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“ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME”  enerji piyasasına  

ve düzenlenmesine ilişkin makalelerinizi beklemektedir. 

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

Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış makaleler içeren akademik nitelikli hakemli bir dergidir. 

Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi enerji piyasalarına ilişkin tartışmaların bilimsel seviyede ele 

alınması ve güncel konu ve sorunlara yönelik derinlemesine analiz ve etütler içeren yaklaşımlar 

geliştirilmesini hedeflemektedir. Makalelerin enerji sektörüne ilişkin olması esas olup, bu makaleler 

ekonomi, hukuk, mühendislik, işletme, kamu yönetimi veya uluslararası ilişkiler alanlarında olabilir. 

Dergide yayımlanması uygun bulunup yayımlanan ve 5000 kelimeden kısa olmayan makaleler için 

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

olarak sunulmuş çalışmalar ve daha önce yayımlanan makalelere ilişkin yorumlardan oluşan ve 1000 

kelimeyi aşmayan makaleler de kabul edilebilmektedir. Ancak bu hallerde telif ücreti 

ödenmemektedir. 

Makale gönderimi, yazım kuralları ve geçmiş sayılara ilişkin olarak editor@epddergi.org 

“ENERJİ BÜLTENİ’ne” Yazı Göndermek için… 
 

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

düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki 

gelişmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uzman görüşlerinin yer aldığı süreli bir yayın olarak 

oluşturulmuştur. Enerji piyasasıyla ilgilenenlerin bilgi dağarcığına katkıda bulunmak isteyen 

okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile birlikte derneğimiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini 

olabildiğince geniş kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaşabilme fırsatını da 

yakalamış olacaklardır. 

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

herhangi bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer verilmelidir. 

Gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yazarlar, iletişim bilgileri ile 

birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.  

http://web.enerjiuzmanlari.org/
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Merhaba Değerli Okuyucularımız, 

 

 

Sizlerin de takdir edeceğiniz üzere, enerji regülasyonlarının gerek kodifikasyonu ger-

ekse uygulanması salt hukukun ötesinde interdisipliner bir yaklaşımı zaruri kılmak-

tadır. Teknik birçok kavramı içeren regülasyonların enerji piyasasısında rol alan ak-

törler tarafından doğru anlaşılabilmesi için bahse konu düzenlemelerin yalın bir şekil-

de açıklanması ehemmiyet arz etmektedir. İşte bu sebepledir ki, Enerji Uzmanları 

Derneği olarak, alanında uzman arkadaşlarımızın enerji piyasalarına ve regülasyon-

lara ilişkin görüşlerini aktardıkları yazılarının yeni bir sayımızla daha sizlerle 

buluşmasına vesile olmanın kıvancını yaşıyoruz. Enerjiniz hiç eksilmesin… 
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KİLOMETRE TAHDİDİ UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM 
Büyük Şehir Belediyesi 

 

                       Mehmet Suat KAYIKÇI 

A 
karyakıt istasyonları arasında kilometre 

tahdidi uygulaması, ilk olarak 19 

Haziran1996 tarihli ve 22671 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Tebliği ile başlamıştır. 

Tebliğ’de, karayolları üzerinde aynı istikamette 

iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki 

mesafenin en az 10 km ve şehir içi yollarda en az 

2 km olacağı ve bu hususun ilgili makamlarca 

ve r i lecek  ruhsa t l a rda  göz  önünde 

bulundurulması gerektiği düzenlenmiştir.  

Konuyla ilgili 11 Eylül 1996 tarihli ve 22754 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ikinci bir 

Tebliğle 19 Haziran 1996 tarihli Tebliğ 

yürürlükten kaldırılmış ancak bununla birlikte 

karayolları üzerinde aynı istikamette iki 

akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafenin en 

az 10 km ve şehir içi yollarda en az 2 km olması 

gerektiği düzenlemesi yeniden yapılmıştır. 11 

Eylül 1996 tarihli  Tebliğde öncekinden farklı 

olarak  19 Haziran 1996 tarihinden önce, bu 

konuda ilgili Makamlar nezdinde yapılmış 

bulunan ve işlemleri sonuçlandırılamayan her 

türlü müracaata müktesep hakların korunması 

m a k s a d ı y l a  T e b l i ğ  h ü k ü m l e r i n i n 

uygulanmayacağı öngörülmüş, yani 19 Haziran 

1996 tarihinden önce akaryakıt istasyonu 

kurulması için herhangi bir işlem yapılan yerler 

kilometre tahdidi uygulamasından  muaf 

tutulmuştur.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14 Haziran 

1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazetede 

konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır. 

Yeni Tebliğde eni kurulacak akaryakıt 

istasyonları arasında mesafe şartı aranması 

hususunda yetki ve sorumluluk ilgili Kamu 

Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelere 

verilmiştir. Tebliğ’in 1 inci maddesinde 

“Belediye Sınırları Dışında Kalan Karayolu 

Kenarında” aynı istikamette iki akaryakıt satış 

istasyonu arasında olması gereken asgari mesafe 

10 km; “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları 

İçindeki Karayolları Kenarında” aynı istikamette 

olan istasyonlar arasındaki mesafe ise 2 km 

olarak belirlenmiştir. 19 Haziran 1996 tarihinden 

önce işlemleri başlatılan yerler için ise asgari 

mesafe şartı aranmayacağına ilişkin hükme de 

yer verilmiştir.  

Yukarıda değinilen Tebliğler uyarınca 1996 

yılında başlamış olmasına rağmen, kilometre 

tahdidi uygulamasının başarılı bir şekilde 

uygulanamadığı görülmüştür. Bu nedenle, 

04/12/2003 tarihinde kabul edilen, 20 Aralık 

2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinde; bayiler 

ve dağıtıcıların, lisanslarına göre kurdukları 

akaryakıt istasyonlarını Kuruma bildirerek 

işletmeye başlayacakları, akaryakıt ve LPG 

istasyonları arasındaki mesafelerin, aynı yönde 

olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10 (on) 

kilometreden, şehir içi yollarda 1 (bir) 

kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından 

çıkarılacak ve 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe 

girecek Yönetmel ikle  düzenleneceği 

belirtilmiştir. Kanun gerekçesinde, kilometre 

tahdidinin amacına dair herhangi bir 

değerlendirmeye yer verilmemiş, ancak söz 

konusu hükmün halen uygulamada çeşitli 

zorluklar bulunan istasyonlar arasındaki 

mesafenin belirlenmesi konusunda bir çözüm 

getirilmesi amacıyla eklendiğine değinilmiştir.  
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Kilometre tahdidi uygulamasının güvenlik 

gerekçesiyle getirildiği düşüncesi hakim olmakla 

birlikte, mevzuatta güvenliğin nasıl ihlal 

edildiğine  ya da gerekçesine ilişkin herhangi bir 

ifade yer almamaktadır. Bununla birlikte mesafe 

tahdidi uygulamasının daha çok Türkiye’de 

akaryakıt ürünlerinin perakende satışı 

kademesinde gerekenden fazla bayi olduğu 

düşüncesinden kaynaklandığı yönünde görüşler 

bulunmaktadır. Rekabet Kurumu tarafından 

hazırlanarak 2008 yılında yayımlanan 

“Akaryakıt Sektör Raporu”nda kilometre tahdidi 

uygulamasının yarattığı pazar kapatma etkisi 

nedeniyle, özü itibariyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu’nun serbest ve rekabetçi bir 

piyasa yapısı oluşturma hedefiyle uyumlu bir 

uygulama olmadığı hususuna dikkat çekilmiştir.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından,  

17/6/2004 tarih ve 25495 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Petrol  Piyasası  Lisans 

Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “iki 

akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki 

mesafe, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası 

yollarda 10, şehir içi yollarda 1 km’den az 

olamaz.” hükmüne yer verilmek suretiyle 

istasyonlar arasındaki kilometre tahdidi, 

şehirlerarası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 km 

olarak belirlenmiştir.   

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu,  

17/11/2005 tarihli ve 579-113 sayılı Kararıyla 

da; 

“Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki 

asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında, 

a) İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin 

veya yol kodunun değil, yön esasının dikkate 

alınmasına; 

b) Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve 

LPG istasyonları arasında on kilometrelik 

mesafenin aranmasına, 

c) Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG 

istasyonları arasında bir kilometrelik 

mesafenin aranmasına, 

d) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların 

kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar 

arasında en az bir kilometrelik mesafenin 

bulunmasına, 

e) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların 

yukarıda açıklanan hususlar dikkate 

alınarak birbirlerinden ayrı olarak 

değerlendirilmesine,” 

karar vererek, mesafe tespitinin ne şekilde 

yapılacağını ve dikkate alınacak hususları 

belirlemiştir.  

Ne var ki, şehir içi ve şehirlerarası yol ayrımının 

hangi kritere göre yapılacağına dair ne 5015 

sayılı Kanun’da, ne Lisans Yönetmeliğinde ne de 

münferit bir Kurul kararında herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. 

 Bununla birlikte, EPDK piyasa aktörleri ile 

istasyonların kurulumuna ilişkin gerekli izin, 

onay, ruhsat işlemlerini yapan ve asgari mesafe 

tespit tutanaklarını da düzenleyen yetkili mahalli 

idareleri bilgilendirmek ve yol göstermek 

amacıyla Kurum internet sayfasında yayımladığı 

"Petrol Piyasası Bayilik Lisansları Hakkında 

Sıkça Sorulan Sorular" dokümanında konuyla 

ilgili "Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir 

belediyesinin diğer belediyelerde ise belediyenin 

mücavir alan sınırı şehir sınırı olarak kabul 

edilmektedir. Buna göre belediye/büyükşehir 

belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm 

trafiğe açık karayolları şehir içi yoldur. 

Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı 

dışındaki tüm trafiğe açık karayolları 

şehirlerarası yoldur. Karayolunun erişim 

kontrollü yol, devlet, il veya köy yolu olması 

kilometre tahdidine ilişkin değerlendirmeleri 

etkilemez." açıklamalarına yer vermiştir. 
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EPDK, kilometre tahdidi uygulaması 

kapsamında yukarıda yer alan açıklama 

çerçevesinde belediye/büyükşehir belediye 

mücavir alan sınırları içindeki tüm trafiğe açık 

karayolları şehir içi yol kabul etmiş ve bu 

yollarda 1 km’lik sınırlama uygulamış; Belediye/

büyükşehir belediye ve mücavir alanı dışındaki 

tüm trafiğe açık karayolları şehirlerarası yol 

sayarak buralarda da 10 km’lik sınırlama 

uygulamıştır. Şehir içi ve şehirlerarası yol 

ayrımında başvurulan "belediye ve mücavir  alan 

sınırı" kriterinin tek istisnasını ise İstanbul ve 

Kocaeli illeri oluşturmuştur. Zira, 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 2 nci 

maddesinin birinci fıkrasında "Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye 

sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî 

sınırıdır." hükmü ile her iki büyükşehir 

belediyesinin sınırları il mülki sınırları olarak 

belirlendiğinden, bu illerin sınırları içerinde 

kalan yolların tamamı şehir içi yol olarak kabul 

edilmiş ve 1 km'lik asgari mesafe uygulamasına 

tabi tutulmuştur. 

Ancak, 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 6360 sayılı On Dört İlde 

Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun'un 30/04/2014 tarihinde yürürlüğe giren; 

- 4 üncü maddesiyle 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi "a) 

Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki 

sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe 

belediyeleri arasında koordinasyonu 

sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip 

olarak kanunlarla verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getiren, yetkileri 

kullanan; karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

tüzel kişisini," 

- 6 ncı maddesiyle de 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 5 inci 

maddesi "MADDE 5 – Büyükşehir 

belediyelerinin sınırları, il mülki 

sınırlarıdır. …İlçe belediyelerinin 

sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır."  

şeklinde değiştirilerek, daha önce sadece 

İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin 

sınırları için esas alınan "il mülki sınır" kriteri, 

tüm büyükşehir belediyelerine teşmil edilmiştir. 

Ayrıca büyükşehir belediye sayısı arttırılarak 

30’a çıkarılmıştır.  

 

 

Türkiye Büyükşehir Belediye Haritası 
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Hal böyle olunca, EPDK’nın daha önce İstanbul 

ve Kocaeli illeri mülki sınırları içinde kalan 

akaryakıt ve LPG istasyonları için olduğu gibi, 

6360 sayılı Yasayla sınırları il mülki sınırı olarak 

belirlenen büyükşehir belediyelerinin sınırları 

içinde yer alan tüm yolları kilometre tahdidi 

uygulaması kapsamında şehir içi yol sayması ve 

söz konusu sınırlar içerisindeki istasyonlar 

arasında asgari bir kilometre şartını uygulaması 

gerekecektir. Dolayısıyla bu büyükşehir 

belediyelerinin bulunduğu illerde artık tüm 

akaryakıt ve LPG istasyonları, - daha önce 10 

km’lik sınırlamaya tabi olanlar da dahil- 1 km’lik 

sınırlamaya tabi tutulacaktır.   

6360 sayılı Yasanın bir diğer sonucu da akaryakıt 

ve LPG istasyonlarına ilişkin işyeri açma ve 

çalışma ruhsatları ile asgari mesafe tespit 

tutanaklarının hangi mahalli idare tarafından 

düzenleneceğine ilişkin oluştur. İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

yer alan "Yetkili idare: Belediye sınırları ve 

mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran 

il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel 

idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve 

mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin 

yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, 

bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir 

ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye 

sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve 

organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize 

sanayi bölgesi tüzel kişiliğini," tanımı uyarınca 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 

kurulacak akaryakıt ve/veya LPG istasyonları için 

işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisi 

Büyükşehir Belediye Başkanlığındadır. Bundan 

böyle büyükşehir belediyesinin bulunduğu 30 ilde 

de (organize sanayi bölgeleri hariç) işyeri açma 

ve çalışma ruhsatları Büyükşehir Belediyelerince 

hazırlanacaktır.  

Keza, Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu 

Açıklamalarına İlişkin 31/05/2011 tarihli ve 

3242/2 sayılı Kurul Kararı'nın 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Asgari 

Mesafe Tespit Tutanağı: Büyükşehir belediyesi 

sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir 

Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve 

mücavir alanları içinde Belediye 

Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir 

alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun 

aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın 

akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki 

mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı 

resmi belgeyi," tanımı uyarınca asgari mesafe 

tespit tutanağının da, işyeri açma ve çalışma 

ruhsatını düzenleyen yetkili idare tarafından 

düzenlenmesi gerektiğinden, büyükşehir 

belediyesinin bulunduğu bu 30 ilde asgari mesafe 

tespit tutanakları da yine Büyükşehir Belediye 

Başkanlığınca verilecektir.  
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A 
bility to choose supplier is a good indi-

cator for competition in a sector. In 

Turkish electricity market, supplier 

switching can only be done by eligible customers 

which are; 

- Having or committing annual consumption 

over the eligibility threshold,  

- Having direct connection with transmission 

system, 

-     Organized Industry Zones. 

 

Eligibility and Market Openness 

 

According to the previous Electricity Market 

Law the first threshold was defined as annual 

consumption of 9000 MWh for the year 2003. 

Then the threshold has been gradually reduced 

by EMRA which increased theoretical market 

openness every year. The figure-1 shows how 

Eligibility Threshold and Market Openness 

change between 2003 and 2014. 

As seen from the figure, 77% of total load are 

allowed to switch supplier as of 2012. Since the 

threshold decreased to 5 MWh/year in 2013 and 

4,5 MWh/year in 2014, the openness value in-

creased up to 85%. However, these openness 

values are theoretical values which can be practi-

cal only when there is adequate and free supply 

for all eligible customers.  

 

When we look at the supply side market open-

ness, it can be said to be about 49,5% [3] which 

is the total share of private generation and aut-

producer companies on total load as of the end of 

April in 2014. The remaining load is met by 

EÜAÞ (State owned Electricity Generation Com-

pany) and Long Term Contracted Generation 

Companies [contracted by Built Operate (BO), 

Built Operate Transfer (BOT) and Transfer of 

Operating Rights (TOR) before the previous 

Electricity Market Law enacted].  

 

CUSTOMER SUPPLIER SWITCHING IN TURKISH  
ELECTRICITY MARKET 

 

Berkan ACAR 

Figure-1: Eligibility Threshold and Theoretical Market Openness between 2003 and 2014 [2] 
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Because of the limitation of the supply side, ac-

tual market openness must be below 49,5%.  

 

Supplier Switching Procedures 

 

Switching application procedures are realized on 

the related screen of internet based Market Man-

agement System of Market Operator by the pro-

spective suppliers on behalf of customers. 

 

Customers only make bilateral contracts with 

their suppliers. These contracts are not requested 

for switching applications. But they can be re-

quested by the Market Operator in case of dis-

putes e.g. false or unauthorized applications. 

 

The switching procedures are different for 2 

groups of customers:  

    

 1- First-time Registering Customers. 

 2- Already Registered Customers. 

 

Switching Procedures for First-time Register-

ing Eligible Customers 

 

Two great changes were made in Eligible Cus-

tomer Regulation for First-time Registering Eli-

gible Customers on 16th March in 2013. The 

most important one has been that Eligible Cus-

tomers can register to use their eligibility right 

every month. The other was the cancellation of 

demand aggregation [1] of small consuming 

points such as base stations of GSM operators, 

market chains etc. 

 

Until March 2013 Eligible Customer Regulation 

dictated that first-time switching from a regulat-

ed retail company (i.e. from regulated retail tariff 

to bilateral contract) could only be realized on 

January, April, July or October. The article was 

thought to be imposed for mainly two reasons:  

 

1- Switching from a regulated retail tariff to a 

bilateral agreement caused retailers to sell their 

extra energy in the market. They might not sell 

this energy for equal or higher prices than they 

bought from Turkish Electricity Trading and 

Contracting Company (TETAÞ). 

 

2- Switching back to retail tariff caused retailers 

to find extra energy from the market. If a retailer 

did not have enough bilateral agreement, it 

should find that energy in the day ahead market 

which causes some financial problems for the 

advance payments given every day for day ahead 

market whereas the retailer takes that money 

back from the customer until the end of the next 

month.  

 

However, with the effect of the membership re-

lations Turkey wants to follow the European reg-

ulations. Since 2009/72/EC Electricity Directive 

dictates that “Member States shall ensure that: 

(a) where a customer, while respecting contrac-

tual conditions, wishes to change supplier, the 

change is effected by the operator(s) concerned 

within three weeks”,  those difficulties for the 

retailers were thought to be tolerable for them. 

So every eligible customer has been able to reg-

ister to use their eligibility right every month 

anymore. 

 

This type of switching can be not only by suppli-

er switching but also by tariff switching which 

means that supplier remains same as default sup-

plier because the customer makes bilateral agree-

ment with him. This is because eligible custom-

ers are free to choose any supplier even the de-

fault supplier. The details of switching procedure 

are shown in Figure-3. 
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Figure-3:Switching Procedure for First-time Registering Eligible Customers [4] 

For these customers there is a long period for the 

control of meter compliance between the work 

day before 6th and 18th days of the previous 

month before switching, because the meters must 

be at least electronic or Automated Meter Read-

ing System complied if necessary.  

 

Switching Procedures for Already Registered 

Eligible Customers 

 

Since the meter compliance of already registered 

customers has already been controlled before, 

their application time is extended to the work 

day before the 10th day of the previous month 

before switching.  details are shown in Figure-4. 

Figure-4: Switching Procedure for Already Registered Eligible Customers [4] 
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Figure-5: Switching Between 2009 And 2014 In Turkey [5] 

Actualization of Customer Switching  

 

Finally, let’s look at the numbers of switching 

between 2009 and 2014 in order to see the devel-

opments better.  

 

Since the limit revisions revised by the Board of 

EMRA on February every year, we can easily 

see the increases especially after the final revi-

sions. The table shows all registers including 

only switching from a regulated retail tariff to a 

price defined by bilateral agreement but supplier 

remains same as default supplier. So that these 

huge increases are not only because there are a 

lot of customers who have had eligibility after 

the final revisions, but also since default suppli-

ers enjoy their positions to make bilateral con-

tracts with their own customers who have espe-

cially low consumptions more easily [6].  

 

 The figure also shows that the difference be-

tween number of meters and customers almost 

have not changed for years. However both num-

bers have increased very highly especially for 

two years. So we can easily understand that most 

of the first-time registered customers has one 

meter. 

 

Consumption Percentage of Registered Custom-

ers value in the figure shows that actual market 

openness value reached to around 42% of total 

consumption on April 2014. In addition, alt-

hough there is no decrease in the number of reg-

istered customers, that percentage value has had 

some fluctuations for two years. Because of the 

fluctuations, the percentage is around 30% both 

two years and a year ago, however the number of 

meters doubles and the number of customers 

triples in that period. So these indications may 

also support our argument that the most of the 

first-time registered customers has low consump-

tions. 
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Sources: 

[1] Demand aggregation was cancelled because the 

eligibility limit became very low, since it caused sud-

den increases in the meters which market operator 

could not control the system easily. In addition aggre-

gation of demand for low limits invalidates the effect 

of limiting.  

 

[2] Adapted with revisions from Turkish Energy Mar-

ket: An Investor‘s Guide 2012.  

 

[3] http://www.teias.gov.tr/yukdagitim/kuruluguc.xls; 

15/05/2014.       

 

[4] Adapted with changes from M.A.ATEÞ (2012) 

Unpublished Expertise Thesis in Turkish, “Customer 

Switching in Electricity Market”, 2012. 

 

[5] Prepared using the data published on https://

rapor.pmum.gov.tr, 16/05/2014. 

 

[6] Turkey has 21 electricity distribution regions 

which are operated by 21 electricity distribution and 

retail companies. They were unbundled last year. The 

retail companies are the default supplier of the custom-

ers living in every distribution region. So they can 

easily reach to the customers with respect to other sup-

pliers which work country wide and are not known by 

the customers. 
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Ü 
lkemizde tüm sektörlerde olduğu gibi 

enerji sektöründe de gelişim ve değişime 

adapte olmakta iken yaşanan 

problemlerin ana kaynağı planlamanın verimli 

olmayışıdır. Bu konudaki en büyük etken ise 

sistemlerin değil aktörlerin rolleridir. Gerek 

koalisyon hükümetlerinin irade ortaya 

koyamaması gerekse bürokratların sistem 

kurmak yerine vizyon ve misyonlarına göre 

sektörlere yön vermesi, sistemsizliğin normal 

olarak karşılanmasını doğurmuştur. Hepimizin 

bildiği bazı kurum ve kuruluşlar bir genel 

müdür, müsteşar, bakan veya hükümet 

değişimiyle güç ve misyon olarak 

zayıflayabilmekte, sıradan bir işlevi olan veya 

hiç olmayan bir kurum veya kuruluş şaşırtılacak 

şekilde bir ivme kazanabilmektedir. Enerji 

sektörü de bazı bölümleri ile birlikte doğal 

süreçte bu sistemsizliğe zaman zaman uymuştur. 

Özellikle elektrik dağıtım sektöründe dağıtım 

şebekesi planlaması tam bu sistemsizliğe örnek 

olarak gösterilebilecek bir olgudur. Zaman 

zaman yapılacak yatırımlar için ödenek 

bulunamazken ihtiyacın sorgulanabilirliği veya 

fizibilitesinin sonuçları değerlendirilmeden 

yapılmama kararı alınabilirken, KÖYDES, 

BELDES gibi öz kaynaklı veya AYB (Avrupa 

Yatırım Bankası) ve DB (Dünya Bankası) 

kaynaklı dış krediler ile büyük bir atılım hamlesi 

yapılabilmektedir.  

Elektrik dağıtım sisteminde planlama işlerine 

saha boyutu ile bir bakılmasının özel dağıtım 

şirketleri ile mevzuat olarak dağıtım işinin bir 

şekilde içinde olan kamu kurum ve kuruluşları 

nezdinde faydalı olacağı inancındayım.  

Elektrik dağıtım şebekesinin planlaması 

özelleştirmelerin hız kazandığı 2009 yılı 

başlarına kadar TEDAŞ Araştırma Geliştirme 

(AR-GE) Dairesi tarafından hazırlanmakta idi. 

Bu planlamalarla şirketlerin yatırım taleplerinin 

bir şekilde parasal kaynağın doğru kullanılması 

amacına da hizmet edilmesi amaçlanmaktadır. 

Özelleştirmelerle birlikte serbestleşen piyasada 

düzenleyici kurum tarafından belirlenen teknik 

ve ticari kalite göstergelerine uyarak 

müşterilerine sağlıklı elektrik vermek zorunda 

olan kamu hizmeti yapan ticari şirketler 

açısından planlama sadece kaynağın doğru 

kullanılması değil doğrudan verimli şekilde 

kullanılmasını sağlamaya yönelik olması 

gerekecektir. Artık devletin doğrudan sübvanse 

ettiği bir dağıtım sistemi değil, belirli kriterler 

çerçevesinde verimlilik parametrelerinin olduğu 

özel sektörün işin içinde olduğu her aşamasında 

doğru, kararlı ve verimli bir sistem oluşturulması 

gerekecektir.  

Mevcut durumun analizini yapmak planlama 

işleminin nasıl olması gerektiğinin 

anlaşılmasında faydalı olacaktır. Ülkemizde 

dağıtım şebekesi,müşterinin esas unsur olarak 

düşünüldüğü bir planlamanın ürünüdür. Çünkü 

dağıtım, müşteri odaklı, üretilen enerjiyi ileten 

sistemden müşteriye ulaştıran enerji düzeneğinin 

son aşamasıdır. Bu yaklaşım klasik dağıtım 

yaklaşımıdır. Bu sistem standart bir gelişmişlik 

seviyesi olan büyümeye, gelişmeye doymuş 

bölgeler için gayet mantıklı ve makuldür. Ancak 

ülkemiz gibi gelişmesini tamamlamamış, sürekli 

büyüyen, genişleyen ülkelerde sıkıntılar 

yaratmaktadır. Dağıtım sistemini işletenler, 

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA ELEKTRİK DAĞITIM PLANLAMASI 

                   Hacı Ali ULUTAŞ 
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sistemin genişlemesinin ve büyümesinin hızına 

yetişebilmek için mevcutların düzenlenmesinden 

çok yeni taleplerin karşılanması şeklinde sistemi 

entegre etmeleri sonucunda  dağıtım şebekesi 

ortada eski ve plan ürünü bir çekirdek şebeke ve 

etrafta kısa vadeler düşünülerek tesis edilmiş 

köklerin toprağa yayıldığı gibi dal-budak şebeke 

tabir edilen android bir dağıtım şebekesi haline 

gelmiştir. Karakter olarak işin yapılmasının kayıt 

altına alınmasından daha önemli olduğunun 

dağıtım sistemi aktörlerince benimsenmesi ile 

kontrolü zor olan, kayıt ve arşivlerin tutulmadığı 

kişiye bağlı bir sistem ortaya çıkmıştır. 

Diğer ülkelerin elektrik dağıtım şebeke yapıları 

incelendiğinde ülkemizdeki şebeke yapılarından 

farklı bir yapı görünmektedir. Farklılık sistemin 

kurulum aşamasındaki arşivlemeden 

başlamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler olarak 

tabir edilen Fransa, Almanya, İngiltere, ABD ve 

Kanada gibi ülkeler dağıtım şebekelerini 

kurarken mevcut sistemin canlı bir kaydını 

tutarak bir plan çerçevesinde şebekeyi 

genişletmişlerdir. Özellikle yerleşim alanlarının 

düzenli bir şeklide yapılaşması ile dağıtım 

şebekesi kurulu düzeni bozulmadan, 

değişmeden, yeni eklemelere olanak sağlaması, 

dağıtım sistemi planlamalarının hayata 

geçirilmesini kolaylaştırmıştır. Ayrıca bu tip 

ülkelerde enerji ihtiyacının sanayi ve ağır sanayi 

ihtiyaçları hariç yaklaşık 10 senedir doyuma 

ulaşması nedeniyle dağıtım sistemi planlama 

kıstas ve kriterleri mevcut şebekenin optimum 

şekilde kullanmak üzerine kurulmuştur. Dağıtım 

şebekesinin elektrik kalitesi ile ilgili 

parametrelerini iyileştirmek ve hareket 

kabiliyetini arttıracak yeni teknolojilerin sisteme 

entegrasyonunun kolay bir şekilde yapılması 

mümkün olmuştur. Bu nedenlerle bu tip 

ülkelerde planlama ve işletme çalışmalarında 

bulunan, ülkemize danışmanlık faaliyetlerinde 

bulunmak üzere gelen şirketler alışkanlıkları 

üzere birinci planda olmayan veya eksik tutulan 

veriler üzerine yoğunlaşmış, dağıtım 

şebekesinde genişlemeden çok yük kaybını 

azaltıcı yük akışı ile ilgili çalışmalara, acil 

durumdaki sistemin manevra kabiliyetine 

yönelik çalışmalara odaklanmışlardır. 

Bu gibi enerji ihtiyacına doymuş ülkelerde 

kullanılan planlama yöntemleri ile ilgili sistemin 

tüm elektriksel büyüklüklerinin bilindiği 

bunların bir veya birkaçının değiştirilmesine 

yönelik çalışmaların sonucuna götüren Bayesian 

Decision Theory, bir diğer örnek olarak sistemin 

elektriksel büyüklükleri yerine sistemde 

yaşanabilecek tüm olayların tahmin edildiği, 

sistemin buna nasıl reaksiyon verdiğini 

inceleyen Orthodoxy Principles,örnek olarak 

verilebilmektedir. Ve sorumuza gelelim, iyi bir 

dağıtım planlaması veya yeterli bir dağıtım 

planlaması yapabilmek için ne yapılması 

gerekmektedir? Öncelikle mevcut veriler 

toplanmalıdır. Peki, hangi veriler kullanılmalı 

veya kullanılmamalıdır? Bu verilerin analizleri 

nasıl yapılacaktır? Asıl kilit nokta burasıdır. Her 

dağıtım sisteminin bölgesel olarak ihtiyaç 

duyduğu veriler olabileceği gibi, tüm dağıtım 

sistemleri için ortak verilerde olabilmektedir. 

Ortak veriler rahatlıkla tahmin edilebilecek 

mevcut şebekenin envanter bilgileri, teknik 

bilgiler, imal, bakım-onarım bilgileri gibi 

katalog bilgilerinin gerçek zamanlı olarak elde 

edilmesi ve güncel tutulması gibi iş ve işlemler 

sıradan standart olarak her işte yapılması 

gereken mevcut neye sahibiz bilgileridir. 

Bölgesel ihtiyaç olan veriler ise coğrafi yapı, 

arıza kayıtları, tüketim rejimleri, üretim 

rejimleri, şebeke yapısı (klasik sistemin aksine 

karakteristik bazda), meteorolojik veriler gibi 

bölgesel incelemelerde değer kazanabilecek 

veriler olarak sıralanabilir.  

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi çok 

önemlidir. Değerlendirmeler neticesinde çok 

basit işlemlerle sistemde kendini geliştirebilecek 

potansiyeller keşfedilebilir. Planlamaya 
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başlamadan önceki en önemli nokta olan hedef, 

seçilmelidir. Şirket misyon ve vizyonu ile kanun 

ve ikincil mevzuatın zorunlu kıldığı kriterlerin 

hangi noktalarda hedef olacağı, planlamaların bu 

hedef noktalarına göre adımlara ayrılacağı ve 

hedeflerin tutması ve sapmaların 

değerlendirilebilmesi için tespit edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Planlama dağıtım şirketinin yatırım, işletme, 

personel, gelir-gider işlemlerine nasıl yön 

verilmesi gerektiğini anlatacak bir rehber olarak 

hazırlanmalıdır. Planlı ve programlı gelişmeler 

ile dağıtım sisteminde sürprizlere yer 

kalmayacak veya sürprizlerin oluşturduğu etki 

en aza indirilebilecektir.  

 

Örneğin denize sahil şeridi olan bir bölge 

düşünelim; mevcut şebeke bilgisinin olduğu, 

havai hatlar ile yer altı tesisleri ve her tür 

teçhizatın ekonomik ömürlerinin, arıza, bakım 

ve onarım kayıtlarının sistemli ve düzenli 

tutulduğu, bir yandan da sürekli elektrik dağıtım 

şebekesinin büyümeye devam ettiği, yeni 

yerleşim alanlarının oluştuğu. Bu bölgede yeterli 

bir bakım planlaması yapılmadığı müddetçe 

gelişmelere entegre olmuş sistemde belirli bir 

süre sonra özellikle havai hatlarda arıza sayısı ve 

süresi nemden ve tuzdan dolayı artmaya 

başlayacak, arızada çalışacak personel sayısı 

arttırılması gerekecek, ekstra malzeme 

kullanılması gerekecek, kriterler sağlanamadığı 

için tazminat ödemeleri doğabilecektir. Bu 

örnekte kısaca görülebileceği gibi sadece bakım 

işinin planlaması ile önlenebilecek birçok 

olumsuzluk ortadan kalkacaktır. Tabi ki 

öncelikle elde ne olduğunun bilinmesi, 

değerlendirilmesi gereklidir.  

 

Özetle her yönden toplumu doğrudan etkileyen 

dağıtım şebekesinde atılacak her adımın 

hesaplanması, fizibilitelerinin yapılması, 

doğabilecek sonuçların incelenmesi 

gerekmektedir. Bu da her alanda yapılacak iş ve 

işlemlerin planlaması demektir.  
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ABSTRACT 

 

In Turkish LPG market regulated by LPG 

Market Law (Law No:5307), trading off-spec 

LPG is penalized not only by monetary penalty 

but it is also a reason for two very harsh 

administrative sanctions that are license 

cancellation and confiscation. However, with the 

introduction of the new Criminal Law and the 

Misdemeanor Law misdemeanors became 

separate from the Criminal Law and regulated 

under a separate law in which “transfer of 

property to state” is envisaged as a response to 

misdemeanor conduct. Thus, determination of 

the applicable sanction for off-spec LPG trading 

became a legal issue.  

On the other hand, the off-spec LPG is often 

times sold during the time frame between on-site 

audits and the analysis of the sample LPG in the 

laboratory. Thus, at the time of “transfer of 

property to state” decision the off-spec LPG 

does not exist physically and “transfer of equal 

value to state” becomes a legal issue. In this 

article, we attempt to depict a solution to these 

two legal problems.  

Keywords: LPG Market Law, Misdemeanor 

Law, Trading off-spec LPG, confiscation, 

transfer of property to state, transfer of equal 

value to state. 

ÖZET 

5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu ile düzenlenen 

Türkiye LPG piyasasında teknik düzenlemelere 

aykırı LPG ikmali karşılığında idari para cezası 

uygulanmasının yanı sıra lisans iptali ve 

müsadere yaptırımı gibi çok ağır iki yaptırım 

öngörülmüştür. Ancak, daha sonra yürürlüğe 

giren yeni Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu 

ile hem kabahatler ceza kanunu bünyesinden 

ayrılmış ve ayrı bir Kabahatler Kanunu ile 

düzenlenmiş hem de kabahat karşılığı olarak 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı 

öngörülmüştür. Dolayısıyla, teknik kriterlere 

aykırı LPG ikmali nedeniyle uygulanacak 

yaptırımın tayin edilmesi gereği ortaya çıkmıştır.  

 

Diğer taraftan, LPG numunesinin alınması ve 

laboratuvarda analiz edilmesi arasında geçen 

süre zarfında çoğu zaman numune alınan ürün 

elden çıkarılmaktadır. Bu nedenle teknik 

kriterlere aykırı LPG ikmali nedeniyle yaptırım 

kararının verileceği anda aykırı ürün fiziksel 

olarak mevcut olmamakta bu da kaim değerin 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesi konusunu 

gündeme getirmektedir. Bu makalede, bu ve ilk 

paragrafta değinilen hukuki soruna çözüm 

getirilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:LPG Piyasası Kanunu, 

Kabahatler Kanunu, teknik düzenlemelere aykırı 

LPG ikmali, müsadere, mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi, kaim değerin mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesi. 

 

GİRİŞ: 

5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu teknik 

düzenlemelere aykırı LPG ikmaline bağladığı 

hüküm ve neticeler bakımından 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanunu’ndan da ileriye giderek 

“Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesinin ikinci 

KABAHATLER HUKUKU VE LPG PİYASASI KANUNU MUVACEHESİNDE 

“KAİM DEĞERİNMÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ” 

 
TRANSFER OF EQUAL VALUE TO STATE ISSUE ACCORDING TO 

MISDEMEANOR LAW AND LPG MARKET LAW 

     

            Tolga TURAN 



20 

Enerji Piyasası Bülteni   Mayıs-Haziran 2014 

fıkrası ile teknik düzenlemelere uygun olmayan 

LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans 

sahiplerinin lisanslarının iptal edileceğini ve 

teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG’nin 

mahkeme kararı ile müsadere edileceğini hüküm 

altına almıştır. Biz bu çalışmamızda teknik 

düzenlemelere aykırı LPG ikmali sonucunda 

teknik düzenlemeye aykırı olan LPG’nin veya 

kaim değerinin müsaderesine ilişkin 

görüşlerimizi derpiş edeceğiz. 

Evvela birbirinden farklı hükümler ihtiva eden 

LPG Piyasası Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nu 

mukayeseli olarak ele alarak uygulanacak 

hukuka karar vereceğiz. Sonra, bu husustaki esas 

düzenlemelerin yer aldığı Kabahatler Kanunu ile 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nu ele alarak, 

müsadere/mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

kavramının kabahati de içine alacak şekilde ceza 

hukukumuzdaki kavramsal yeri, 

kanunlarımızdaki yeri, hukuki niteliği ve esas 

olarak da “eşyanın kaim değerinin müsaderesi” 

konularına aşağıda kısaca değineceğiz.  

Hususiyetle kaim değerin müsaderesi konusuna 

teveccühümüzün sebebi ise LPG piyasasındaki 

düzenleyici yapı ve denetim sistematiği 

içerisinde numune alınması ile teknik 

düzenlemelere uygunluğu test eden analizlerin 

laboratuvarlar tarafından yapılması esnasında 

geçen müddet ve bu müddet zarfında mezkûr 

LPG’nin satışının gerçekleştirilmiş olması 

keyfiyetidir. Yani ortada müsadere edilecek 

teknik kriterlere aykırı bir LPG’nin 

bulunmayışıdır. 

LPG Kanununda Müsadere Kavramı: 

5307 sayılı Kanun’un 16 ncı ve 17 nci maddeleri 

sırasıyla “idari para cezaları” ve “yaptırımlara” 

hasredilmiştir. “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci 

maddenin ikinci fıkrası şu şekildedir: 

“Kaçak veya menşei belli olmayan veya teknik 

düzenlemelere uygun olmayan LPG ile piyasa 

faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı 

iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun 

olmayan LPG mahkeme kararı ile müsadere 

edilir. Bu LPG’yi ikmal edenler zararı tazmin 

etmekle yükümlüdür.” 

Kaçak veya menşei belli olmayan LPG 

hususundaki görüşlerimizi başka bir yazımıza 

bırakarak burada esas itibari ile teknik 

düzenlemelere uygun olmayan LPG’nin 

müsaderesi konusundaki hukuki mütalaamızı 

ortaya koyacağız. Fıkra metninde de açıkça ifade 

edildiği üzere, teknik düzenlemelere uygun 

olmayan LPG mahkeme kararı ile müsadere 

cihetine gidilecektir. Kanun metni burada iki 

hususu vazetmektedir: 1) Teknik düzenlemelere 

uygun olmayan LPG’nin müsadere edileceği, 2) 

Bu hususta yetkinin mahkemede olduğu.  

LPG Kanunu 13/3/2005 tarih ve 25754 sayılı 

Resmi Gazete’de neşir olunmak suretiyle neşri 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihte ise ceza 

hukukumuzda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 

yürürlükte idi ve bu kanun ile hem cürümler hem 

kabahatler düzenlenmekte idi. Müsadereye 

ilişkin ise 765 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde idi: 

“Mahkumiyet halinde cürüm veya kabahatte 

kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan 

veya fiilin irtikabından husule gelen eşya fiilde 

methali olmayan kimselere ait olmamak şartıyla 

mahkemece zabıt ve müsadere olunur. 

Kullanı lmas ı ,  yapı lmas ı ,  taşınması , 

bulundurulması ve satılması cürüm veya kabahat 

teşkil eden eşya bir ceza mahkumiyeti olmasa ve 

faile ait bulunmasa bile mutlaka zabıt ve 

müsadere olunur. 

Taşınması memnu olmayan silahların ruhsatsız 

taşınması halinde de zabıt ve müsaderesine 

hükmolunur.” 

Binaenaleyh, hem cürümler hem kabahatler 

bakımından müsadere yaptırımı öngörülmekte 

idi. Bu Kanunun yürürlüğü esnasında çıkarılan 

LPG Piyasası Kanunu ile de teknik kriterlere 

aykırı LPG ikmalinin müsaderesinden 

bahsedilmesi olağan idi. Ancak 1/6/2005 
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tarihinde 735 sayılı Türk Ceza Kanunu 

yürürlükten kalkmış, onun  yerine cürümler 

bakımından suç başlığı altında 5237 sayılı yeni 

Türk Ceza Kanunu, kabahatler bakımından ise 

aynı tarihte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

yürürlüğe girmiştir.  

Yeni Türk Ceza Kanunu ile suçlar bakımından 

eşya ve kazanç müsaderesi müesseseleri 

düzenlenmiş, Kabahatler Kanunu ile de 

kabahatler bakımından eşyanın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesi müessesesine yer verilmiştir. 

Sonuç itibariyle teknik kriterlere aykırı LPG 

ikmali nedeniyle uygulanacak müeyyide Ceza 

Kanunu hükümleri uyarınca müsadere olmaktan 

çıkmış ve Kabahatler Kanunu hükümleri 

uyarınca düzenlenen eşyanın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesi müeyyidesi haline gelmiştir. 

Kanaatimizce burada bizi tereddüde sevk edecek 

bir husus bulunmamaktadır. Esas potansiyel 

çelişme mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını 

kimin vereceğidir, zira LPG Piyasası Kanunu 

uyarınca bu yetkinin müeyyidenin müsadere 

olması cihetiyle doğal olarak mahkeme 

tarafından kullanılması öngörülmüş idi.  Mevcut 

durumda ise bu kararın kim tarafından verileceği 

hususu öncelikle çözüme kavuşturulması 

gereken hukuki problem olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Başka bir deyişle, LPG Piyasası Kanunu 

13/3/2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete’de 

neşir olunmak suretiyle neşritarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ise 

1/6/2005 tarihinde yürürlüğe girmekle LPG 

Piyasası Kanunu’na göre sonraki kanun 

hükmündedir ve müsadereye/mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine ilişkin farklı hükümler ihtiva 

etmektedir. Binaenaleyh, öncelikle uygulanacak 

hukuka karar vermek icap etmektedir. Aşağıda 

Kabahatler Kanunu’nu da nazarı itibara alarak 

öncelikle uygulanacak hukuk bakımından bir 

yargıya varmaya çalışacağız. 

5326 Sayılı Kanun Muvacehesinde 

Müsadere: 

Bilindiği üzere, idari nitelikli yaptırımlar ile 

ilgili var olan ahenksizliği gidermek maksadıyla, 

genel bir kanun ihtiyacı hâsıl olmuş ve bu 

ihtiyacı gidermeye matuf 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu 30/3/2005 tarihinde kabul ve 31/3/2005 

tarihli Resmi Gazete’de (Mük.) neşir olunmak 

suretiyle 1/6/2005 tarihi itibariyle yürürlüğe 

konulmuştur. Bu maksatla hazırlanan Kanun, 

idari yaptırımları gerektiren fiiller, yani 

kabahatler, açısından kanunilik ilkesi, zaman 

bakımından uygulama ve sorumluluk esasları, 

zamanaşımı, idari yaptırımların hukuki niteliği, 

çeşitleri ve sonuçları, bu yaptırımların yerine 

getirilmesi rejimi gibi konuları bir sistematik 

çerçevesinde düzenlemiştir.  

LPG Piyasası Kanunu 13/3/2005 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Kabahatler Kanunu ise 

1/6/2005 tarihinde yürürlüğe girmekle LPG 

Piyasası Kanunu’na göre hem sonraki kanun 

hem genel kanun hükmündedir. Kabahatler 

Kanunu’nun “Genel kanun niteliği” başlıklı 3 

üncü maddesi şu şekildedir: 

Maddenin gerekçesi ise şu şekildedir: 

“Özel kanunlarda çeşitli fiiller karşılığında idarî 

yaptırımlar öngörülürken; çoğu zaman, bu 

yaptırımların yerine getirilmesi, bunlara 

bağlanan hukukî sonuçlar, zamanaşımı, 

Genel kanun niteliği 

Madde 3- (Değişik: 6/12/2006-5560/31 

md.) 

(1) Bu Kanunun; 

a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun 

yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda 

aksine hüküm bulunmaması halinde, 

b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası 

veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

yaptırımını gerektiren bütün fiiller 

hakkında, 

uygulanır. 
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 tekerrür, özellikle idarî para cezası türündeki 

yaptırımın yerine getirilmesi, bu suretle oluşan 

malî kaynağın kullanılma biçimi gibi hususlarda 

da kazuistik hükümlere yer verilmektedir. 

Sistemden yoksun bu kazuistik düzenlemelerin 

önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk 

uygulamasında birliği ve hukuk güvenliğini 

sağlamak için; özel kanunlarda sadece kabahat 

türünden fiillerin tanımlanması ve bu fiiller 

karşılığında öngörülen idarî yaptırımların 

belirlenmesiyle yetinilmelidir. 

Bu itibarla, Tasarıda belirlenen genel ilkelerin, 

özel kanunlarda tanımlanan kabahatler 

hakkında da uygulanmasının temin edilmesi 

gerekmiştir.” 

Binaenaleyh, Kabahatler Kanunu’nun “Genel 

Hükümler” başlıklı birinci kısmı, kanun yoluna 

ilişkin hükümler müstesna, idarî para cezası 

veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını 

gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacak 

genel hüküm niteliğini haizdir. Diğer bir deyişle, 

Kabahatler Kanunu, tıpkı suçlar karşısında 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) gibi, idari 

yaptırımı gerektiren fiiller bakımından genel 

yasa niteliğini haiz hale gelmiştir. O halde teknik 

düzenlemelere aykırı LPG ile ilgili olarak 

müsadereye/mülkiyetin kamuya geçirilmesine 

ilişkin uygulanacak hukuk 5326 sayılı Kanun 

hükümleridir.  Bu hususta aşağıdaki açıklama 

yol göstericidir: 

… Kabahatler Kanunu dışında diğer kanunlarda 

yer alan ve idari yaptırımlara karşı başvurulan 

kanun yoluna ilişkin belirlemelerin Kabahatler 

Kanunu’ndaki düzenlemelerden farklı olması 

halinde Kabahatler Kanunu’nun 

uygulanmayacağı, özel hükmün uygulanacağı 

kaleme alınmıştır. … Kabahatler Kanunu’nun 

kanun yoluna ilişkin düzenlemeleri dışındaki 

genel hükümlerinin idari para cezası ve 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbiri için 

uygulanması kabul edilmiş, diğer idari tedbirler 

için geçerli olmadığı benimsenmiştir (Akbulut, 

2010).  

5326 sayılı Kanun’un “Yaptırım türleri” başlıklı 

16 ncı maddesinde kabahatler karşılığında 

uygulanacak olan idari yaptırımların idari para 

cezaları ve idari tedbirlerden ibaret olduğu 

belirtildikten sonra idari tedbirlerin de 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili 

kanunlarda yer alan diğer tedbirler olduğu ifade 

edilmiştir.Burada dikkate getirilmesi gereken 

nokta ceza hukukunda müsadere olarak 

karşımıza çıkan kavramın burada mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi olarak ve idari bir tedbir 

hüviyetinde karşımıza çıkmasıdır. Kanun’da 

müsadere yerine mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

tabirinin kullanılmasının gerekçesi ise yine 

Kanun’un 16 ncı maddesinin gerekçesinde 

“kavram kargaşasına neden olmamak ve 

mülkiyetin devlet dışında başka kamu kurum ve 

kuruluşuna geçmesi ihtimali” olarak 

gösterilmiştir. Müsadere ile mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi arasındaki esas fark, öncekinin bir 

ceza tedbiri olmasına rağmen sonrakinin idari 

nitelikli bir karar olmasıdır.  

“Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

Madde 18- (1) Kabahatin konusunu 

oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde 

edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm 

bulunan hallerde karar verilebilir. 

(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine 

ilişkin karar, eşyanın; 

a) Kullanılmaz hale getirilmesi, 

b) Niteliğinin değiştirilmesi, 

c) Ancak belli bir surette kullanılması, 

Koşullarından birinin yerine getirilmesine 

bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. 

Belirlenen süre zarfında koşulun yerine 

getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine 

ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili 

kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya 

el konulabileceği gibi; eşya, kişilerin 

muhafazasına da bırakılabilir. 
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Daha öncede ifade ettiğimiz üzere teknik 

düzenlemelere aykırı LPG bakımından 

müsadere/mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

noktasında uygulanacak hukukun 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun yukarıya aldığımız 18 

inci maddesi olduğu kanaatindeyiz. Binaenaleyh, 

konuyu bu madde hükümleri muvacehesinde ele 

alacağız.  

Maddenin birinci fıkrası ile mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi kararının ancak kanunda açık hüküm 

bulunan hallerde alınabileceği hüküm altına 

alınmıştır. Burada murat edilen husus mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi salahiyetinin genel nitelikli 

bir salahiyet olmayıp ancak kanunda açıkça 

gösterilen hallerde bu cihete gidilebileceğidir. 

5307 sayılı Kanun bakımından bu husus izahtan 

varestedir zira 17 inci madde açıkça “teknik 

kriterlere aykırı LPG’nin müsadere edileceği” ni 

belirtmektedir. Ancak müsadere yetkisi 

mahkemeye verilmiştir.  

İkinci fıkrada yer alan mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi kararının geciktirilmesi hususuna 

burada değinmeyeceğiz. 

Üçüncü fıkra mucibince kararın kesinleşmesine 

kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 

eşyaya el konulabileceği gibi eşya kişilerin 

muhafazasına da bırakılabilecektir.Burada 

kesinleşmeden kasıt, idare tarafından verilen 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararına karşı 

gidilecek yargı yolu tarafından verilecek 

karardır. Kanun yollarına ilişkin hususu birazdan 

ayrıca tartışacağız. 

Dördüncü fıkra ile eşyanın mülkiyetinin, 

kanunda açıkça hüküm bulunan haller müstesna, 

kural olarak Devlete geçeceği ifade edilmiştir. 

Diğer bir deyişle, eğer ilgili kanunda eşyanın 

mülkiyetinin mülkiyetin kamuya geçirilmesine 

karar veren ilgili kamu kurum ve kuruluşuna 

geçeceğine ilişkin açık bir hüküm yok ise 

mülkiyet Devlete geçecektir.  

Beşinci fıkra hükmü ile ise mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi kararına fail hakkında idari para 

cezası veya başka bir idari yaptırım kararı 

verilmemiş olsa dahi hükmedilebileceği ifade 

olunmuştur. 

Altıncı fıkra hükmü ile ilgili mütalaamızı 

aşağıda ayrıca derpiş edeceğiz. 

Yedinci fıkrada mülkiyeti kamuya geçirilen 

eşyanın başka bir suretle değerlendirilmesi kabil 

olmadığı durumlarda imha suretine gidilmesi 

gerektiği ve son olarak sekizinci fıkrada 

mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin kararın 

kesinleşmesi halinde yerine getirileceği hüküm 

altına alınmıştır. 

Hülasa, Kabahatler Kanunu’nun 18 inci maddesi 

ile kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar 

verilebileceği hüküm altına alınmış ve bu 

hususta diğer düzenlemelere yer verilmiştir. 

Burada şu hususu tekrar etmekte fayda mülahaza 

ediyoruz: 18 inci madde ile getirilen müessese 

idari bir tedbir niteliğinde ortaya çıkan 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararıdır ve bu 

karar ancak kesinleşmesi halinde yerine 

getirilecektir ki kesinleşmeden kasıt süresi 

(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm 

bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve 

kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer. 

(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilebilmesi için fail 

hakkında idarî para cezası veya başka bir 

idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart 

değildir. 

(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine de karar verilebilir. 

(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka 

suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa 

imha edilir. 

(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine 

ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine 

getirilir. 
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içerisinde yetkili kazai mercie herhangi bir 

başvuru yapılmaması veya yetkili kazai merci 

tarafından verilecek karar olmak gerekir.  

Burada tartışılması gereken husus Kabahatler 

Kanunu’nun 18 inci maddesinin LPG Piyasası 

Kanunu ile öngörülen müsadere müessesesi 

bakımından uygulanıp uygulanamayacağı, 

uygulanacaksa ne şekilde uygulanacağıdır. 

Kanaatimizce, 5307 sayılı Kanun’un 17 nci 

maddesinde iki esaslı unsur vardır: 1) Teknik 

düzenlemelere aykırı LPG’nin müsadere 

edilmesi, ve 2) Bu hususta yetkinin mahkemede 

olması. Binaenaleyh, Kabahatler Kanunu ile 

düzenlenen mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

kararı ile ilgili kanunda açıkça hüküm bulunması 

şartı sağlanmaktadır. 5307 sayılı Kanun’un 17 

nci maddesi ile bir kabahat olan teknik kriterlere 

aykırı LPG ikmali nedeniyle teknik kriterlere 

aykırı LPG’nin müsadere edileceği açık bir 

şekilde hüküm altına alınmıştır. Ancak yetki 

bakımından 5307 ve 5326 sayılı kanunlarda 

farklı hükümler bulunmaktadır. Önceki bu 

konuda yetkili mercii olarak mahkemeyi işaret 

etmekte iken sonraki yetkiyi ilgili kamu kurum 

ve kuruluşu ile mahkeme arasında 

paylaştırmıştır. 

Buradaki normlar çelişmesi bakımından 5326 

sayılı Kanun’un hem sonraki kanun olma, hem 

de 5307 sayılı Kanun’a göre genel kanun niteliği 

nazarı itibara alınarak uygulanacak hukuk 

olduğu kanaatindeyiz. Esasında sonradan 

yürürlüğe giren genel kanunun önceki özel 

kanunu zımnen ilga edip edemeyeceği doktrinde 

oldukça tartışmalı bir konu olup genel kanaat 

bunun mümkün olmadığı yönündedir. 

Şayet, önceki kanun özel yeni kanun genel ise 

bu durumda da kanun koyucunun genel yasayı 

çıkarırken hangi amacı taşıdığına bakmak 

gerekir. (Zevkliler,1986).Yasa koyucu önceki 

tarihli özel kanunla düzenlenen hususlarda yeni 

bir bakış açısıyla sonraki tarihli genel kanunla 

bir değişiklik öngördüğü takdirde olaya sonraki 

tarihli genel kanunun uygulanması gerekir 

Kanaatimizce sonraki kanun olan Kabahatler 

Kanunu 3 üncü maddesinin bir ve ikinci fıkraları 

bir arada değerlendirildiğinde kanun yoluna 

ilişkin hükümler dışındaki diğer genel 

hükümlerin idari para cezası ve/veya mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün 

fiiller hakkında uygulanacağı, yani kanun 

koyucunun amacının yeni bir bakış açısıyla 

sonraki tarihli Kabahatler Kanunu (genel kanun) 

ile önceki tarihli LPG Piyasası Kanununda 

değişiklik öngördüğü sonucuna ulaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

yaptırımını gerektiren teknik kriterlere aykırı 

LPG ikmali fiili hakkında Kabahatler Kanunu 3 

üncü madde (b) fıkrası hükmü uyarınca 

Kabahatler Kanunu’nun genel hükümleri bu 

arada mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin 

18 inci maddenin uygulanması gerektiği 

sonucuna ulaşılmaktadır. Dolayısıyla,  5326 

sayılı Kanun ile teknik kriterlere aykırı LPG’nin 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararında 

yetkili merci değiştirilmiş ve yeti ilgili kamu 

kurum ve kuruluşu olan EPDK ve EPDK 

kararlarına karşı kanun yolu niteliğini haiz kazai 

mercilere geçmiştir. Bizim kanaatimiz bu 

yoruma müteveccihtir. 

Bizim bu yorumumuza muhalefet edebilecek 

gibi gözüken ama edemeyen tek hüküm ise yine 

Kabahatler Kanunu’nun “İdari Yaptırım Kararı 

Verme Yetkisi” başlıklı 22 nci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkralarıdır. Metin şu şekildedir: 

“İdarî yaptırım kararı verme yetkisi  

Madde 22- (1) Kabahat dolayısıyla idarî 

yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça 

gösterilen idarî kurul, makam veya kamu 

görevlileri yetkilidir.  

(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde 

ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri 

bu konuda yetkilidir. …” 
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Esasında burada da idarenin mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi/müsadere kararı verme yetkisine 

idare nokta-i nazarından bir bakış açısı mevzu 

bahistir. Buradaki yetki kuralı, idari yaptırım 

kararı verecek idari birimin yetki alanıdır. 5307 

sayılı Kanun ile yetki mahkemeye verilmiş 

olmasına rağmen, 5326 sayılı Kanun ile yetki 

kuralı değişmiş ve yetki 18 ve 22 nci maddeler 

mucibince İdare’ye geçmiştir. Binaenaleyh, 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi/müsadere kararı 

5307 sayılı Kanun muvacehesinde verilecekse 

buna yetkili makam EPDK ve EPDK’nın karar 

organı Kurul olmak gerekir. 

Burada akla gelebilecek bir diğer hal tarzı 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının 

Kanunda açıkça gösterilen makamın mahkeme 

olması cihetiyle mahkeme tarafından 

verilmesidir. Esasında mahkemeler tarafından da 

idari nitelikli kararlar verilebilmektedir. Lakin 

5326 sayılı Kanun’da genel kaide olarak idari 

yaptırım kararının kanunda açıkça gösterilen 

idari kurul, makam veya kamu görevlileri 

tarafından verilmesi benimsenmiş olup bazı 

istisnai hallerde Cumhuriyet savcısı veya 

mahkeme tarafından da idari yaptırım kararı 

verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Cumhuriyet savcısı tarafından idari yaptırım 

kararı verilmesi hususunu bir yana bırakırsak 

hangi durumda mahkeme tarafından idari 

yaptırım kararı verilebileceği Kabahatler 

Kanunu’nun 24 üncü maddesinde belirtilmiştir. 

Buna göre, kovuşturma konusu fiilin kabahat 

oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme 

tarafından idari yaptırım kararı verilecektir. 

Diğer bir deyişle, mahkemeye açılan ve suç 

olarak tavsif edilen bir fiilin kovuşturma 

aşamasında kabahat oluşturduğunun anlaşılması 

halinde mahkeme tarafından idari yaptırım 

kararı verilmesi gerekecektir.Bunun dışında 

mahkemeler tarafından 5326 sayılı Kanun 

muvacehesinde idari yaptırım kararı 

verilebileceğine matuf bir hüküm 

bulunamamaktadır. Diğer taraftan biz LPG 

Piyasası Kanununda kabahat karşılığı olarak 

mülga 765 sayılı Kanun uyarınca neden 

müsadere müeyyidesinin öngörüldüğünü, yeni 

Türk Ceza Yasası ile kabahatlerin ceza 

yasasından ayrıldığını ve Kabahatler Kanunu 

çerçevesinde yaptırımın mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi haline geldiğini yukarıda 

tartıştığımızdan burada tekrar etmeyeceğiz. 

Hülasa, 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu’nun 

17 nci maddesi teknik kriterlere aykırı LPG’nin 

mahkeme kararı ile müsadere edileceğini hükme 

bağlamış, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ise 

buna ilişkin yetki makamını “diğer genel 

hükümleri” ile değiştirerek 18 ve 22 nci 

maddeler çerçevesinde yetkiyi İdareye 

hasretmiştir. Diğer yandan, Kabahatler 

Kanunu’nun idari yaptırım kararlarına karşı 

kanun yoluna ilişkin hükümlerinin diğer 

kanunlar bakımından aksine hüküm 

bulunmaması halinde tatbik-i kabil olduğu 3 

üncü maddenin birinci fıkrası ile sabittir.Diğer 

taraftan, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 12 nci maddesinde Kurul tarafından 

verilecek idari yaptırım kararlarına karşı yetkili 

idare mahkemesinde dava açılabileceği hüküm 

altına alınmıştır. Binaenaleyh, idari yaptırım 

niteliğindeki Kurul kararlarına karşı gidilecek 

kanun yoluna ilişkin 4628 sayılı Kanun’da 

aksine hüküm bulunduğu cihetiyle Kabahatler 

Kanunu’nun “Başvuru Yolu” başlıklı 27 nci 

maddesinin bu nevi kararlar bakımından 

uygulanma kabiliyeti yoktur. Dolaysıyla EPDK 

tarafından verilen idari yaptırım kararlarına ve 

bu arada mülkiyetin kamuya geçirilmesi/

müsadere kararlarına karşı gidilecek kanun yolu 

4628 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi ile 

gösterilen mercidir. Bu merci ise yetkili idare 

mahkemeleridir.  

Kabahatler Kanunu’nun idari yaptırım kararları- 
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na karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin 

EPDK kararları bakımından tatbik kabiliyetini 

haiz olduğunu bir an için varsaysak bile yetkili 

merci yine idare mahkemesi olacaktır. Zira her 

ne kadar Kabahatler Kanunu’nun 27 nci 

maddenin birinci fıkrası ile idari para cezası ve 

mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari 

yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya 

tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün 

içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulacağı 

hüküm altına alınmış olsa da aynı maddenin son 

fıkrası ise aşağıdaki şekildedir:  

 

“İdari yaptırım kararının verildiği işlem 

kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari 

yargının görev alanına giren kararların da 

verilmiş olması halinde; idari yaptırım kararına 

ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin 

iptali talebiyle birlikte idari yargı merciinde 

görülür.” 

 

Kanun yoluna ilişkin istisna mevcut olmasa 

dahi, 5307 sayılı Kanun ile teknik kriterlere 

aykırı LPG ikmali bakımından yetkili kanun 

yolunun idari yargı olduğu başkaca idari 

yaptırımlar da öngörüldüğünden EPDK 

tarafından verilecek mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi/müsadere kararına karşı hukuka 

aykırılık iddiaları da işlemin iptali talebiyle 

birlikte idari yargı merciinde görülecektir. 

Hülasa, bizim müteveccih olduğumuz görüşün 

özü iki esasta toplanmaktadır: 

 

1-5307 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi uyarınca 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi/müsadere 

kararı EPDK tarafından verilecektir. 

 

2-Bu karar 4628 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi 

uyarınca yetkili idare mahkemesinde dava 

edilebilecektir. 

 

Uygulanacak hukuk ve yetki hususlarını ele 

aldıktan sonra münhasıran kaim değerin 

müsaderesi kavramı ve bunun 5307 sayılı Kanun 

muvacehesinde uygulanma şekline matuf 

görüşlerimizi derpiş edebiliriz.    

 

KABAHATLER HUKUKUNDA KAİM 

DEĞERİN MÜSADERESİ: 

 

5307 sayılı Kanun’a göre yapılacak mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi/müsadere işleminin 

Kabahatler Kanunu’nun 18 inci maddesi 

mucibince EPDK tarafından yapılacağından 

keyfiyete ilişkin usul hükümlerinin bu madde 

kapsamında ele alınması zarureti vardır.Biz 

yukarıda 18 inci maddenin muhtelif hükümleri 

hakkında mütalaamızı derpiş ederken altıncı 

fıkraya ilişkin değerlendirmemizi sonraya 

bırakmıştık. Bu bölümde altıncı fıkra 

kapsamında “kaim değerin mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesi” müessesesini ele alacağız. 

 

18 inci maddenin altıncı fıkrası şu şekildedir: 

 

“(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine de karar verilebilir.” 

Fıkra gerekçesi ise şu şekildedir: 

 

“Altıncı fıkrada kaim değerin mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilebileceği kabul 

edilmiştir. Kaim değer kavramından ne 

anlaşılması gerektiği hususuyla ilgili olarak 

Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç 

müsaderesine ilişkin madde metinleri ve 

gerekçelerine bakılmalıdır.” 

 

Dolayısıyla, kaim değerin mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesinden ne anlaşılması gerektiği 

konusunda referans TCK’nın eşya ve kazanç 

müsaderesine ilişkin madde metinleri ve 

gerekçeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 5307 

sayılı Kanun muvacehesinde müsaderenin 

konusu teknik kriterlere aykırı LPG’nin eşya 

niteliği izahtan vareste olmakla burada TCK’nın 
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eşya müsaderesine ilişkin 54 üncü madde 

hükümlerini nazarı itibara almak icap eder. 

Kaim değerin mülkiyetinin müsaderesi ise 

maddenin ikinci fıkrasında şu şekilde düzenleme 

altına alınmıştır: 

 

“Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan 

kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya 

müsaderesinin başka bir surette imkansız 

kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para 

tutarının müsaderesine karar verilir.” 

 

Fıkra metninden de anlaşılacağı üzere, eğer 

müsaderesi gereken eşyanın herhangi bir surette  

müsaderesi imkânsız hale gelmiş ise eşyanın 

değeri kadar para tutarının müsaderesine karar 

verilecektir. Burada herhangi bir takdir yetkisi 

de mevzu bahis değildir binaenaleyh birinci fıkra 

kapsamına giren eşya ya doğrudan doğruya 

müsadere edilecek ya da eşyanın değeri kadar 

para tutarının müsaderesine karar verilecektir.  

Kaim değerin müsaderesine karar verilebilmesi 

için müsadereye konu eşya bakımından 

aşağıdaki hususlardan birinin varlığı yeterlidir: 

1. Eşyanın ortadan kalkmış olması, 

2. Eşyanın elden çıkarılmış olması, 

3. Eşyanın tüketilmiş olması, 

4. Eşyanın müsaderesinin başka bir surette 

imkânsız kılınmış olması. 

54 üncü maddenin birinci fıkrası bizim 

tartıştığımız husus bakımından önemli değildir 

zira müsadere edilmesi gereken eşyanın kapsamı 

5307 sayılı Kanun ile belirlenmiştir ve bu teknik 

kriterlere aykırı LPG’den başka bir şey değildir. 

O halde teknik kriterlere aykırı LPG ya 

doğrudan doğruya müsadere edilecektir ya da 

eğer mezkûr LPG ortadan kaldırılmış, elden 

çıkarılmış, tüketilmiş veya müsaderesi başka 

surette imkânsız kılınmış ise kaim değerinin, 

yani eşyanın değeri kadar para tutarının 

müsaderesine karar verilecektir. Daha evvel de 

tartıştığımız üzere biz bu konuda yetkinin de 

mahkemede değil doğrudan doğruya EPDK’da 

olduğu kanaatindeyiz. 

SONUÇ: 

Sonuç olarak biz bu çalışma ile aşağıdaki 

hususlarda tespit ve görüşlerimizi tutarlı bir 

şekilde ortaya koymaya çalıştık: 

1. LPG Piyasası Kanunu teknik kriterlere 

aykırı LPG’nin müsadere edileceğini açıkça 

ortaya koymuş ve bu hususta yetkili organ 

olarak eski Ceza Kanunu hükümlerine paralel 

olarak mahkemeyi işaret etmiştir.  

 

2. Yeni Ceza Kanunu ile kabahatler ayrılmış 

ve kabahatler bakımından müsadere yerine 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi müeyyidesi 

yürürlüğe konmuştur. 

 

3. Sonraki kanun ve genel nitelikli kanun 

olma özelliğini haiz Kabahatler Kanunu ise bu 

hususta yetkili organı idare, somut olayda EPDK 

olarak değiştirmiştir. Dolayısıyla 5307 sayılı 

Kanun muvacehesinde müsadereye karar verme 

yetkisi EPDK’da olmak gerekir. 

 

4. Eğer teknik kriterlere aykırı LPG 

doğrudan doğruya müsadere edilemiyorsa 

Kabahatler Kanunu’nun 18 inci maddesinin 

altıncı fıkrası hükmünce kaim değerinin 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilebilir.  

 

Son olarak değinmekte fayda mütalaa ettiğimiz 

iki husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

Kabahatler Kanunu’nun 18 inci maddesinin 

altıncı fıkrasında yer alan “verebilir” ifadesinin 

bu konuda İdareye sanki bir takdir yetkisi 

tanındığı yönündeki değerlendirmenin 

isabetsizliğidir. Zira burada kasıt TCK’nın 54 

üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen 
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kaim değerin müsaderesi müessesesinin şartları 

oluştuğunda kabahatler bakımından da 

uygulanma kabiliyetine işaret etmektir. Yoksa 

şartlar oluşsa dahi İdare’nin bu kararı takdir 

yetkisi çerçevesinde vermeyebileceği sonucuna 

ulaşmak amacı aşan bir yorum olur. Kaldı ki, 

TCK 54/2 kapsamında düzenlenen ve bu 

kapsamda verilecek kaim değerin müsaderesi 

kararlarında da takdir yetkisi olmayıp şartlar 

oluştuğunda eşyanın değeri kadar para tutarının 

müsaderesine karar verilecektir.  

 

İkinci husus Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci 

maddesinin altıncı fıkrasında yapılan 3/1/2013 

tarihli değişikliktir. Fıkra’nın eski ve yeni halleri 

sırasıyla aşağıdaki şekildedir: 

“(6) Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik 

düzenlemeye aykırı çıkması halinde, geçici 

mühürleme yapılarak Kanun uyarınca 

mahkemeden müsadere kararı alınmasını 

teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılığına 

başvuruda bulunulur. Bu durum, Kanunun 16 ve 

17 nci maddelerinde öngörülen idari para cezası 

ve/veya idari yaptırımların uygulanmasına engel 

teşkil etmez.” 

“(Değişik fıkra: R.G. 03/01/2013 Sayı 28517, 

Md.1) (6) Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik 

düzenlemeye aykırı çıkması ve lisans sahibinin 

olaya ilişkin olarak yapacağı savunmanın 

Kurulca yetersiz görülmesi halinde, geçici 

mühürleme yapılarak Kanun uyarınca 

mahkemeden müsadere kararı alınmasını 

teminen Kurumca ilgili mahkemeye başvuruda 

bulunulur. Numune alınmasından müsadere 

kararının verilmesine kadar geçecek süre 

zarfında numune alınan ürünün ortadan 

kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya 

müsaderesinin başka bir surette imkânsız 

kılınması hâlinde, ilgili mahkemeden numune 

alma tutanağında belirtilen ürün miktarının 

değeri kadar para tutarının müsaderesine karar 

verilmesi talep edilir. Bu durum, Kanunun 16 ve 

17 nci maddelerinde öngörülen idari para cezası 

ve/veya idari yaptırımların uygulanmasına engel 

teşkil etmez.” 

Getirilen bu düzenleme ile müsadere kararının 

alınması yetkisinin mahkemede olduğu yorumu 

benimsenmiş, kaim değerin müsaderesine ilişkin 

ise malum ilan edilmiştir. Bizim yaptığımız 

analiz çerçevesinde mezkûr değişiklik üç anlam 

taşımaktadır: 

1. Tatbikatta yetkiye ilişkin bizim burada 

derpiş ettiğimiz görüşler benimsenmemiş ve 

müsadereye karar verilmesi için mahkemeye 

başvurma ve kararın mahkeme tarafından 

verilmesi esası benimsenmiştir. Bizim 

mütalaalarımız çerçevesinde bu görüşe 

katılmamız mümkün değildir. 

2. Kaim değerin müsaderesi müessesesi 

bakımından malum ilan edilerek yönetmeliğe 

hüküm ilave edilmiştir. 

3. Kaim değerin müsaderesi müessesesinin 

teknik kriterlere aykırı LPG bakımından ileriye 

dönük olarak uygulanacağı izahtan ve 

tereddütten vareste olmasına rağmen 

değişiklikten önceki olaylara uygulanamayacağı 

yönündeki görüşlerde isabet tayin etmek kabil 

değildir zira mezkûr değişiklik ile malum ilan 

edilmiş ve keyfiyet yönetmeliğe eklenmiştir. 

Hâlbuki konuya ilişkin kanun hükümler gayet 

açık olup kaim değerin müessesesi takdire bağlı 

olmayan kanuni bir zorunluluktur.  

Hülasa, bizim müsadereye ilişkin yetki 

bakımından ortaya koyduğumuz mütalaa 

tatbikatta kabul görmemiş ve yorum başka bir 

doğrultuda olmuştur. Biz yetkiyi doğrudan 

doğruya EPDK’ya hasrederken yönetmelik ile 

bu yetkinin mahkemede olduğu hüküm altına 
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alınmıştır. Farklı yoruma mahal vermeyecek 

husus ise kaim değerin müsaderesi 

müessesesinin kabahatler ve de özellikle 5307 

sayılı LPG Piyasası Kanunu bakımından da 

uygulanabilirliğidir. Bu nedenle, teknik 

kriterlere aykırı LPG’nin müsaderesi mevzu 

bahis oldukta, eşya ya doğrudan doğruya 

müsadere edilecek ya da kaim değerin 

müsaderesi cihetine gidilecektir.  

 

Tabiatıyla, bizim görüşlerimiz eleştirilebilir. 

Hatta genişletilebilir de. LPG piyasası mevzuatı 

çerçevesinde ve genel olarak kabahatler 

hukukunda uygulanacak hukuk tayininde ve 

uygulanacak hukukun yorumlanmasında farklı 

mütalaaların hepsi kıymetlidir. Daha evvel de 

ifade ettiğimiz gibi, gerek Kurul tatbikatı 

gerekse de yargı organları bu hükümleri farklı 

olarak yorumlayabilir. Bizim görüşlerimiz 

genişletilebilir, daraltılabilir, ya da topyekûn 

reddedilebilir. Ama her halükarda, LPG 

piyasasında uygulanacak yaptırımlar ele 

alınırken suç ve ceza teorisine ilişkin 

kavramların anlamı ve yorumu üzerinden 

hareket edilmesi gerektiği de muhakkak. Hülasa, 

bizim bu çalışmamız bu istikamette atılmış 

naçizane bir adımdan ibaret sayılmak gerekir.  

İlgili Mevzuat Hükümleri: 

1. 5307 sayılı Kanun’un 17 nci maddenin 

ikinci fıkrası: 

2. 5327 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi:  

 

3. 5326 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi: 

“Kaçak veya menşei belli olmayan veya teknik 

düzenlemelere uygun olmayan LPG ile piyasa 

faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı 

iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun 

olmayan LPG mahkeme kararı ile müsadere 

edilir. Bu LPG’yi ikmal edenler zararı tazmin 

etmekle yükümlüdür.” 

Genel kanun niteliği 

Madde 3- (Değişik: 6/12/2006-5560/31 md.) 

(1) Bu Kanunun; 

“Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

Madde 18- (1) Kabahatin konusunu oluşturan 

veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak 

kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar 

verilebilir. 

(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin 

karar, eşyanın; 

a) Kullanılmaz hale getirilmesi, 

b) Niteliğinin değiştirilmesi, 

c) Ancak belli bir surette kullanılması, 

Koşullarından birinin yerine getirilmesine 

bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. 

Belirlenen süre zarfında koşulun yerine 

getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin 

karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum 

ve kuruluşu tarafından eşyaya el 

konulabileceği gibi; eşya, kişilerin 

muhafazasına da bırakılabilir. 

(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm 

bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve 

kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer. 

(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilebilmesi için fail 

hakkında idarî para cezası veya başka bir idarî 

yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir. 

(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine de karar verilebilir. 

(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka 

suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa 

imha edilir. 

(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin 

karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir. 

a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna 

ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine 

hüküm bulunmaması halinde, 

b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını 

gerektiren bütün fiiller hakkında, 

Uygulanır. 



30 

Enerji Piyasası Bülteni   Mayıs-Haziran 2014 

(3) Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat 

tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir 

dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha 

olarak verilir. 

(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım 

kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri 

sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. 

Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde 

yapılmasını engelleyen mücbir sebep 

dayanaklarıyla gösterilir. 

(5) (Değişik: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî 

yaptırım kararının mahkeme tarafından 

verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz 

yoluna gidilebilir. 

(6) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Soruşturma 

konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu 

gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi 

halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına 

itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına 

karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir.  

(7) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Kovuşturma 

konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu 

gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi 

halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle 

verilen beraat kararına karşı kanun yoluna 

gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı 

itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir. 

(8) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım 

kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi 

ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına 

giren kararların da verilmiş olması halinde; 

idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık 

iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî 

yargı merciinde görülür.” 

Madde 36- 

“Mahkumiyet halinde cürüm veya kabahatte 

kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan 

veya fiilin irtikabından husule gelen eşya fiilde 

methali olmıyan kimselere ait olmamak şartiyle 

mahkemece zabıt ve müsadere olunur. 

Kullanılması, yapılması, taşınması, 

bulundurulması ve satılması cürüm veya 

kabahat teşkil eden eşya bir ceza mahkumiyeti 

olmasa ve faile ait bulunmasa bile mutlaka 

zabıt ve müsadere olunur. 

Taşınması memnu olmıyan silahların ruhsatsız 

taşınması halinde de zabıt ve müsaderesine 

hükmolunur.” 

Eşya müsaderesi 

Madde 54- (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait 

olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun 

işlenmesinde kullanılan veya suçun 

işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan 

meydana gelen eşyanın müsaderesine 

hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak 

üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu 

sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli 

olması durumunda müsadere edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, 

ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, 

tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir 

surette imkânsız kılınması halinde; bu eşyanın 

değeri kadar para tutarının müsaderesine karar 

verilir. 

“İdarî yaptırım kararı verme yetkisi 

Madde 22- (1) Kabahat dolayısıyla idarî 

yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça 

gösterilen idarî kurul, makam veya kamu 

görevlileri yetkilidir. 

(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde 

ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri 

bu konuda yetkilidir. 

…” 

“Başvuru yolu 

Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin 

kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım 

kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi 

tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, 

sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre 

içinde başvurunun yapılmamış olması halinde 

idarî yaptırım kararı kesinleşir. 

(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu 

sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin 

ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi 

gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. 

Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; 

ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. 

4. 5326 sayılı Kanun’un 22 nci maddesin 

birinci ve ikinci fıkraları: 

 

 

 

 

 

 

 

5. 5326 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Milga 765 sayılı Kanun’un 36 ncı 

maddesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 5237 sayılı Kanun’un 54 üncü 

maddesinin bir ve ikinci fıkraları: 
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8. 4628 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi: 

9. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul Ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 15 inci 

maddesinin altıncı fıkrası: 

 

KAYNAKÇA: 

1. Akbulut, Berrin, “Türk Ceza Kanunu ile 

Kabahatler Kanununun Genel 

Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri 

Dışında Karşılaştırmalı Olarak 

İncelenmesi”, Adalet Yayınevi, Ankara 

2010. 

2. Zevkliler, Aydın, “Medeni Hukuk”, Dicle 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

Diyarbakır, 1986. 

 

Dava hakkı 

MADDE 12– (1) (Değişik:05/7/2012-

6352/64.md)İdari yaptırım kararlarına karşı 

yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. 

Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava 

öncelikli işlerden sayılır. 

“(6) Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik 

düzenlemeye aykırı çıkması halinde, geçici 

mühürleme yapılarak Kanun uyarınca 

mahkemeden müsadere kararı alınmasını 

teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılığına 

başvuruda bulunulur. Bu durum, Kanunun 16 

ve 17 nci maddelerinde öngörülen idari para 

cezası ve/veya idari yaptırımların 

uygulanmasına engel teşkil etmez.”  

“(Değişik fıkra: R.G. 03.01.2013 Sayı 28517, 

Md.1) (6) Test ve analiz sonuçlarının ilgili 

teknik düzenlemeye aykırı çıkması ve lisans 

sahibinin olaya ilişkin olarak yapacağı 

savunmanın Kurulca yetersiz görülmesi 

halinde, geçici mühürleme yapılarak Kanun 

uyarınca mahkemeden müsadere kararı 

alınmasını teminen Kurumca ilgili mahkemeye 

başvuruda bulunulur. Numune alınmasından 

müsadere kararının verilmesine kadar geçecek 

süre zarfında numune alınan ürünün ortadan 

kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi 

veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız 

kılınması hâlinde, ilgili mahkemeden numune 

alma tutanağında belirtilen ürün miktarının 

değeri kadar para tutarının müsaderesine 

karar verilmesi talep edilir. Bu durum, 

Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen 

idari para cezası ve/veya idari yaptırımların 

uygulanmasına engel teşkil etmez.” 
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O 
lmayan elektriğin bedeli nedir? Bu 

soruya herkesin farklı bir cevabı 

olacaktır. Cevabın subjektif olmasının 

yanında, cevabın zamana, sıklığa, oluş biçimine 

ve etkilenenin yaptığı işe bağlı olduğu da akılda 

tutulmalıdır. Bu yazıda, olmayan elektriğin 

bedeli (Value of Lost Load, “kesinti”, VOLL) ile 

ilgili uluslararası çalışmalar anlatılarak, Türkiye 

özelinde VaR metodoloijisi üzerinden yapılan 

çalışma paylaşılacaktır. 

 

Ayrıca, Türkiye’deki elektrik kesintilerinin bir 

ekonomik etkisinin olduğu ve elektrik 

kesintisinin herkes için aynı zararı 

oluşturmadığı, daha yüksek teknolojilere dayalı 

bir sanayiye geçiş için (Örneğin Facebook 

Türkiye’de sunucu çiftliği kursa veya Intel 

mikroçip üretimi yapmak istese) elektrik 

hizmetlerinde yapılması gereken araştırmalar ve 

oluşturulması gereken piyasa mekanizmalarına 

atıflarda bulunulmaktadır.  

 

Giriş 

 
Farzedelim ki, konutların hepsi serbest tüketici 

olduktan sonra, kapınız çalındı ve size bir şirket 

bir teklif getirdi “Apartman olarak elektriğinizi 

benden alın, sizin bağlı olduğunuz EDAŞ senede 

3 saat kesinti yapıyor, ben o kesintileri 

yapmayacağım, sizin adınıza apartmanınızın 

yanında bir jeneratörü hazır bekleteceğim, yalnız 

elektrik bedelinizde %10’luk bir artış olacak” 

dese, teklifi kabul edermisiniz? Elektriğin 

yokluğunun sizin için değeri nedir? Çok 

önemliyse, sigorta yaptırmak istemez misiniz? 

Bir başka örnekte, bir sanayiciye danışmanlık 

yaparken yeni kuracağı fabrika için bir yer 

bulmanızı istediğinde, teşvik bölgelerine 

bakarak kendisine az gelişmiş bölgelerden bir ili 

önerdiniz. Fakat daha önce o bölgede yatırım 

yapmış olan sanayici, önceki fabrikasının 

bölgedeki şebeke sorunlarından dolayı senede 15 

gün elektrik kesintisi/dalgalanması gördüğünü 

ve ciddi zarara uğradığını söylediğinde, elektrik 

kesintilerinin bedelinin sadece elektrik bedeli 

kadar olduğunu iddia edebilir misiniz? Oluşan 

ikincil etkilerle istihdama kadar uzanan bir zarar 

boyutu olduğunu da kabul eder misiniz? 

 

Yada bir kış akşamı bölgedeki elektrik akışından 

sorumlu kişisiniz, bir tarafta ailenizin oturduğu 

konutlar, diğer tarafta da kesintisiz ve sürekli bir 

elektrik ihtiyacı olan yüksek teknoloji sanayi 

bölgesi var. Sistem operatörü olarak elektrik 

kesintisi yapmanız istendi, konut tarafından mı 

kesinti yaparsınız, yüksek teknoloji bölgesinden 

mi? Kararı verirken hangi hesabı yaptınız, dikkat 

ettiniz mi? 

 

Hukukçular açısından, elektrik bir kamu hizmeti 

olarak tüm taraflara eşit olarak verilmesi gereken 

bir hizmet olarak düşünülebilir. Fakat etkileri ve 

sonuçları itibari ile teknik ve yapısal olarak 

elektrik hizmeti herkese eşit olarak verilemez. 

Çünkü elektrik hizmetinin herkes için değeri 

aynı değildir. Bu yüzden kesintili ve kesintisiz 

müşteri kavramları vardır. Çünkü bir kesintide 

maruz kalınan zarar pek çok etkenden 

oluşmaktadır ve herkes için aynı değildir.  

 

Diyelim ki bir kesintinin maliyetini bulduk, bu 

ne işimize yarayacak? Öncelikli olarak bu bir 

planlama kriteri olacaktır. Çünkü 3. Havalimanı- 

 OLMAYAN ELEKTRİĞİN BEDELİ: TÜRKİYE ÇALIŞMASI 

                   Barış SANLI 
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na veya yer altı metrosuna yapılacak elektrik 

kesintisi ile, yol aydınlatmasına yapılacak kesinti 

aynı etkiye sahip değildir. Bir borsanın, 

hastanenin elektriğinin kesilmesi ile bir okulun, 

konutun elektriğinin kesilmesi aynı sonuçları 

doğurmaz. Yaşamsal aktiviteleri için bir 

makineye bağımlı olan tüketiciler için kesinti 

büyük bir risktir. 

 

Dolayısıyla, hizmet verilen bölgelere göre 

sistemin farklı tasarlanması gerekmektedir. 

Mesela hiçbir köy tasarımında iki hatla birden 

bağlantısı olmazken, bir yer altı metro sistemi N-

3’e göre tasarlanır.  

 

Sorun bu bedellerin veya etkilerin nasıl objektif 

bir şekilde hesaplanacağıdır? Çünkü yüzyüze 

sorduğunuzda bir kesintiyi kabul etmek için bir 

konut abonesi “1000 TL-2000 TL” gibi rakamlar 

isteyebileceği gibi, hiç kesintisiz bir hizmet için 

faturasında %5’lik bir artışa razı olamamaktadır. 

Bu da davranışsal ekonomi tarafından 

irdelenmesi gereken bir problemdir. Yani 

hizmetin bireyden alınması ile oluştuğunu 

düşündüğü zarar ile bireyin istediği hizmete 

biçtiği değer arasında uçurum olmaktadır. 

 

Değer Tabanlı Planlama 

 
ABD’li Enstitü EPRI (Electric Power Research 

Institute) tarafından, 1996 yılında yayınlanan bir 

raporda “Değer Tabanlı bir Planlama” 

kavramına yer veriliyor. Piyasada sadece pek az 

oyuncunun gerçekten çok yüksek güvenilirlikte 

elektriğe ihtiyacının olduğu ve bunun için bir 

bedel ödemek isteyebileceği, diğer bir çok 

tüketicinin için bu kadar acil bir ihtiyacının 

olmadığı kavramı üzerinden, “değer tabanlı 

planlama”’yı sistem güvenliğine yapılacak 

yatırımın müşterinin ihtiyaçlarını karşılaması 

olarak tanımlanır. 

 
Bu sayede, hizmet veren: 

 

- Dağıtım ve iletim yatırımlarını optimize 

edebilir ve bu da faturaları düşürür: Örneğin bir 

şirket çok fazla istek geliyor diye, yatırım 

programının tamamını, çevredeki, 3 ay 

kullanılan köy ve yayla evlerine yaparsa, bu 

yatırım bedelini ödeyen asıl büyük tüketicilerin 

hizmetlerinde aksama olma ihtimalini arttırmış 

olacaktır. 

 

- Tüketicilerin gerçekten ihtiyaçlarının olduğu 

hizmet seviye, kalite ve fiyatını belirlemelerine 

yardımcı olacaktır ki, bu da tüketici fiyatlarında 

bir düşüş gösterecektir. Örneğin lazer yöntemi 

ile hassas parçalar üreten bir KOBİ ile, 2 kişilik 

bir hanenin elektriğe verdikleri önem aynı 

olmayacaktır dolayısıyla faturaları farklı olmak 

zorunda kalacaktır.  

 

Misal olarak anayasal bir hak olan haberleşme 

konusunda bir örnek vermekte fayda vardır. 

Sizin eğer bir e-ticaret platformunuz var ise, 

isteyeceğiniz altyapı hizmeti ve ödeyeceğiniz 

bedel bir ev tüketicisinin ödeyeceği bedelden 

farklı olacaktır. Çünkü bir hat kopması, 

tüketicilerin sizin sitenize 5 dakika girememesi, 

bir ekonomik zarar oluştururken, ev tüketicisi 

için bir ekonomik zarar oluşma ihtimali çok 

düşüktür. 

Peki dağıtım şirketi ne yapmalıdır? Ya herkese 

kesintisiz hizmeti garanti etmek için her dağıtım 

trafosunun yanına jeneratör koyup bir personel 

mi görevlendirmeli, ya da her noktaya iki hat mı 

çekmeli? Tüm bunlar ise bir maliyet kalemi 

olarak tüketiciye geri dönecek ve faturalarda 

ciddi bir artışa sebep olacaktır. Şekil 1’de 

Şekil 1 - Yatırım maliyetleri ile müşteri kesinti maliyetleri dengesi 



34 

Enerji Piyasası Bülteni   Mayıs-Haziran 2014 

göründüğü üzere yatırım ve kesinti maliyeti 

arasında bir denge vardır ve hedeflenen bu “A” 

noktasında yatırım yapabilmektir. Yani ne 

tamamen kesintileri kaldırmak, ne de tüketici net 

faydasını düşürmek arasında bir dengeye ihtiyaç 

vardır. 

Hangi Değer 

 

Peki elektrik yokluğunun değeri nasıl 

belirlenebilir? Genelde anket yöntemleri en çok 

tavsiye edilen yöntemlerdir. Örneğin, bir demir 

çelik tesisi, 1 saat elektrik alamadığı zaman:  

 

- Ürün üretememekte, siparişi gecikmekte, 

- Personelini çalıştıramamakta, eksik üretimi 

telafi için akşam mesai yaptırmak zorunda 

kalmakta, 

- Asgari sistemin açık kalması için bir elektrik 

tüketmekte, 

- Tüm bunlardan da bir vergi ödemektedir. 

 

Bu 1 saatlik kesinti bedeli ise zaman gibi bir çok 

faktöre bağlıdır. Örneğin hafta sonu oluşan bir 

kesinti ile, haber verilerek yapılan kesintinin 

oluşturduğu etkiler farklı olmaktadır.  

 

EPRI’nin 1996 yılındaki raporunda, bir Müşteri 

Zarar Fonksiyonu (Customer Damage Function) 

tanımlanmıştır. Bu formül genel olarak: 

Kayıp ($/kW) = f(süre, mevsim, günün saati, 

önuyarı) 

şeklinde tanımlanırken, kesinti süresine göre 

müşteri zararı aşağıda verilmektedir. En çok 

zarar 40-60 dakika arası süren kesintilerde 

oluştuğu iddia edilmektedir. 

 

Daha sonra yapılan çalışmalarla birlikte kesinti 

maliyetini belirlemek için 

EPRI raporunda 3, İngiltere 

Düzenleyici Kurumu OFGEM 

için yayınlanan raporda 3 

yöntem önerilmektedir. Bu 

3’er yöntemden ikişer tanesi 

ortak olup, toplamda 4 yöntem 

aşağıda verilmektedir: 

 
1. Direkt Değer (Direct 

Worth, EPRI): Elektrik 

k e s i n t i s i n i n  mü ş t e r i y e 

ispatlanabilir ve objektif olarak 

ölçülebilir zararı (kayıp üretim, işçi maliyetleri, 

çalışma saatlerinin kaydırılması, zarar vs) 

 

2. WTP: Ek Ödeme Yapma İsteği 

(Willingness to Pay, EPRI, OFGEM): 

Müşterilerin belirtilen kesintiye uğramamak için 

ödeyebilecekleri maksimum miktar 

 

3. WTA: Kabullenme İsteği (Willingness to 

Accept, EPRI, OFGEM): Müşterinin 

belirtilen kesintiye maruz kalması halinde 

taleb edeceği minimum tazminat 

 

4. VaR: Gayri Safi Katma Değer veya Riske 

Maruz Değer (OFGEM): Birim elektrik başına 

üretilen gayri safi katma değer üzerinden 

hesaplanan bir rakamdır. (Makroekonomik 

hesap) 

 

OFGEM’e hazırlanan raporda teorik olarak 

WTP ile WTA’nın eşit çıkması gerektiği fakat 

sonuçlarda WTA’nın daima WTP’nin üzerinde 

çıktığı not edilmiştir. Yani tüketici elektrik 

kalitesi için daha fazla ödeme yapmak 

istemezken, kesintide de çok daha yüksek 

rakamlar talep etmektedir.  

Şekil 2 - Elektrik kesinti süresine göre tüketici zararı 
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ERCOT ( Texas Sistem İşletmecisi )’ un  

yine OFGEM’ e rapor hazırlayan London  

Economics’ e hazırlattığı raporda da konuyla 

ilgili ilginç ayrıntılar bulunmaktadır. Aslında 

ticarethane ve sanayinin kayıpları bir şekilde 

belirlenebilirken, konut tüketicisinin kayıplarını 

belirlemek çok daha zor olmaktadır. 

OFGEM raporunda ise değişik senaryolar 

altında maliyetler verilmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken, müşterinin tazminat isteği ile 

ek ödeme yapma isteği arasındaki farkın da 

gösterilmiş olmasıdır. 

 

Tablo 1 - ERCOT raporunda yer alan, literatür taramasına göre, olmayan elektriğin bedeli 

Tablo 2 - OFGEM raporunda, KOBİ’lere verilemeyen elektriğin anket yoluyla elde edilen sonuçları 

Etken Etken Değişkeni 

Kesinti süresi 20 dakika 

 1 saat 

 4 saat (KOBİ’ler için 5 saat) 

Kesintinin Gerçekleştiği 
Mevsim 

Kış 

 Diğer Mevsimler 

Günün saati Pik (15:00-21:00) 

 Diğer saatler (22:00-14:00) 

Haftanın Günü 
Hafta içi (KOBİ’ler için 

çalışma günü) 

 Hafta sonu/Resmi tatil  

Tablo 3 - WTA ve WTP bedellerinin belirlenmesi için kullanılan 
senaryo parametreleri 

Konutlarda ise bu bedelin ne olduğu konusu 

tartışmalıdır. Mesela, evinizde elektrik kesilebilir 

diye mum, fener bulunduruyor olmanız aslında 

kesinti için bir harcama yaptığınızı gösterir. 

Ayrıca olmayan elektriğin yemek saatinde 

olması, evdekileri dışarı yemeğe gitmeye 

itebildiği gibi aslında ev harcamalarında da daha 

büyük bir eksilmeye sebep olabilmektedir. 

 

Bir diğer önemli nokta ise, OFGEM raporunda 

birden fazla senaryo ile çalışmanın yapılmış 

olmasıdır: 
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Anket sonuçları ile ilgili önemli bir nokta da, 

ankete cevap verenlerin bir kısmının çok uç 

değerler talep etmesi ve bu değerlerin belirli 

standart sapmalara göre sınıflandırılmış 

olmasıdır. Örneğin KOBİ’ler için tüm bir 

örneklemede 5000 pound’a yakın bir ortalama 

bedel çıkarken, örneklemede sadece +/- 3 

standart sapmalık kısım alınırsa ortalama 2500 

pound civarına düşmektedir. Yani anket 

sonuçlarının da dikkatli irdelenmesi 

gerekmektedir. 

 

VaR çalışmalarında ise Almanya için yapılmış 

olan çalışma iki açıdan değerlidir. Birincisi, 

kesinti maliyetinin yıllara göre, ikincisi de 

bölgelere göre değeri hesaplanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca bu çalışmada, 1 saatlik kesintinin toplam 

maliyeti de hesaplanmaktadır. Almanya’nın 

tamamını etkisi altına alabilecek bir elektrik 

kesintisinin 1 saatlik maliyeti 791 milyon € 

olarak tahmin edilmiştir. 

 

 

 

 

Türkiye için Olmayan Elektriğin Bedeli 

 

Türkiye için kesintinin bedeli veya olmayan 

elektriğin bedeli konusunda çok bilinen bir söz 

vardır ki 2000’lerin başına kadar sıklıkla 

tekrarlanmıştır : “Olmayan enerji en pahalı 

enerjidir”. Biraz daha geriye baktığımızda bu 

yazıdaki VaR hesabına benzer bir hesaba 1973 

yılından bir makale de rastlıyoruz. 

Kesinti maliyetlerinin yıllara göre değişimi 

Kesinti maliyetlerinin bölgelere göre değişimi 

Grafik 1 - Almanya için kesinti maliyetinin yıllara ve 

bölgelere göre değişimi 

Resim 1 - 1973 yılındaki bir makaledeki VaR hesabı 
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18 Mayıs 1973 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 

yayınlanan “Enerji Darlığının Nedenleri ve 

Çözümü” isimli makalede İhsan Topaloğlu, “Bir 

KWH elektrik enerjisi ise bilindiği gibi 

GSMH’ya 5-6 lira katkıda bulunur” yazmış. Bu 

aslında Türkiye’de 1973’lerde de bir kWh 

elektriğin ekonomik etkisinin dile getirildiği 

gösteriyor ki bu rakamın 2014 yılındaki karşılığı 

2$/kWh’e denk gelmektedir. 

 
Türkiye için olmayan elektriğin bedelini 

hesaplamadan önce, yazarlar tarafından bir anket 

çerçevesinde, belirli bazı sektörlere bir saatlik 

kayıplarının ne kadar olduğu soruldu. Gaz 

sektöründeki tüketicilerden de belirli rakamlar 

istendi. Bu rakamların büyük farklılıklar 

gösterdikleri görüldü. Sebeplerden birisi 

metodolojinin netleştirilmesi ihtiyacının olduğu 

düşünülmektedir ki yukarıda belirtilen 

raporlarda anketleme konusuna çok detaylı 

önem verilmektedir. Diğer bir sebep ise aslında 

bu farklılığın beklenen bir sonuç olmasıdır. 

Sonuç kısmında geleceğimiz bu nokta, aslında 

talep katılımı piyasalarınında iktisadi temelini 

oluşturmaktadır.  

 
Hesaplama yöntemlerinden VaR’da da 

Türkiye’de kayıp kaçağın çok olduğu veya 

sanayileşmesi zayıf olan illerde olmayan elektrik 

bedellerinin çok yüksek olduğu görüldü. Bu 

konuda mesela şeker üretimindeki çıktının 

hemen hemen tamamı enerji/buhar kullanımı ile 

gelirken, elektrik burada çok fazla 

tüketilmemektedir. Dolayısıyla, sanayi çıktısında 

elektriğin payı az olduğu için sanki az bir 

elektrikle çok büyük bir çıktı üretiliyormuş gibi 

bir durum oluşmaktadır.  

 
Bunun en güzel örneği de hesaplanan 

rakamlarda, tarım ve ticarethanedeki olmayan 

elektrik bedellerinin diğer sektörlere göre çok 

yüksek çıkmasıdır. Bu yüksek rakamlar 

mantıksal olarak savunulabileceği gibi, dengesiz 

olduğu da iddia edilebilir. Mesela, tarımda 1 

saatlik kesinti bedeli muhtemelen çok ama çok 

düşüktür. Ama 3 gün sulanamayan bir tarlada 

o l u ş a c a k  ma l i y e t  ç o k  y ü k s e k t i r . 

Ticarethanelerde, mesela bir bilet satış ofisinde, 

elektriğin gitmesi ile tüm bir satış hasılatı sıfıra 

düşecek, belki marka kaybından dolayı gelecekte 

olası müşterilerini de kaybetme tehlikesi ile karşı 

karşıya kalacaktır.   

 
Sektörlere göre farklılık göstermekle birlikte, 

yoğun elektrik kullanan sektörlerde: 

 
- İşçi başına 11.65-15.19 TL/saat civarında,  

-Üretim yapılmasa da çekilmesi gereken 

elektrik enerjisi bedeli, saatlik tüketimin %

10’u kadar, 

- Durup/kalkmadan kaynaklanan kayıplar, 

- Tesis / üretim - spesifik sorunlar yer 

almaktadır. 

 
Yüz yüze görüşmeler esnasında ise sektörlerin 

kısa dönemli kısıntılardan daha çok zarar 

gördüğü ama belirli sanayi sektörlerinin uzun 

süreli kesintilerde vardiya saatlerinin 

kaydırılması ile zararı minimize etmeye 

çalışacakları görüldü.  

 
Türkiye’deki sanayiciler elektrik kesintileri 

olmayacak anlayışında değiller, fakat öncelikle 

gün öncesinden haber verilmesi en önemli 

gösterge olurken, kesinti  süresince 

proseslerinden kaynaklı durumlarının da göz 

önüne alınmasını istiyorlar.  

 

Hesaplama ve Sonuçlar 

 
Anket yöntemi haricinde, VaR yöntemi ile, 

TÜİK tarafından yayınlanmış, bölgesel Gayri 

Safi Katma Değer (GSKD) rakamlarının ve alt 

bileşenlerinin (tarım, sanayi, hizmetler), o 

bölgelerin alt sektörlerindeki elektrik 

tüketimlerine bölümü ile o bölgeler için oluşan 

olmayan elektriğin veya kesintinin bedeli 

hesaplanmaya çalışılmıştır. Aşağıdaki 

tablolarda, sırası ile toplam, sanayi ve hizmetler 

için hesaplanan bedeller verilmiştir. 
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Toplamsal verilere göre baktığımızda, Türkiye 

genelinde bir saat kayıp elektriğin bedeli 6.2 TL/

kWh’dir ve Almanya için yapılan çalışmada 

olduğu gibi bu değer artmaktadır. Toplam katma 

değer açısından İstanbul’a verilemeyen bir kWh 

elektriğin bedeli 9.6 TL olarak hesaplanmaktadır

(konut harici sektörler).  

 

Sanayi elektriği açısından bakılırsa, İstanbul için 

kesinti maliyeti, toplam değere yakın olarak 9.5 

TL/kWh’lik bir rakama denk gelmektedir. Bir 

bölgede ne kadar elektrik tüketip, katma değer 

üretemeyen sanayi var ise o bölgede kesinti 

bedeli çok daha düşük olmaktadır. Aynı şekilde 

o bölgedeki sanayi ne kadar az elektrik 

kullanıyorsa veya katma değerli kullanıyorsa, 

kesinti bedeli de o kadar yüksektir.  

 

Hizmetlerdeki kesinti bedeli ise sanayinin en az 

2 katı, Türkiye toplamının da 6 katıdır. Şüphesiz 

bunda hizmetlerin elektriği kullanış biçimi ve bu 

sektörün girdileri içinde elektriğin çok daha bir  

 
Tablo 4 - Toplam GSKD’ye göre bir kWh elektriğin katkı yaptığı katma değer 

Tablo 5 - GSKD’deki sanayi payına göre bir kWh sanayi elektriğinin oluşturduğu katma değer 

Tablo 6 - GSKD’deki hizmetler payına göre bir kWh ticarethane elektriğinin oluşturduğu değer 
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paya sahip olması vardır. Fakat burada tekrar bir 

mantık yürüterek, bir AVM’ nin elektriğinin 

kesilmesinin o AVM’ de gerçekten de çok 

büyük bir katma değer eksiğine yol açıp 

açmadığını düşünmemiz gerek. Reel duruma 

bakılırsa, bu bedeller gerçektir ve bu olmayan 

elektriğin oluşturduğu bedeli azaltmak için bir 

çok AVM’ de jeneratör vardır.  

 

Tüm bunlardan Türkiye’de puantın 39800 MW 

civarında olduğu fakat, ortalama 27000 MW yük 

üzerinden, tüm ülkeyi etkileyecek bir elektrik 

kesintisinin bedelinin: 

 

27000 MW * 6200 TL/ MWh = 167.4 Milyon TL/saat  

 

olacağı hesaplanabilir. 

 

Nihai Analiz 

 

Olmayan elektriğin bedelini hesaplamak 

görüldüğü kadar basit değildir, bu yazıda 

kullanılan VaR yöntemi ile bile bir çok 

farklılıklar ve belirsizlikler oluşmaktadır. 

Örneğin doğu bölgelerinde oluşan değerler batı 

bölgelerin kat kat üzerindedir. Bu da aslında 

doğu bölgelerinde sanki 1 kWh ile daha fazla 

katma değer oluşturuluyormuş anlamına 

gelmektedir ki, bir noktadan bakınca hak 

verilebilir. Çünkü bölgede zaten az olan 

sanayinin elektriği her kesildiğinde sanayici bir 

daha o bölgelere gelmekten imtina edebilir. 

 

Aynı şekilde olmayan elektrik bedeli, sektöre, 

bölgeye, zamana, süreye ve önceden bir uyarı 

yapılmasına bağlı olarak da değişmektedir. Bu 

farklılıklar şunu göstermektedir : “Elektrik 

hizmeti herkes için ve her zaman aynı değeri 

ifade etmemektedir.” 

 

Talep tarafının katılımı işte bu noktada çok 

önemlidir. Bir örnek vermek gerekirse, farz 

edelim iki demir çelikçi var, birinin işi çok acil 

ürün yetiştirmesi lazım, diğer ise daha esnek bir 

rejimde çalışabilmektedir. Bunlara ek olarak da 

üretimini durdurabilen bir çimentocu var. Bu üç 

oyuncunun her biri için olmayan elektriğin 

bedeli farklıdır. Dolayısıyla bir kesinti 

yapılacağı zaman üçünde de aynı miktar kesinti 

yapmak doğru değildir, çünkü oluşturulan zarar 

her üçünde de farklı olmaktadır. 

 

Basit bir örnek vermek gerekirse, 2 MW pik 

talebi olan hayali bir ülke de 1 MW’lık talebi 

olan A sanayicisi, 1 MW’lık talebi olan B 

sanayicisi ve 2 MW’lık da bir P hidroelektrik 

santrali olsun. A sanayicisinin bir saat elektrik 

kesintisine maruz kalması sonucunda zararı 

1000 TL/MWh, B sanayicisinin 1 saat elektrik 

kesinti bedeli ise 5000 TL/MWh olarak kabul 

edelim. 

Birinci durumda, hidroelektrik santralin su 

gelirleri sebebi ile 2 MW yerine 1 MW 

çalıştığını ve sistem operatörünün de bu iki 

sanayiciyi birden %50’ye düşürerek sistemdeki 

olmayan elektriği kompanse ettiğini öngörelim. 

Bu durumda: 

 

%50 *1000 TL/MWh (A oyuncusu) + %50* 

5000 TL/MWh (B Oyuncusu) = 3000 TL/MWh  

 

sanayi sektörü zararı oluşacaktır.  

 

Eğer bu durumda, elektrik yokluğundan en az 

etkilenenden en çok etkilenene doğru bir kesinti 

yapar isek, A oyuncusuna 1000 TL/MWh 

zararını vererek tamamen durdurup, B 

Oyuncu Türü Talebi/
üretimi 

Kesinti 
bedeli 

A Sanayi 1 1 MW 1000 TL/
MWh 

B Sanayi 2 1 MW 5000 TL/
MWh 

P Hidroelektrik 
santrali 

2 MW  - 

Tablo 7 - “Üç piyasa oyunculu, 2 MW pik talebi olan hayali bir ülke” 
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oyuncusunun üretimine devam etmesine izin 

verilebilir. Yani sistemdeki 1 MW’lık eksik önce 

bu tüketime en az ihtiyacı olanı sistem dışına 

tazminat verilmesi şeklinde çıkarılması ile 

yapılabilir. Bu durumda: 

  

%100*1000 TL/MWh (A oyuncusu tamamen 

kesilir) %0*5000 TL/MWh(B tüketir)=1000 TL/

MWh 

 

toplam sanayi sektör zararı oluşur. 

 

Dolayısıyla, toplam refah da ilk duruma göre bir 

artış olur.  

 

Bu yapılan hesaplarda göstermektedir ki, 

elektrik servislerine farklı değerler atayan 

tüketim tarafının sisteme katılması ve sistemde 

yer alması aslında en gelişmiş ülkelerde de 

yaşanan elektrik kesintilerine, kalite 

bozulmalarına en optimum çözümdür. Bu çözüm 

zaten bu ülke piyasalarında yer almakta, hatta 

ABD gibi ülkelerde nihai tüketiciye kadar 

inmektedir. 

 

Eğer Türkiye’de elektriğin değerinin herkes için 

aynı olduğunu iddia edersek, ülkemizde gelişmiş 

teknolojiye dayalı bir sanayi kurmak için altyapı 

ihtiyaç değerlemesini doğru yapmamış oluruz. 

Elektriğin kaliteli, güvenli ve en üst seviyede 

hizmetinin bir bedeli vardır. Örneğin yarı iletken 

mikroçip üreten bir sanayi veya ICT altyapısına 

dayalı bir sektörel oluşum ile taş madenciliği 

olmayan elektrik karşısında çok değişken 

zararlara uğramaktadırlar. Bu zararlara göre 

gönüllülük esasına dayalı bir talep tarafı piyasası 

kurulursa bu yapı piyasaya bir çok sanal 

hidroelektrik santralleri sağlayacaktır. Su/Doğal 

gaz tüketerek tüketimi karşılamak yerine, doğal 

gaz/su tüketmeden tüketimi düşerek sistemi 

dengeleyebileceğiz. Bu da sisteme daha fazla 

yenilenebilir enerji kaynağını entegre etmemizi 

de sağlayacaktır. 

 

Bu çalışmada belki tüm piyasa serbestleşmesinin 

en başında yapılması gereken bir tüketici 

değerlemesi, planlama kriteri, piyasa göstergesi, 

marjinal fiyat olan “olmayan elektrik bedeli” 

konusu işlenmiş ve Türkiye için bazı hesaplar 

yapılmıştır. Hesaplar göstermiştir ki, tüketimin 

elektrik hizmetlerine biçtiği değer farklıdır ve 

toplam piyasa refahının arttırılması için bu 

tüketimler sıralanarak bunlardan hizmet 

alınabilir. 

 

Not: Bu makaledeki tüm görüşler yazarların 

kendi fikirleridir ve ilgili, ilişkili oldukları hiçbir 

kurum/kuruluş/organizasyona atfedilemezler. Bu 

makalede belirtilen hiçbir görüş hukuki işlemler 

veya dökümanlarda kanıt/delil olarak 

kullanılamaz, makaledeki veriler gösterge 

niteliğinde olup, uluslararası literatürde de 

belirtildiği gibi ülke çapında anketler 

yapılmadan gerçek bedeller çıkarılamaz. 
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S 
ıklıkla duyduğumuz bir sorudur, doğal 

gaza zam var mı sorusu. Tüketicilere 

gönderilen doğal gaz faturası, elektrik 

faturasına kıyasla daha sade unsurlara yer 

vermekte olsa da (perakende satış tarifesi + 

KDV) aslında nihai doğal gaz fiyatı da bir kısım 

aşamalardan sonra ortaya çıkmaktadır.  

 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 11 

inci maddesinin perakende satış tarifelerine 

ilişkin dördüncü bendinde "Dağıtım şirketinin 

birim gaz alım fiyatı, birim hizmet bedeli, 

amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden 

meydana gelecek olan perakende satış fiyatları 

ve tarife esasları Kurumca belirlenir." hükmü yer 

almaktadır. Şehir içi dağıtım şirketlerinin 

abonelerine yaptıkları satışlarda uygulanmakta 

olan perakende satış fiyatlarının bir unsuru birim 

gaz alım bedeli iken diğer önemli unsuru da 

sistem kullanım bedelidir (SKB).Kuşkusuz gaz 

bedelinde yer alan ÖTV ve nihai fiyata ulaşmada 

uygulanan KDV, ülkede alım satımı yapılan 

herhangi bir mal veya hizmette olduğu gibi, 

burada da tüketiciye ilave maliyet unsurları 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Elektrik dağıtımı ile perakende satışı farklı 

faaliyetler olarak tanımlansa da, doğal gaz 

piyasasında dağıtım kavramı nihai tüketiciye 

satışı da kapsamaktadır. Bu nedenle doğal gazda 

ortaya çıkan perakende satış tarifesi hem şebeke 

tarifesini hem de gaz bedelini içermektedir. 

 

Doğal gaza zam var mı sorusunu, gaz bedeli ve 

sistem kullanım bedeli için ayrı ayrı incelemek 

gerekmektedir. 

Gaz Bedeli Uygulaması 

 

Doğal gaz piyasasında gaz bedeli, asli olarak 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) 

tarafından uygulanan bedeldir.Doğal gaz 

piyasası toptan satış sektöründe faaliyette 

bulunan BOTAŞ’ın toptan satış fiyatı 

27/12/2007 tarihli ve 1439/2 sayılı Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Kararı ile 

serbest bırakılmıştır. Daha sonra Yüksek 

Planlama Kurulu tarafından alınan 14/02/2008 

tarihli ve 2008-T-5 sayılı Kararla BOTAŞ’ın 

fiyatının Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması 

çerçevesinde ayarlanması hükme bağlanmıştır. 

Bu Karar sonrasında Hazine Müsteşarlığınca 

yürütülen çalışmalar çerçevesinde BOTAŞ’ın 

toptan satış fiyatı Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma 

Bakanlığı (mülga Devlet Planlama Teşkilatı) ve 

BOTAŞ tarafından belirlenmiş ve bu fiyatın 

Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması ile aylık 

olarak güncelleneceği hükme bağlanmıştır. 

 

Söz konusu birim gaz bedellerinde 1 Ekim 2012 

tarihinden bu yana herhangi bir değişiklik 

olmamıştır. Yani fiyatı belirleyen unsurlardan 

olan gaz bedeli bakımından “doğal gaza” uzun 

süredir zam yoktur. 

 

Sistem Kullanım Bedeli Uygulaması 

 

Doğal gaz piyasasında, sistem kullanım bedeli 

açısında parçalı bir yapı mevcuttur. Bu yapı 

aşağıda farklı durumlar halinde açıklanmaktadır: 

 

SKB Durum 1: İhaleyle doğal gaz dağıtımına 

başlanan bölgelerde SKB olarak,  doğal gaz  da- 

    DOĞAL GAZA ZAM VAR MI? 

                Hasan ALMA  
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ğıtım ihalesinin ilk 8 yılı için ihaleyi kazanan 

şirket tarafından teklif edilmiş olan birim hizmet 

ve amortisman bedeli (BHAB) uygulanmaktadır. 

Bu bedel dolar cent (sent) cinsinden olup aylık 

olarak uygulanan bedel dolar kuruna göre 

değişmektedir. Diğer taraftan ihaleyi kazanan 

şirket 0 (sıfır) dolar teklif etmişse, bu bölgedeki 

SKB sıfır olduğundan herhangi bir fiyat 

değişikliği söz konusu olmamaktadır. 

 

SKB Durum 2: İhalesinden itibaren 8 yılı 

dolmuş ve EPDK tarafından SKB tespit edilmiş 

olan bölgelerdeki tüketicilere, SKB olarak tespit 

edilen ve ÜFE endeksi ile (TÜİK tarafından yurt 

içi ÜFE, Yi-ÜFE endeksi olarak açıklanmaya 

başlanmıştır)  aylık olarak güncellenen bedeller 

uygulanmaktadır. Bu uygulamada farklı tüketim 

kademelerine göre farklılaştırılmış SKB’ler söz 

konusudur. Ülkemizde fiyatlar genel düzeyi 

genellikle arttığı için SKB açısından doğal gaza 

aylık az miktarda fiyat artışı 

uygulanmaktadır.Bölgelerindeki doğal gaz 

dağıtımına ihale kapsamında başlamamış olan 

(4646 sayılı Kanun öncesinde de faaliyette 

bulunan) şirketlerden SKB olarak EPDK 

tarafından belirlenen tutarları uygulayanları da, 

yöntem olarak bir kısım farklılıklar bulunsa da, 

bu kategoride mütalaa etmek mümkündür. 

SKB Durum 3: İstisnai olarak 4646 sayılı 

Kanunun geçici 3 üncü maddesi ileSKB 

belirlenen Başkent Gaz bölgesinde ise, SKB 

lisans tarihinden itibaren 10 yıl süreyle dolar 

cent (sent) cinsinden tespit edilmiştir. Bu 

bölgede de dolar kurunun değişimine göre SKB 

aylık olarak değişiklik göstermektedir. Benzeri 

bir uygulamanın 4646 sayılı Kanuna eklenecek 

bir geçici madde ile İstanbul İGDAŞ bölgesi için 

de yapılması gündemde bulunmaktadır. 

 

Dolayısıyla müşterisi olunan bölgedeki SKB 

uygulamasına göre SKB sıfır olabileceği gibi 

enflasyona ya da dolar kuruna göre değişiyor 

olabilir. Enflasyon ve dolar kuru da teorik olarak 

hem düşüş hem de yükseliş gösterebileceğinden 

bu bölgelerdeki SKB aydan aya düşebilir veya 

yükselebilir. SKB’nin nihai faturadaki payı 

göreceli olarak daha düşük olduğu için bu 

değişikliklerin etkisi de aynı oranda daha düşük 

olacaktır. 

 

Aşağıdaki tabloda, müşterisi oldukları doğal gaz 

dağıtım şirketi bazında tüketicilerin hangi SKB 

rejimine tabi oldukları, yukarıdaki 

bölümlendirme kapsamında izah edilmektedir: 

Şirket SKB Durumu 

AGDAŞ ADAPAZARI GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. 2 

BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE TAAH. A.Ş. 2 

ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE TAAH. A.Ş. 2 

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZ. VE TİC. A.Ş. 2 

GAZNET ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

ÇİNİGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. 2 

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

PALEN ENERJİ DOĞAL GAZ DAĞITIM END. VE TİC. A.Ş. 2 



 

43 

İNEGÖL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. 2 

PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. 2 

İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. 2 

AKSA TRAKYA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

ÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. 2 

AKSA BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

AKSA BALIKESİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

AKSA SİVAS DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

AKSARAY DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM PAZ. VE TİC. A.Ş. 2 

NETGAZ ŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

SAMGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

AKSA DÜZCE EREĞLİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

AKSA GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

ARMAGAZ ARSAN MARMARA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. 2 

UDAŞ UŞAK DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. 1 

POLGAZ POLATLI DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 1 

İZMİRGAZ ŞEHİR İÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİC. VE TAAH. A.Ş. 1 

KAPADOKYA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 1 

AKSA MALATYA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 1 

AKSA MANİSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

BİLECİK BOLU DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

ARMADAŞ ARSAN MARAŞ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

SÜRMELİ  DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.  1 

TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

KARGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.  1 

KENTGAZ DENİZLİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKSA ÇANAKKALE DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKSA ŞANLIURFA DOĞAL GAZ DAĞITIM LTD. ŞTİ.  1 

TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

KARGAZ KARS ARDAHAN DOĞAL GAZ DAĞITIM PAZ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  1 

KARAMAN DOĞAL GAZ DAĞITIM LTD. ŞTİ.  1 
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AKSA AFYON DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

ERZİNGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKSA TOKAT AMASYA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKSA MUSTAFAKEMALPAŞA SUSURLUK KARACABEY DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  
1 

OLİMPOS DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKSA GÜMÜŞHANE BAYBURT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKSA KARADENİZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKSA ELAZIĞ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

DİYARBAKIR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKMERCANGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  1 

AKSA ORDU GİRESUN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş  1 

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.  3 

AKSA VAN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

SELÇUK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AYDIN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

SİİRT BATMAN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
1 

AKMERCAN DELTA DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
1 

AKMERCAN BATIKAR DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
1 

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.  1 

Sonuç olarak, doğal gaza zam var mı sorusunun 

gaz bedeli ve SKB ayrımına göre ayrı ayrı ele 

alınması gerekmektedir. Nihai faturadaki payı 

göreceli olarak daha düşük olan SKB için de, 

müşterisi olunan şirketin durumuna göre farklı 

uygulamalar bulunduğu dikkate alınmalıdır.  

Tablo 1: Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri ve Tabi Oldukları Sistem Kullanım Bedeli Rejimi(Ağustos 2014 itibariyle) 
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T 
aşıtanların günlük olarak şebekeye 

getirdikleri ile şebekeden çektikleri gaz 

miktarları arasında fark oluşmasından 

dolayı şebekedeki gaz miktarı artış veya azalış 

gösterebilmektedir. Bu artış yada azalış 

miktarına dengeleme gazı denir. Şebekede azalış 

varsa dengeleme gazının temini veya şebekede 

artış varsa dengeleme gazının satılması 

dengeleme gazı piyasasında gerçekleştirilir. 

 

Dengeleme gazı piyasasının sağlıklı 

işleyebilmesi üst ölçüm verilerinin, dolayısıyla 

da tahsisat miktarlarının taşıtanlar tarafından 

günlük olarak takip edilebilmesi gerekmektedir. 

Çünkü dengeleme gazı piyasasında taşıtanlar 

şebekeye dengeleme gazı getirmeye veya 

şebekeden dengeleme gazı çekmeye yönelik 

fiyat ve miktar tekliflerini günlük olarak 

oluşturmak zorundadırlar ve bu tekliflerini 

oluşturabilmek için en başta kendilerinin arz 

fazlası veya eksiğinin olup olmadığını bilmeleri 

gerekmektedir. Bunun içinde tahsisatlarını 

günlük olarak takip edebilmek zorundadırlar. 

 

Bu sebeple üst akış (A istasyonları) ve alt akış 

(B istasyonları) verilerinin düzenli ve kesintisiz 

olarak iletim operatörüne aktarılması 

gerekmektedir. Bu aktarımı dağıtım şirketleri 

gerçekleştirmektedir. A ve B noktalarında 

günlük veri akışının %100 sağlanması pratik 

olarak mümkün değildir. Veri akışında sorun 

yaşanması halinde ilgili A veya B noktalarında 

ölçüm verisi olarak kabul edilecek miktarın 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu kabul yapılırken 

aşağıdaki yöntemlerden yararlanılabilir: 

 

Yöntem 1: 

 

Kesintisiz veri akışının sağlanmasında 

sorumluluk dağıtım şirketine aittir. Dolayısıyla 

veri akışında kesinti olması durumunda 

uygulanacak uygulama dağıtım şirketini 

zorlayıcı nitelikte olmalıdır. Bunun da mevcut 

ŞİD kurgusuna göre tek yolu yaptırımı dağıtım 

şirketine gaz arzı sağlayan taşıtana yansıtmak, 

bu taşıtanın da bu yaptırımı dağıtım şirketine 

taşıma hizmeti sözleşmesi yoluyla yansıtmasını 

beklemek olacaktır. Dağıtım şirketinin bu 

yaptırımdan kurtulmasının yolu da mevcuttur. 

Dağıtım şirketi gerekli düzeltmeyi yaptığı anda 

hem taşıtanı hem kendisi bu yaptırımdan 

kurtulmuş olacaktır. Dolayısıyla kesintili veri 

durumunda uygulanacak yaptırım taşıtanı 

vasıtasıyla dağıtım şirketini hedef almalıdır. 

Çünkü veri akışı olmadığı durumda yapılacak 

uygulamadan dağıtım şirketinin taşıtanı avantajlı 

çıkarsa, dağıtım şirketinin bu veri akışını 

sağlaması garanti altına alınamamış olacaktır. 

Bu durumda önerilen uygulama A istasyonundan 

veri gelmediğinde istasyon MAK’ının, B 

istasyonundan veri gelmediğinde 0 değerinin 

akış verisi olarak kabul edilmesidir. 

 

A istasyonundan veri gelmediğinde MAK akış 

verisi olarak kabul edilirse MAK ile 

gerçekleşme arasındaki fazladan tahsis edilen 

miktar evsel kullanımına, dolayısıyla taşıtanı 

vasıtasıyla dağıtım şirketine tahsis edilecektir. 

 

 

DENGELEME GAZI PİYASASI İÇİN GEREKLİ KESİNTİSİZ ÖLÇÜM  

VERİSİ AKIŞININ SAĞLANMASINA YÖNELİK YÖNTEM  

ÖNERİLERİ 

            Mehmet ÖZDAĞLAR  
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Bu fazladan tahsisattan kaçınmak için dağıtım 

şirketi veri akışını sağlamak zorunda kalacaktır. 

Kaldı ki dağıtım şirketinden kaynaklı ölçüm 

sorunlarında dağıtım şirketinin taşıtanına 

fazladan tahsis yapılmasına ilişkin örnekler 

ŞİD’de yer almaktadır. MAK üzerindeki 

akışlarda MAK’ın %30 fazlasının tahsis 

edileceği, eşik değerinin altındaki çekişlerde eşik 

değerinin tahsis edileceği ŞİD’de yer almaktadır. 

Dolayısıyla dağıtım şirketinden kaynaklanması 

sebebiyle benzer bir durum olan veri akışının 

sağlanamamasında da MAK tahsis etmek 

suretiyle fazladan tahsis yapılması ŞİD’deki 

uygulamalarla örtüşmektedir. Ayrıca A 

istasyonlarının MAK bilgileri taşıyıcıda da 

dağıtım şirketinde de mevcuttur. Bu değer sabit 

bir değer olduğu için taşıyıcı ve dağıtım 

şirketinin üzerinde kolay mutabakata 

varabileceği bir değerdir. 

 

B istasyonundan veri gelmediğinde sıfır değeri 

akış verisi olarak kabul edilirse verisi gelmeyen 

serbest tüketicinin miktarı evsel kullanımına, 

dolayısıyla taşıtanı vasıtasıyla dağıtım şirketine 

tahsis edilecektir. Bu fazladan tahsisattan 

kaçınmak için dağıtım şirketi veri akışını 

sağlamak zorunda kalacaktır. B istasyonundan 

veri gelmediğinde B istasyonunun MAK 

değerini akış değeri olarak kullanmanın çeşitli 

sakıncaları mevcuttur. İlk olarak B 

istasyonlarının MAK değerleri taşıyıcıda 

bulunmamaktadır. Taşıyıcı kendisine dağıtım 

şirketi tarafından bildirilecek B istasyonu 

MAK’larını kontrol edebilecek durumda 

değildir. İkinci olarak taşıyıcının B istasyonu 

MAK’larına ulaşabileceğini varsaysak bile verisi 

gelmeyen B istasyonunda taşıtan dağıtım 

şirketinin taşıtanı değilse, bu istasyonda MAK 

yazıldığında yüksek tahsisatın dağıtım şirketinin 

taşıtanına değil de bu noktadaki diğer taşıtanlara 

yapılması söz konusu olabilecektir. Bu durumda 

da dağıtım şirketi veriyi düzeltme noktasında 

üzerinde baskı hissetmeyecektir. Dolayısıyla 

veri akışı olmayan B istasyonunun akış 

değerinin sıfır kabul edilmesi yaptırımın doğru 

taşıtana, yani dağıtım şirketinin taşıtanına 

uygulanmasını sağlayacaktır. 

 

A veya B istasyonunda veri gelmemesi 

durumunda taşıyıcının A istasyonunda MAK’ı, 

B istasyonunda sıfır değerini kullandığı günleri 

ve bu noktaları dağıtım şirketinin taşıtanının ve 

ilgili diğer taşıtanların EBT üzerinden takip 

edebilmesi mümkündür. EBT’de tahsis edilen 

miktar ile fatura kesmek üzere dağıtım 

şirketinden edinilen miktar arasında fark olan 

günlerde akış verisinin gelmediği A’da MAK 

veya B’de sıfır değeri uygulaması yapılmış 

demektir. Dolayısıyla bu uygulamanın olduğu 

günlerde taşıtanlar üzerlerindeki yaptırımın 

ortadan kalkması için dağıtım şirketine dönüp 

düzeltme yapmasını istemek zorunda 

kalacaklardır. Dağıtım şirketinin düzeltmeyi 

reddetmesi durumunda da üzerlerindeki 

yaptırımı dağıtım şirketine yansıtma zeminini 

bulabileceklerdir. 

 
Yöntem 2: 

 

A ve B noktalarından veri gelmediğinde 

yaptırımı dağıtım şirketinin taşıtanına yansıtma 

önerisi kabul görmeyecekse, A ve B 

noktalarında veri gelmediğinde ortalama değerin 

veya bir profil değerinin akış verisi olarak kabul 

edilmesi de söz konusu olabilir. Ancak bu 

uygulama kabul edilen ortalama değerin veya 

profil değerinin gerçek değerden yüksek olduğu 

ve verisi gelmeyen B istasyonunda taşıtanın 

dağıtım şirketinin taşıtanı olmadığı durumlarda, 

dağıtım şirketinin taşıtanının veri akışının 

gelmemesinden avantaj sağlamasına yol 

açacaktır. Bu da dağıtım şirketi üzerinde veriyi 

gönderme konusunda baskı oluşmamasına 

sebebiyet verecektir. Her B istasyonunun sağlıklı 

bir profilinin çıkarılması da mümkün değildir. 

Kaldı ki çıkarılsa bile iletim operatörünün 

mutabakatı gerekmektedir. Bu da mutabakata 

varılması zor bir husustur.  Ayrıca ortalama bir 
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değer veya profil değeri alınması yeteri kadar 

gerçekçi olmayacaktır. Ortalama değer veya 

profil değeri alınmasından daha gerçekçi değer 

üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla 

aşağıdaki yapay zeka algoritması geliştirilmiştir:     

(i) günündeyken (i-1 ) gününe ait akış verisi 

gelmemişse (i-1) gününe ait akış verisini 

aşağıdaki şekilde kabul edilecektir: 

Eğer akışverisi(i-2) >akışversi(i-3) ise 

Max = akışverisi(i-2) 

Min = akışverisi(i-3) 

Eğer akışverisi(i-2) <akışverisi(i-3) ise 

Max = akışversi(i-3) 

Min = akışverisi(i-2) 

Eğer akışverisi(i-2) = akışverisi(i-3) ise 

Max = akışverisi(i-2) 

Min = akışverisi(i-3) 

k = 2 

Toplam = akışverisi(i-2) + akışverisi(i-3) 

Ortalama = Toplam / k 

(g) günü (i-4) gününden (i-30) gününe kadar her 

bir gün için aşağıdaki işlemler yapılacaktır: 

Eğer [Ortalama + akışverisi(g)] / 2 <= Max ve 

[Ortalama + akışverisi(g)] / 2 >= Min ise 

Toplam = Toplam + akışverisi(g) 

Eğer akışverisi(g) >Max ise Max = 

akışverisi(g) 

Eğer akışverisi(g) <Min ise Min = akışverisi

(g) 

k = k + 1 

Ortalama = Toplam / k 

Bu algoritma akış verisi gelmeyen günden 

önceki son iki veriden büyük olanını azami, 

küçük olanını asgari olarak belirledikten sonra 

bu iki verinin orta noktasına, aradaki farktan 

daha az mesafede olan verileri ortalamaya 

katarak bir trend değeri belirlemektedir. Azami 

ve asgari değerin orta noktasına, aradaki farktan 

daha az mesafede olan veri azamiden büyük 

veya asgariden küçük ise azami ve asgari değer 

bu veri ile yer değiştirilir. 

Bu algoritma veri gelmeyen günden önceki son 

30 gündeki en son trendi (varsa) belirlemekte ve 

bu son trend değerini verisi gelmeyen gündeki 

akış verisi kabul etmektedir. Son trendi 

belirlerken trend dışındaki aşırı sapmaları 

filtrelemekte ve dolayısıyla olasılığı en yüksek 

değeri trend değeri olarak belirlemektedir. 

Çünkü son trend değeri belirlenirken bu aşırı 

sapma değerleri de dikkate alınırsa gerçek son 

trend değerinden farklı bir değer bulunmasına 

yol açılacaktır. 

Bu veri setinde ortalama değer 4573’dür. Trend 

değeri 5000 civarında bir değer olmasına rağmen 

ortalama alınca aşırı sapma olan 1000 değerleri 

de dikkate alındığından trend değerinden düşük 

bir değer elde edilmektedir. Algoritma ise trend 

değerine daha yakın 5028 değerini üretmektedir. 

Algoritma trendde değişme emaresi gördüğünde 

eski trend ile muhtemel trend arasında ortalama 

bir değer belirlemektedir. Çünkü trendde 

değişme emaresi oluştuğunda yeniden eski 

trende mi dönüleceği, yoksa yeni trende mi 

geçileceği belli değildir. Dolayısıyla bu durumda 

ortalama değer alması daha gerçekçidir. 

Algoritma eski trend ile yeni trend arasında 

kararsız kaldığında ortalamayı iki trendin 

aritmetik değil, ağırlıklı ortalamasını almaktadır. 

Bu daha olası trende yakın bir değerin 

hesaplanmasını sağlamaktadır. 

Bu veri setinde 5000 trendinden 0 trendine geçiş 

emaresi vardır, ancak kesinlik yoktur. 5000 
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trendi 0 trendine kıyasla daha ağırlıklı olduğu 

için  ağırlıklı ortalama da 5000 trendine yakın 

olmalıdır. Bu daha olası veriye yakın bir sonuç 

üretmeyi sağlayacaktır.  

Algoritma da 5000 trendine daha yakın 4406 

sonucunu üretmektedir. 

 

Algoritma yeni trende geçildiğinden emin 

olduğunda eski trend verilerini dikkate almayıp 

yeni trend değerini sonuç akış verisi olarak 

üretmektedir. 

Bu veri setinde 5000 trendinden 0 trendine 

geçildiği kesinlik kazanmaktadır. Algoritma da 0 

değerini üretmektedir. 

 

Eğer yeni trend yükseliş veya alçalış trendiyse, 

bu algoritma yükseliş veya alçalış trendini de 

ortalama kullanılmasına kıyasla daha hassas 

tespit etmeye yaramaktadır. 

Bu veri setinde yükseliş trendine geçilmektedir. 

Algoritma da yükseliş trendini yansıtan bir değer 

olan 6500 değerini üretmektedir.  

 

Burada son 30 günün verisinin kullanılması 

tartışılabilecek bir husustur. Bu süre uzatılabilir 

veya kısaltılabilir. 

 

Bu yapay zeka algoritması bir tüketim 

noktasındaki günlük talep tahminini belirlemek 

amacıyla da kullanılabilir.   

Summary: 

The difference between the gas put in and taken 

out of the network by the shippers is called 

balancing gas. Balancing gas market helps 

procurement or consumtion of balancing gas by 

the shippers. For a healthy balancing gas 

market, uninterrupted measurement data flow to 

transporter is crucial. Because shippers bid 

their price and volume offers and they need to 

know their allocations and consequently their 

imbalances to evaluate wheather they have 

supply surplus or are short of supply before they 

bid thier offer.  

 

100% data flow is practically impossible. When 

there is interruption in data flow, a projected 

value should be accepted as measurement data 

in order to help continuation of balancing gas 

market.  

 

One alternative way for accepting a projected 

value as measurement data is to accept 

maximum capacity of measurement point if it is 

an upstream measurement point (A stations) or 

to accept zero if it is a downstream measurement 

point (B stations). When maximum capacity is 

accepted at A station, the excess amount 

between maximum capacity and actual 

measured value is allocated to the shipper 

selling gas to distribution system operator 

(DSO). Similarly when zero is accepted at B 

station, the actual measured value at B station is 

allocated to the shipper selling gas to DSO. This 

additional allocation means additional 

transportation charge. The shipper selling gas to 

DSO can be aware of this additional charge and 

can force DSO to correct the value. Because 

DSO is responsible for data flow and when data 

is corrected by DSO, the additional charge on 

the shipper selling gas to DSO disappears. If 

DSO does not correct, shipper selling gas to 

DSO is expected to reflect the additional charge 
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to DSO. Accepting maximum capacity at A 

station and zero at B station is a fair method, 

because it puts the additional transportaion 

charge to the right shipper, which can force 

DSO to correct or which can reflect the charge 

to DSO because of its legal tie with DSO. Since 

DSO is the cause of this problem.  

 

Another alternative way for accepting a 

projected value as measurement data is to 

accept a value which is closest to the actual 

value. One option is to use average of certain 

final values. This option is disadvantageous, 

because the value it produce is not realistic and 

does not force DSO to correct the data. Another 

option is to prepare profiles for all exit points. 

Disadvantage of this option is the difficulty to 

prepare profiles fors o many exit points and 

impossibility to prepare a realistic profile for 

most of the exit points.  In order for increasing 

the proximity of accepted value to actual value, 

an artificial intelligence algorithm is developed.  

This algorithm sets final two datas as maximum 

and minimum. It includes the data, within a 

distance of difference between maximum and 

minimum from the midpoint of maximum and 

minimum, in the average calculation. If the data 

included in average calculation is bigger than 

maximum or smaller than minimum, maximum 

or minimum is replaced with the data included.       

This algorithm determines the final trend (if 

there is) in the final 30 data. It filters out 

extreme deviations from the trend and therefore 

sets the most probable value as the trend value. 

The reason to filter out is to approximate the 

trend value as much as possible. 

 

When algorithm notices a possibility of shift 

from one trend to another, it sets an average 

value between two trends. The average is 

weighted average. This helps setting a value 

closer to more probable trend.   

 

The algorithm forgets the data of previous trend 

and sets the new trend value as it gets certain 

that new trend will continue.  

 

If new trend is increase or decrease trend, the 

algorithm still detects this new trend sensitively 

enough.   

 

In this algorithm, using final 30 data is the 

suggested data set capacity.  

This algorithm can also be used to forecast daily 

demand at all kinds of exit points.  
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1. Introduction 
 

Environmental problems, increasing energy pric-

es and energy supply security concerns lead 

many governments to initiate support mecha-

nisms for renewable energy technologies and 

energy efficiency.  Besides, technological devel-

opments have enabled new opportunities that 

may significantly change economic and social 

aspects of the current power system which de-

pends on capital-intensive generation & trans-

mission investments and passive consumption. 

Recent technologies which are named as 

“Disruptive Technologies” or “Distributed Ener-

gy Technologies-DET” such as distributed gen-

eration (DG), active demand management, elec-

tric vehicles and more efficient appliances chal-

lenge the environment the utilities and policy 

makers used to work. Even though these tech-

nologies offer great benefits, the extent of these 

benefits will depend on how they are integrated 

to the system (Keyes and Wiedman LLP, 2013).  

Therefore, new policies should be developed to 

enable a smooth transition to low carbon, afford-

able and secure energy provision to citizens 

while increasing the share of new technologies. 

In this respect, this study aims to review the re-

cent discussions in the power sector regarding 

the measures that help to achieve energy policy 

goals. The first section will summarize the prob-

lems of the existing techno-economic system in 

dealing with the necessities of the new technolo-

gies, and the second section will discuss the 

measures that can be implemented to transform 

the existing structure. The major area of focus 

will be on trying to answer (1) how regulation 

should be changed for enhancing the share of 

distributed energy (DET) sources and (2) what 

economic incentives should be provided to DETs 

to achieve their integration in distribution net-

works? Although, the topic is really important 

and challenging, there were not so many studies 

about those issues because of the low share of 

DET penetration in many states and countries. 

Nonetheless, there is a growing number of stud-

ies and academic research about these problems, 

and it has been a large consensus in the studies 

that (1) the current regulatory framework is not 

adequate for the new challenges, (2) most 

measures are state or country specific, and the 

design of these mostly depends on local condi-

tions, and (3) experience in implementing regu-

latory changes in practice is still scarce 

(Goldman et al. 2013; MIT 2011). 

2. Problems with the Current Electric Power 

System in the Integration of New Technolo-

gies 

 

The power system we are using has been devel-

oped over the last century, and it has been hailed 

as the most complex system ever developed by 

the mankind. It is basically dependent on very 

capital intensive assets with an economic life-

time over 40 years. In addition, the power sys-

tem has to operate on very strict rules that pro-

vide operational security and  reliability. As a 

result, it is less prone to technological  

DISTRIBUTED ENERGY TECNOLOGİES  AND MEASURES 
TO İNCREASE THEİR DİFFUSİON 

           Selahattin Murat ŞİRİN 
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developments, there are path dependencies and 

lock-ins that prevent integration of new technol-

ogies, new technologies have to be compatible 

with the existing infrastructure and the techno-

economic system built around it, and they should 

not jeopardize the security of the system. 

Although this system has worked very well so 

far, it has also created problems that we have to 

overcome soon, such as high harmful substance 

emissions or huge resource exploitation. There-

fore, many governments have taken measures to 

increase the share of renewable energy in power 

supply and foster energy efficiency. Advocates 

of new technologies underline a couple of signif-

icant benefits new technologies could provide, 

such as improving reliability, reducing costs, 

reducing emissions and improving power quality 

(MIT,2011).  

With the recent technological developments, 

some governments such as Denmark or Germa-

ny have successfully achieved penetration levels 

that could not be envisioned one or two decades 

ago.  However, increasing penetration of new 

technologies is also challenging the existing sys-

tem, and policies, business models and regula-

tions designed around that. These problems can 

be summarized under four points:    

1) New technological developments chal-

lenge existing infrastructure and utilities’ 

customs: Renewable energy technologies, load 

demand management technologies, electrical 

vehicles and electricity storage technologies 

require new investments that must not be in 

conflict with the existing system. Current trans-

mission regulations, business models, cost allo-

cations, and planning criterias may not properly 

address new technologies’ needs. In addition, 

the current system encourages cost reduction 

and reliability, not innovation.  

2) Changing business conditions: The 

growth of electricity demand has been very low 

in developed countries compared to developing 

countries. EIA’s estimates project that annual 

electricity demand growth will be less than 1% 

in the US through 2040. In addition, the eco-

nomic growth rate is projected to be lower in 

the near future. Therefore, there is limited op-

portunity for utilities to increase their revenues 

by expanding the grid, and financial soundness 

of utilities may deteriorate in result. Even more, 

governments have to decrease their incentives 

for DG and energy efficiency technologies as a 

result of austerity measures, and new policies 

should be implemented to increase the penetra-

tion of these technologies without creating huge 

burden on taxpayers. 

3) Huge investment are needed to replace 

aging infrastructure and to help diffusion of 

new technologies: 

A significant share of existing infrastructure has 

been commissioned at least three or four  

Table 1. Theoretical Benefits of DETs  
Reliability 

and Securi-

ty Benefits  

Economic 

Benefits  

Emission 

Benefits  

Power 

Quality 

Benefits  

-Increased 

security for 

critical 

loads 

-Relieved 

transmission 

and distri-

bution con-

gestion 

-Reduced 

impacts 

from physi-

cal attacks  

-Increased 

generation 

diversity  

-Reduced 

costs associ-

ated with 

power losses 

-Deferred 

investments 

for generation 

and distribu-

tion upgrades 

-Lower oper-

ating costs 

for peak- 

shaving 

-Reduced fuel 

costs  

-Reduced 

land use for 

generation  

-Reduced 

line losses 

-Reduced 

pollutant 

emissions  

-Voltage 

profile 

improve-

ment  

-Reduced 

flicker 

-Reduced 

harmonic 

distortion  

Source : 

(MIT,2011)  
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decades ago. Therefore, huge amount of invest-

ments are required in the near future to replace 

ageing power plants, transmission and distribu-

tion systems. However, current investment deci-

sions will create path dependencies and shape 

the integration of DET over the next decades. In 

this respect, many questions arise regarding the 

electricity generation mix, measures to increase 

and sustain reliability, compensation for the new 

investments etc.  

4) The unintended consequences of high 

penetration of DETs:  

Many power systems operate under the Renewa-

ble Portfolio Standards / Feed-in Tariffs that 

conflict with the existing market structures. The 

combination of mandates, markets, and physical 

system requirements present technological, eco-

nomic, and policy-related integration challenges 

with unintended consequences to system plan-

ners and market participants. For example, man-

dates requiring renewable dispatch may increase 

the total system cost of generating electricity as 

in some European countries.  Similarly, utilities 

asked rate reviews to cover the expenses in the 

US such as, 1) AEP customers in parts of Vir-

ginia, Kentucky, Ohio and West Virginia have 

seen their rates increase between 48 and 88% 

over the past several years; expected to continue 

rising by 10-35% in the next several years, 2) 

Rocky Mountain Power in Wyoming raised 

rates twice in 2011: by 2% in April and then 8% 

in September, 3) Duke Energy in South Carolina 

requested a 17% residential rate increase in 

2011, 4) Alaska Electric Light and Power got a 

24% increase in residential rates (Goldman et 

al., 2013) .   

3. Power Distribution System, Utilities and 

DE Technologies 

 

Traditional utility business models and institu-

tional structures performed well in times of 

growing demand, increasing power-plant econo-

mies of scale, and an electricity industry domi-

nated by central station resources.  These models 

are based on vertically integrated system, the 

utility is permitted to own or contract for ser-

vices all along the value chain, including genera-

tion, transmission and distribution, and it is typi-

cally granted an exclusive right to sell bundled 

electricity services to retail customers.  

 

Today, however, electricity demand in many ju-

risdictions is growing slowly or even decreasing 

due to the combination of slow economic growth 

and increasingly efficient end-use technologies. 

A rapidly growing portfolio of energy assets, 

control systems, and end-use technologies at the 

customer level provides a widening array of op-

tions to meet customer demand, and to respond 

to system conditions in beneficial ways. Notably, 

the growth of distributed energy resources 

owned by customers or other non-utility service 

providers represents a significant departure from 

the existing business model.If an increasing 

share of the total investment in electricity assets 

is being made by non-utility actors, then utilities 

have less control over the evolution of the sys-

tem. A majority of vertically integrated utilities 

are regulated under rate-of-return regulation that 

determines the amount of the utility’s return 

based on the amount of capital invested 

“prudently” to maintain service. Most utilities’ 

financial health depends directly on the volume 

of retail sales, because their fixed costs are re-

covered through charges based on how much 

electricity their customers use. This creates little 

incentive for utilities to promote DET, or to ex-

periment with new service and price models. In 

a similar way, regulators and policymakers, who 
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have used utility pricing and incentive structures 

as tools of social policy, must become increas-

ingly aware of the possible unintended conse-

quences of these policies as they affect the in-

vestments and behaviors of a widening array of 

economic actors in the system. 

As a result, new regulatory and business struc-

tures are required to provide incentives for utili-

ties, customers, and distributed resource devel-

opers. This will require: 1) greater transparency 

with respect to the services provided to and by 

distributed resources and the ability to fairly and 

objectively quantify their respective value, 2) 

pricing models or incentives that more accurate-

ly reflect the operational needs of the system, 

possibly including timing and location, and 3) 

new utility business models adapted to create 

and sustain value through integration of econom-

ically deployed distributed resources. 

1) DET  technologies and their impact on 

utilities 

 

Distributed energy technologies (DET) are de-

mand and supply side resources that can be de-

ployed on both the customer side and utility side 

of the meter. These technologies include vast 

array of technologies from energy efficiency, 

energy storage to distributed generation (solar 

power, combined heat and power, and small-

scale wind, geothermal and hydro technologies 

etc.), demand response and distributed intelli-

gence/communication technologies. 

 

The rise of DET is changing how the grid func-

tions. As the grid becomes increasingly distribut-

ed, opportunities and risks are likely to grow, 

and must be managed. Utilities have to revisit 

the processes and tools used to determine the 

allowed revenues as well as the incentives relat-

ed to energy losses and quality of service.  In 

this respect, the impact of new technologies on 

existing system will be summarized first, and 

then the issues for utilities and regulators are 

summarized respectively. 

 

The major problem caused by the new technolo-

gies is the intermittency problem. As a result of 

intermittency, the problems the utilities, system 

operator and policy makers have to deal with 

major problems such as:  

 

i. The need for more flexibility in generation 

portfolio and in the operation of the power sys-

tem, including the design and utilization of 

transmission and distribution networks. A critical 

issue in power system operation with a large vol-

ume of intermittent production is the amount of 

operating reserves that will be needed to keep 

the power system functioning securely and effi-

ciently. The implications are, a) more expensive 

operation, as a number of plants have to be 

maintained in a state of readiness and kept from 

being used normally to generate electricity, re-

gardless of the regulatory framework, b) a long-

term impact on the generation mix, as appropri-

ate investments have to be done to have these 

plants installed and ready when the level of pen-

etration of intermittent generation makes these 

quick response plants necessary.  

 

ii. Power systems require massive capital 

investments and take decades to adjust to the 

new technologies and economic conditions, ex-

isting plants are not designed for huge amount of 

cycling, and steeper ramps will have to function 

under quite different operating conditions. This 

will result in efficiency losses in electricity pro-

duction, increased ramping duty, additional 

maintenance costs and a premature deterioration 

of components of the power plants, shortening 

their lifetimes, increasing costs and, in general, 

increasing environmental impact per unit of    



54 

Enerji Piyasası Bülteni   Mayıs-Haziran 2014 

output.   

iii. An increased penetration of intermittent 

technologies may result in significant changes in 

the dynamic performance and operational char-

acteristics of a power system dominated by syn-

chronous machines. In systems with a high pene-

tration ratio of intermittent technologies such as 

wind, the effective inertia of the system may be 

reduced and the system response to large dis-

turbances could be significantly affected. As the 

system inertia decreases, the electric power sys-

tems are more sensitive to generation load im-

balances.   

 

iv. For short-term operations, the centralized 

control of balancing load and generation will 

require new protocols for unit commitment, eco-

nomic dispatch, and frequency control. Tradi-

tionally, system operators take variations in de-

mand into account when scheduling and dis-

patching generators for production and for re-

serve capacity. Renewable resources will add 

variability on the supply side that is difficult to 

predict. Hence, system operators will have to use 

dispatchable generators to balance the “net 

load” (although some participants thought sys-

tem-wide load balancing was undervalued as an 

option). This net load will be less, on average, 

than the traditional load with more frequent cy-

cling and greater changes over shorter periods of 

time.  

 

v. Mandated renewable generation during 

low-load hours could also lead to “over genera-

tion” and negative electricity prices. In some 

situations, it may make economic sense for a 

thermal generation plant to pay to keep operat-

ing, to avoid the significant costs of shutting 

down and starting up at a later time. These situa-

tions result in negative electricity prices because 

generators, instead of receiving compensation 

for their electricity, are paying for the right to 

continue generating.  

 

vi. For long-term planning, the need for new 

flexible power plants in the generation mix and 

additional transmission capacity on the grid must 

be reflected in utility and system-operators plan-

ning criteria to maintain electric power system 

reliability and policy goals. Regulatory struc-

tures to incentivize the construction and use of 

fast ramping will be required to accommodate 

intermittent renewable and maintain system reli-

ability.   

 

vii. The presence of intermittent generation in 

power systems has frequently motivated the cre-

ation of ad hoc market rules to deal with the new 

patterns of behavior that have been encountered. 

This may cause inefficient dispatches of genera-

tion as the rule may constrain what otherwise 

would be the optimal unit commitment, whether 

based on generators operating costs or bids. Ad-

ditionally, in the presence of a large wind or so-

lar PV penetration, marginal market prices are 

expected to be more volatile, with larger differ-

ences between peak and off-peak values, and 

more uncertain. 

 

viii. The integration of new technologies im-

poses costs on existing assets. The need to cycle 

plants and to operate at lower output will in-

crease the costs of thermal plant operations and 

reduce plant profits. Therefore, it is necessary to 

take these costs into account and allocate them 

properly to hance the equity of new policies. 

 

As a result of these problems, the utility models 

being used may be incapable of dealing with the 

challenges. In this respect, regulation should 

create incentives for utilities to innovate and 

drive such transformation. The challenges of the  
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long- term transition can only be achieved 

through a suitable regulatory design that avoids 

creating regulatory uncertainties and provide a 

stable environment for investments. 

2)      Measures to accelerate DET  integration 

 

As discussed above, the penetration of DE tech-

nologies create significant hurdles for the exist-

ing techno-economic system. On the other hand, 

the necessity for these technologies requires 

measures to overcome these problems. In this 

respect, this section presents a list of measures 

that can be used to help integration of these tech-

nologies.  

 

1. Change in the management and planning 

of transmission and distribution network 

 a. Active Management Strategies 

 b. Integrated Distribution Planning 

 

2. New schemes for market design and sys-

tem operations 

3.  

 a. Improving forecasting 

 b. Establishing sub-hourly markets 

and shorter scheduling intervals 

 c. Consolidating balancing areas 

 d. Changing unit commitment  

practices 

 e. Changing grid codes 

 

3. Introduction of flexible technologies 

4. Demand response and management 

5. New tariff models for utilities (Q-factor, Z

-factor, TOTEX approach, UoS Charges 

etc) 

6.Electricity storage and incentives for    innova-

tions 

a. Change in the management and planning of 

transmission and distribution network 

 

In line with recent developments, new manage-

ment strategies have been developed for trans-

mission and distribution companies. One of 

these strategies is the active network manage-

ment philosophy which is based on the concept 

of intelligent networks where technological in-

novations on power equipment and ICT are com-

bined to allow for a more efficient use of distri-

bution network capacity. This approach involves 

active involvement of both consumers and dis-

tributed generators; load and generation charac-

teristics are taken into account in network opera-

tions and planning.  

 

Secondly, high numbers of small generators pose 

problems to system operators as they displace 

large central generation which presently is used 

for system control. The Virtual Power Plant con-

cept is to aggregate small generators either for 

the purposes of trading electrical energy or to 

provide system support services.  

 

Thirdly, the micro-grid concept is based on the 

assumption that large numbers of micro-

generators are connected to the network and that 

these can be used to reduce the requirement for 

Transmission and High Voltage distribution as-

sets. The individual micro grids are arranged to 

be able to operate autonomously in the case of 

loss of supply from the higher voltage networks. 

Planning of DG integration is an essential aspect 

of all these three approaches, and Integrated Dis-

tribution Planning (IDP) is discussed in some 

studies. This approach is based on four steps 

(Interstate Renewable Energy Council, 2013): 

 

 1.     Forecasting DG growth on the circuit 

2. Establishing the hosting capacity and al-

lowable penetration level 

3. Determining available capacity on the dis-

tribution circuit 

4. Planning upgrades and expediting inter-

connection procedures based on IDP  
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b.      New Schemes for Market Design and 

System Operations 

 

A number of measures can be used to support of 

integration of DET  by improving operations and 

market design. While some of these measures 

can be applied in the short-term, some of these 

require long-term and extensive efforts to 

achieve. 

 

Improving forecasting is one of the short term 

options that should be used to support DET. A 

study conducted by GE underlines that more 

than $300 million can be saved by using new 

methods for forecasting (World Bank 2013).  

 

The combination of adequate available transmis-

sion capacity, larger balancing areas and more 

frequent scheduling–within and between areas–

may significantly reduce variability of genera-

tion and demand, increase predictability and 

therefore reduce the need for additional flexible 

resources in power systems with large penetra-

tion of intermittent renewable generation. 

  

 Consolidation of balancing areas: Ancil-

lary services are a vital part of balancing supply 

and demand and maintaining bulk power system 

reliability. Since each balancing area must com-

pensate for the variability of its own demand and 

generation, larger balancing areas with sufficient 

transmission proportionally require relatively 

less system balancing through operation reserves 

than smaller balancing areas. With sufficient 

bulk power transmission, larger balancing areas 

or wide-area arrangements can offer reliability 

and economic benefits when integrating large 

amounts of variable generation (Pérez-Arriaga, 

2011). 

 

 Reduced scheduling intervals: Arrange-

ments for the provision of the different kinds of 

ancillary services–and in particular operating 

reserves–widely depend on the individual power 

systems. In some cases the commitments for 

energy and some operating reserves are made at 

the day-ahead time range. In many cases, bal-

ancing energy transactions are scheduled on an 

hourly basis. More frequent and shorter schedul-

ing intervals for energy transactions may assist 

in the large-scale integration of intermittent gen-

eration. If the scheduling intervals are reduced 

(for example, from one hour to 10 minutes, or 

providing intraday markets or even continuous 

trading to adjust previous positions in day-ahead 

markets), this will help to reduce the forecast 

errors of wind or solar power that affect operat-

ing reserves (Pérez-Arriaga, 2011). 

 

 Managing intermittent generation on sys-

tem operations:  Transmission, distribution, and 

storage technology improvements can aid the 

integration of intermittent renewables. These 

improvements include geographic aggregation, 

which smoothes the variability of the intermit-

tency of wind and solar energy over large dis-

tances; increasing network interconnections to 

facilitate balancing through electricity imports 

and exports; and utilization of advanced sensors, 

control systems, and dispatch algorithms that 

can monitor and respond to power system 

changes in real time. Improved analytical and 

modeling tools are needed to optimize operation 

and regulation of the transmission and distribu-

tion system with significant deployment of inter-

mittent generation. 

 

C.   Introduction of Flexible Technologies 

 

High penetration of DGs also require new 

base and mid-load technologies that can ac-

commodate the flexibility for the safe opera-

tion of the grid.   
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In the absence of pervasive utility-scale and eco-

nomic storage systems, these units will be re-

quired to provide flexibility in a power system 

where large-scale penetration of intermittent re-

newable is mandated in the absence of large-

scale storage. Providing generation flexibility 

entails fast ramping times, short startup times, 

and efficient partial load operation. Coal plants 

and current nuclear plants were not designed 

specifically for this flexible operation, but were 

instead intended to provide steady base-load 

generation. Natural gas plants, on the other hand, 

have been built, in part, with flexibility in mind 

in order to respond to the daily variations in 

load. However, the economics of base-load 

plants are affected significantly if they are called 

upon to operate in load-following mode. This is 

most clear for nuclear power. The very high cap-

ital costs require very high capacity factors for 

cost recovery. Increased flexibility of base-load 

generation will require new regulatory practices 

to allocate the recovery of the additional capital 

cost incurred by more flexible thermal genera-

tion capability among intermittent generation 

units, to adapt economic dispatch rules that take 

into account the differences in variable cost, and 

to offer incentives and compensate for sufficient 

capacity for balancing supply and demand in the 

face of uncertainty in both. 

d.     Demand  Response : 

Demand responsiveness by means of time-

variant retail electricity rates, such as real-time 

pricing (RTP) or interruptible load agreements, 

could potentially reduce wind integration and 

forecast error costs. Through a price signal in the 

form of RTP, consumer demand could be made 

to follow the supply of wind generation, where if 

wind generation is high, for example, electricity 

demand will increase as a result of low electrici-

ty prices. 

e. New tariff models for utilities 

 

A major issue in the integration of DE technolo-

gies to the grid is related with the changes in 

tariff structure which is based on traditional 

technologies. A number of measures to modify 

tariff structure will be summarized on the basis 

of Scheeper’s study (Scheepers et al. 2007), and 

UK’s OFGEM new tariff structure will be intro-

duced at the end. 

 Allowance in the regulated asset base 

(RAB) and allowable operational expendi-

tures (OPEX): The allowance for DET in the 

RAB of the utility depends on the chosen bench-

marking approach. If a building block approach 

(CAPEX and OPEX) is applied, it is suggested 

to earmark justifiable projected investment costs 

that can be specifically attributed to network 

services rendered to DET and allow these costs 

to be passed through in the regulated asset base. 

Justifiable costs should be based on expert 

judgement and ex-post information over the pre-

vious year(s). If a TOTEX approach is applied, it 

is recommended to earmark projected total al-

lowable DET-attributable costs per annum and 

allow remuneration of the DSO for the lion’s 

part of these earmarked costs, provided these 

costs do not exceed a certain maximum percent-

age of total projected annual costs. 

 Allowance by way of a new component 

in quality of service performance regulation: 

The Q- factor with a bonus-malus character ac-

counts for (over/under) ance with standards re-

garding (1) reliability, (2) power quality associ-

ated with power outages and voltage disturb-

ances, and (3) consumer satisfaction with ser-

vice. To the extent DET can be considered to 

exhibit positive externalities, a similar factor 

could be introduced regarding the utilities’ per-

formance regarding network services to DET.  
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The utility could be benchmarked against the 

peer average regarding indicators such as the 

number of new DET connections and/or vol-

ume of DETMWh fed into the network as a 

ratio of MWh consumed. This latter indicator 

could be made more sophisticated as an aver-

age score based on hourly (or shorter-interval) 

measurements.  

 

 Allowance through including of a factor 

in the productivity benchmark analysis: DET 

penetration can be considered as one of the in-

puts to the productivity benchmark analysis, 

which determines more or less the efficiency 

discount (X-factor). When a benchmark ap-

proach is followed by the national regulator, 

firms are compared to each other regarding their 

costs and, notably, their cost efficacy. The cost 

reduction that a firm should be able to achieve 

is based on an efficiency discount (X-factor), 

which is determined by the productivity change 

during that period. The productivity change, or 

rather the reciprocal factor cost efficacy, is the 

variable that is compared between firms. It is 

usually defined as the mutation in the standard-

ized economic costs divided by a standardized 

and composite output variable. This output vari-

able contains cost drivers like customer num-

bers, units of electricity distributed, and net-

work length. The composition of the output var-

iable differs somewhat between countries. It can 

be considered to add the capacity of DE on the 

network or the units of DE electricity distribut-

ed as components defining the composite output 

variable. 

 

 Allowance of a DG performance factor 

outside the benchmarking procedure (Z-

factor): In benchmarking-based incentive based 

regulation, the X-factor is established on the ba-

sis of results of comparison of DSOs on histori-

cal productivity growth trends. By using produc-

tivity benchmarking, utilities efficiency is deter-

mined only with regard to a few different input 

factors to preserve the explanatory power of the 

benchmarking analysis. As a result, outcomes of 

the econometric benchmarking analysis do not 

make proper allowance for other less important 

input factors and efficiency results have to be 

adjusted to take account of these utility-specific 

explanatory factors, so-called Z-factors or struc-

tural factors. Examples of Z-factors are differ-

ences between urban/rural network parts, net-

work density/average length of lines (Norway), 

relative importance of river crossings 

(Netherlands), connection density, subsoil condi-

tions, etc. DE volume indicators, whether or not 

subdivided by DE technology, may be consid-

ered as well as an adjustment factor. For exam-

ple, DE volume indicators inter alia one the fol-

lowing parameters could be chosen: MWDG 

connected; MWhDG fed in. 

 

 Shift from building blocks approach to 

total expenditures (TOTEX) approach: The 

building blocks approach has a significant bias 

against the introduction of active network man-

agement. The introduction of active network 

management can have diverging impacts on 

CAPEX and OPEX. As CAPEX is not bench-

marked under the building blocks approach there 

is an incentive to raise CAPEX. This incentive 

does not exist when applying the TOTEX ap-

proach. Therefore there exist a bias in building 

blocks for carrying out network investments 

(CAPEX) and applying passive network man-

agement instead of increasing the network ca-

pacity by active network management and in-

creasing OPEX to some extent. The TOTEX 

approach puts the constraint on the total level of 

expenses leaving flexibility to the DSO as re-

gards the CAPEX/OPEX proportions and has, at 

least in the latter respect, a more neutral impact 

on the choice of network management approach-

es. 
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Shift from frontier benchmarking to average 

benchmarking: There are two kind of bench-

marking possibilities in incentive based regula-

tion, DSO’s can be benchmarked either against 

their peers i.e. performance of the whole nation-

al DSO sector or against the performance of the 

most efficient DSO’s. The former way of bench-

marking is called average benchmarking, while 

the latter is known as frontier benchmarking be-

cause the most efficient companies are on the 

efficiency frontier resulting from benchmarking 

analyses. Apart from the former reasons, average 

benchmarking is more favorable to network in-

novation as it is easier for DSOs to capitalize on 

the efficiency gains due to their innovation in-

vestments. DSOs investing in network innova-

tion and developing competitive advantages vis-

à-vis their peers have more certainty that they 

can benefit from such advantages under average 

benchmarking. After all, for obtaining higher 

profits it is easier to beat an average than to beat 

the top firms. For a DSO to beat the industry 

average his relative efficiency has to improve, 

for instance by successfully assuming the risks 

associated with introduction of firm-specific in-

novations. 

 

 Shallow connection charges in tandem 

with time-variable use of system (UoS) charg-

es with locational signals:  

 

In order to not discriminate against capital-

intensive technologies in terms of the up- front 

financing barrier, transparent shallow connection 

charges are recommended. Yet the impacts on 

network costs of DG connection are quite loca-

tion-specific. Hence, locational UoS charges are 

recommended. This applies both to DG and cen-

tralised generation. In order to avoid discrimina-

tion among generators connected to different 

voltage levels, there is also a strong case for lo-

cational signals in distribution networks. Moreo-

ver, incentives towards alignment of private with 

social objectives of DG generation management 

is introduced when time-variable UoS charging 

is made technically feasible and is subsequently 

implemented. Feeding in at times of high (low) 

local load should be encouraged (discouraged). 

At the same time, time-variable UoS charging 

stimulates the willingness to cooperate with ac-

tive network management on the part of DG and 

may create opportunities to provide new infor-

mation services for the DSO. 

 

 Responsibility for DSO of distribution 

losses with time-variable carrots and sticks:  

 

Regulatory features assigning more responsibil-

ity to the DSO for losses in his network are to be 

recommended as this will stimulate efficiency of 

DSO operational practices from a social perspec-

tive. Introducing time-variable elements in such 

regulation, putting higher rewards (penalties) for 

losses below (above) a certain DSO-network-

specific norm at times of peak demand will fur-

ther enhance the efficiency value from a social 

perspective. Again, it will also incentivize inno-

vation in network management. 

 

f. Electricity Storage 

 

Storage, if available, can provide different types 

of reserves and also operate as a flexible plant. 

Inexpensive storage, at scale, represents the most 

straightforward way to deal with integration of 

intermittent generation.  

 

g. Incentives for Innovation 

 

Challenges of DE technologies also create new 

opportunities for technology development and 

innovation. In this respect, new funds may be 

allocated for innovations made by transmission 

and distribution companies. There are a number 

of approaches to regulating R&D and innovation 

in networks:  



60 

Enerji Piyasası Bülteni   Mayıs-Haziran 2014 

1) Separate R&D funding mechanism, e.g. in 

Italy and Denmark. 2) Mandatory R&D spend-

ing obligations to perform R&D as a percentage 

of total sales placed on generation, transmission, 

and distribution companies, e.g. in Brazil. 3) 

Including innovation costs in the regulatory asset 

base (RAB). 4) Separate treatment of innovation 

costs. 5) Extending regulatory periods.  

4. Conclusion 

 

Ongoing changes in the electricity sector create 

new opportunities as well as risks for policy 

makers, business and utilities. Future electricity 

systems may be significantly different from the 

current ones that have been slightly changed 

since 1950s. These fast-paced technological 

changes, when added to the declining demand 

growth and global and domestic business condi-

tions, are starting to change the foundation of the 

traditional electricity operating model: the provi-

sion of safe, reliable, and affordable electricity to 

customers in exchange for steady, predictable 

returns. Therefore, new policies should be devel-

oped to provide a smooth transition to low-

carbon and sustainable energy system.  

 

One and may be the first important aspect of 

these policies should be a strong political com-

mitment for new DETs. The literature and expe-

riences of many countries underline that incon-

sistent policies cause more harm than benefit for 

these technologies. Even though there is no one 

right policy that solves all problems immediate-

ly, policies can be developed by learning from 

the experiences of other countries and other 

states. Therefore, an overall policy evaluation 

may be useful to see the conflicting areas among 

various policies deployed to support these tech-

nologies, and priorities can be determined in line 

with overall policy goals. 

 

Secondly, support new flexible technologies for 

mid-load generation are required. Even if we 

desire 100% renewable energy penetration, path-

dependency of the electricity system will not 

allow us to achieve this in the short-term. There-

fore, devising and deploying mechanisms to pro-

vide incentives for investment in flexible genera-

tion and for operating flexibly within the system 

will become increasingly important as the pene-

trations of wind and solar generation increase.  

 

Thirdly, support schemes for innovations can be 

initiated. Innovation becomes more important as 

new technologies enter the market. Since it 

would be really hard and may be unnecessary to 

support basic and applied research in the elec-

tricity sector by these incentives, priority should 

be given pilot/demonstration projects or organi-

zational innovations such as forecasting meth-

ods, tools that improve monitoring and control 

of the bulk power system, processes for response 

to and recovery from cyber-attacks or under-

standing of consumer response to alternative 

pricing/response automation system. A signifi-

cant aspect of these schemes should also be the 

strengthening of cooperation among utilities, 

universities and government agencies in innova-

tive activities.  

 

Fourthly, as new technologies enter the market, 

new management systems and business models 

are required to accommodate these technologies 

while providing a sustainable financial environ-

ment for the utilities.  

 

Finally, customers are also becoming an im-

portant aspect of the new system in which they 

become active participants as sellers of energy or 

helping stability of the grid by demand control 

technologies. For example, system operations 

can be improved and additional short-term capi-

tal investments can be avoided   by discouraging 

peak-time charging of electricity vehicles via 
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time-differentiated tariffs or central control 

schemes. Therefore, how customers can be used 

for the transition should also be considered in 

policy options. 

Case Study 1: OFGEM RIIO Model 
  
OFGEM initiated RPI-X@20 to assess the chal-

lenges network industries will face and policies to 

help transition to a low-carbon feature, and pub-

lished its final report that suggested RIIO  

(Revenue set to deliver strong Incentives, Innova-

tion and Outputs) model which is aimed to be more 

transparent, more accountable, more accessible and 

more proportionate than the existing RPI-X meth-

odology. 
  
Under RIIO, OFGEM asks companies to submit 

well-justified business plans detailing how they 

intend to meet the RIIO framework objectives. The 

process starts with the publication of a strategy 

document in which the regulator set out the frame-

work against which the companies will develop 

their plans. Stakeholder engagement is also empha-

sized and companies must get stakeholders’ input 

and demonstrate how this has been used to develop 

their plans.  OFGEM will review these plans to 

determine what levels of proportionate treatment it 

will apply. Where a company’s business plan is of 

particularly high quality OFGEM will determine 

whether the company’s new price control settle-

ments can be agreed early – i.e. fasttracked. Those 

companies that are not fast-tracked are asked to 

resubmit their business plans to OFGEM. 
  
Components of the RIIO Model : 
  
1. Objective : The overriding objective of the RIIO 

model is to encourage energy network compa-

nies: 1) to play a full role in the delivery of a 

sustainable energy sector, 2) to deliver long-

term value for money network services for 

existing and future consumers 

 
2. Industry Structure: Current structure 

(competitive and liberalized electricity market) 

will continue 

 
3.    Outputs : An upfront price control will be set, 

incorporating a return on the regulatory asset 

value and inflation indexation. The retail prices 

index (RPI) as the inflation index will  be re-

tained for the following price control reviews, 

but will keep the case for moving to consumer 

prices index (CPI) under review at future re-

views. 

 

4.   Length of the price control: The price control 

will be set for eight years, with provision for a 

mid- period review of the outputs that network 

companies are required to deliver. Uncertainty 

mechanisms will be implemented where it is 

consistent with the objectives of the frame-

work and with ensuring network companies 

can raise required finance in a timely manner 

and at a reasonable cost to consumers. 
 

5.   Proportionate assessment: A transparent and 

proportionate approach to assessing the price 

control package will be adopted, with the in-

tensity and timescale of assessment reflecting 

the quality of an individual company’s busi-

ness plan and its record for efficient output 

delivery. 

 
6.    Option to give third parties a greater role in 

delivery: The regulatory tool-kit will include 

the option to require a company to provide 

market testing evidence to support its business 

plan proposals. 

 
7.    Incentives: There will be transparent rewards/

penalties related to output delivery, including 

a backstop threat of using existing powers for 

enforcement action and potential licence revo-

cation for persistent non-delivery. 

 
8.   Principles for ensuring efficient delivery is 

financeable: The regulator will ensure that 

efficient delivery of outputs is financeable by 

committing to published principles for setting 

a weight average cost of capital (WACC)-

based allowed return to reflect the cash flow  

risk of the business over the long term.  

 

9. Innovation stimulus package: a time-

limited innovation stimulus for electricity 

and gas networks will be introduced. 

 

 Outputs : 

OFGEM states that the outputs would be con-

sistent with the objectives of the framework and, in 

particular, would be set to encourage energy net-

work companies to play a full role in delivery of a 

sustainable energy  sector. According to the final 

report outputs will be determined as primary and 

secondary outputs under six categories. OFGEM 

will use a balanced scorecard that shows the per-

formance of distribution companies to compare 

performances and evaluate following business 

plans. 



62 

Enerji Piyasası Bülteni   Mayıs-Haziran 2014 

 

 

Prices : 

Under the RIIO model the price control will include 

details of the primary outputs network companies 

are expected to deliver and will set revenue for effi-

cient delivery of these outputs. This revenue com-

mitment will comprise three elements(OFGEM 

2010): 

 

1)     Base revenue to cover expected efficient costs 

(including financing costs) of delivering outputs and 

long-term value for money, including allowances for 

maintenance of, and investment in, capital assets 

and taxation. 

 

2)     Adjustments to reflect company performance 

in delivering outputs efficiently and innovating to 

expose efficiencies during the control period 

 

3)     Adjustments made during the control period 

for specified uncertainties that are considered to be 

outside the company’s control but will have a signif-

icant impact on costs of delivery (e.g.compensation 

for changes in general price inflation in the econo-

my) and changes to financial parameters that are 

updated during the period (e.g. annual adjustment to 

the cost of debt, pension adjustments) 
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Innovation Stimulus : 

The innovation stimulus package will provide par-

tial funding for innovation projects that relate to 

the provision of network services and have as their 

intent delivery of a sustainable energy sector. 

There will be two separate ‘pots’ of money availa-

ble under the innovation stimulus package; one 

related to innovation on the gas networks; and the 

other related to innovation on the electricity net-

works. Under the package, network and non-

network parties will be eligible to apply for fund-

ing to progress projects at any stage of innovation, 

from R&D to trials and pilot schemes. Partial 

funding will be awarded through a competitive 

process. An independent panel will be appointed to 

evaluate the bids submitted and OFGEM will take 

the final decisions on the awarding of funding. 

Resources : 

OFGEM Price Controls Explained 

http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/

Documents1/RIIO%20factsheet.pdf 

Handbook for implementing the RIIO model 

http://www.ofgem.gov.uk/Networks/rpix20/

ConsultDocs/Documents1/RIIO%20handbook.pdf 

RIIO: A new way to regulate energy networks 

http://www.ofgem.gov.uk/Networks/rpix20/

ConsultDocs/Documents1/Decision%20doc.pdf 

 

Case Study 2 :  Austin En-

ergy’s Value of Solar Tariff 

(VOS) 

Austin Energy, the municipal 

utility of Austin Texas, offers 

the Value of Solar rate for 

residential solar photovoltaic 

(PV) systems. The Value of 

Solar tariff, designed by Aus-

tin Energy and approved by 

Austin City Council in June 

2012, will be available for all 

past, present and future resi-

dential solar customers begin-

ning October 1, 2012. This 

tariff replaces net  

billing for residential solar PV systems no larger 

than 20 kilowatts (kW). 

Under this new tariff, residential customers will 

be credited monthly for their solar generation 

based on the Value of Solar energy generated 

from their distributed PV systems. The initial 

solar tariff is $0.128 per kilowatt hour (kWh) and 

was calculated by using algorithms and web-

based calculations developed Austin Energy and 

Clean Power Research. Billable kWh under this 

rate schedule shall be based upon the customer's 

total energy consumption during the billing 

month, and non-kWh-based charges under this 

rate schedule will remain unaffected. The tariff 

will be administratively adjusted annually, begin-

ning with each year's January billing month. 

The Value of Solar rate is based upon several fac-

tors* including: loss savings, energy savings, gen-

eration capacity savings, fuel price hedge value, 

transmission and distribution capacity savings and 

environmental benefits. Taken together, these sav-

ings are intended to reflect the value of distributed 

solar energy to the utility—a “break-even” value 

for a specific kind of distributed generation re-

source, and a value at which the utility is econom-

ically neutral to whether it supplies such a unit of 

energy or obtains it from the customer. 

 

http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/RIIO%20factsheet.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/RIIO%20factsheet.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/rpix20/ConsultDocs/Documents1/RIIO%20handbook.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/rpix20/ConsultDocs/Documents1/RIIO%20handbook.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/rpix20/ConsultDocs/Documents1/Decision%20doc.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/rpix20/ConsultDocs/Documents1/Decision%20doc.pdf
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Pros : 

 

Decouples solar value from consumption charges  

Decouples solar value from incentives  

Keeps utility whole on cost of service  

Reduces or eliminates class subsidies  

Allows for over production to be more fairly com-

pensated  

Enable rate structures that encourage energy effi-

ciency and conservation  

Annual adjustment prevents over- or under- pay-

ment as utility costs change  

 

Cons : 

Very complex stakeholder process to identify ben-

efits and develop algorithms  

Customers have difficulty understanding the VOS  

 Sources :  

http://energy.gov/savings/austin-energy-value-

solar-residential-rate-texas 

http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/

libby_austinenergy.pdf 

http://energy.gov/savings/austin-energy-value-solar-residential-rate-texas
http://energy.gov/savings/austin-energy-value-solar-residential-rate-texas
http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/libby_austinenergy.pdf
http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/libby_austinenergy.pdf
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H 
erkesin bildiği üzere ülkemizde 

elektrik enerjisi kullanımı nefes 

almak, su içmek kadar zorunlu hale 

gelmiş; bu nedenle, bırakınız günlerce veya bir 

iki saatlik elektrik kesintilerini, insanların beş on 

dakikalık elektrik kesintilerine bile tahammülü 

sıfır derecesine gelmiştir. İnsanların hayatında 

bu kadar önemli bir yer edinen elektrik, maalesef 

ki ücretsiz kamusal bir hizmet değil ücreti 

tüketicisi(kaçak olarak kullananlar hariç) 

tarafından ödenen bir ticari maldır. Peki, 

ülkemizde her bir tüketici elektriği aynı fiyattan 

mı satın almaktadır? Yoksa belirli tüketici 

gruplarına göre farklı fiyatlar mı 

uygulanmaktadır? Eğer farklı fiyatlar varsa, 

hangi tüketici grupları daha az veya daha çok 

ödemekte ve maliyetin altında bedel ödeyenler 

varsa bunların sübvansiyonu kimler tarafından 

yapılmaktadır? Ya da ülkemizde sübvansiyon 

uygulaması nasıl yapılmaktadır? 

Öncelikli olarak şunu belirtmekte fayda 

görüyorum; 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanununun “Tarifeler ve Tüketicilerin 

Desteklenmesi” başlıklı 17’nci maddesinin 

yedinci fıkrasında:“Belirli bölgelere veya belirli 

amaçlara yönelik olarak tüketicilerin 

desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması 

gerektiğinde, sübvansiyon fiyatlara müdahale 

edilmeksizin yapılır. Sübvansiyonun tutarı ile 

usul ve esasları ilgili bakanlığın teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir ve ilgili 

kurumun bütçesinden ödenir.”  hükmü 

bulunmaktadır. Yani Kanun fiyatlara müdahale 

edilerek yapılan sübvansiyonu uygun 

bulmamaktadır.İlgili hükümler doğrultusunda, 

örneğin sürekli elektrikle çalışan tıbbi bir 

malzeme kullanmak zorunda olan yatağa 

bağımlı hastaların elektrik faturasında 

sübvansiyon yapılmak istenmesi durumunda, 

Sağlık Bakanlığı konuyu Bakanlar Kurulu’na 

götürmeli ve ilgili faturalar Sağlık Bakanlığı’nın 

veya ilgili bir diğer kurumun bütçesinden 

ödenmeli ya da sübvanse edilmelidir. Yine aynı 

şekilde örneğin balıkçılık sektörünün 

geliştirilmesi amacıyla balık çiftliklerinin elektik 

faturalarında yapılmak istenen sübvansiyon, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

Bakanlar Kurulu’na götürülmeli ve ilgili giderler 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden 

karşılanmalıdır. 

Ancak Kanunun amir bu hükmü ile ters olarak 

yorumlanmaya müsait Geçici Birinci 

Maddesinin ikinci fıkrasında “31/12/2015 

tarihine kadar ulusal tarife uygulamasının 

gerekleri esas alınır ve ulusal tarifede çapraz 

sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife, Kurumca 

hazırlanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe 

girer.”hükmü bulunmaktadır. Sonuç olarak 

Kanun bir maddesiyle sübvansiyonu 

yasaklarken, başka bir maddesiyle bu 

sübvansiyon yasağına belli bir süreye kadar 

esneklik getirmekte ve ulusal tarife 

uygulamasını benimsemektedir. Ulusal tarifenin 

ne olduğuna dair Kanunda herhangi bir 

tanımlama olmamasına rağmen ulusal tarifenin 

“aynı abone grubunda olan tüketicilerin hangi 

dağıtım bölgesinde tüketici olursa olsun aynı 

elektrik tarifesinden yararlanması” anlamına 

geldiği herkesçe bilinen bir kabuldür. 

TÜRKİYE ELEKTRİK  PİYASASINDA  ABONE GRUBU  TESPİTİ  VE 

ENERJİ  BEDELİNDE  SÜBVANSİYON 

             

                  Mustafa YILMAZ 
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Ülkemizde abone grubu tespiti 28/12/2012 

tarihli ve 28511 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Dağıtım Lisansı 

Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış 

Şirketlerinin  Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul 

Ve Esaslar’uyarınca yapılmaktadır. Aslen ilgili 

usul ve esaslar 18/12/2012 tarih ve 4193 sayılı 

bir Kurul Kararıdır. İlgili usul esaslara göre; 

 

-Sanayii Abone Grubu (ikinci maddesinde) 

-Mesken Abone Grubu (üçüncü maddesinde) 

-Tarımsal Sulama Abone Grubu (dördüncü 

maddesinde) 

-Aydınlatma Abone Grubu (beşinci maddesinde) 

-Ticarethane Abone Grubu (altıncı maddesinde) 

olmak üzere beş ana abone grubu belirlenmiş 

olup, Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler 

mesken abone grubunun alt grubu olarak 

belirlenmiştir. 

Sanayi Abone Grubu 6948 sayılı Sanayi Sicili 

Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi 

kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden 

sanayi işletmeleri kapsamaktadır. 

Mesken Abone Grubu konut olarak kullanılan; 

müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar 

içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri 

ve konut sitelerini içerir. 

Tarımsal Sulama Abone Grubutarıma dayalı 

arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla; ilgili 

resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu 

kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi 

ile Tarım İl Müdürlükleri’nden alınmış 

sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir 

belgeyi ibraz eden ve ana faaliyeti tarımsal 

üretim olan tüketici grubunu ifade eder. 

Aydınlatma Abone Grubuiki alt abone 

grubundan oluşmakta olup genel aydınlatma, 

otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü 

karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla 

yapılan sınır aydınlatmaları ve toplumun 

ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen 

ibadethanelere ilişkin tüm tüketicileri 

kapsamaktadır. 

Ticarethane Abone Grubuiçin özel bir 

tanımlama yapılmamış, diğer abone gruplarına 

girmeyen tüm tüketiciler bu abone grubuna dâhil 

edilmiştir. Örneğin asli faaliyetlerini yerine 

getirirken ticari hiçbir kaygı gütmeyen Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu, askeri tesisler 

veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ikamet 

ettiği binalarda ticarethane abone grubundan 

elektrik faturası ödemektedirler.Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu’nca üçer aylık dönemler 

halinde belirlenen ulusal tarifelere baktığımızda 

2014 birinci ve ikinci çeyreği için ilgili abone 

gruplarınca belirlenen enerji bedelleri şu 

şekildedir. 

İlgili tabloda ki veriler sadece enerji bedelini 

içermekte olup kayıp-kaçak bedeli, şebeke 

maliyetleri, vergi ve fonları içermemektedir. 

İlgili verilerin detaylarına Enerji Düzenleme 

 2014 OCAK– 

MART  TEK  

ZAMANLI 

ENERJİ BEDELİ 

(kr/kWh) 

2014 NİSAN– 

HAZİRAN TEK 

ZAMANLI 

ENERJİ BEDELİ 

(kr/kWh) 

Sanayii Abone 

Grubu 

17,60 17,42 

Mesken Abone 

Grubu 

20,80 20,56 

Şehit Aileleri ve 

Muharip/ Malul 

Gazi 

7,73 7,44 

Tarımsal Sulama 

Abone Grubu 

17,81 17,54 

Aydınlatma 

Abone Grubu 

18,21 17,97 

Ticarethane 

Abone Grubu 

20,80 20,56 
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Kurumu’na ait internet sitesinden erişim de 

mümkündür. 

İlgili tablolar incelendiğinde en ucuz enerji 

bedelini Mesken Abone Grubunun alt grubu olan  

Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler 

tarafından ödemekte olduğu en yüksek enerji 

bedelinin ise Mesken Abone Grubu ve 

Ticarethane Abone Grubu tarafından ödendiği 

görülecektir. Sonuç itibariyle ülkemizde oluşan 

abone grupları ayrımlarına bakıldığında ortalama 

enerji bedelinin altında enerji bedeli ödeyen 

abone grupları ortalamanın üzerinde enerji 

bedeli ödeyen abone gruplarınca sübvanse 

ediliyor anlamı çıkmaktadır.Ancak burada ilgili 

“sübvansiyon” ibaresinden sadece enerji 

bedelinin anlaşılması gerekmektedir. Zira 

elektrik faturalarında enerji bedeli haricinde 

birçok kalem bulunmakta olup şebeke bedelleri, 

kayıp-kaçak, vergi ve fonlar gibi kalemlerde 

durum farklılık arz edebilmektedir.Aslen ilgili 

usul esaslarda hangi abone grubunun tükettiği 

elektriğin daha ucuz veya daha pahalı olması 

gerektiğine, yani hangi abone grubunun 

sübvanse edilen hangisinin sübvanse eden 

konumunda olacağına dair bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Yani, Kanunun geçici 1 inci 

maddesinde yer alan hüküm geniş yorumlanırsa,  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dilerse tüm 

abone grubu tarifelerini eşitleyebilir yâda 

yıllardır yapılan düzenlemelerin aksine örneğin 

Sanayi Abone Grubu tarifesi ile Ticarethane 

Abone Grubu tarifesini eşitleyebilir. Burada 

abone gruplarının fiyatlarının belirlenmesinde 

yıllardan beri gelen abone gruplarının fiyat 

alışkanlığı, siyasi ve sosyal etkilerin varlığı da 

bir diğer gerçektir. 

Peki, bu uygulanan sübvansiyon ne kadar daha 

sürebilir ve bu konuyla ilgili yasal mevzuat nedir 

diye baktığımızda;yukarıda belirtildiği üzere 

6446 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin 

ikinci fıkrası hükümlerine göre 31/12/2015 

tarihine kadar çapraz sübvansiyon uygulanabilir; 

ayrıca yine geçici birinci maddenin dördüncü 

fıkrasına göre ilgili sürelerin beş yıla kadar 

uzatılmasına dair yetki Bakanlar Kurulu’na 

aittir. Yani Bakanlar Kurulu’nun alacağı bir 

karar ile çapraz sübvansiyon ülkemizde 

31/12/2020 tarihine kadar sürdürülebilir. 
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Giriş: 

 

Bilindiği üzere, 4628 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu ile Elektrik Piyasası Düzenleme Ku-

rumu (EPDK) kurularak,  rekabetçi bir elektrik 

piyasası oluşturmak gayesi ile elektrik piyasası  

regülasyona tabi kılınmıştır. Bununla birlikte, 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 

yürürlüğe girdiği tarih olan 2001 yılından 2013 

yılına kadar piyasanın dinamik yapısına uyum 

sağlayabilmek için birçok kez değiştirilmiş ve bu 

nedenle kendi içinde bütünlüğünü yitirerek 

piyasanın ihtiyaçlarına cevap veremez hale 

gelmiş olması nedeniyle, 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu 30 Mart 2013 tarihli ve 28603 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe 

girmiştir. Esasen kanaatimizce, elektrik 

piyasasındaki en önemli regülasyon piyasa ak-

törlerinin lisansa tabi kılınmış olmasıdır. Buna 

göre kural olarak, tüzel kişilerin elektrik  

piyasasında faaliyet gösterebilmeleri EPDK’dan 

alınacak lisans ön koşuluna bağlanmıştır. 

 

Hakikaten, 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasına göre elektrik piyasasında; a) Üretim 

faaliyeti,b) İletim faaliyeti, c) Dağıtım faaliyeti, 

ç) Toptan satış faaliyeti, d) Perakende satış 

faaliyeti, e) Piyasa işletim faaliyeti, f) İthalat 

faaliyeti, g) İhracat faaliyeti, ancak lisans almak 

koşuluyla bir başka ifade ile, piyasada faaliyet 

gösterebilmek için EPDK’dan izin (lisans) 

almak koşuluyla gerçekleştirilebilir. Yine, bu 

faaliyetler ancak aynı maddenin üçüncü 

fıkrasında belirtilen tüzel kişler tarafından 

gerçekleştirilebilir ki, bunlar da Türk Ticaret 

Kanununun ilgili hükümlerine göre anonim veya 

limited şirket olarak kurulan şirketler olabilir. 

Netice itibariyle, elektrik piyasasında kural 

olarak  yalnızca anonim şirketler ve limited 

şirketler faaliyet gösterebilmektedir. 

Öte yandan, yasakoyucu 6446 sayılı Kanunun 5 

inci maddesinin üçüncü fıkrasında “a) Halka 

açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on 

ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri b) 

Kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her 

türlü işlemi c) Tesislerin mülkiyetinin veya 

kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran 

iş ve işlemleri” Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulundan alınacak izne tabi kılmıştır. 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) 

alt bendinde “kontrol” ; “Bir tüzel kişi üzerinde 

ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken 

belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan 

hakları, sözleşmeler veya başka araçlarla ve 

özellikle bir tüzel kişinin malvarlığının tamamı 

veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye 

müsait bir kullanma hakkıyla veya bir tüzel 

kişinin organlarının oluşumunda veya kararları 

üzerinde belirleyici etki sağlayan hakları veya 

sözleşmelerle meydana getirilen hakları,” ifade 

eder şeklinde tanımlanmıştır. Kanunun bu 

düzenlemelerini Kanunun 1 inci maddesinde 

belirtilen rekabetçi bir piyasa oluşturulması 

amacıyla ve Kanunun 7 inci maddesinin beşinci 

fıkrasında ve 10 uncu maddesinin 6 ncı 

fıkrasında yer alan yüzde yirmilik pazar 

paylarına ilişkin düzenlemeler, yine kanunda yer 

alan elektrik piyasasında rekabetin arttırılmasına 

ilişkin hükümler ve 4054 sayılı Rekabet 

6446 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ 

İHLALİ VE UYGULANMASI GEREKEN  

YAPTIRIM 

             İlker Fatih KIL  
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Kanununda yer alan hükümler ile birlikte 

değer lendiri lmesinin faydalı  olacağı 

kanaatindeyiz. Burada dikkat edilmesi gereken 

bir diğer düzenleme ise, Kanunun 5 inci 

maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan “Lisansı 

iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on 

veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans 

iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde 

görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu 

başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç 

yıl süreyle lisans alamaz, lisans başvurusunda 

bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel 

kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi 

olamaz, yönetim kurullarında görev alamaz.” 

hükmüdür. 

 

Şimdi yukarıda değindiğimiz düzenlemeler 

ışığında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının lisans sahiplerince ihlal edilmesi 

durumunda uygulanması gereken yaptırım 

mevzuuna dönelim. 

 

Kanunun 5 inci Maddesinin Üçüncü 

Fıkrasında Pay Devirlerinin İzne Tabi 

Kılınmasının Hukuki Neticeleri: 

 

6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasıyla getirilen hüküm, 6446 sayılı Kanunun 

selefi 4628 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında “Piyasada faaliyet gösteren 

tüzel kişilerin ortaklık yapılarında herhangi bir 

nedenle yüzde on veya daha fazla, halka açık 

şirketlerde ise yüzde beş veya daha fazla bir 

sermaye payı değişimi veya bu tüzel kişilerin 

birleşmeleri veya herhangi bir tüzel kişinin 

konsolidasyon, kontrolün değişmesi, satış, devir 

veya diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik 

yapısının değişikliğe uğraması ya da bir tüzel 

kişinin sahibi olduğu üretim, iletim veya dağıtım 

tesislerinin önemli bir kısmında herhangi bir 

satış, devir veya diğer bir düzenleme sonucu 

değişiklik olması durumunda, Kurul onayı 

a l ı n m a s ı  g e r e k l i d i r . ”  ş e k l i n d e 

düzenlenmekteydi. İlk bakışta her iki düzenleme 

birbirine paralelmiş gibi gözükse de (?) her iki 

düzenleme esas anlamda birbirinden oldukça 

farklıdır. Bununla birlikte, konumuz açısından 

4628 sayılı Kanunda Kurulun onayına tabi olan 

mezkur özel hukuk ilişkilerinin 6446 sayılı 

Kanun ile “onay”dan ziyade “izne” tabi kılınmış 

olması önem arzetmektedir. Hemen belirtmekte 

fayda gördüğümüz bir diğer husus ise, her iki 

kanunda da gerek izin gerekse onayın usul ve 

esaslarının Kurum tarafından çıkarılacak 

yönetmelik ile düzenleneceğinin belirtilmiş 

olmasıdır.  Bu bağlamda, 6446 sayılı Kanunu 

istinaden çıkartılan Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin “pay devirlerine” ilişkin 57 nci 

maddesinde “Lisans sahibi bir tüzel kişinin 

sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde 

yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden 

payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir 

gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile 

yukar ıda  be l i r t i l en  se rmaye  payı 

değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin 

ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu 

veren pay devirleri ile tarifesi düzenlemeye tabi 

lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde 

rehin tesis edilmesi ile bu tüzel kişilere ilişkin 

hesap rehni tesis edilmesi, her defasında onaya 

tabidir. Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel 

kişilerin ortaklık yapılarında, yukarıda belirtilen 

sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak, 

ayrıca, her türlü doğrudan pay değişiklikleri 

onaya tabidir. Onay, tarifesi düzenlemeye tabi 

faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için 

Kurul, diğerleri için ilgili ana hizmet birimi 

tarafından verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Birçok açıdan problemli olan bu yönetmelik 

maddesinde belki de, 4628 sayılı Kanun 

döneminden kalma bir alışkanlık ile 6446 sayılı 

Kanunda Kurul iznine tabi olan “pay devirleri” 

“onaya” tabi kılınmıştır. Kanaatimizce, üst 

hukuk normu ile çatışan yönetmelik 

düzenlemes inin  dikkate  al ınmaması 

gerekmektedir. Burada hukuk tekniği açısından 
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 tartışılması gereken husus “izin” ve “onay”ın 

farkıdır. İzin geleceğe etkili bir irade beyanı 

olmakla birlikte onay geçmişte yapılan bir 

işlemin uygun olduğunu belirten bir irade 

beyanıdır. Acaba, Kurul tarafından kabul 

edilerek yürülüğe giren Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinde mevzunun Kurul onayı tabi 

kılınmış olması bu konuda Kurulun topyekün 

kün lisans sahiplerinin bahse konu işlemlerine 

önceden izin vermek suretiyle bürokrasiyi 

azaltmak için izin yetkisi onaya tahvil ettiği 

düşünülebilir mi ve yahut Kurulun böyle bir 

yetkisi var mı? Giriş bölümündebelirttiğimiz 

6446 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 

bağlamında konuyu ele alacak olursak 

yasakoyucunun elektrik piyasasında rekabetin 

sağlanmasına ne denli önem verdiği açık olup, 

6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasındaki düzenlemeye konu işlemlerin 

yapılmadan önce Kurul tarafından incelenmesi 

istenilmiştir, kanunun gerek lafzı gerekse ruhu 

bu sonucu doğurmaktadır. Bu durumda, Kurul 

iznine tabi bahse konu işlemlerin bu izin 

alınmaksızın yapılması yasaya aykırı olacaktır. 

Peki bu aykırılığın müeyyidesi ne olmalıdır? Bu 

konuda farklı görüşler ileri sürülebilir. Bu 

görüşlerden birincisi, bahse konu mevzuat 

ihlalinin aynı Kanunun 16 ncı maddesi 

kapsamında idari para cezası ve/veya idari 

yaptırım uygulanması gerektiğidir. Bir diğer 

görüşe göre ise, Kurul izni olmaksızın yapılan 

pay devrinin hükümsüz olacağıdır [Detaylı bilgi 

için bkz. Mehmet ÖZDAMAR; Elektrik 

Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerde pay 

devri, Enerji Hukuku Dergisi,s.128., Yıl :3 

Sayı2014/1].Bize göre, hem  Kanunun 16 ncı 

maddesinde belirtilen idari para cezası ve /veya 

yaptırımların uygulanması hem de duruma göre 

söz konusu pay devrine ilişkin işlemin 

hükümsüz sayı lması  gerekmektedi r . 

Kanaatimizce, 6446 sayılı Kanun ile yazımızın 

“giriş” bölümünde de belirttiğimiz üzere, 

yasakoyucu belirli nitelikleri haiz kişilerin 

elektrik piyasasında faaliyet gösterebilmelerini 

ve bu faaliyetlerin de piyasanın rekabetçi 

yapısına aykırı olmamasına özel önem 

atfetmiştir. Bu nedenle piyasa yapısını 

değiştirebilecek Kanunun 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında belirtilen bazı özel hukuk 

işlemleri Kurul iznine tabi tutulmak suretiyle bir 

nevi ön denetimine tabi tutulmuştur. Rekabetçi 

piyasa yapısının bozulmasının sosyal maliyetinin 

büyüklüğü de görüşümüzü destekler 

mahiyettedir.  

 

Nihayet, Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasına aykırı bir şekilde hisse devri 

yapıldıktan sonra ilgili lisans sahibi tarafından 

Kurula konunun bildirilmesi durumunda 

Kurulun bahse konu hisse devirlerine onay (her 

ne kadar Kurulun yetkisi “izin” olsa da) vermek 

suretiyle yapılan özel hukuk işlemini makabline 

şamil bir şekilde geçerli kılacak mıdır? Bize 

göre bu durum, yukarıda değindiğimiz iki görüş 

arasında bir turnusol kağıdı fonksiyonu ihtiva 

etmektedir.Çünkü, bu durumda Kurul kendisine 

izin başvurusunda bulunmaksızın pay devir 

işlemlerini gerçekleştiren lisans sahibinin daha 

sonradan başvurması özerine söz konusu işleme 

onay verse bile, bahse konu lisans sahibi 

hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 

uyarınca idari para cezası ve/veya idari yaptırım 

uygulanabilecektir. Öte yandan Kurulun onay 

vermemesi durumunda hem 16 ncı maddesi 

uyarınca idari para cezası ve/veya idari yaptırım 

uygulanacak hem de söz konusu pay devrinin 

hükümsüzlüğünün tespit edilmesi gerekecektir. 

 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, 

Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 

alt bendindeki kısıtlamalardan dolanmak için 

hisse devirlerinin daha küçük oranlarda 

yapılması ihtimalidir ki, bu durumda somut 

olaya göre, aynı fıkranın diğer alt bentlerinin de 

ihlali söz konusu olabilecektir. Kanaatimizce, 

bahse konu ihtimalin peyda olması durumunda, 
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Medeni Kanunun ikinci maddesi 

uygulanabilecektir. Zira, Medeni Kanunun 2 nci 

maddesine göre “Herkes, haklarını kullanırken 

ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük 

kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça 

kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.”. 

Ancak, bahsedilen bu ihtimalde hükümsüz 

olacak işlem Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) alt bendindeki sınırları aşan 

kısımlardır. Bir diğer ifade ile, esasen Kanunun 

5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 

oranlarla bağlı olmaksızın her oranda pay 

devrinin Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının lafzına takılmadan EPDK tarafından 

takip edilmesi gerekmektedir. 
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