyonuna ihtiyaç
vardÕr. Bu durumda; ilk etapta ortaya çÕkan maliyetleri kÕsarken kaliteden ödün veren yaklaúÕmÕ,
do÷ruyu bulma yolundaki iterasyonlardan birisi
sayÕp ö÷renen organizasyon mantÕ÷Õyla do÷ruya
ulaúÕlaca÷ÕnÕ beklemek, umarÕz ki iyimserlik
olmasÕn!

Geçiú dönemi demiúken, yazÕ içerisindeki bu
türden son alÕntÕ olarak Karacao÷lan ne güzel
söylemiú 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 yoldaúÕ
At yi÷idin öz kardaúÕ
Sa÷lÕktÕr her iúin baúÕ

7) Bölgelere özel sorunlar:Elektrik da÷ÕtÕm bölgelerinde sosyolojik, sosyopsikolojik, politik,
kültürel, ekonomik vb. handikaplar söz konusu
olabilir. Bu handikaplar, elektrik da÷ÕtÕm úirketinin boyunu aúabilir. KayÕp-kaçakla ilgili problemler, borcunu düzgün úekilde ödeyen dürüst
vatandaúlarÕn kaliteli hizmet alma hakkÕnÕ da
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ortadan kaldÕran bir seviyeye ulaúmÕú olabilir.

yaúanan bölgelerde, geniú ovalar boyunca sulama kuyularÕnÕn oldu÷u bölgelerde iúletmecilik
yapan da÷ÕtÕm úirketleri bakÕmÕndan bu baúlÕk
altÕnda incelenebilecek sorunlar da kaçÕnÕlmaz
olarak ortaya çÕkmaktadÕr.

Bir da÷ÕtÕm bölgesinin yaz ve kÕú dönemi tüketimleri arasÕnda ciddi farklÕlÕklar olabilir. Bir
dönem için fazla kapasite oluúturulmasÕ maliyetleri arttÕrÕrken, oluúturulmamasÕ da di÷er dönemde hizmet kalitesinden ödün vermek anlamÕna
gelebilir. Bu durum yönetimi bir tercih sorunu
ile karúÕ karúÕya getirmektedir.

11) PlânlÕ hareket edilmemesi, edilememesi,
edilmesini engelleyen koúullar olmasÕ: Geleneksel kervan yolda düzülür anlayÕúÕ, plânlÕ hareket edilmesine engel olan harici koúullarÕn varlÕ÷Õ, hÕzlÕ ve dengesiz büyüme olgusu gibi nedenlerle da÷ÕtÕm úirketi baú döndüren de÷iúimlere hazÕrlÕksÕz yakalanabilmektedir. Yeni duruma
adapte olunana kadar, yaúanan aksaklÕk úikayet
olarak kendini gösterebilmektedir.

Bir baúka da÷ÕtÕm bölgesinde, önceden tahmini
mümkün olmayan hava sÕcaklÕ÷Õ verisi, talebi
etkileyen en önemli (belki de tek) de÷iúken olabilir. Bunun sonucunda ola÷andÕúÕ talep artÕúÕ
teknik parametrelerde bozulma ve kesintilere yol
açabilir.

12) Do÷al tekel olgusu:Elektrik da÷ÕtÕmÕnda
ilgili bölgenin yegane da÷ÕtÕm úirketi olma konumundan dolayÕ úirketin müúterilerine karúÕ davranÕúÕnda, düzenleyici kurumun ve sair kurumlarÕn müdahalesi mahfuz, müúteriler aleyhine durumlarÕn ortaya çÕkmasÕ beklenecek bir durumdur.

8) Sektörün kalifiye elaman ihtiyacÕ: Özellikle
teknik, hukuki ve mali konularda çok disiplinli
bilgi birikimine, düzenleme kavramÕnÕn anlaúÕlmasÕna, çözüm odaklÕlÕ÷a, müúteri memnuniyetinin ön plana alÕnmasÕna ihtiyaç vardÕr. Beúeri
sermayenin önemi tartÕúmasÕzdÕr. Yetiútirilmesi
uzun zaman isteyen ve elde tutulmasÕ da zor olabilen kalifiye personel kadrosu, úirketlerin en
kritik kÕsÕtlarÕndan birini teúkil etmektedir.

13) Mevzuat de÷iúiklikleri:Eski dönemde bir
úekilde kabul görmüú, gerçekçi ve çözüm odaklÕ
yaklaúÕmlarÕn (ki bazen aúÕrÕ odaklanmanÕn da
yaúandÕ÷Õ bir gerçektir) yeni dönemde mevzuatta
fazlasÕyla idealize bir formda yer almasÕ, uygulanabilirlik sÕkÕntÕsÕ olan yaklaúÕmlarÕn kabul edilmesi de úikayet konularÕna yol açmaktadÕr. Örne÷in, TEDAù döneminde ba÷lantÕ taleplerinde
konulan 50 nüfus 10 hane uygulamasÕ veya hat
katÕlÕm payÕ uygulamasÕ vb.’nin yerine konulan
hükümlerin yol açtÕ÷Õ problemler bu baúlÕk altÕnda anÕlabilir.

9) Teknolojik yatÕrÕm ihtiyacÕ (SCADA, CBS,
MBS vb.): Da÷ÕtÕm úebekesinin yönetilmesi,
gerekti÷inde uzaktan müdahale edilmesi, kesinti
bilgilerinin (etkilenen kullanÕcÕ listesi ile beraber) elde edilmesi, bakÕm ve onarÕm ile yatÕrÕm
planlamasÕnÕn sa÷lÕklÕ veriler üzerinden yapÕlabilmesi, do÷ru talep tahminleri yapÕlmasÕ gibi
amaçlara ulaúÕlabilmesi için teknolojik yatÕrÕmlarÕn yapÕlmasÕna ihtiyaç vardÕr. øúletme hakkÕnÕ
devralan úirketlerin bu yatÕrÕmlar yapÕlÕncaya ve
iúletmeye alÕnÕncaya kadar úikayet konusu olan
hususlarda istenen düzeyde baúarÕ sa÷lamalarÕ
mümkün olamayabilecektir.

14) MevzuatÕn Ferrari, uygulamanÕn tarla
olmasÕ (Sn. Necmi Odyakmaz’Õn yazdÕ÷Õ doktora tezinden alÕntÕdÕr.) : Sektörde üçlü yapÕ mevcuttur: Fiili durum, mevzuatta öngörülen durum
ve literatürdeki idealize durum…øúin do÷rusu
kuúkusuz tedrici olarak standartlarÕ yükseltilmiú
bir piyasa yapÕsÕna do÷ru ilerlemek. Ne oldu÷u

10) Do÷al úartlar: Do÷al úartlarÕn úikayetlere
kaynaklÕk eden sorunlara yol açtÕ÷Õ bölgelerde,
örne÷in da÷lÕk bölgelerde, zorlu kÕú koúullarÕ
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÷inin 21 inci maddesinde yer alan “Üretim ve
tüketim tesislerinin da÷ÕtÕm sistemine ba÷lanabilmesi için, sistem kullanÕmÕ açÕsÕndan kapasitenin yetersiz olmasÕ nedeniyle, geniúleme yatÕrÕmÕ veya yeni yatÕrÕm yapÕlmasÕnÕn gerekli oldu÷u
ve yeterli finansmanÕn mevcut olmadÕ÷Õ hallerde,
söz konusu yatÕrÕm da÷ÕtÕm úirketi adÕna, ba÷lantÕ yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiúi tarafÕndan ilgili mevzuat kapsamÕndaki teknik standartlar sa÷lanarak yapÕlabilir veya finanse edilebilir.” hükmü kapsamÕnda sa÷lanan esneklik
ise, zaman zaman vatandaúa bedelsiz varlÕk tesis
ettirmeye yönelik mevzuata aykÕrÕ çabalara da
zemin hazÕrlayabilmektedir. Bu hükmün kesinlikle çok istisnai úekilde uygulanmasÕ ve bedeli
ödenmeksizin bir varlÕ÷Õ aktifine alma yolu gibi
de÷erlendirilmemesi úarttÕr. Yeri gelmiúken, hükümde geçen finansman yetersizli÷i kavramÕnÕn
da yanlÕú oldu÷unu, do÷ru ifadenin yatÕrÕm planlarÕnda yer almama oldu÷unu ifade etmek gerekir. Esasen bir elektrik da÷ÕtÕm úirketi öz kaynak
ya da yabancÕ kaynak kullanarak finansman sa÷lar ve bunun maliyeti de a÷ÕrlÕklÕ ortalama sermaye maliyeti hesabÕnda düzenleyici otorite tarafÕndan dikkate alÕnÕr. Finansman yetersizli÷i
úeklinde bir mazeretin kabul edilmesi düúünülemez.

gibi bÕrakmak do÷ru, ne de Ferrari’yi tarlada
sürmeye çalÕúmak.
15) Özelleútirme sonrasÕnda, kamu iúletmecili÷i zamanÕnda yapÕlan uygulamalardan
farklÕlaúÕlmasÕ: BazÕ konularda mevzuatÕn uygulanmasÕnda kamunun sa÷ladÕ÷Õ esnekli÷in özel
sektör tarafÕndan sona erdirilmesi, mevzuatta
olan fakat vatandaúÕn lehine olarak uygulanmayan bir kÕsÕm hükümlerin özelleútirme sonrasÕ
uygulanmaya baúlanmasÕ (bunun da vatandaú
tarafÕndan bilinmemesi) gibi durumlar da úikayetlere kaynaklÕk etmektedir.
II- BaúlÕca ùikâyetler ve Sebepleri
YukarÕda özetlenen asli sebeplerden dolayÕ úikayet olarak ortaya çÕkan somut konular aúa÷Õda
örneklendirilmektedir:
1) Ba÷lantÕ Taleplerinin KarúÕlanmamasÕ
(Muhatap: Da÷ÕtÕm ùirketleri)
1.1) Yeni yatÕrÕm gerekmesi
1.1.1) ùebekeye UzaklÕk-YatÕrÕm PlanlarÕnda
Yer Almama
Baúvuru yapÕlan ba÷lantÕ yerinin en yakÕn da÷ÕtÕm úebekesine mesafesinin uzak oldu÷u durumlar, örne÷in yerleúim yerine mesafeli konutlar,
tarÕmsal sulama için tesis edilen kuyularÕn úebekeye uzaklÕ÷Õ gibi durumlarda ba÷lantÕ talebinin
karúÕlanmamasÕ problemi yaúanabilmektedir.

1.1.2) ølave güç ihtiyacÕ
Kimi taleplerin karúÕlanmasÕ için ilave güç tesisine ihtiyaç olmaktadÕr. YatÕrÕmlarla ilgili yukarÕda zikredilen hususlar bu durumda da geçerli
olmaktadÕr.

Bu durumda ortaya çÕkan yeni yatÕrÕm harcamasÕ
için projelerin da÷ÕtÕm úirketlerinin yatÕrÕm planlarÕnda yer almamasÕ, süre bakÕmÕndan baúvuru
sahibini tatmin etmeyen gecikmelere neden olabilmektedir. Keza, da÷ÕtÕm úirketleri daha fazla
kiúiyi etkileyecek yatÕrÕmlara öncelik vermek
isteyebilmektedir.

1.2) Ortak kullanÕm haline gelenler
Özellikle tarÕmsal sulama taleplerinde, yanÕ baúÕndaki komúusunun trafosundan, dire÷inden vb.
istifade etmek isteyen kullanÕcÕlarÕn taleplerine
rastlanÕlmaktadÕr. Ortak kullanÕm haline gelme
durumunda, eskiden hat katÕlÕm payÕ uygulanÕrken mevcut düzenlemelere göre da÷ÕtÕm úirketinin ortak kullanÕm haline gelen úebeke parçasÕnÕ
devralmasÕ gerekmektedir.

Taleplerin karúÕlanabilmesi için, önceden mülga
Elektrik PiyasasÕ Lisans Yönetmeli÷inin 38 inci
maddesi ile düzenlenen ve úu anda Elektrik PiyasasÕ Ba÷lantÕ ve Sistem KullanÕm Yönetmeli-
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bir kÕsmÕ Do÷u Anadolu Bölgesindedir) anlayÕúla yapÕlmadÕ÷Õndan, ülkemizin birçok yerinde
idari ba÷lÕlÕk olarak X EDAù bölgesinde yer
alan bir üretim veya tüketim tesisinin, Y EDAù
bölgesine ba÷lanmasÕnÕn teknik ve/veya iktisadi
olarak daha do÷ru oldu÷u durumlara neden olmuútur (Örne÷in Sertavul YaylasÕ civarÕnÕn Karaman iline yani Meram EDAù bölgesine daha
yakÕn yerlerinin idari olarak Mut/MERSøN’e
ba÷lÕ olmasÕ yani Toroslar EDAù bölgesinde yer
almasÕ gibi). Bu problem ancak bir Kanun de÷iúikli÷i ile çözülebilirdi. Nitekim 6446 sayÕlÕ Kanun ile bu tarz taleplerin karúÕlanabilmesinin önü
açÕlmÕútÕr.

Bu iúlem için hattÕn halihazÕrdaki sahibinin muvafakatinin aranmasÕ hukuki bir zorunluluktur
(mülkiyet hakkÕ). Yeni kanun gere÷i özel hatbranúman hattÕ vb. zaten olmamasÕ gerekmekte
ama uygulamada geçmiúten kalan hatlar/tesisler
var. BunlarÕn devrinin zaman ve para açÕsÕndan
oluúturdu÷u kÕsÕtlar yanÕnda mevcut kullanÕcÕnÕn
muvafakatinin olmamasÕ halinde kamulaútÕrma
yoluna gidilmesinin gerekmesi de bir baúka handikaptÕr.
ùikayetlere konu olan birçok talepte, vatandaúÕn
gözüne kestirdi÷i en yakÕn úebeke unsuruna bakarak kendi kendine ba÷lantÕ görüúü oluúturdu÷u, bu unsurlarÕn mülkiyetine, kapasitesine vb.
hiç bakmadÕ÷Õ ve neticede elektrik da÷ÕtÕm úirketinin talebi karúÕlamamakla itham edildi÷i görülmektedir.

Kimi zaman, bir da÷ÕtÕm úirketine ait da÷ÕtÕm
hatlarÕnÕn baúka bir da÷ÕtÕm bölgesinin il sÕnÕrlarÕnÕ transit geçerek devam etti÷i durumlar olabilmektedir. Bu durumlarda; önceki düzenlemelere
göre ba÷lantÕ talebinde bulunan kullanÕcÕnÕn,
kendisine en yakÕn ba÷lantÕ noktasÕ örne÷in 2
km mesafede yer alan da÷ÕtÕm úirketi yerine, en
yakÕn ba÷lantÕ noktasÕ yine örnek olarak 50 km
mesafede yer alan ve kendisinin de bölgesi içerisinde yer aldÕ÷Õ da÷ÕtÕm úirketine baúvurmasÕ
gerekmekteydi.

1.3) Yeni kanun kapsamÕnda da÷ÕtÕm tesisi tanÕmÕnÕn gerektirdi÷i devirler
Yeni Kanunla getirilen da÷ÕtÕm tesisi tanÕmÕ,
da÷ÕtÕm úirketlerinin ba÷lantÕ taleplerinde müúterinin kullanÕm yerine kadar sorumlu olmalarÕnÕ
öngörmektedir. Bu durum, herhangi bir geçici
madde ya da ayrÕntÕlÕ ilave bir düzenleme bulunmadÕ÷Õndan mevcut hatlarÕn devri problemini
ortaya çÕkarmÕútÕr. Di÷er taraftan yeni baúvurular
için de da÷ÕtÕm úirketlerinin mevcut iúgücü kayna÷ÕnÕn, yatÕrÕm ve iúletme gideri bütçelerinin
yeter derecede hazÕr oldu÷unu söylemek mümkün de÷ildir.

2) SÕk Yaúanan Kesintiler (Muhatap: Da÷ÕtÕm
ùirketleri)
2.1) Eskiyen hatlar ve ekipmanlar
Ekonomik ömrü dolmuú veya dolmasÕna yakÕnlaúmÕú hatlar kesintilere sebep olmaktadÕr. Yenilenmeleri maliyet anlamÕna gelmektedir. Eldeki
yatÕrÕm bütçesi ise yönetilmesi gereken bir kÕsÕttÕr.

1.4) Baúka da÷ÕtÕm úirketinin úebekesine ba÷lanma
Malum oldu÷u üzere Türkiye 2004 tarihli YPK
kararÕ ile 21 da÷ÕtÕm bölgesine ayrÕlmÕútÕr. Bu
ayrÕm esas olarak iller bazÕnda yapÕlmÕútÕr
(KCETAù’Õn lisans bölgesinde Sivas ilinden
bazÕ köyler de bulunmaktadÕr). Bu ayrÕm, co÷rafi
bölgelerin belirlendi÷i 1941 tarihli Türkiye Co÷rafya Kongresi’nde illeri iki farklÕ bölgeye bölen
(örne÷in Kahramanmaraú’Õn bir kÕsmÕ Akdeniz,

2.2) Mücbir sebepler
øletim veya da÷ÕtÕm úebekesinde kesintilere yol
açan; do÷al afetler ve salgÕn hastalÕklar, savaú,
nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmalarÕ, saldÕrÕ, terör hareketleri
ve sabotajlar, grev, lokavt veya di÷er memur ve
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cunu do÷urmaktadÕr. Çok boyutlu bir problemin
düzenleyici kurum aya÷Õnda daha fazlasÕnÕ beklemek do÷ru de÷ildir. Toplumsal problemlerde
aslolan kolektif hareket etmek ve problemleri
minimize etmektir.

iúçi hareketleri gibi olaylar mücbir sebep kapsamÕndadÕr. Özellikle do÷al afetler veya zorlu kÕú
koúullarÕ sÕklÕkla kesintilere neden olmaktadÕr.
ùebeke tasarÕmÕ bölgesel özellikler dikkate alÕnarak (buz yükü bölgelerine göre) gerçekleútirilmiú olsa bile, ola÷andÕúÕ zamanlarda yaygÕn kesintiler oluúabilmekte ve müdahale imkanlarÕ
normal koúullara göre yapÕlandÕrÕlmÕú olan da÷ÕtÕm úirketleri, müdahalede geç kalabilmektedir.
BazÕ ülkelerde belli sayÕda kullanÕcÕyÕ (örne÷in
10 bin kullanÕcÕ) birden etkileyen kesinti halleri
da÷ÕtÕm úirketi için istisnai durum kabul edilebilmektedir.

4) Güler Yüzlü Hizmet Verilmemesi, Bilgilendirme YapÕlmamasÕ (Muhatap: Da÷ÕtÕm ùirketleri-Görevli Tedarik ùirketleri)
Ça÷rÕ Merkezi/Müúteri Merkezi/Tahsilat NoktasÕ
gibi hizmet kanallarÕnda, her sektörde karúÕlaúÕlabilecek olan tatminkar hizmet alamama olgusuna elektrik da÷ÕtÕm ve tedarik iúinde de karúÕlaúÕlmaktadÕr. Rekabetin oldu÷u yerde rekabetin,
olmadÕ÷Õ yerde düzenlemelerin ve nihayetinde
hakkÕnÕ bilen ve koruyan müúterilerin varlÕ÷Õ ile
bu sorunlar minimize edilebilir.

2.3) DÕú etkenler
Kimi zaman üçüncü úahÕslarÕn müdahalesi veya
dikkatsizli÷i, kazalar, hayvanlar, a÷aç dallarÕ
gibi faktörler de kesintilere neden olmaktadÕr.

5) Teknik Parametrelerin Bozuklu÷u
(Muhatap: Da÷ÕtÕm ùirketleri)
Eskiyen hat ve ekipmanlar, üçüncü taraflarÕn
(iletim sisteminden kaynaklananlar dahil) müdahalesi, arz yetersizlikleri, özellikle bazÕ bölgelerde çÕ÷rÕndan çÕkan elektrik hÕrsÕzlÕ÷Õ vb. nedenlerde teknik parametrelerde bozulmalar yaúanmaktadÕr. KullanÕcÕlarÕn ölçüm taleplerinin
Elektrik Da÷ÕtÕmÕ ve Perakende SatÕúÕna øliúkin
Hizmet Kalitesi Yönetmeli÷i kapsamÕnda ve
26/12/2013 tarihli ve 4799 sayÕlÕ Kurul KararÕnda belirtilen esaslara uygun úekilde karúÕlanmasÕ
gerekmektedir.

3) KayÕp-Kaçak ùikayetleri
Genellikle bu konudaki úikayetler “neden kayÕpkaçak bedeli ödüyorum” minvalindedir. Özünde
haklÕ úikayetlerdir. Fakat, öncelikle teknik kayÕplarÕ ayrÕ tutmak gerekti÷ini belirtelim. KaçÕnÕlmaz olarak úebekede belli oranda teknik kayÕp
söz konusu olacaktÕr. Bu oranÕn aúa÷Õ çekilmesi
de úebekenin genel olarak iyi durumda olmasÕ ile
yakÕndan iliúkilidir.
Di÷er taraftan, hÕrsÕzlÕk meselesi ise belli oranda
da÷ÕtÕm úirketi sorumlulu÷una bÕrakÕlmakta ve
yÕllar içerisinde konunun daha fazla oranda da÷ÕtÕm úirketinin sorumlulu÷una geçmesi esasÕna
dayanan hedef uygulamasÕ adil sayÕlabilecek bir
çözümdür. Da÷ÕtÕm iúi rekabete açÕk olsaydÕ,
firmalar kayÕp-kaça÷Õ azaltarak elde edecekleri
maliyet avantajÕnÕ fiyatlamalarÕnda kullanacaklar
ve böylece kayÕp-kaça÷Õ düúürme yarÕúÕ ortaya
çÕkacaktÕ. Do÷al tekel halinden dolayÕ, düzenleyici kurumun verdi÷i hedeflere do÷ru úirket kendisiyle yarÕúmaktadÕr. Bu yarÕú ile, hedefin altÕnda kalmasÕ (hedefe göre daha yüksek kayÕpkaçak oranÕ) zarar, üstüne çÕkmasÕ ise kar sonu-

6) Cihaz HasarÕ (Muhatap: Da÷ÕtÕm ùirketleri)
Üçüncü taraf müdahalesi ile veya úebeke iúletiminden kaynaklÕ olarak teknik parametrelerde
yaúanan ani de÷iúimler sonucunda cihaz hasar-

larÕ da meydana gelebilmektedir. KullanÕcÕlarÕn Elektrik Da÷ÕtÕmÕ ve Perakende SatÕúÕna øliúkin Hizmet Kalitesi Yönetmeli÷inin
26 ncÕ maddesi çerçevesinde haklarÕnÕ aramalarÕ gerekmektedir.

39

Enerji PiyasasÕ Bülteni Mart-Nisan 2014

7)Abonelikle ølgili ùikayetler (Muhatap:
Görevli Tedarik ùirketleri)
Ba÷lantÕsÕ yapÕlmÕú bir kullanÕm yerinde ev
sahibi ya da kiracÕlarÕn görevli tedarik úirketinden elektrik satÕn almak üzere yapmalarÕ
gereken abonelik iúlemleri de úikayet konusu
olabilmektedir.

elektri÷in fiyatÕ veya faturada yer alan tarife kalemleri úikayet konusu olabilmektedir.
13) Vergi, fon, harç vb. úikayetleri (Muhatap:
Maliye BakanlÕ÷Õ, TRT, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ)
Vaktiyle bir úekilde mevzuata girmiú ve kolay
kolay de÷iúmesi de beklenmeyen ilave maliyet
kalemleri vatandaúÕn tepkisini çekebilmektedir.

8)Deplase Talepleri (Muhatap: Da÷ÕtÕm
ùirketleri)
Bu tarz iúlerin bedelinin talep eden taraftan
tahsili gerekmektedir. Bununla ilgili, kurumsal taleplerde karúÕlÕklÕ iliúkilerden ötürü uygulamada zorluklarla karúÕlaúÕldÕ÷Õ görülmektedir.
BazÕ deplase taleplerinde, basitçe bir dire÷in
bir yerden bir yere nakledilmesi gibi görülen
bir iúin kamulaútÕrma boyutu ile karúÕlaúÕlabilmektedir.

14) Güvence Bedeli ùikayetleri (Muhatap:
Görevli Tedarik ùirketi)
Tahsil edilen miktar, abonelik bitiminde vakitli
iade yapÕlmamasÕ vb. úikayetler oluúmaktadÕr.
15) Eski Borcun Yeni Aboneden Talebi
(Muhatap: Görevli Tedarik ùirketi)
Tüzel kiúilerde suiistimal edilen yeni abonelik ya
da kendi adÕna abone olmayan (usulsüz kullanÕm
sayÕlmaktadÕr) kiúilerin úikayetleri ortaya çÕkmaktadÕr.

9) AydÕnlatma ùikayetleri (Muhatap: Da÷ÕtÕm ùirketi)
Yeterli aydÕnlatma yapÕlmadÕ÷Õna iliúkin úikayetler söz konusu olabilmektedir.

16) Baúka KullanÕm Yerinin Borcundan DolayÕ Kesme øúlemi (Muhatap: Görevli Tedarik
ùirketi)
ùark insanÕnÕn úaúÕrtÕcÕ davranÕú biçimleriyle
yüzleúti÷imiz bir vaka örne÷idir bu. Kiúinin ticarethane vb. yerlerdeki borcundan ötürü, mesken
aboneli÷inin elektri÷inin kesilmesi. Bu konuda
EPDK, meskenleri koruyucu yönde görüú oluúturmuútur.

10) Sayaç Okuma ùikayetleri (Muhatap:
Da÷ÕtÕm ùirketi)
YanlÕú okuma, erken okuma, geç okuma,
faturanÕn gelmedi÷ine dair úikayetler vb. bu
türden úikayetlerdir.

17) Fiilen kesme ba÷lama yapÕlmadÕ÷Õ halde
kesme ba÷lama bedeli tahsili (Muhatap: Da÷ÕtÕm ùirketi)
Sözün bitti÷i yerdir.

11) Sayaç Yeri ùikayetleri (Muhatap: Da÷ÕtÕm
ùirketi)
SayacÕn kolay okunmasÕ ile güvenli÷inin sa÷lanmasÕ arasÕndaki dengenin sa÷lanmasÕnda zaman
zaman taraflar arasÕnda uyuúmazlÕklar çÕkmaktadÕr.

18) FaturanÕn Tebli÷ Süresi (Muhatap: Görevli Tedarik ùirketleri ve onun adÕna iúlem
yapan Da÷ÕtÕm ùirketleri)
Özellikle kamu kurumlarÕ gibi ödeme iúlemleri
belli bir prosedür isteyen yerlerin úikayetleri
ulaúmaktadÕr.

12) Tarife ùikayetleri (Muhatap: EPDK)
Sudan sonra en lüzumlu meta diyebilece÷iniz
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19) Ödeme Güçlü÷ü ùikayeti (Muhatap/lar:
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ, Aile ve
Sosyal Politikalar BakanlÕ÷Õ vb.)
Tarifeye müdahale edilmemesi prensibi kapsamÕnda do÷rudan geri ödeme mekanizmasÕnÕn
iúletilmesi hakkÕnda úikayetler oluúabilmektedir.

mada vatandaúÕn hakkÕnÕ aramada ve ö÷renmede
yeterince iútahlÕ oldu÷u ve ilgili taraflarÕn da bu
konuda yeterli düzeyde iúin içinde olduklarÕ söylenemez.
2) Da÷ÕtÕm ve Görevli Tedarik ùirketlerinin
Yönetim AnlayÕúÕnÕn De÷iútirilmesi
Kamu hizmeti niteli÷i olan bir iú kolunda, hele
de rekabet yok veya kÕsÕtlÕ ise, iúletmecili÷in
özünde yer alan kar motivasyonunun dengelenmesi gere÷i ortadadÕr. Bunu yaparken, kamu
otoritesinin düzenleme ve yaptÕrÕm yoluyla yaptÕ÷Õ müdahaleler kadar çalÕúma anlayÕúÕnda ortaya çÕkacak pozitif yönelimin de önemli oldu÷u
düúüncesindeyim. Bir meselenin zor ve maliyetli
yoldan çözülmesindense, kolay ve herkesi mutlu
edecek bir yoldan çözülmesi daha akÕllÕcadÕr.

20) Kendi AdÕna Abonelik Zorunlulu÷u
(Muhatap: Görevli Tedarik ùirketleri)
Mevzuatta böyle bir zorunluluk vardÕr. Esasen
bunun esnetilebilir olmasÕ gerekir. Uygulamada
takibi zor bir iútir ve fiilen çok fazla usulsüz kullanÕm mevcuttur.
21) Abonelik Belgelerinde Yaúanan Sorunlar
(Muhatap: Görevli Tedarik ùirketleri)
øskan ruhsatÕ (yapÕ kullanÕm izin belgesi), inúaat
ruhsatÕ vb. belgeler, bunlara göre de÷iúen abone
tipleri (tarife uygulama esaslarÕ ile tespit olunmuútur), geçmiú dönemden gelen yasal istisnalar, yayla ve meralarÕn durumu gibi hususlar úikayet kayna÷Õ olmaktadÕr.

3) Planlama
ømar alanÕ içinde, bedeli vatandaúÕn karúÕlamasÕ
ve daha sonra geri almasÕ seçene÷inin kullanÕlmasÕna izin verilmemelidir. østisnai durumlar
için izin verilen bir esnekli÷in asli uygulama
haline gelmesi herkesin zararÕna olacaktÕr. Kuúku yok ki, imar de÷iúikliklerinin öngörülebilir
bir geliúme izlememesi, elektrik da÷ÕtÕm úirketlerinin kusuru olmayan dÕúsal nedenler arasÕnda
olup bu hususun çözümü de sektörün dÕúÕndadÕr.

22) Sanayi Sicil Belgesi (Muhatap: Görevli
Tedarik ùirketleri)
Tarife uygulama esaslarÕ gere÷i yÕllÕk vizeletme
ve beyan etme gereklili÷i olan bu belge, ihmal,
uyarÕ bekleme vb. sebeplerle yapÕlmamakta, çok
sonradan geriye dönük iúlem tesis edilmesi söz
konusu olmaktadÕr. Bazen vizeletme gecikti÷inde, tarife de÷iúiklik talebiymiú gibi de÷erlendirilerek sanayi tarifesine geçiú bir tarife dönemi
geciktirilmekte ve ihtilaflar oluúmaktadÕr.

4) YatÕrÕm TutarlarÕnÕn Analizi
Özellikle yo÷un úikayet ulaúan bölgelerin yatÕrÕm planlarÕnÕn onaylanmasÕ aúamasÕnda, bu úikayetlerin çözümüne yönelik olarak ne tür önlemlerin düúünüldü÷ü konusunda sorgulayÕcÕ bir
yaklaúÕma gidilebilece÷i düúünülmektedir. Ancak bunun istisnai bir uygulama olmasÕ, yani
düzenleyici kurumunun yatÕrÕmlarÕn yerindeli÷i
hususuna girmekten mümkün mertebe imtina
etmesi gerekti÷i de not edilmelidir.

III- Çözüm Önerileri
1) VatandaúÕn HaklarÕnÕ Bilmesi ve Hukuki
Yollar Da Dahil HakkÕnÕ AramasÕ
VatandaúÕn hakkÕnÕ daha çok bilmesi ve hak aramada daha cesur olmasÕ hizmet verenleri daha
iyiye do÷ru yönlendirecektir. Bu konuda düzenleyici kurum ve tüketici örgütleri dahil olmak
üzere her kesime görevler düúmektedir. Uygula-

5)øúletme Giderleri Konusunun Yeniden De÷erlendirilmesi
Mevcut tarife metodolojisi ile elektrik da÷ÕtÕm
úirketlerinin verimli iúletmecili÷i teúvik edilmek-
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te, iúletme giderleri onaylandÕktan sonra ortaya
çÕkan gerçekleúme, düzeltmeye konu edilmemektedir. Bu yöntemde iúletme giderlerinin, kötü
hizmet pahasÕna kÕsÕlmamasÕ için metodolojide
de÷iúikliklere gidilebilir.
6) Ödeme Güçlü÷ü Olan Vatandaúlar øçin
Do÷rudan Geri Ödeme ømkânlarÕ
Kuúkusuz güvenilir bir yoksulluk haritasÕnÕn çÕkarÕlamadÕ÷Õ bir ülkede, hak etmedi÷i halde sosyal yardÕmlardan faydalanan kötü niyetli kiúiler,
gerçekten do÷rudan desteklemeye ihtiyacÕ olan
vatandaúlarÕn hakkÕnÕ ihlal ederler. Tarife aúamasÕnda bir müdahalenin yapÕlmamasÕ, bunun yerine do÷rudan ödeme yapÕlmasÕ hem AB mevzuatÕndan hem de 6446 sayÕlÕ Kanunda yer alan bir
ilkedir. Ancak, uygulamanÕn ne kadar iyi oldu÷u
her zaman tartÕúÕlabilir.
7) Kurumlar ArasÕ Koordinasyonun øyileútirilmesi
BøMER, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ,
da÷ÕtÕm úirketleri üçgeninde vatandaúÕn yorulmamasÕ için, do÷rudan elektronik baúvurularÕn da÷ÕtÕm/görevli tedarik úirketine iletildi÷i ve çözümsüzlü÷ün takip edildi÷i bir mekanizmanÕn
kurulmasÕnÕn uygun oldu÷u düúünülmektedir.
8) ùirket/EPDK/Vatandaú øletiúiminin øyileútirilmesi ve Denetim MekanizmasÕ øúlerli÷inin
ArttÕrÕlmasÕ
Özellikle ülkemizdeki abone sayÕsÕnÕn çok yüksek oldu÷u düúünüldü÷ünde, bu iletiúimin önemi
daha iyi görülecektir. øú yo÷unlu÷u altÕnda etkin
çalÕúamayan kurumlar, úirketler ve derdine çare
bulamayan mutsuz vatandaúlar herkesin kaybetti÷i bir manzaranÕn resmidir. Bu nedenle, úikayetlerin gerekti÷inde örnekleme yoluyla denetim
konusu yapÕldÕ÷Õ, yo÷unlaúan úikayet konularÕnÕn
ve bölgelerinin özel olarak izlenmesinin sa÷landÕ÷Õ bir yapÕnÕn kurulmasÕnda fayda görülmektedir. EPDK’nÕn aktif ve proaktif davranarak uygulamada oluúan problemlere karúÕ yeknesak ve

mevzuatÕn ruhuna uygun uygulamalar yapÕlmasÕnÕ sa÷layacak tebli÷lerde bulunmasÕ önerisi de
dikkate alÕnmalÕdÕr.
9) Tedarikçi De÷iútirmenin Teúviki
Bu teúvik, ayrÕútÕrma mantÕ÷ÕnÕ da÷ÕtÕm úirketigörevli tedarik úirketi iliúkisini öne çÕkaran bir
yaklaúÕmla hem da÷ÕtÕm hem de perakende satÕú
segmentinde hizmet kalitesini arttÕrmaya yönelik
bir aracÕn kullanÕlabilmesi imkanÕnÕ verebilir. Bu
yapÕda, tüketicinin elindeki tedarikçi de÷iútirme
seçene÷i, hizmetinden memnun olmadÕ÷Õ da÷ÕtÕm
úirketine karúÕ bir yaptÕrÕm gücü haline gelmektedir.
10) Bilgilendirme YapÕlmasÕ
Kimi zaman iki dakikalÕk bir izahat vatandaúÕ
tatmin etmektedir.Neyi, niçin yaptÕklarÕnÕ ya da
yapmadÕklarÕnÕ veyahut yapamadÕklarÕnÕ úifahi
olarak ya da yazÕlÕ iletiúim ve tek taraflÕ bilgilendirici yayÕnlar yoluyla ilettiklerinde, úirketler ile
müúteriler arasÕndaki problemlerin asgariye indirilmesinin mümkün oldu÷u söylenebilir.
IV- Son Söz
Kuúkusuz da÷ÕtÕm/perakende satÕú úirketlerinin
de vatandaútan úikayetleri vardÕr. Tüzel kiúili÷i
de÷iútirip tekrar abone olan ve úirkete borcu sürekli artan kötü niyetli kullanÕcÕlar, iç tesisat arÕzalarÕndan da÷ÕtÕm úirketini sorumlu tutan kullanÕcÕlar, kendisinden beklenen iúletme ve bakÕm
sorumlulu÷una özen göstermeyen kullanÕcÕlar
vb. örnekler bu cümledendir. Bu tarz istisnalar
kuúkusuz söz konusu úirketlerin performansÕ
ölçülürken ayÕrt edilmelidir. Bununla birlikte,
iliúkinin yönü ekseriyetle úikayet eden mutsuz
müúterilerden da÷ÕtÕm/görevli tedarik úirketine
úikayet úeklinde olmaktadÕr.
AslÕnda müúteri úikayetleri, performansÕnÕ de÷erlendirmek isteyen firmalar için en ucuz geribildirim mekanizmasÕnÕ sunmaktadÕr. Bu anlayÕúla,
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geçmiúten gelen birikmiú problemlerin ardÕna
saklanmak yerine daha kaliteli bir gelece÷i inúa
etmek için bütün taraflarÕn iúbirli÷i içerisinde
çalÕúmalarÕ halinde herkesin kazandÕ÷Õ bir yapÕya
ulaúÕlabilece÷i düúüncesindeyim.

øLAVE OKUMA ÖNERøLERø
1) Elektrik Da÷ÕtÕmÕ ve Perakende SatÕúÕna øliúkin Hizmet Kalitesi Yönetmeli÷i.
2) 26/12/2013 tarihli ve 4799 sayÕlÕ EPDK KararÕ.
3) Karpuz FaturasÕ ve Elektrik FaturasÕ Üzerine
Bir KarúÕlaútÕrma (Enerji PiyasasÕ Bülteni SayÕ:
19).
4) Her ùikayet Bir Arma÷andÕr (Orjinal isim: A
Complaint Is A Gift), Claus Moller, Janelle
Barlow, Rota YayÕnlarÕ.
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KAÇAK ve USULSÜZ ELEKTR7K MÜCADELES7NE TÜRK CEZA
KANUNU’ NDA MEVCUT ENGELLER
Muhsin ERSOY
Usulsüz elektrik enerjisi tüketimi ise;
“Müúterinin;
a)
Ölçme noktasÕndan sonraki kendi elektrik
tesisatÕndan üçüncü úahÕslara elektrik enerjisi
vermesi,
b)
Kendi adÕna perakende satÕú sözleúmesi
olmadan daha önceki müúteri adÕna düzenlenen
ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik
enerjisi tüketmesi,
c)
Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz oldu÷u
halde ilgili tüzel kiúilere haber vermeden elektrik
enerjisi tüketmesi,
d)
Da÷ÕtÕm lisansÕ sahibi tüzel kiúi tarafÕndan
7 nci madde çerçevesinde yapÕlmasÕ gereken
ba÷lantÕ iúleminin tamamlanmasÕnÕ beklemeksizin, tüketiminin do÷ru tespit edilmesini engellemeyecek úekilde ba÷lantÕ yapmasÕ/yaptÕrmasÕ,
e)
ølgili tüzel kiúilere yapÕlmÕú baúvuru olmaksÕzÕn, bulundu÷u abone grubunun kapsamÕ
dÕúÕnda elektrik enerjisi tüketmesi,
f)
Güç trafosunu de÷iútirdi÷i halde ilgili tüzel kiúilere durumu yazÕlÕ olarak onbeú gün içerisinde bildirmemesi,
g)
9 uncu maddede belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmemesi,
h)
Kesilen elektri÷i yükümlülüklerini yerine
getirdikten sonra da÷ÕtÕm lisansÕ sahibi tüzel kiúinin izni dÕúÕnda açmak, hallerinde, usulsüz
elektrik enerjisi tüketmiú sayÕlÕr. Ancak; (b), (c)
ve (e) bentlerinde tanÕmlanan hallerde, usulsüz
elektrik enerjisi tüketimi tespitinden önce ilgili
tüzel kiúilere baúvuruda bulunulmuú olmasÕ ve
bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz elektrik
enerjisi tüketimine iliúkin hükümler uygulanmaz.

Kanun ve ilgili mevzuat ba÷lamÕnda; Kaçak
elektrik; Da÷ÕtÕm sistemine veya sayaçlara veya
ölçü sistemine ya da tesisata müdahale edilerek,
eksik veya hatalÕ ölçüm yapÕlmasÕ veya hiç ölçülmeden veya yasal úekilde tesis edilmiú sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykÕrÕ bir úekilde
elektrik enerjisi tüketilmesi, Usulsüz elektrik
ise; tüketimin do÷ru tespitini engellemeyen bir
úekilde sayaç ve ölçü devreleri normal çalÕúÕyor
iken yapÕlan usulsüz bir eylemdir.
Yürürlükte olan Elektrik PiyasasÕ Müúteri
Hizmetleri Yönetmeli÷inde Kaçak elektrik
enerjisi tüketimi; “Gerçek veya tüzel kiúilerin;
a)
Da÷ÕtÕm sistemine veya sayaçlara veya
ölçü sistemine ya da tesisata müdahale ederek,
tüketimin do÷ru tespit edilmesini engellemek
suretiyle, eksik veya hatalÕ ölçüm yapÕlmasÕ veya hiç ölçülmeden veya yasal úekilde tesis edilmiú sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykÕrÕ bir
úekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
b)
Da÷ÕtÕm lisansÕ sahibi tüzel kiúinin ilgili
mevzuata uygun olarak kesti÷i elektrik enerjisini, yükümlülüklerini yerine getirmeden da÷ÕtÕm
lisansÕ sahibi tüzel kiúinin izni dÕúÕnda açmasÕ,
kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.
Da÷ÕtÕm lisansÕ sahibi tüzel kiúi, kaçak tespit
süreci sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketimi
tespit edilen gerçek veya tüzel kiúilerin elektrik
enerjisini keserek mühür altÕna alÕr ve Cumhuriyet SavcÕlÕ÷Õna suç duyurusunda bulunur.” úeklinde düzenlenmiútir.
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(c) bendi çerçevesinde yapÕlan tespitte, sayaca
ve ölçü sistemine müdahale edilerek tüketimin
do÷ru tespit edilmesine engel olundu÷u yönünde
bir úüphenin bulunmasÕ durumunda sayaç sökülerek yerine uygun bir sayaç takÕlmak suretiyle
incelemeye alÕnÕr. ønceleme sonucunda sayaca
veya ölçü sistemine müdahale edilerek, tüketimin do÷ru tespit edilmesinin engellenmesi suretiyle, elektrik enerjisinin eksik veya hatalÕ ölçülerek veya hiç ölçülmeden tüketildi÷inin tespiti
halinde, 13 üncü madde hükümleri ( Kaçak
elektrik enerjisi tüketimi) uygulanÕr.
Usulsüz elektrik enerjisi tüketti÷i tespit edilen
müúterinin elektrik enerjisi, 15 inci madde uyarÕnca belirlenen ve Kurul tarafÕndan onaylanan
yöntemler çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, da÷ÕtÕm lisansÕ sahibi
tüzel kiúi tarafÕndan kesilir.

larÕna iliúkin tespitlerde, müúteriye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildi÷ini
belirten
kesme
ihbarÕ
bÕrakÕlÕr.”Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müúterinin dahil oldu÷u abone grubundan ait oldu÷u
yÕla iliúkin Kurul KararÕ ile belirlenen kesmeba÷lama ücretinin 5 (beú) katÕ ücret tahsil edilerek elektri÷i kesilir.” ifadesiyle tanÕmlanmÕútÕr.
Kaçak tespit süreci sonucunda kaçak elektrik
enerjisi kesilerek mühür altÕna alÕnÕr ve Cumhuriyet SavcÕlÕ÷Õna suç duyurusunda bulunmasÕ
gerektirir iken, usulsüz kullanÕmda 15 gün süre verilmesi ve akabinde yükümlülüklerini
yerine getirmeyen müúterinin elektrik enerjisinin kesilmesi gerekir.
29/06/2004 tarihli ve 5237 SayÕlÕ Türk Ceza
Kanununda 02/7/2012 tarihinde yapÕlan de÷iúiklikten önceki HÕrsÕzlÕk baúlÕklÕ 141’inci
Maddesinin – “(1) Zilyedinin rÕzasÕ olmadan
baúkasÕna ait taúÕnÕr bir malÕ, kendisine veya baúkasÕna bir yarar sa÷lamak maksadÕyla bulundu÷u
yerden alan kimseye bir yÕldan üç yÕla kadar hapis cezasÕ verilir.
(2) Ekonomik bir de÷er taúÕyan her türlü
enerji de, taúÕnÕr mal sayÕlÕr.” úeklinde ve

Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi tüketimine
yönelik ortak hükümler
MADDE 15 (1) Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanÕmÕna iliúkin olarak;
a) Tespit,
b) Süre,
c) Tüketim miktarÕ hesaplama,
d) Tahakkuk,
e) Ödeme, yöntemleri ile di÷er usul ve
esaslar, ilgili görevli perakende satÕú úirketinin
de görüúü alÕnarak, da÷ÕtÕm lisansÕ sahibi tüzel
kiúiler tarafÕndan belirlenerek Kuruma sunulur
ve Kurul onayÕ ile uygulamaya konulur. Bu yöntemlerde Kurul onayÕ olmaksÕzÕn de÷iúiklik yapÕlamaz.” hükümlerini haizdir.

Nitelikli hÇrsÇzlÇk baçlÇklÇ 142’nci Maddesi
“ ȋͳȌ ÇÇÇǢ
f) Elektrik enerjisi hakkÕnda, iúlenmesi hâlinde, iki yÕldan beú yÕla kadar hapis cezasÕna hükmolunur.” úeklinde bir hükme sahip oldu÷u görülmektedir.
Ancak, 5237 SayÕlÕ Türk Ceza Kanununda
02/7/2012 tarihinde yapÕlan de÷iúiklikle Nitelikli hÕrsÕzlÕk olarak tanÕmlanan elektrik ÇalÕnmasÕ
metni Kanun kapsamÕndan çÕkartÕlmÕú ve KarúÕlÕksÕz yararlanma baúlÕklÕ 163’üncü Maddesi
“ (3) (Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) Abonelik
esasÕna göre yararlanÕlabilen elektrik enerjisinin, suyun veya do÷al gazÕn sahibinin rÕza-

EPDK tarafÕndan yürürlü÷e konulan “Kaçak ve
Usulsüz Elektrik Enerjisi KullanÕlmasÕ Durumunda YapÕlacak øúlemlere øliúkin Usul ve
Esaslar” da Usulsüz Elektrik Enerjisi KullanÕmÕnÕn müeyyidesi “KullanÕm yerinde yapÕlan
kontrollerde, Elektrik PiyasasÕ Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷inin 14 üncü maddesi kapsamÕnda tanÕmlanan usulsüz elektrik enerjisi kullanÕm-
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ri uyarÕnca bir úeyin saklanmasÕnÕ veya varlÕ÷ÕnÕn aynen korunmasÕnÕ sa÷lamak için konulan mührü kaldÕran veya konuluú amacÕna
aykÕrÕ hareket eden kiúi, altÕ aydan üç yÕla
kadar hapis veya adlî para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. (bu fiil abonesiz kullanÕmda yoktur)
mühür
bozma
suçu
da
iúlenmiúse,
suç duyurusunda mühür bozmaya da vurgu yapÕlÕrsa, karúÕlÕksÕz yararlanma nedeniyle dava açÕlmasa bile mühür bozma nedeniyle dava açÕlabilmektedir.

sÕ olmaksÕzÕn ve tüketim miktarÕnÕn belirlenmesini engelleyecek úekilde tüketilmesi halinde kiúi hakkÕnda bir yÕldan üç yÕla kadar hapis cezasÕna hükmolunur. ùeklinde ek madde
ilavesi yapÕlmÕú ve
Etkin piúmanlÕk baúlÕklÕ
168 Maddesi (5) (Ek: 2/7/2012 – 6352/84
md.) KarúÕlÕksÕz yararlanma suçunda, fail,
azmettiren veya yardÕm edenin piúmanlÕk
göstererek ma÷durun, kamunun veya özel
hukuk tüzel kiúisinin u÷radÕ÷Õ zararÕ, soruúturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davasÕ açÕlmaz; zararÕn hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte
birine kadar indirilir. Ancak kiúi, bu fÕkra
hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.
düzenlemesi ise kaçak elektrik mücadelesini tamamen zorlaútÕrmÕútÕr.

Türkiye’de bazÕ yerlerde lokalleúmiú ve çok yüksek oranda seyreden kaçak elektrik tüketiminin
engellenmesi artÕk bir milli politika haline gelmelidir. Yoksa bu úekilde bir elektrik tedarik
sürdürülebilirli÷i mümkün de÷ildir ve karúÕlÕksÕz
ve kontrolsüz bu elektrik tüketimi sonucunda
büyük kaoslar oluúacaktÕr.

Bir olaya müúahhas bir misal verilirse; Traktör
römorku üzerinde trafo postasÕ tesis eden ve
enerji nakil hattÕna kanca atarak elektrik çalarak
tarÕmsal sulama yapan ve Da÷ÕtÕm úirketi elemanlarÕnca yakalanan bir kiúi piúmanlÕk gösterip
zararÕ tazmin etmesi halinde hakkÕnda kamu davasÕ açÕlmamakta ve bu husus ancak 3 kez tekrarlanÕnca hakkÕnda dava açÕlmaktadÕr. Bu kadar
açÕk bir olayda, kanun hÕrsÕzlÕ÷Õ bilmeksizin sanki teúvik etmekte ve hÕrsÕzlarÕn moral gücünü
yükseltmektedir. Oysa adli siciline hÕrsÕzlÕk failinin iúlenmesi hususu o insanÕ caydÕran en önemli
argümandÕr ve Kanun adeta bu kamu hizmeti
olan kaçak mücadelesini açÕkça kendisi engellemektedir.

02/07/2012 tarihinden önce 5237 sayÕlÕ Kanuna
göre (Mülga) Elektrik enerjisi hÕrsÕzlÕ÷Õ, iki
yÕldan beú yÕla kadar hapis cezasÕna matuf
“nitelikli hÕrsÕzlÕk” suçu iken bu tarihte yapÕlan
de÷iúiklikle kapsamdan çÕkarÕlmÕú, bu durum
kaçak elektrik mücadelesine büyük sekte vurmuútur. Bu mülga durumun, Kanun önerisi yapÕlarak tekrar buna paralel Kanun hükmü düzenlenmesi durumunda Kaçak elektri÷in önlenmesi
mücadelesinde çok daha etkin olunaca÷Õ aúikardÕr.(03/02/2014).

Görüldü÷ü üzere, Mevcut Türk Ceza Kanununa
göre Cumhuriyet SavcÕsÕ tarafÕndan henüz davayÕ açmadan úüpheli zararÕ karúÕladÕ÷Õnda dava
açÕlmÕyor, ama e÷er úüpheli zararÕ ödememiúse,
bunun takipçisi olup savcÕlÕ÷Õn dava açmasÕ sa÷lanabilmektedir.
AyrÕca, Mühür bozma baúlÕklÕ 203’üncü maddesi - (1) Kanun veya yetkili makamlarÕn em-
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COMPAR7SON OF NATURAL GAS MARKETS OF U.S. AND TURKEY
Burak TÜFEKÇ7O)LU
62 cities out of 81 has natural gas today and the
city distributions are still going on most of those
cities.

1.Introduction
The comparison of U.S. and Turkey`s natural
gas markets seems weird. The idea of comparison generally refers trying to find out the differences 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.

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 import 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 negotiate 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 operator BOTAS (governmentally owned company)
which also run the transmission line in Turkey, performed 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 contracts amounts in million cm3 and the companies now
holding the contracts.

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 problems 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 participate the market. Today, distribution, LNG
and CNG distribution and transportation sectors
are almost completely run by private companies.
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Licensee
Shell Enerji A.S.
Bosphorus Gas Cor-

Quantity
250

tion of natural gas and oil in Turkey, at the
beginning of 2000s the budget for exploration 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 going on under the collaboration with Exxon,
Chevron, BP and Petrobras companies.
Since the exploration is relatively new for
Turkey these kinds of experiences have important 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.

750

poration A.S.
Enerco Enerji San.

2500

Ve Tic. A.S.
Avrasya Gaz A.S.

500

The companies started import activities, including Shell Enerji A.ù. in 2007, Bosphorus Gaz
Corporation A.ù. on 3 January 2009, Enerco
Enerji Sanayi ve Ticaret A.ù. and Avrasya Gaz
A.ù. 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.

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 Degirmenkoy 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

In such an environment Turkey tries to determine 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 economy is less fragile and more stable and the government has started allocate more budget to exploration 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-
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project is the Salt Lake Natural Gas Storage
Project. The Salt Lake Natural gas Underground 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 required, 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 Anatolian Region and to meet the gas supply deficit 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 following decade the distributions companies are
expected to complete their infrastructure
construction and in CNG sector with the

more vehicles using natural gas are introduced on the roads domestic sales are expected to increase slightly. Even today in big
cities like Istanbul and Ankara some municipalities 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 estimates 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 potential areas for unconventional gas in Turkey
founded two edges of the country diagonally: southeast and northwest. The potential
areas can be seen in the following map:
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development could contribute to Turkey`s energy independence.

South east region which is shown with orange
color is also the primary oil production region of
the Turkey and not surprisingly the North WestThrace basin part is the primary natural gas production 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. However, the prospective area exhibits heavy faulting
which may lead significant development risks.
In this region TPAO has partnership with Canadian-based exploration firm Transatlantic Petroleum which will be helpful to TPAO about shale
gas drilling and experienced personnel.

3.Comparison of Turkey with U.S.
x In the distribution market U.S. has developed
infrastructure in most of the cities and no big
new expansion of the city distribution network construction is expected while in Turkey the city distribution pipelines is still under construction and not complete yet. However, 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 unconventionally generated gas from production fields to
the consumers. Turkey has been developing
some feasibility studies on international transmission pipelines related with international
projects like NABUCCO. In 2012, Turkey
signed Trans Anatolia Natural Gas Pipeline
agreement with Azerbaijan to transport Azerbaijan natural gas to Europe with Trans Anatolia 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.

Thrace Basin region has 85 % of national conventional 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 respectively. 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 methane 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 nitrates. But many scientists claim the nitrates containing important amount of natural gas.

x 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 region to import LNG but today only one of
those facilities has been built and the facility
is used for unconventional generated gas export 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.

Although, until today there is no shale gas well
operating, with estimated technically recoverable shale gas resources of 15 Tcf, successful
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x Unconventional

work to audit and monitor of those responsibilities of distribution companies. However, a single
agreement between distribution and pipeline
companies may solve all the problems as happen
in U.S.

gas generation in U.S.
reaches almost 25 % of total dry gas production 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.
x Technically recoverable gas in U.S. is 862
Tcf while in Turkey it is just 15 Tcf.
x U.S. annual consumption is around 23 Tcf
while Turkey consumes 1.25 Tcf natural gas
in a year.

There are also some popular discussion subjects
regarding the shale gas booming, may be important if Turkey also start to generate its own national unconventional natural gas resources. I
summarized those subjects into three categories:
export, environment and manufacturing.

4. Further Considerations
The distribution companies in U.S. are not responsible for the construction of the pipelines.
This is big difference with Turkey. Since in Turkey 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 administration licenses distribution companies has to employ construction related personnel and allocate
a budget and their time even they hire some contactor companies to build the network for them.
Some distribution companies have their own
construction departments dealing with the construction of the pipelines. However, in both
cases the cost of the construction definitely increased 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 infrastructure. Because a running pipeline network
needs careful constant monitoring of flows and
pressures of the pipes, valves and regulation stations. Since those activities are duties of distribution companies in Turkey, a lot of effort and
time is consumed in my agency and in my daily

Every single year the proved unconventional
natural gas resource of U.S. expands. And a decade ago the country was importing natural gas
highly today the arguments start to focus on how
much of the shale gas generated should be exported. This single discussion subject even
shows us the big altering effect of recent developments.
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 generation 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 unconventional generation methods of “fracking underground”, has already made the shale gas controversial 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 potential to improve air quality, help boosting economy with low prices and increase national energy security for U.S. and maybe even Turkey.
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TORYUM
Barbaros NazŦm BAYRAKTAR [1], Osman bahin ÇEL7KTEN [2]

T

oryum (Th) 1828 de øsveçli Jöns
Berzelius tarafÕndan Norveç’te bulunmuútur, Thor øskandinav mitolojisinde
gök gürültüsü ve úimúek tanrÕsÕdÕr (sa÷da). Th
yer kabu÷unda 39. en yaygÕn bulunan element
olup Pb ve Mo kadar do÷ada bol bulunmaktadÕr.
ABD, dünyanÕn uydusu Ay ve Mars yüzeyinde
Toryum bulmuútur ve ay yüzeyinde bulunan dördüncü en yaygÕn elementtir.
Toryum [3], do÷ada 232Th
(toryum-232) izotopu olarak bulunur. 232Th kendili÷inden bölünme-fisyon
yapabilme yetene÷ine sahip de÷ildir. Bu yüzden
toryum nükleer reaktörlerde do÷rudan nükleer yakÕt olarak kullanÕlamaz.
Nükleer yakÕt olarak kullanÕlabilmesi için 232Th
izotopunun, bir nötron yutarak, fisyon yapabilen
(fisil) bir izotop olan 233U (Uranyum-233)'e dönüútürülmesi gerekir. 232Th'nin düúük enerjili
nötronlarla reaksiyonu (nötron yutumu) sonucunda, önce kararlÕlÕ÷Õ daha az olan 233Th izotopu oluúur.
233

YarÕlanma süresi 23 dakika olan Th, bir beta
parçacÕ÷Õ (ȕ-) yayarak, yarÕlanma süresi 27 gün
olan, 233 Pa (Protaktinyum-233)'e dönüúür.
233
Pa’de yine bir ȕ- parçacÕ÷Õ ve hemen ardÕndan
gama ÕúÕnÕ (Ȗ) yayarak fisil 233U izotopuna
(yarÕlanma süresi 163 bin yÕl) dönüúmektedir.
Böylece 232Th’den, 235U veya 239Pu (plütonyum239) gibi nükleer reaktörlede kullanÕlabilen fisil
bir maddeye dönüúmüú olur.

Toryum, atom altÕ
bir parçacÕk olan
nötron yuttu÷unda, yukarÕda da
anlatÕldÕ÷Õ gibi
bölünerek enerji
açÕ÷a
çÕkaran
uranyuma dönüúür.
Uranyum
bölünmesi sonucu
yeterli enerji açÕ÷a çÕkmasÕna ra÷men, reaksiyon
enerjinin sürekli açÕ÷a çÕkmasÕn sa÷layacak yeterli sayÕda nötron üretemez. Enerji üretimini
sürekli kÕlmak için, dÕúarÕdan bir düzene÷in sistemi nötron ile beslemesi gerekir. Bu düzenek ise
proton hÕzlandÕrÕcÕsÕ olabilir. Proton, nötron gibi
atom çekirde÷inde bulunan bir parçacÕktÕr. Örne÷in hidrojen atomunun çekirde÷i tek bir protondur. Elektrik yüklü olan proton yüksek potansiyel farkÕ altÕnda hÕzlandÕrÕlÕr. Protona hÕz kazandÕran bu cins düzeneklere hÕzlandÕrÕcÕ
(accelerator) denir.
Toryum dünyada uranyumdan daha fazla bulunur ama dünya üzerinde uranyum kadar homojen
da÷ÕlmamÕútÕr ve büyük rezervler geliúmekte
olan ülkelerde bulunur (Hindistan, Brezilya, Türkiye gibi). AyrÕca Toryum’un özelliklerine bakÕldÕ÷Õnda, yo÷unlu÷u uranyuma göre daha düúük,
ergime noktasÕ daha yüksek, ÕsÕl iletkenli÷i ise
uranyumun yaklaúÕk iki katÕdÕr.
Toryum yakÕt çevriminde, uranyum yakÕt çevrimine göre daha düúük miktarda plütonyum ve
di÷er trans-uranik elementler elde edilmektedir.
Toryum yakÕt çevrimi uranyuma göre daha dü-
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úük miktarda atÕk oluúturdu÷u için toryum yakÕt
çevrimini daha temiz olarak kabul edilmektedir.
AyrÕca düúük miktarda plütonyum oluúmasÕ da
nükleer silahlarÕn yayÕlmasÕnÕn önlenmesi için
önemli bir kÕstas olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Toryumun yakÕt olarak kullanÕlmasÕ ile çalÕúmalar 1950’li yÕllarda baúlamÕútÕr [4], [5]. Toryumun nükleer yakÕt olarak kullanÕlmasÕ ile ilgili
çalÕúmalar halen devam etmektedir. Ancak günümüzde toryumla çalÕúan ticarî ölçekli bir nükleer
reaktör bulunmamaktadÕr. Özetle dünya, U-Th
yol ayrÕmÕnda, zenginleútirme sÕrasÕnda 238U’in
yerine 232Th yerleútirmenin getirece÷i ekstra maliyet ve Dünya’da nükleer faaliyetlerin baúladÕ÷Õ
zamanlarda, nükleer bomba malzemesi eldesinin
daha kolay olmasÕ nedeniyle uranyum yakÕt çevrimi üzerinde çalÕúÕlmasÕ tercih edilmiútir [6].
Th Æ233U dönüúümünü sa÷lamak için daha
önceleri HÕzlÕ Üretken Reaktör (Fast Breeder
Reactor-FBR) teknolojileri üzerine çalÕúmalar
yapÕlmaktaydÕ. Günümüzde FBR çalÕúmalarÕnÕn
yanÕ sÕra 3. ve 4. nesil nükleer reaktör kor tasarÕmlarÕnda, (U-Th)O2 yakÕt çevrimine olanak
sa÷layan hafif su reaktör (Light Water ReactorLWR) tasarÕmlarÕ da bulunmaktadÕr. Bu tasarÕmlar FBR teknolojilerine alternatif olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu reaktör tasarÕmlarÕnda farklÕ
[U-Th]O2 yakÕt çevrimi yöntemleri kullanÕlarak
reaktörun devamlÕ olarak çalÕútÕrÕlmasÕnÕn mümkün olaca÷Õ yapÕlan akademik çalÕúmalarla ortaya konulmuútur [7].
232

Bununla birlikte U+Th çevrimleri üzerinde mevcut nükleer reaktörler teknolojileri için de çalÕúmalar yapÕldÕ÷Õ bilinmektedir (LWR’lerdeki kalp
yerleúimini çok az veya hiç de÷iútirmeden ThO2
peletlerinin kullanÕlmasÕnÕ mümkün kÕlan bir
sistem - Radkowski). Ülkemizde Akkuyu’ya kurulmasÕ planlanan Rus tasarÕmÕ basÕnçlÕ hafif su
reaktörü olan VVER reaktörlerinde de U+Th
kullanÕmÕna imkan veren konfigürasyonlar üze-

rinde teorik çalÕúmalar yapÕlmaktadÕr[8]. Ancak
mevcut LWR sistemlerinde yakÕt tasarÕmÕnÕ de÷iútirip yerine U-Th yakÕt yerleútirmek oldukça
zor ve pahalÕdÕr ama teknik olarak mümkündür.
Toryumlu yakÕt denemeleri 1960 yÕllarÕnÕn ortalarÕnda baúlamÕú olmasÕna ra÷men güç reaktörlerinde kullanÕlmasÕna 1976 yÕlÕnda baúlanmÕútÕr.
Almanya, Hindistan, Japonya, Rusya, øngiltere,
Norveç ve ABD’de araútÕrma/geliútirme çalÕúmalarÕ sürdürülmektedir. Almanya’da geliútirilen
300 MWe gücündeki toryum yüksek sÕcaklÕk
reaktörü, yarÕsÕndan fazlasÕ Th/U olan yakÕtla
1983–1989 yÕllarÕ arasÕnda baúarÕyla iúletilmiútir.
60 MWe Lingen kaynar sulu reaktöründe ise Th/
Pu tabanlÕ yakÕt test elemanÕ kullanÕlmÕútÕr.
ABD'de Shippingport reaktöründe, toryum tabanlÕ yakÕtlarÕn basÕnçlÕ su reaktörlerindeki kullanÕmÕ incelenmiú ve toryum kullanÕmÕnÕn iúletme stratejisi veya reaktör kalbi güvenlik sÕnÕrlarÕnÕ etkilemedi÷i sonucuna varÕlmÕútÕr. 1977–
1982 yÕllarÕ arasÕnda hafif sulu üretken reaktör
anlayÕúÕ da bu reaktörde baúarÕyla denenmiútir.
Hindistan, bizim gibi büyük toryum rezervlerine
sahip ülkelerden biridir. Hindistan uzun dönemli
nükleer enerji politikasÕnÕ ilerde toryumu yakÕt
olarak kullanabilecek úekilde belirlemiútir.
Kalpakkam prototip hÕzlÕ üretken reaktör (500
MWe) inúaatÕnÕn bu sene bitmesi (2014) ve iúletmeye alÕnmasÕ beklenmektedir. Bu reaktörde
uranyum-plütonyum oksit (mevcut BasÕnçlÕ AgÕr
Su Reaktörlerinden (Pressurizer Heavy Water
Reactors-PHWRs) geri kazanÕlan U-Pu) yakÕt
kullanÕlacak ve etrafÕnda toryum ve uranyum
yakÕtlÕ bir örtü (fisil malzeme üretken bölgesi)
olacaktÕr. Örtü bölgesinde üretilen fisil 233U ve
239
Pu Hindistan’da bol miktarda bulunan toryumun nihai kullanÕmÕnÕ sa÷layacaktÕr. Bu Hindistan'Õn iddialÕ toryum programÕnÕn ikinci adÕmÕdÕr.
Toryum do÷ada "Nadir Toprak elementleri” ile
birlikte bulunmaktadÕr. Nadir toprak elementleri
çÕkarÕlÕrken toryum da oldukça saflaútÕrÕlmÕú bir
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bir yan ürün olarak elde edilebilmektedir.

Grönland

54,000

32,000

Ülkemiz de toryum rezervi açÕsÕndan oldukça
zengindir. Baúta Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlü÷ü (MTA) olmak üzere, 1970’lerden
beri yapÕlan bir dizi araútÕrmanÕn sonucunda,
Türkiye'de Eskiúehir-Sivrihisar-KÕzÕlcaören yöresindeki nadir toprak elementleri ve toryum
kompleks cevher yata÷Õnda, ortalama tenörü %
0,24 [9] ThO2 olan yaklaúÕk 380.000 ton görünür
rezerv tespit edilmiútir [10]. Bu görünür rezerv
% 90 oranÕnda çÕkarabildi÷inde yaklaúÕk 300 bin
ton (3x1011g) kullanÕlabilir 232Th varlÕ÷Õyla eú
de÷erdedir [11]. AyrÕca,: ilave rezerv tahmini /
belirlenmiú (EAR) toryum zuhurlarÕ ile aúa÷Õdaki
tablodaki de÷ere ilave 500 bin ton toryum rezervimizin olabilece÷i tahmin edilmektedir. Türkiye
deki toryum rezervi dünya sÕralamasÕnda en fazla
toryum rezervine sahip ülkeler arasÕnda oldu÷umuzu göstermektedir [12],[13] Ancak, söz konusu sahadaki toryumun zenginleútirilmesiyle ilgili
teknolojik sorunlar henüz tam olarak çözülememiútir. Maden Tetkik Arama, Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu (TAEK) [14] ve Eti Maden øúl.
A.ù. tarafÕndan yapÕlan teknolojik deneyler, yata÷Õn do÷rudan toryum olarak de÷erlendirilmesini baúaramamÕútÕr. Toryumun hidrometalurjik
asit liçiyle kazanÕlmasÕnda iúletme maliyetinin
yüksek oldu÷u ifade edilse de bu çalÕúmalar tekrar edilmelidir.

Kanada

45,000

128,000

Avustralya

19,000

-

Güney Afrika

18,000

-

MÕsÕr

15,000

309,000

505,000

-

2,230,000

2,130,000

TABLO 1: DÜNYA TORYUM CEVHER
REZERV TAHMøNLERø [15], [16]

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

Di÷er Ülkeler
Dünya ToplamÕ

Tablo 1’den Dünya toplam RAR toryum rezervinin 2.2 Mton civarÕnda oldu÷u tahmin edilmektedir. Bu toplam rezervin %17 ile Türkiye, %14 ile
Hindistan ve %6 paylarÕ ile Norveç’in oluúturdu÷u görülmektedir. Dünya toplam toryum rezervinin ise 6.5 Mton civarÕnda oldu÷u IAEA tarafÕndan tahmin edilmektedir.
1967’den beri Almanya ve Amerika’da bütün
ayrÕntÕlarÕ ile denenmiú yakÕt teknolojilerinden
bilindi÷i kadarÕyla, Th-U çevrimli nükleer reaktörlerde %7 lere varan dönüúüm elde etmek
mümkündür. DolayÕsÕyla mevcut toryumun en az
%2’sinden 232Th Æ233U dönüúümüyle U233 yakÕt
malzemesi sa÷lanabilir.
Toryum yakÕtlÕ nükleer güç santrallerinin fizibilitesi, ekonomikli÷i, iúletilmesi ile ilgili geliútirme
çalÕúmalarÕ halen devam etmektedir. Eriyik Tuz
Reaktörü (Molten Salt Reactor-MSR) SÕvÕ florit
yakÕtlÕ toryum reaktörü (Liquid Floride Thorium
Reactor-LFTR) bunlardan birisidir. LFTR gibi
reaktörler enerji üretiminin yanÕ sÕra deniz suyunu arÕtarak temiz su elde edilmesi için kullanÕlmasÕ düúünülmektedir.
Toryum reaktörlerinde radyoaktif atÕk miktarÕ
geleneksek nükleer reaktörlere göre daha azdÕr.
Toryum reaktörlerinde yanma oranÕ çok daha
yüksektir.(Bkz. ùekil 1)
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ùekil 1. 1 GWe gücündeki Uranyum ve Toryum YakÕt Çevrimlerinin KarúÕlaútÕrmasÕ [17]

Toryum yakÕtlÕ nükleer reaktörler konusunda
ABD, Rusya ve Hindistan’da çalÕúmalar yo÷un
olarak devam etmektedir. Onuncu kalkÕnma planÕmÕza göre; nükleer teknoloji alanÕnda ülkemizde yetkinlik kazanÕlmasÕ ve baúta inúaat olmak
üzere yerli katkÕnÕn artÕrÕlmasÕ desteklenecektir.
Ülkemizde de toryum kaynaklarÕmÕzÕn kullanÕlmasÕ yönünde çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ ülke ekonomisi açÕsÕndan faydalÕ olacaktÕr. Toryum la
ilgili geçen sene içinde yurtiçi (23.06.2013 Yalova Üniversitesi [18] ve 3.10.2013 tarihinde

3 u 1011 g  Th

ETKB’de [19] ) ve yurtdÕúÕnda (IAEA Technical
Meeting [20] on Thorium Resources and
Provinces Viyana, 24 – 27 Eylül 2013, ThEC
[21] Toryum Enerji KonferansÕ 28.10.2013 Cenevre) çeúitli çalÕúmalar yapÕlmaktadÕr.
Türkiye’de yapÕlan bazÕ çalÕúmalarda ülkemiz
toryum rezervlerinden toryumun yakÕt olarak
kullanÕlabilecek hale getirilip nükleer santrallerde yakÕlmasÕyla ülkemize çok büyük mali faydalar sa÷layaca÷Õ iddia edilmektedir.

6.02 u 10 23 atom mol 180 MeV Fisyon 1.6 u 10 13 J MeV 0.25 u 0.4
232

g
mol

3.6 u 10

6 J

kWh

6 u 1014 kWe h u 0.1 $ kWe h 60 Trilyon $
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6 u 1014 kWe h

Türkiye, Hindistan ve Çin gibi toryum faaliyetleri olan ve belirli bir aúama kaydetmiú ülkelerdeki çalÕúmalarÕ göz önünde
bulundurarak toryumla ilgili kendi stratejik milli yol haritasÕnÕ belirlemelidir.

YukarÕdaki kaba hesaplama %2 232Th Æ 233U
dönüúümüyle yakÕtlarÕn 0,25 oranÕnda kullanÕldÕ÷Õ ve termik Æ elektrik veriminin de 0,4
oldu÷u varsayÕlarak hesaplanmÕútÕr. Rezerv miktarÕnÕ 300 bin ton yerine 600 bin ton alÕrsak elde
edilebilecek fayda 120 Trilyon dolar olmaktadÕr.

Ülkemizdeki toryum rezervi son teknolojinin kullanÕlarak yapÕldÕ÷Õ yeni araútÕrmalar
ile mümkün oldu÷unca net bir úekilde tespit edilmelidir.

AyrÕca, üzerinde araútÕrmalarÕn sürdü÷ü çok
farklÕ tasarÕm özelliklerine sahip Küçük Modüler
Reaktörler (SMR) ve yatÕrÕmcÕlar tarafÕndan finansal deste÷i olan Yürüyen Dalga Reaktörü
(Travelling Wave Reaktörü-TWR) gibi projeler
de bulunmaktadÕr.

YakÕt olarak kullanÕlabilecek toryumun
cevherden ayrÕútÕrÕlmasÕ çalÕúmalarÕ yapÕlmalÕdÕr.

Sonuç ve Öneriler:

Tüm reaktör tipleri ve büyüklükleri için
toryumun yakÕt olarak kullanÕlabilmesinin
uygulanabilirli÷i araútÕrmalarÕ ve çalÕúmalarÕ yapÕlmalÕdÕr.

Toryum do÷ada uranyumdan daha bol bulunur.
Dünyada kesin toryum rezervleri konusunda sa÷lÕklÕ bilgiler bulunmamaktadÕr. Eldeki veriler tahminden öteye geçmemektedir.
Th, bölünebilir (fisil) olmaktan ziyade daha çok do÷urgan (fertil) özelli÷i vardÕr ve
yakÕt olarak ya zenginleútirilmiú uranyum
ile birlikte ya da yeniden iúlenmiú bölünebilir (uranyum ve/veya plütonyum gibi)
malzemelerle birlikte kullanÕlabilir.
Çeúitli nükleer reaktörlerde kullanmak
üzere, toryum içeren yakÕtlar bölünebilir
233
U’ü üretirler veya nükleer reaktör içinde
hÕzlandÕrÕcÕ tetiklemeli nötron bombardÕmanÕ ile bölünebilir malzeme üretilebilir.
Toryumun 4. nesil nükleer reaktör teknolojilerinin bazÕlarÕnda hali hazÕrdaki yakÕt
fabrikasyonuna ihtiyaç duymadan, sÕvÕ
yakÕt olarak kullanÕlabilece÷i MSR tipinde
reaktörler bulunmaktadÕr. Bu úekilde konvansiyonel olarak yakÕt fabrikasyonuna
gerek duyulmamaktadÕr.

Toryum cevheri ve toryum yakÕtlÕ nükleer
santrallar üzerinde özellikle Üniversitelerimizin çalÕúmasÕ, hatta kurulacak yeni
AraútÕrma Üniversitelerimizde Toryum
bölümlerinin mevcut projelerle ve sanayii
ile iúbirli÷i içinde olmasÕ üst düzeyde fayda sa÷layacaktÕr.
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ELEKTR7K P7YASASI ÖRNEKLEM7NDE 7DAR7 YAPTIRIMLARIN
TÜZELK7b7LERE TEBL7)7
7lker Fatih KIL,LL.M.
1.

Giriú:

yaptÕrÕmlar için de geçerli olaca÷ÕnÕ belirtmekte
fayda görüyoruz.

30/03/2013 tarihinde yayÕmlanarak yürürlü÷e
giren Elektrik PiyasasÕ Kanunun amacÕ Kanunun
1 nci maddesinde; elektri÷in yeterli, kaliteli, sürekli, düúük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir
úekilde tüketicilerin kullanÕmÕna sunulmasÕ için,
rekabet ortamÕnda özel hukuk hükümlerine göre
faaliyet gösteren, mali açÕdan güçlü, istikrarlÕ ve
úeffaf bir elektrik enerjisi piyasasÕnÕn oluúturulmasÕ ve bu piyasada ba÷ÕmsÕz bir düzenleme ve
denetimin yapÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ olarak tanÕmlanmÕú, ve Kanunun devam eden maddelerinde
oyunun kurallarÕ belirlenmiútir. Kanunun 16 ncÕ
maddesinde ise, belirli koúullarda Kurula piyasada faaliyet gösteren tüzel kiúilere idari yaptÕrÕm
uygulama yetkisi verilmiútir. Kanunda belirtilen
amaçlarÕn gerçekleútirilebilmesi için idari yaptÕrÕmlarÕn etkin ve objektif bir úekilde uygulanmasÕ gerekmektedir. Hemen belirtelim ki, biz bu
çalÕúmamÕzda idari yaptÕrÕm kavramÕnÕ idari para
cezalarÕnÕ ve di÷er idari ceza ve yaptÕrÕmlarÕ da
kapsayacak úekilde geniú anlamÕyla kullanaca÷Õz. Ancak, çalÕúmanÕn sÕnÕrlarÕ bakÕmÕndan idari
yaptÕrÕmlarÕn uygulanmasÕndaki di÷er hususlarÕ
bir kenara bÕrakarak Tebligat Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasÕna iliúkin görüúlerimizi belirtmekle yetinece÷iz.

Hakikaten, 6446 sayÕlÕ Elektrik PiyasasÕ Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fÕkrasÕna göre
elektrik piyasasÕnda; a) Üretim faaliyeti,b) øletim
faaliyeti, c) Da÷ÕtÕm faaliyeti, ç) Toptan satÕú
faaliyeti, d) Perakende satÕú faaliyeti, e) Piyasa
iúletim faaliyeti, f) øthalat faaliyeti, g) øhracat
faaliyeti, ancak lisans almak koúuluyla bir baúka
ifade ile, piyasada faaliyet gösterebilmek için
EPDK’dan izin almak koúuluyla gerçekleútirilebilir. Yine, bu faaliyetler ancak aynÕ maddenin
üçüncü fÕkrasÕnda belirtilen tüzel kiúiler tarafÕndan gerçekleútirilebilir ki, bunlar da ancak ve
ancak Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre anonim veya limited úirket olarak kurulan úirketler olabilir. Netice itibariyle, elektrik
piyasasÕnda kural olarak (Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen lisanssÕz yürütülebilecek faaliyetler dÕúÕnda) yalnÕzca anonim úirketler ve
limited úirketler faaliyet gösterebilmektedir. DolayÕsÕyla, elektrik piyasasÕnda faaliyet gösteren
kiúilere iliúkin idari yaptÕrÕmlarÕn uygulanmasÕnda 7201 sayÕlÕ Tebligat Kanunu’nun tüzelkiúilere
yapÕlacak tebligatlara iliúkin hükümleri önem arz
etmektedir.

Pratikte, idari yaptÕrÕmlarÕn bilhassa tüzel kiúilere tebli÷inde birtakÕm problemlerle karúÕlaúÕldÕ÷Õ,
uygulanan idari yaptÕrÕmlarÕn usulüne uygun tebligat yapÕlmadÕ÷Õ gerekçesiyle yargÕ makamlarÕnca iptal edildikleri ve netice itibariyle, hem ciddi
bir zaman kaybÕna yol açÕldÕ÷Õ hem kÕrtasiyecili÷in arttÕrÕldÕ÷Õ hem de idari yaptÕrÕmlarÕn arkasÕndaki kamu politikasÕ (gerekçe) ve bu politikalar ile sa÷lanmasÕ beklenen toplam fayda maksimizasyonunda eksilmeler olabildi÷i görülmektedir. Konuyu Elektrik PiyasasÕ ile sÕnÕrlandÕrmamÕzÕn sebebi kural olarak bu piyasada faaliyet
gösterenlerin tüzel kiúi olmalarÕdÕr. DolayÕsÕyla,
burada Tebligat Kanunun uygulanmasÕna iliúkin
belirtece÷imiz hususlarÕn di÷er idari kurumlar
tarafÕndan yine tüzel kiúilere uygulanacak idari

4721 sayÕlÕ Medeni Kanunun 47’nci maddesinde
baúlÕ baúÕna bir varlÕ÷Õ olmak üzere örgütlenmiú
kiúi topluluklarÕ ve belli bir amaca özgülenmiú
olan ba÷ÕmsÕz mal topluluklarÕnÕn, kendileri ile
ilgili özel hükümler uyarÕnca tüzel kiúilik kazanacaklarÕ düzenlenmiútir. AynÕ Kanunun 51’nci
maddesinde tüzel kiúilerin yerleúim yerinin kuruluú belgesinde baúkaca bir hüküm bulunmadÕkça
iúlerinin yönetildi÷i yer olarak düzenlenmiútir.
Bununla birlikte 55’nci madde Kamu tüzel kiúileri ile ticaret úirketleri hakkÕndaki kanun hükümlerinin saklÕ oldu÷u belirtilmiútir.

2. Anonim ve Limited ùirketlerin Yerleúim
Yerleri (Adresleri):

6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu’nun 355 inci
maddesinin birinci fÕkrasÕnda Anonim ùirketlerin
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ticaret siciline tescil ile tüzel kiúilik kazanacaklarÕ belirtilmiútir. 354 üncü maddenin birinci fÕkrasÕnda ise, úirket esas sözleúmesinin tamamÕnÕn
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunaca÷Õ
düzenlenmiú olup, aynÕ fÕkranÕn (b) bendinde
“úirketin ticaret ünvanÕ ve merkezinin” aynÕ Kanunun 36’ncÕ maddesinin birinci fÕkrasÕ kapsamÕnda de÷erlendirilece÷i düzenlenmiútir. 36’ncÕ
madde ise, ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilanÕn hüküm ve sonuçlarÕnÕ düzenlemektedir.
36’ncÕ maddenin birinci fÕkrasÕna göre; ticaret
sicili kayÕtlarÕ nerede bulunurlarsa bulunsunlar,
üçüncü kiúiler hakkÕnda, tescilin Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan edildi÷i; ilanÕn tamamÕ
aynÕ nüshada yayÕmlanmamÕú ise, son kÕsmÕnÕn
yayÕmlandÕ÷Õ günü izleyen iú gününden itibaren
hukuki sonuçlarÕnÕ do÷urur.AynÕ anonim úirketlerde oldu÷u gibi limited úirketlerde de tüzel kiúili÷in kazanÕlmasÕ úirketin ticaret siciline tescili
ile olur (TTK. md.588 ). Türk Ticaret Kanununun 576’ncÕ maddesinin birinci fÕkrasÕnÕn (a)
bendine göre, limited úirket sözleúmesinde
“úirket ticaret ünvanÕ ve merkezinin bulundu÷u
yer`e ” iliúkin kayÕtlarÕn bulunmasÕ zorunludur.
587’nci maddenin birinci fÕkrasÕnda “úirketin
ticaret ünvanÕ ve merkezinin” aynÕ Kanunun
36’ncÕ maddesinin birinci fÕkrasÕ kapsamÕnda
de÷erlendirilece÷i düzenlenmiútir. Burada yapÕlan açÕklamalardan anlaúÕldÕ÷Õ üzere, gerek
anonim úirketlerde gerek limited úirketlerde
úirket merkezlerinin, di÷er bir ifade ile yerleúim
yerlerinin úirket esas sözleúmesinde gösterilen ve
ticaret sicili gazetesinde ilan edilen yer oldu÷u
konusunda úüphe yoktur. Hemen belirtmekte
fayda var ki, Medeni Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen yerleúim yerleri tekli÷i kuralÕ
aynÕ maddenin ikinci fÕkrasÕ uyarÕnca ticari
úirketler için uygulanmaz yani, di÷er bir ifade ile
anonim úirketler ve limited úirketlerin birden
fazla yerleúim yeri olabilir.
3. Tebligat Kanunu uyarÕnca tüzel kiúilere
tebligat yapÕlmasÕ:
7201 sayÕlÕ Tebligat Kanununun 7/a maddesinin
ikinci fÕkrasÕna göre Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüú komandit úirketlere elektronik yolla tebligat yapÕlmasÕ zorunludur.
(11/1/2011 tarihli ve 6099 sayÕlÕ Kanunun 18
inci maddesiyle, bu fÕkranÕn, söz konusu Kanunun yayÕmÕ tarihi olan 19/1/2011 ‘den iki yÕl
sonra yani, 19/01/2013 tarihinde yürürlü÷e girmesi hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.) AynÕ maddenin

üçüncü fÕkrasÕnda ise, elektronik yolla tebligatÕn
zorunlu bir sebeple yapÕlamamasÕ hâlinde bu
Kanunda belirtilen di÷er usullerle tebligat yapÕlaca÷Õ düzenlenmiútir. Buna göre, elektrik piyasasÕnda faaliyet gösteren lisans sahiplerine yapÕlacak tebligatlarda asÕl olan elektronik tebligattÕr.
Elektronik yolla tebligat yapÕlamayan hallerde
ise, tebligat Kanununda belirtilen di÷er usuller
ile tebligat yapÕlmasÕ gerekmektedir. Biz burada
uygulamada karúÕlaútÕ÷ÕmÕz problemler nedeniyle elektronik tebligat mevzunu bir kenara koyarak Tebligat Kanununda düzenlenen di÷er usullere yer verece÷iz.
Tebligat Kanununun 10 uncu maddenin birinci
fÕkrasÕna göre;“tebligat tebli÷ yapÕlacak úahsa
bilinen en son adresinde yapÕlÕr. Bilinen en son
adresin tebligata elveriúli olmadÕ÷ÕnÕn anlaúÕlmasÕ veya tebligat yapÕlamamasÕ hâlinde, muhatabÕn adres kayÕt sisteminde bulunan yerleúim
yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul
edilir ve tebligat buraya yapÕlÕr.” Bu hükmü tüzel kiúiler açÕsÕndan de÷erlendirdi÷imizde tüzel
kiúiler için “bilinen en son adres’ten” kasÕt ticaret sicil gazetesinde úirket merkezine iliúkin olarak yapÕlan en son ilanÕn esas alÕnmasÕ gerekti÷idir. KaldÕ ki, anonim ve limited úirketlerde úirket
merkezinin úirket esas sözleúmesinde yer almasÕnÕn TTK. uyarÕnca zorunlu oldu÷u düúünüldü÷ünde úirket merkezinin adresinin de÷iúmesi durumunda úirket esas sözleúmesinin de gerekli
de÷iúikli÷in yapÕlmasÕ gerekli durumun üçüncü
kiúiler açÕsÕndan hukuki sonuç do÷urabilmesi
için keyfiyetin ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. DolayÕsÕyla, ticaret sicili
gazetesinde ilan edilmemiú bir adres de÷iúikli÷i
hukuki açÕdan üçüncü kiúiler açÕsÕndan sonuç
do÷urmayacaktÕr ve fakat üçüncü kiúilerin bu
de÷iúikli÷i bildi÷i ve bilmesi gerekti÷i úirket tarafÕndan ispat edilmedikçe. Sonuç olarak, anonim ve limited úirketlerin ticaret sicili gazetelerinde ilan edilen en son adreslerine yapÕlacak
usulüne uygun tebligat istenilen hukuki neticenin
gerçekleúmesi açÕsÕndan yeterli olacaktÕr. AyrÕca,
bu hükümde yer alan “Adres KayÕt Sistemi’ne”
iliúkin düzenleme tüzel kiúiler açÕsÕndan bir anlam ifade etmemektedir. Zira, adres kayÕt sistemi
incelendi÷inde sistemin gerçek kiúilerin adresinin tek bir merkezde toplanmasÕna yönelik bir
kurguyu haiz oldu÷u görülmektedir.
Bununla birlikte, Tebligat Kanununun 10 uncu
maddesinin ikinci fÕkrasÕnda ise,“kendisine tebli÷ yapÕlacak úahsÕn müracaatÕ veya kabulü
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úartiyle her yerde tebligat yapÕlmasÕnÕn caiz”
oldu÷u belirtilmiútir. Bu hükmü elektrik piyasasÕnda faaliyet gösteren kiúiler açÕsÕndan ele almakta fayda vardÕr. Zira, 6446 sayÕlÕ Kanun uyarÕnca elektrik piyasasÕnda faaliyet göstermek
izne (lisans) tabi tutulmuútur. DolayÕsÕyla, lisans
baúvurusu sÕrasÕnda ilgili baúvuru sahibi tüzel
kiúi herhangi bir iletiúim adresi belirtmiú ise, bu
adresin TK. md.10 f.2. ba÷lamÕnda usulüne uygun tebligat yapÕlabilecek bir adres olarak kabul
edilmesi gerekti÷i kanaatindeyiz.
Di÷er yandan, ticaret sicil gazetesinde belirtilen
muhatap úirketin adresine yapÕlan tebligatlarda
bahse konu adreste kendisine tebligat yapÕlacak
kimse adreste bulunmaz veya tebellü÷den imtina
ederse TK md. 21. f. 1 uyarÕnca iúlen yapÕlmasÕ
gerekmektedir. Buna göre;“tebli÷ memuru tebli÷
olunacak evrakÕ, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasÕndan birine veyahut zabÕta amir ve memurlarÕna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi
gösterilen adresteki binanÕn kapÕsÕna yapÕútÕrmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebli÷ olunacak úahsa keyfiyetin haber verilmesini
de mümkün oldukça en yakÕn komúularÕndan birine, varsa yönetici veya kapÕcÕya da bildirilir.
øhbarnamenin kapÕya yapÕútÕrÕldÕ÷Õ tarih, tebli÷
tarihi sayÕlÕr.” AynÕ maddenin üçüncü fÕkrasÕ
mucibince muhtar, ihtiyar heyeti azalarÕ, zabÕta
amir ve memurlarÕ yukarÕdaki fÕkralar uyarÕnca
kendilerine teslim edilen evrakÕ kabule mecburdurlar. Pratikte sÕklÕkla görüldü÷ü üzere, tebligat
memurunun tebligat adresine gitti÷inde muhatap
úirketi söz konu adreste bulamayÕp, úirketin ilgili
yer muhtar kayÕtlarÕnda da gözükmemesi üzerine
tebligat evrakÕnÕ evrakÕ çÕkaran idareye iade etmesi TK. ile belirtilen usule uygun de÷ildir. Burada yapÕlmasÕ gereken iúlem yukarÕda da belirtildi÷i üzere TK.21.f.1’de belirtilen usuldür. Aksi
yönde uygulamalar hem zaman kaybÕna yol açacak hem de yapÕlan idari iúlemin usul yönünden
hukuka uygun olmamasÕna neden olacaktÕr ki,
nihai aúamada kamu zararÕnÕn do÷masÕ kaçÕnÕlmazdÕr.

bizim örneklemimizde ancak, ilgili tüzel kiúili÷in
sona ermesi halinde varsa bahse konu tüzelkiúinin borçlarÕndan sorumlu olan gerçek kiúilere
tebligat yapÕlmasÕnÕn zorunlu oldu÷u durumlarda
veya ilan edilen adresin gerçekte hiç olmadÕ÷Õ
durumlarda söz konusu olabilir. Belirtti÷imiz bu
iki istisnai durum dÕúÕnda daha önce de belirtti÷imiz üzere tüzel kiúilerin hukuki adresleri ticaret
sicil gazetesi ilan edilen en son adres olup, bu
adresin meçhul olmasÕ mümkün olmadÕ÷Õndan
TK. md.28’in kural olarak elektrik piyasalarÕnda
yapÕlacak tebligatlarda uygulanmasÕnÕn söz konusu olmayaca÷ÕnÕ belirtmekte fayda görüyoruz.
Tüzel kiúilere yapÕlacak tebligatlara iliúkin de÷inmek istedi÷imiz en son husus ise, TK. md.12
uyarÕnca yapÕlacak tebligatÕn öncelikle úirketin
yetkili temsilcilerine yapÕlmasÕ gerekti÷idir. Öte
yandan TK. md. 13. “Hükmi úahÕslar namÕna
kendilerine tebli÷ yapÕlacak kimseler her hangi
bir sebeple mutat iú saatlerinde iú yerinde bulunmadÕklarÕ veya o sÕrada evrakÕ bizzat alamayacak bir halde olduklarÕ takdirde tebli÷, orada
hazÕr bulunan memur veya müstahdemlerinden
birine yapÕlÕr.”úeklindeki düzenleme ile, belirli
koúullarda muhatap úirketin çalÕúanlarÕna da tebligat yapÕlabilece÷ini hükme ba÷lamÕútÕr. Bu koúullardan ilki kendisine tebligat yapÕlabilecek
yetkili temsilcilerin mutat iú saatinde orada bulunmamasÕ di÷eri ise, orada bulunmalarÕna ra÷men tebligatÕ alamayacak bir durumda olmalÕdÕr.
Konuya iliúkin yargÕ kararlarÕnda mahkemelerin
muhatap úirkete yapÕlan tebligatlarda tebligatÕn
úirket çalÕúanlarÕna yapÕlmasÕ durumunda belirtilen iki koúula iliúkin úerh olmaksÕzÕn çalÕnanlara
yapÕlan tebligatlarÕ usul yönünden hukuka uygun
görmediklerine dair kararlara rastlanmaktadÕr.
Netice itibariyle, elektrik piyasasÕnda idari yaptÕrÕmlarÕn tebligatlarÕnda yukarÕda belirtti÷imiz
hususlara özen gösterilmesinin usul ekonomisi
ba÷lamÕnda kamu yararÕnÕn maksimizasyonunda
son derece ehemmiyet arz etti÷ini belirtmekte
fayda görüyoruz.

Burada de÷inmekte fayda gördü÷ümüz bir di÷er
husus ise, ilanen tebligat mevzuudur. TK. md.
28 adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapÕlÕr.
Bununla birlikte, kanaatimizce kural olarak
elektrik piyasasÕnda faaliyet gösteren anonim ve
limited úirketlere yapÕlan tebligatlarda bu hükmün uygulanmasÕ mümkün de÷ildir. Bu hüküm,
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