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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.
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EDİTÖRDEN

Merhaba Değerli Okuyucularımız,
Maslow’un ihtiyaçlar piramidinden toplumlar için analoji yapacak olursak hiç
şüphesiz “enerji güvenliği” nin sağlanması devletlerin temel ihtiyaçlarının başında
gelir. Bu doğrultuda bilhassa, ülkemiz gibi genç nüfüslu ve gelişmekte olan ekonomiler için; enerji yatırımlarının kesintisiz devam etmesinin sağlanması elzemdir. Zira
olağan koşullarda, gündelik yaşamın idame ettirilmesi için bireylerin “enerji” ihtiyaçlarının yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde
karşılanabilir olması gerekmektedir. Öte yandan, devletlerin gelecek planlamalarını
yalnızca olağan koşullar göz önünde bulundurularak yapmaması ve fakat, savaş hali
gibi olağan dışı durumlarında göz önünde bulundurulması gerekmekedir. Her
halükarda, “enerji güvenliğine” giden yol güçlü ve üretken bir ekonomiye sahip
olmaktan, güçlü ekonomiye giden yol ise, rasyonel işleyen piyasalardan geçer.
Ülkemiz enerji piyasaları özelinde ise, etkinliğin ve verimliliğin arttırılması için her
geçen gün yeni regülasyonların yapıldığı görülmektedir. Hem bahse konu düzenlemelerin açıklığa kavuşturulması ve etkinliğinin tartışılması, hem de pratikteki
etkilerinin anlaşılabilmesi için, Enerji Uzmanları Derneği olarak “Enerji Bülteni”
vesilesiyle konuyla ilgili her türlü piyasa paydaşına düşüncelerini ifade edebildikleri
bir platform oluşturmak gayesiyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Enerjiniz hiç
eksilmesin…
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TÜRKİYE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE
BAŞARILI OLDU MU?[1]
Selahattin Murat ŞİRİN
akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede kurumlar
arası koordinasyonda yaşanan sorunlar nedeniyle
EPDK bu konuda etkin bir denetleme sistemi
kurulması için görevlendirilmiş, bu kapsamda
lisanslandırma ve Ulusal Marker sistemi
kurularak ekonomik düzenleme mantığının
dışında ve temeli mali bir sorun olan akaryakıt
kaçakçılığı ile mücadele için EPDK yetkili ve
sorumlu kılınmıştır.

Giriş

1

6.06.2005 tarihli ve 10/238 Esas No’lu
Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda
2003-2005 arası dönemde dağıtım
şirketleri tarafından 1.118.135.932 kg, Irak’a
karayoluyla yapılan transit geçiş yoluyla
5.752.347.127 kg, solvent ve bazyağı ithalinde
ortaya çıkan kaçakçılık yoluyla 78.803.509 kg,
dahili kabotaj yoluyla 4.179.320 kg ve sınır
ticareti yoluyla 790.656.000 kg olmak üzere
toplam 7.814.121.88 kg kaçak akaryakıtın
ülkeye piyasaya sürüldüğü ve bunun sonucunda
devletin vergi kaybının yaklaşık olarak
10.750.000.000 TL veya 2005 yılı ortalama
döviz kuru ile yaklaşık 8 milyar dolar olduğu
belirtilmiştir[2].

5015 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinde
itibaren öncelikle petrol piyasasında faaliyet
gösteren oyuncuların lisanslama ile kayıt altına
alınması sağlanmış, çok kısa bir süre zarfında
tüm ülkede lisans gerektiren faaliyette bulunan
firmalar lisanslandırılmıştır. Bunun akabinde
2005 yılının ikinci yarısından itibaren imzalanan
protokollerle denetimler başlatılmış ve yapılan
denetimler neticesinde ilgili mevzuata aykırı
faaliyette bulunan firmalar hakkında idari
işlemler tesis edilmiştir. Ayrıca, 2007 yılından
itibaren başlatılan Ulusal Marker sistemi ile
birlikte akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele bir üst
seviyeye taşınmış ve EPDK kolluk kuvvetleri ile
birlikte adli yaptırımların bir parçası haline
gelmiştir.

Söz konusu raporda 1995-2005 döneminde
akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yetersiz
kalındığı, bu hususa ilişkin mevzuattan
kaynaklanan eksiklikler,
kaçakçılıkla
mücadelede görevli kurumların kapasitesindeki
yetersizlikler,
kaçakçılığın çok farklı
yöntemlerle yapılması ve coğrafi ve ekonomik
şartların akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleyi
zorlaştırdığı belirtilmiştir.

5015 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu
yana geçen yaklaşık 10 yıllık sürede yapılan
işlerin büyüklüğü görülmekle birlikte, ekonomik
anlamda akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede
istenilen sonuçların alınıp alınmadığı konusunda
ise maalesef yeterli bir değerlendirme
yapılamamıştır. Konu itibariyle verilerin az
olması veya bulunamaması, akaryakıt
kaçakçılığının miktarının ancak uzun süren ve
gerek yurtiçi gerekse yurtdışından temin edilme-

2003 yılında yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu, diğer ülkelerde emsali
olmayan bir şekilde petrol piyasasının
düzenlenmesi konusunda Enerji Piyasası
Düzenleme
Kurumu’nu
(EPDK)
görevlendirmiştir. Petrol piyasası yapısı
itibariyle serbest piyasa özelliği gösteren bir
piyasa olduğundan ekonomik anlamda
düzenlemesi gereken bir piyasa değildir. Ancak
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göstermediği Grafik 1’den gözükmektedir.
Grafikte dikkat çeken en önemli nokta ise 2005
yılından itibaren kişi başı dizel tüketiminde
görülen çok yüksek artıştır. 2005-2007 arası
görülen bu artış, 2009’dan sonra azalarak da olsa
devam etmiştir.

si gereken bilgilerle değerlendirilmesinin
gerekmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanun ile
amaçlanan sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı ve
Türkiye’nin akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede
başarılı olup olmadığı ekonomik olarak
değerlendirilememiştir.

2)

Bu nedenle bu çalışma Türkiye’nin akaryakıt
kaçakçılığı ile mücadelede başarılı olup olmadığı
sorusuna kısmen de olsa yanıt bulmayı
amaçlamaktadır. Bu kapsamda, zaman serisi
analizi ve nedensellik yöntemleri kullanılarak
Türkiye’nin akaryakıt tüketimi değerlendirilecek
ve 2005 yılından itibaren izlenen politikaların
etkisi ve istenen sonuçları verip vermediği
tartışılacaktır.
1)

Dış etkilerin değerlendirilmesi

Türkiye’de kişi başı akaryakıt tüketimindeki bu
değişiklik ülkemizdeki politika veya ekonomik
değişikliklerinden kaynaklanabileceği gibi dünya
petrol
piyasalarındaki
değişliklerden
de
kaynaklanabilir. Bu nedenle Türkiye dışındaki
OECD ülkelerinde 2002-2011 arası dönemde
2005 ve 2007 yıllarından sonra dizel tüketiminde
değişiklik olup olmadığına ilişkin panel veri
analizi kullanılarak yapılan değerlendirmede
2005-2007 arasında istatistiki olarak anlamlı bir
değişiklik olmadığı görülmüş, buna karşılık 2007
yılından sonra tüketimin azaldığına ilişkin
istatistiki olarak anlamlı bir sonuca ulaşılmıştır.
Özellikle 2008 sonrası yaşanan küresel
ekonomik kriz ile dizel tüketiminin değişimi
negatif olarak etkilediğinden, 2005 yılından
sonra Türkiye’de yaşanan artışlar sistematik
değil, Türkiye’nin politikalarından kaynaklanan
değişiklikler olarak değerlendirilebilir[3].

Türkiye’de akaryakıt tüketiminin seyri

Türkiye’nin 1960-2011 arası dönemde kişi başı
akaryakıt tüketimine bakıldığından 1995
dönemine kadar dizel, benzin ve LPG
tüketiminin artma eğiliminde olduğu, ancak
1995-2005 arası dönemde dizel tüketiminin
kırılma yaşayarak daha düşük düzeyde seyrettiği,
buna karşılık 2000 yılından sonra benzin
tüketiminin azalma eğilimine girdiği ve LPG
tüketiminin ise artma ve azalma eğilimi

3)
Akaryakıt Kaçakçılığı
ile ilgili politikaların etkisinin
değerlendirilmesi

Grafik 1. Türkiye Kişi başı Akaryakıt Tüketimi (Kaynak : OECD)
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Özellikle 2005’den itibaren
akaryakıt (dizel) tüketiminin
artışı sistematik nedenlerden
değil Türkiye’ye özgü
nedenlerden kaynaklandığından,
2005-2007 yılları arasında ne
kadar değişiklik meydana
geldiği ve eğer bu politikalar
olmasaydı tüketimin ne kadar
olacağı konusunun incelenmesi
gerekmektedir. Bu döneme ba-

kıldığında akaryakıt konusundaki en önemli
değişikliğin tüm sektörün kayıt altına alınması
ve ulusal marker olması nedeniyle bunun etkisini
gözlemlemek için, eldeki verileri de göz önüne
alarak, bu politikaların olmadığı yapay bir
Türkiye yaratılması ve Türkiye ile yapay
Türkiye’nin karşılaştırılması gerekmektedir.

sayısındaki değişme açıklayıcı değişken olarak
kullanılarak incelenmiştir.
Söz konusu grafiklerden de görüldüğü üzere
2005 yılından itibaren akaryakıt tüketimi ciddi
bir artış göstermiş ve tüketimdeki değişme gelir
ve
araç
sayısı
kontrol
edilerek
değerlendirildiğinden bu artışın Türkiye’nin
uygulamış olduğu akaryakıt kaçakçılığı ile
mücadele
politikalarından
kaynaklandığı
görülmektedir. 2005 yılından itibaren başlayan
denetimler sayesinde kayıt-dışı akaryakıt ticareti
kayıt içine alınmış ve gelir ve fiyat düzeyi ile
açıklanamayan kişi başı dizel tüketim artışı
gerçekleşmiştir.

Bu
nedenle,
Sentetik-Kontrol
yöntemi
kullanılarak bu değerlendirilme yapılmıştır.
Grafik 2 ve 3’te sırasıyla OECD ülkelerindeki
dizel tüketimindeki değişme kişi başı gelir
düzeyindeki değişme açıklayıcı değişken olarak
kullanılarak (fiyatlar politika sonucundan
etkilenebileceğinden modelin varsayımları ile
çelişmemesi için kullanılmamıştır) ve Dünya
Bankası verileri kullanılarak kişi başı yol-yakıtı
(dizel) tüketimindeki değişme kişi başı araç

Grafik 2. Kişi Başı Dizel Tüketimi için Sentetik Kontrol Yöntemi Sonuç Grafiği (Kaynak: OECD)
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Grafik 3. Kişi Başı Yol Dizel Tüketimi için Sentetik Kontrol Yöntemi Sonuç Grafiği (Kaynak: WB)

Sonuç
Yukarıda belirtildiği üzere 2005 yılından itibaren
uygulanan politikalar başarılı sonuç vermiş ve
kayıt dışı akaryakıt tüketiminin kayıt altına
alınması sağlanmıştır. Bu bakımdan 5015 sayılı
Kanunun amaçlarına ulaşıldığı ve EPDK’nın bu
konuda başarılı bir sınav verdiğini söylemek
yanlış olmayacaktır.

akaryakıt kaçakçılığının yapısal sorunlardan
kaynaklanmasına ve bu konuda adli ve idari
tedbirlerin bu sorunu çözmede yetersiz
kalmasına neden olmaktadır. Her ne kadar
EPDK bu konuda önemli bir başarı elde etmiş
olsa da uzun vadede bu sorunun çözülmesi için
yapısal
çözümlerin
hayata
geçirilmesi
gerekmektedir.
Dipnotlar

Ancak bu değerlendirmenin bir sonraki
aşamasında kaçakçılık için harcanan kaynakların
fayda-maliyet analizi yapılarak politikalar için
etkinliğinin değerlendirmek gerekmektedir.
Önemli ölçüde maliye politikası ile alakalı bir
sorunun dünyada örneği olmayan bir şekilde
düzenleyici otorite tarafından çözülmeye
çalışılmasının toplumsal refah üzerindeki
etkisinin görülmesi ilerleyen dönemdeki
politikalara ışık tutacaktır.
Özellikle komşu ülkelerde sübvanse edilen
akaryakıt tüketimi, akaryakıta uygulanan çok
yüksek vergi oranları ve taşımada karayolunu
payının benzer ülkelere göre çok yüksek olması

[1] Bu çalışma Energy Policy Dergisinde
değerlendirmesi devam eden “Has Turkey been
successful at reducing oil smuggling” adlı
makaleden alıntılanmıştır.
[2] TBMM, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
donem22/yil01/ss978m.htm
[3] Bu incelemede dizel tüketimine
bakılmasının nedeni benzin ve LPG tüketiminde
2005 yılından önce yapısal bir değişiklik olması
ve dizel tüketiminin ekonomik büyüme ile daha
fazla ilişkili olması ve yol araçlarında
tüketiminin dışında sanayi ve tarımda da yoğun
olarak kullanılmasıdır.
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CEZA HUKUKU KAYNAKLARININ YORUMUNDA KIYAS YASAĞI VE
ELEKTRİK PİYASASINDA PİYASADAN YASAKLI KILINMAYA
İLİŞKİN İKİ HUSUS
Tolga TURAN
1- GİRİŞ:

S

oyut ve genel nitelikte olan hukuk
kaynaklarının uygulama aşamasında
somut olaylarla ilişkilendirilmesi
gerekmektedir. Uygulama aşamasında yer
yönünden uygulanma ve zaman yönünden
uygulamanın yanı sıra anlam yönünden
uygulanma ve buna ilişkin hususlar da hayati
önemi haizdir. Diğer bir deyişle, tatbikatta hukuk
kaynağının ne olduğu konusunda bir yoruma
ihtiyaç vardır. Bu anlamlandırma çabası esasında
asli bir anlamlandırma olarak telakki edilmemek
gerekir zira asli anlam bizatihi kanun-koyucu ya
da hukuk kaynağını oluşturan irade ile kaynakta
mündemiç hale gelmiştir. İşte bizim burada
bahsettiğimiz tali anlamlandırma ya da
yorumlama ameliyesi tali niteliktedir ve birincil
irade tarafından oluşturulmuş anlamın keşfine
matuftur. Binaenaleyh, kaynağı yorumlayan
kişinin amacı kaynağa yeni bir anlam atfetmek
değil mevcut anlamı ortaya çıkarmaktır.
Biz bu çalışmamızda öncelikle kanunların
yorumlanması ve özellikle ceza hukuku
kaynaklarının yorumlanması ve kıyas konusunda
görüşlerimizi derpiş ettikten sonra Türk elektrik
piyasası hukukunda tatbikatta sıkça karşılaşılan
iki somut durumu bu çerçevede analize tabi
tutacağız. 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun muayyen bir maddesi ile ilgili
tatbikatta yapılan yorumu ceza hukuku
kaynaklarının yorumlanması ve kıyas
konusundaki görüşlerimiz perspektifinden
eleştirel bir bakış açısıyla ele alacağız. Tabiatıyla
bizim buradaki görüşlerimiz tamamıyla şahsi
olup her türlü eleştiriye en üst perdeden açıktır.

Bizim burada güttüğümüz gaye ceza hukukuna
ilişkin kaynaklar çerçevesinde işlem tesis eden
idarelerin, özellikle de bağımsız idari
otoritelerin, işlem tesis ederken, işleme dayanak
hukuk kaynaklarını yorumlarken ve işleme
ilişkin savunma, tebligat gibi süreçleri
yürütürken ceza hukuku alanında hareket
edildiğinin önemle nazarı itibara alınması
gerekliliğine işaret etmektir. Aksi takdirde, ceza
hukukunun temel prensiplerine aykırı bir takım
neticelerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.
2-

KANUNLARIN YORUMLANMASI*

Hukukta kaynak teşkil eden bir metnin anlam ve
kapsamını belirlemek amacı ile kanunkoyucunun iradesinin ne olduğunu anlamak için
yapılan fikri ameliyeye yorum-tefsir adı verilir.
Kanunların yorumlanması konusunda öncelikle
yorumu yapan kişi veya makama göre bir
sınıflandırma yapılabilir. Bu çerçevede yasama
yorumu, yargısal yorum ve bilimsel yorum
olmak üzere üçlü bir sınıflandırma yapmak
mümkündür[1]. Yasama yorumu yöntemi 1924
Anayasası döneminde geçerli olan bir yöntem
olup Anayasa’da buna ilişkin bir hüküm
bulunmakta idi. Kanunların yorumlanması
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri
arasında sayılmış ve bu sayede yasama
yorumunun da kanunlar gibi bağlayıcı olacağı
kabul edilmişti. 1961 ve 1982 Anayasalarında bu
hüküm yer almadığından yasama yorumu
günümüz itibari ile uygulama kabiliyeti olan bir
yorum şekli değildir.
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Hâkimin önüne gelen olaya hukuk kuralını
uygularken yaptığı yoruma yargısal yorum
denilmektedir. Kanunların yorumu dendiğinde
ilk akla gelen yargısal yorum, içtihadı birleştirme
kararları müstesna, diğer hâkim ve mahkemeleri
bağlayıcı değildir. Son olarak bilimsel yorum
(doktrin yorumu), hukuk bilimi ile uğraşan
çevreler tarafından yapılan yorumu ifade
etmektedir. Bilimsel yorumun bağlayıcı niteliği
olmamakla birlikte yargı kararları üzerinde
dolaylı bir etkisi bulunmakta, yargı yerleri
kararlarını alırken bilimsel çalışmalardan ve
öğretiden büyük ölçüde yararlanmaktadırlar.

kapsamının düzeltilerek uygulanmasını
ifade eder. Ceza hukukunda caiz değildir.
Yorum Araçları:
Kanun-koyucunun iradesine yaklaşılmasını
sağlayan ve yorumda bulunulurken kullanılan bir
takım araçlar vardır ve bunları esas itibari ile
“kanun-koyucunun iradesini metinden çıkarmayı
sağlayan araçlar” ve “metin dışı araçlar” olarak
ikili bir sınıflandırmaya tabi tutmak mümkündür.
a)

Kanun-koyucunun iradesini
çıkarmayı sağlayan araçlar:

metinden

Yorum Çeşitleri:
Bu bölümde niteliği
çeşitlerini ele alacağız.

bakımından

yorum

a)

Açıklayıcı (amaçsal) yorum: Kanunkoyucunun amacını olduğu gibi açığa
çıkarmaya yönelen yorum biçimidir.

b)

Geliştirmeci (tekamülcü) yorum: Metinleri
yorumlarken kanun-koyucunun bilim, fen
ve sosyal hayatın metnin meydana
getirildiği sırada gösterdiği şartlara göre
değil,
fakat
metinlerin
uygulama
sırasındaki
şartlara
göre
kanunun
anlaşılmasını gerekli kılan yorum şeklidir.

c)

Genişletici yorum: Kanun-koyucunun
kullandığı kelimelerin anlatılmak istenilen
amacı tamamen ve bütünü ile ifade eder
şeklinde kaleme alınmadığı hallerde,
ibareleri olayları kapsar şekilde anlamaya
imkân veren yorum biçimidir. Ceza
hukukunda en çok tartışılan yorum
biçimidir. Buna ilişkin daha kapsamlı
açıklamaları ileride vereceğiz.

d)

Düzeltici yorum: Yanlış veya isabetsiz
olduğu sanılan bir metnin anlam ve

Burada kanun-koyucunun iradesinin doğrudan
doğruya metinden çıkarılması söz konusudur.
Dilin kapsamı, gramer kuralları ve mantık
kuralları bu çerçevede ele alınabilecek birinci
grup araçlardır. Lafzi yorum olarak da
adlandırılan bu yorum yönteminde kanunun
mantık ve deyim bakımından manasını
araştırmak esastır[2].
İbarelerin anlamlarının belirlenmesinde ve
bunlara dayanarak kanun-koyucunun iradesini
anlamada mantık ve özellikle suri (biçimsel)
mantık esaslı şekilde hizmet eder. “Evleviyet” ve
“karşıt kavramdan anlam çıkarma” kuralları
yorumda mantığın uygulanmasını açıklar.
Metinden kanun-koyucunun amacını anlamaya
imkân veren araçların ikinci grubunu “kanunun
genel sistem ve tasnifi”, “kanunun esas fikri” ve
“kanunun
yayını
hususundaki
vesile”
oluşturmaktadır. Yorumda sistematik araç da
denilen kanunun genel sistem ve tasnifi bir
hükmü içine alan bap veya faslın o hükmün
kavramının anlaşılmasında yarar sağlama esasına
dayanmaktadır. Diğer taraftan kanunun esas fikri
kanunun koruma amacını güttüğü hukuki
değerdir. Son olarak, kanun-koyucuyu böyle bir
metni kanun haline getirmeye yönelten hal ve
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şart olarak anlaşılması gereken kanunun yayını
hususundaki vesile de kanun-koyucunun
iradesini anlamayı sağlayan ve metne bağlı
araçlar olarak sayabiliriz.
b)

Metin dışı araçlar:

Yorumda kanun-koyucunun iradesini anlamak
için başvurulan metin dışı araçlar, hukukun genel
ilkeleri, hazırlık çalışmaları, mukayeseli hukuk,
tarihçe, siyasi müesseseler ve toplumbilimden
ibarettir.
Hukukun genel ilkeleri, yazılı olmayan müşterek
hukukta yerleşmiş prensiplerdir. Metinlerin
yorumu, söz konusu prensipler ışığında
yapılmalı ve bu prensiplerle çelişkili hale
vardıracak
sonuçlara
yorumcuyu
götürmemelidir.
Mukayeseli hukuk özellikle iktibas edilmiş
kanunların yorumunda araç olarak büyük yarar
sağlamaktadır.
Yorumlanacak metinlerin tarihçeleri, devletin
siyasi teşkilatı ve kanunun karşılığını teşkil ettiği
sosyolojik ilişkilerin anlaşılması da metinlerin
doğru olarak yorumlanmasında dikkate alınması
gereken araçlardandır.
Esasında her tür yorumlama ameliyesi kanunkoyucunun iradesini ve amacını anlamaya
matuftur. Bu itibarla, ister metin içinde kalınsın
ister metnin dışına çıkılsın, yorumlama kanunun
ilişkin bulunması gereken somut hallere doğru
bir şekilde uygulanabilmesini sağlayabilmek
için, metnin tam anlamını belirtmek demektir.
Dolayısıyla bizim kanaatimize göre her tür
yorum anlamsal ve amaçsaldır.
3-

Diğer bütün hukuk dallarında olduğu gibi ceza
hukukunda da ceza kurallarının uygulanması
ancak bu kuralları taşıyan metinlerin yorumu ile
mümkün olur; ceza kurallarını kanunları
yorumlamadan uygulamaya imkân olmaz[3].

CEZA
HUKUKU
YORUMU

KAYNAKLARININ

Ceza hukuku alanında kaynakların yorumu
bakımından diğer hukuk dalları ile bir farklılığın
olup olmadığı literatürde uzun süre tartışılmış bir
konudur. Bazı yazarlar ceza hukukunun dar bir
hukuk dalı olduğunu ve özellikle suçta kanunilik
prensibinin hâkim ve geçerli bulunması nedeni
ile yorum bakımından diğer hukuk dalları ile
ceza hukuku arasında farklar bulunması
gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Ancak özellikle
son zamanlarda, ceza hukuku ile diğer hukuk
dalları arasında yorum konusunda önemli bir
farklılık olduğu, özellikle diğer hukuk dallarında
geniş yorum esası geçerli iken ceza hukuku
bakımından dar yorum esasın yürürlükte olması,
görüşü terkedilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede,
bugünkü ceza hukuku söz konusu anlayıştan
ayrılmış ve yorum bakımından gerek metot,
gerek araç ve gerek yorum çeşitleri itibariyle
ceza hukuku ile diğer hukuk dalları arasında bir
farkın bulunmadığı kabul edilmeye başlanmıştır.
Gerçekten yorum, kanunun anlamını belirtmek
bakımından kanun-koyucunun iradesini meydana
çıkarmaya yarayan fikri bir ameliye olmak
cihetiyle bütün diğer hukuk dallarında olduğu
gibi ceza hukukunda da kanun-koyucunun
iradesinin saptanmasına çalışılmakta olup bu
iradeye erişmek için başvurulan ve yukarıda
açıklanmış olan usuller ve araçlar bütün hukuk
dalları için aynı olmaktadır.
Ceza hukuku ile diğer hukuk dalları arasındaki
esas farklılık kıyas bahsinde kendisini
göstermektedir. Kıyasın ne demek olduğunu
Dönmezer ve Erman Hocaların kitabındaki
açıklamalar esas alınarak aşağıda ifade etmeye
çalıştık[4]:

13

Enerji Piyasası Bülteni Temmuz-Ekim 2014

“Kıyas, kanunun belirli bir fiil ve hareketi yine
belirli bir tarzda cezalandırmakta iken, aynı
derecede
kötü
diğer
bir
hareketi
cezalandırmamış sayılamayacağı düşüncesi ile
mevcut bir kuralı, kanunun öngörmediği bir hale
uygulamayı gerektiren fikri bir faaliyettir; kıyas
kanun-koyucunun öngörmediği bir kuralı
hâkimin belirli bir muhakeme tarzı ile icat
etmesini ifade eder. Kıyas, saiklerdeki
benzerliğe dayanmak suretiyle, öngörülen bir
kuralın kanun tarafından öngörülmüş olmayan
başka bir hale uygulanması demektir. Kıyas
kanunun manasını anlamak için değil, fakat
boşluklarını doldurmak için yapılan bir teşmil,
yahut genişletme ameliyesidir. Kıyas birbirinin
aynı olmayan, fakat birbirine benzeyen olaylara
aynı kuralın uygulanması demektir; böylece
kıyasa başvuran kimse kanun-koyucuya özgü bir
faaliyeti yapmış olmaktadır.”
İşte ceza hukuku alanında tatbiki caiz olmayan
keyfiyet bu şekliyle kıyastır. Kıyas müessesi ile
genişletici yorum hadisesini birbirinden ayırt
etmek gerekmektedir. Daha önce de ifade
ettiğimiz üzere, aynı zamanda amaçsal bir yorum
da olan genişletici yorum esas itibari ile metin
bakımından kanun-koyucunun gerçek iradesinin
ortaya çıkarmaya matuf bir ameliyedir ve ceza
hukuku alanında da yeri olan bir müessesedir.
Oysa kıyas halinde yeni bir hukuk kuralı
yaratılmaktadır: genişletici yorum halinde,
yorumcu kanun-koyucunun iradesi ile bağlıdır;
kıyas
hâklinde
ise
kanun-koyucunun
açıklamadığı irade keşfedilmektedir; bu sebeple
genişletici yorum kanun-koyucunun gerçek
iradesine dayanır ve metinlere aykırı olamaz[5].
4-

ELEKTRİK PİYASASINDA PİYASADAN
YASAKLI KILINMA

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik
piyasasında lisansı iptal edilen şirketlerin
ortakları ve yöneticileri hakkında bazı

müeyyideler öngörülmüştür. Mezkûr düzenleme
aşağıdaki şekildedir:
“Lisans esasları
MADDE 5 –
(8)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.”
Söz konusu madde ile ilgili analizimize
geçmeden evvel aynı konunun aşağıdaki
maddesine değinmekte de fayda mülahaza
ediyoruz:
“Elektrik piyasası faaliyetleri
MADDE 4 –
(3)Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk
hükümlerine tabi tüzel kişilerin, ilgili mevzuat
hükümlerine göre anonim şirket veya limited
şirket olarak kurulması ve anonim şirketlerin
sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem
görenler dışındaki paylarının nama yazılı olması
şarttır. Bu şirketlerin ana sözleşmelerinde
bulunması gereken hususlar yönetmelikle
düzenlenir.”
Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere
elektrik piyasasında faaliyet gösterebilmek ve
lisans alabilmek için anonim şirket veya limited
şirket olarak kurulunmuş olması bir zarurettir.
Bu husus lisans alınabilmesi için bir ön şarttır.
Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası ile
ise lisansı iptal edilen tüzel kişilerde “yüzde on
veya daha fazla paya sahip ortaklar” ile “lisans
iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde
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görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu
başkan ve üyeleri” elektrik piyasasından yasaklı
hale gelmektedir. Bu hüküm ile Anayasa ile
güvence altına alınmış olan teşebbüs hürriyetinin
ihlal edilip edilmediği hususundaki anayasal
sorunu bir kenara bırakırsak, biz burada iki
husus hakkındaki görüşlerimizi ceza hukuku
kaynaklarının genişletici şekilde yorumlanması
ve kıyas yasağı hakkında ikinci ve üçüncü
bölümlerde
derpiş
ettiğimiz
görüşler
çerçevesinde ortaya koymaya çalışacağız.
Limited Şirket Müdürlerinin Durumu
Kanun-koyucu kabahatin faili olarak yönetim
kurulu başkan ve üyelerini işaret etmektedir.
Ancak 4 üncü maddede de belirtildiği üzere
elektrik piyasasında hem anonim şirketler hem
de limited şirketler lisans alabilmektedirler. Hal
böyleyken, lisans sahibi bir limited şirketin
lisansının iptal edilmesi durumunda limited
şirketlerde Türk Ticaret Kanunu (623 üncü
madde ve devamı) uyarınca yönetim ve temsil
yetkisini haiz müdürlerin durumu ne olacaktır?
Bu soruya iki şekilde yanıt verilebilir:
Anonim şirketlerde yönetim ve temsil yetkisini
haiz yönetim kurulu üyeleri ile limited
şirketlerde yönetim ve temsil yetkisini haiz
müdürler birbirlerine benzer bir statüdedir.
Kanun-koyucunun amacı lisans sahibi tüzel
kişiler bakımından lisans iptaline sebebiyet
veren ve yönetim ve temsil yetkisini haiz
kimseleri yasaklı kılmaktır. Dolayısıyla Kanunkoyucunun amacını ortaya çıkarmaya matuf
genişletici yorum ile limited şirketlerin lisansları
iptal edildiği vakit müdürlerin yasaklı kılınması
gerekir.
Ceza
hukuku
alanında
kıyas
yasağı
bulunduğundan limited şirketlerin müdürlerine
yasak getirilemez. Kıyasa ilişkin yukarıda
verdiğimiz tanımı burada tekrarlamakta fayda
var:

“Kıyas, kanunun belirli bir fiil ve hareketi yine
belirli bir tarzda cezalandırmakta iken, aynı
derecede
kötü
diğer
bir
hareketi
cezalandırmamış sayılamayacağı düşüncesi ile
mevcut bir kuralı, kanunun öngörmediği bir hale
uygulamayı gerektiren fikri bir faaliyettir; kıyas
kanun-koyucunun öngörmediği bir kuralı
hakimin belirli bir muhakeme tarzı ile icat
etmesini ifade eder. Kıyas, saiklerdeki
benzerliğe dayanmak suretiyle, öngörülen bir
kuralın kanun tarafından öngörülmüş olmayan
başka bir hale uygulanması demektir. Kıyas
kanunun manasını anlamak için değil, fakat
boşluklarını doldurmak için yapılan bir teşmil,
yahut genişletme ameliyesidir. Kıyas birbirinin
aynı olmayan, fakat birbirine benzeyen olaylara
aynı kuralın uygulanması demektir; böylece
kıyasa başvuran kimse kanun-koyucuya özgü bir
faaliyeti yapmış olmaktadır.”
Eğer birinci çözüm tarzını benimsenir ise
kanunun anonim şirket yöneticilerini yasaklı
kılar iken aynı derecede kötü diğer bir hareketi
cezalandırmamış sayılamayacağı düşüncesi ile
yönetim kurulu üyelerinin yasaklanması kuralını
kanunun öngörmediği limited şirket haline de
uygulamak durumunda kalınacaktır. Bu ise kıyas
tanımına bire bir uymaktadır. Ceza hukuku
kurallarının anlam bakımından uygulanmasında
kıyas yöntemi caiz olmadığından biz birinci
yöntemin hukuka uyar bir yaklaşım olmadığı
kanaatindeyiz.
Dolaylı Ortakların Durumu
Kanun-koyucu kabahatin bir diğer faili olarak
lisansı iptal edilen tüzel kişilikte yüzde on veya
daha fazla paya sahip ortakları işaret etmektedir.
Burada kanun hükmünün yorumlanmasındaki
esas mesele dolaylı ortakların bu kapsamda
değerlendirilip
değerlendirilemeyeceğidir.
Kanunun
lafzı
“ortak”
kelimesini
kullanmaktadır. Anonim ve limited şirketlerde
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ortak deyiminden pay defterinde ismi veya
unvanı yazılı gerçek veya tüzel kişiler
anlaşılmak gerekir. Pay sahibi sıfatı pay
mevkiini doldurmakla elde edilir. Başka bir
deyişle, pay hisse senedi tarafından temsil edilen
mevki olduğu cihetle, ortak olmak için olağan
halde hisse senedinin iktisabı ile pay mevkilerini
doldurmak gerekir[6]. Bu mevkii ise ancak
ortaklık defterinde ad veya unvanları yazılı
gerçek veya tüzel kişiler tarafından doldurur.
Diğer bir deyişle eğer dolaylı ortaklar ile ilgili
bir düzenleme de yapılmak isteniyor ise bunun
açıkça
zikrediliyor
olması
gerektiği
kanaatindeyiz. İkinci ve üçüncü bölümde
değinilen bir takım yorum yöntem ve araçları ile
özel hukuk alanında bazı durumlarda “ortak”
deyiminden dolaylı ortaklar da anlaşılabilecek
olsa da ceza hukuku alanında analiz yaptığımızı
nazarı itibara almak durumundayız.
Burada biz “ortak” kavramının dolaylı ortakları
kapsamadığı kanaatindeyiz. Hatta kıyas
yönteminin bir lahza caiz olduğunu düşünsek
bile aksi bir kanaate varmak olanaklı değildir.
Zira kanun-koyucu dolaylı ortakları da
şümulüne almak istediği noktada bunu açıkça
zikretmektedir. Kanunun aynı maddesinin faile
verilecek yaptırımı belirleyen son kısmında “…
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.” denilmektedir.
Yani kanun-koyucu dolaylı ortaklar ile bir
düzenleme getirmek istediğinde bunu açıkça
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla kabahatin faili
noktasında isim ve unvanları pay defterinde
yazılı olan doğrudan ortaklar dışında dolaylı
ortakların da fail olarak değerlendirilmesine
amaçsal yorum yöntemini kullanarak dahi
ulaşmanın kabil olmadığı değerlendirilmektedir.
Böyle bir sonuca ancak kıyas yöntemi ile
ulaşılabilir ki bu da daha önce ifade ettiğimiz

gibi ceza hukuku alanında caiz bir yöntem
değildir.
SONUÇ
Suçlarda kanunilik prensibinin merkezi önemi
haiz olduğu ceza ve kabahat hukukunda kıyas
konusu
yurttaşlara
hukuki
güvenlik
sağlanmasının kural olduğu bir hukuk sistemi
bakımından öne çıkan bir kavramdır. Biz burada
her ne kadar açıklamalarımızı ceza hukuku
bakımından ortaya koymuş olsak ise de, kıyas
müessesesinin suçta kanunilik prensibinin
geçerli olduğu kabahatler dünyasında da caiz
olmadığı izahtan varestedir. Açıkça ifade etmek
gerekirse, kıyas kabahatler hukuku bakımından
da yasaktır[7]. O nedenle gerek mahkemelerin
hüküm verirken gerekse İdarenin işlem tesis
ederken keyfiyeti özenle dikkate almaları icap
eder.
Kanunların yorumu ile kıyas arasında bazı
hallerde
belirsizleşen
ayırım,
yorum
ameliyesinin
yurttaşlar
aleyhine
cezai
sorumluluk yüklenilmesi şeklinde neticelere
vardırılmamalıdır. Diğer bir deyişle, kanunkoyucunun ortaya koymaya çalıştığı gerçek
anlamın araştırılması anlamına gelen yorum
faaliyeti, daha önce de ifade ettiğimiz üzere “bu
keyfiyeti cezai müeyyideye bağlayan kanunkoyucu benzer nitelikte hatta daha ağır bir diğer
keyfiyeti cezai müeyyideye bağlamamayı
amaçlamış olamaz” mülahazasından hareketle
kanunda olmayan bir suç ya da fail yorumcu
tarafından yaratılmamalıdır. Kanaatimizce, bu
şekilde ceza verilmemesini önerdiğimiz bir faile,
fail gerçekte suçlu dahi olsa, ceza
verilmesindeki sosyal fayda, hukuki güvenlik,
suçta ve cezada kanunilik ve kıyas yasağı gibi
temel müesseselerde meydana getirilecek en
ufak bir zararla karşılaştırılamayacak kadar
azdır.
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Burada son olarak Türk kamu hukukunun genç
ve başarılı isimlerinden birinden bir alıntı ile
çalışmamızı nihayetlendirelim[8]:
“Çünkü önceden de ifade edildiği üzere [Ana]
yasa koyucu abesle iştigal etmeyecektir. [Ana]
yasa koyucu unutkanlık da göstermez. … O
halde [Ana]yasa koyucu bilinçli ya da değil bir
şekilde tuhaf bir [Ana]yasal durum yarattıysa
bunun ceremesini özgürlükler çekmemelidir.
İnsan hakları hukukunun yönü özgürlük idealine
doğrudur, haklı bir takım yerindelik kaygıları
[Ana]yasa koyucunun özensizliğinin ve hatta
vurdumduymazlığının bedelini özgürlüklere
ödettirmemelidir.”
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ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞINDA HİZMET KALİTESİNİ
ARTTIRMADA ETKİN BİR YÖNTEM:
ONLİNE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ MEKANİZMASI

Hasan ALMA

D

üzenlenen piyasalarda hakem rolü
üstlenen düzenletici kurumların adil
ve etkin çalışmaları, müşterileri
ko r u ma k i l e p i ya s a o yu n c u l a r ı n ı n
sürdürülebilirliklerini gözetmek görevlerini
dengeli biçimde yerine getirmeleri beklenir.
Müşterilerin korunmasında çok önemli bir husus
hizmet kalitesinin düzenlenmesidir. Kalite
bileşenlerini de içerebilen fiyat düzenlemeleri ile
direkt hizmet kalitesi ile ilgili düzenlemeler,
arzu edilen kalite düzeyine ulaşılmasında birlikte
kullanılmalıdır. Bu süreçte müşteri şikayetlerinin
merkezi bir rolü bulunmaktadır. Müşteri
şikayetleri müşteri memnuniyetinin seviyesine
ve yapılan işletmeciliğin kalitesine ilişkin bir
gösterge oluşları, yatırım planlarında yol
gösterici olmaları: yatırım planlamasında veri
olarak kullanılabilmeleri şirketlerin kendilerini
değerlendirmeler için bir araç olmaları gibi
özellikleriyle şirketler için ve düzenleyici
kurumlar için birer armağan niteliğindedir.
Bununla birlikte, doğasında saklı bulunan
avantajlarının elde edilebilmesi için iyi
yönetilmeleri ve neden oldukları maliyetlerin
dikkate alınması şarttır. Aksi halde bu şikayetler
birer yük haline gelerek çalışmakta olan sistemi
tıkamaya başlayacaktır. Bu çalışma; daha iyi
hizmet kalitesi sağlanması, daha iyi izleme
yapılması, müşterilerin korunması ve
güçlendirilmesi, daha iyi gerekçelendirilmiş
yatırım planları hazırlanması ve düzenleyici
kurum ile şirketler arasındaki bilgi asimetrisinin
azaltılması amaçlarına katkı sağlayabileceği
düşünülen bir internet üzerinden müşteri şikayeti
yönetim sistemi kurulması önerisini tartışmayı
amaçlamaktadır.

Elektrik piyasasında dağıtım ve perakende
satışla ilgili genel olarak yapılması beklenecek
şikayetler bağlantı, kesinti, kayıp-kaçak,
personel davranışları, güç kalitesi, abonelik veya
satış sözleşmeleri, sayaç okuma, tarifeler,
vergiler, borçtan dolayı enerji kesilmesi, fatura
gönderimi, ödeme güçlüğü ve adil olmayan
uygulamalar gibi konularda olacaktır. Bu
şikayetlerin belirli bir sistematikle işlenmesi
hem tekil çözümler hem de sistematik
iyileştirmeler adına önem taşımaktadır. Bu
çerçevede internet üzerinden yürütülecek ve
yönetilecek bir şikayet mekanizması sayesinde
faydalı girdiler üretilmesi ve bir kısım kullanışlı
yönetsel araçlar elde edilmesi beklenebilir. Bu
tarz bir mekanizmanın kurulmasının ardından
kullanımının yaygınlaştırılması ile birlikte
kendisinden beklenecek faydalar da maksimize
olacaktır.
Böyle bir mekanizma, esnek olarak kurulmalıdır.
Uygulamadan alınacak geri beslemelerden
hareketle gerekli düzeltme ve iyileştirmeler
yapılabilmelidir.
Keza bu mekanizmanın
kullanıcı dostu olması gereklidir. Bir başka
deyişle, kolaylığı ve sadeliğiyle her kesimden
müşteriye hitap edebilmelidir. Bu mekanizmaya
erişim herkese açık olmalı, gerekiyorsa ilk
girişte üyelik istenmesi değerlendirilmelidir.
Kurulacak sistemin bedelsiz kullanıma açılması,
gerekenden fazla bilgi girişi gerektirmemesi,
güvenilir ve güvenli olması da diğer özellikleri
olmalıdır.
Böylece, hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde
karşılaşılan zorluk aşılabilecek, üretilecek en-
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deksler marifetiyle şirketler hakkında hizmet
kalitesinin seviyesi ve gelişimi konusunda bilgi
üretilebilecektir. Bu tarz verinin üretilmesinin ne
kadar zahmetli, maliyetli ve zaman alıcı olduğu
malumdur. Tarife sürecinde yer alacak kalite
faktörü de bu mekanizmadan sağlanacak veriler
ile ilişkilendirilebilir. Sürekli bilgi akışı sağlayan
bu canlı sistem, düzenleyici kurum için izleme
faaliyetlerinde de büyük kolaylık sağlayacaktır.
Günlük, haftalık, yıllık raporlarla şirketlerin
performansları izlenebilecektir. Keza bu
mekanizma üzerinden müşterilerin daha fazla
bilgiye erişimi de sağlanabilir.

izleyebilir olacaktır. Şikayetin kapatılmasında
şikayet sahibi kısa bir değerlendirme
doldurabilecek, dilerse yeni bir şikayet ekleyerek
düzenleyici kuruma doğrudan başvurabilecektir.
Şikayetleri çözmedeki performansına göre
şirketler farklı kategorilere girebilecek,
tutumlarına göre bir kısım yaptırımlara da maruz
kalabileceklerdir. Sistemin sağlayacağı raporlar
vasıtasıyla düzenli izleme sonuçları şirketlere
iletilerek değerlendirmeler paylaşılabilecektir.
Uygulamada sigortacılık alanında bir kamu
kurumu ile telekomünikasyon alanında bir kamu
kurumunun bu çerçevede sistemler kullandıkları
bilinmektedir. Elektrik dağıtımı ve perakende
satışında hizmet kalitesi gibi son derece önemli
bir konuda merkezi bir konumu haiz olan
müşteri şikayetlerinin etkin biçimde yönetilmesi,
şikayetlerin çözümü ile beraber sistematik
problemlerin de zaman içerisinde minimize
edilmesi, bilgi asimetrisinin düşürülmesi gibi
olumlu çıktılar vermesi beklenecek bir online
müşteri şikayetleri mekanizmasının, günümüz
teknolojik imkanları ile sıradan, basit bir yapı
kurulmasıyla çok faydalı sonuçlara ulaşılmasının
bir başka başarılı örneğini teşkil edebilecektir.

Kurulacak bu tarz bir mekanizma, izleme ve veri
elde etmede, şeffaflıkta, daha kaliteli
düzenlemeler yapılmasında, hızlı çözümler
üretilmesinde, maliyetlerin ve iş yükünün
azaltılmasında, hızlı ve güvenilir istatistiklere
ulaşılmasında, en sık şikayete neden olan
konuların şirketler bazında ayrıştırılmasında,
iletişimin güçlendirilmesinde faydalar
sağlayacaktır.
Şikayet mekanizması, müşterinin şikayetini
girmesi ile başlayan bir sürece sahip olacaktır.
Şikayetin bir ID numarası alması ve ilgili
şirketin sistemine düşmesi takip eden adımdır.
Şikayete ait tüm bilgiler merkezi olarak
tutulacak, düzenleyici kurum her aşamayı
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5015 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
SORUŞTURMALARDA SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
Tolga TURAN
GİRİŞ:

uygulanır.

P

etrol piyasasında EPDK tarafından
uygulanacak idari para cezaları ve idari
yaptırımlar 5015 sayılı Kanun’un 19 ve
20 nci maddeleri ile düzenlenmiştir. Petrol
piyasasına ilişkin akaryakıt bayilerinin de EPDK
tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi Kurum
ve Kurul bakımından ciddi bir iş yükünü de
beraberinde getirmekte ve soruşturmaların en
kısa sürede neticelendirilmesi bakımından
zaman zaman sıkıntıların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Bu çerçevede, yürütülen ve/
veya yürütülecek soruşturmalar bakımından
Kurumun soruşturma yetkisinin ne zaman
düşeceği, bir başka deyişle soruşturma
zamanaşımının ne zaman tamam olacağı önemli
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gerekçe:
Özel kanunlarda çeşitli fiiller karşılığında idarî
yaptırımlar öngörülürken; çoğu zaman, bu
yaptırımların yerine getirilmesi, bunlara
bağlanan hukukî sonuçlar, zamanaşımı,
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.

Bilindiği üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
idari para cezası gerektiren bütün fiiller
bakımından kanun yoluna ilişkin hükümler hariç
olmak üzere genel kanun niteliğindedir.*
Kabahatler Kanunu’nun genel kanun niteliğini
ortaya koyan 3 üncü maddesi ve gerekçesi
aşağıdaki şekildedir:

Madde ve gerekçesinden anlaşılacağı üzere, özel
kanunlarda
kabahat
türünden
fiillerin
tanımlanması ve bu fiiller karşılığında öngörülen
idarî yaptırımların belirlenmesiyle yetinilecektir.
Bunun dışında, suç genel teorisi ile de ilintili ve
5326 sayılı Kanun’un “Genel Hükümler”
başlıklı
birinci
kısmı
tüm
kabahatler
bakımından, kanun yoluna ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla uygulanacaktır. Bunlardan en
önemlilerinden bir tanesi de 5326 sayılı
Kanun’un 20 ve 21 inci maddelerinde
düzenlenen soruşturma zamanaşımı ve yerine
getirme
zamanaşımıdır.
Biz
bu
kısa
çalışmamızda, soruşturma zamanaşımı hususunu
ele alıp bazı yüksek mahkeme kararları

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,
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çerçevesinde
soruşturmanın
yenilenmesi
noktasında bu müessesenin nasıl anlaşılması
gerektiği noktasında yorumumuzu derpiş
edeceğiz. Tabiatıyla, bu konudaki görüşlerimiz
tamamen şahsi olup, ortaya konulabilecek farklı
görüşler ile birlikte konunun anlaşılmasına katkı
sağlamak maksadını güden küçük bir çabadan
ibarettir.
2KABAHATLERDE
ZAMANAŞIMI:

(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç
oluşturması halinde suça ilişkin dava
zamanaşımı hükümleri uygulanır.
Görüldüğü üzere, soruşturma zamanaşımı
süreleri kabahate karşılık gelen idari para
cezasının miktarına göre tespit olunmuş olup,
nispi nitelikli idari para cezaları bakımından
sekiz yıl olarak sabitlenmiştir.

SORUŞTURMA

Soruşturma zamanaşımı ceza hukukundaki dava
zamanaşımı
müessesesi
ile
benzerlikler
göstermektedir. Dava zamanaşımı gerçekleştikte
belirli bir suçtan dolayı dava açılamayacağı gibi,
açılmış
olan
davaya
da
devam
edilemeyeceğinden, kabahatler bakımından da
soruşturma zamanaşımı gerçekleştikte, belirli bir
kabahatten dolayı soruşturma başlatılamayacağı
gibi, başlatılmış olan soruşturmaya da devam
edilemeyecektir. Bu husus, kanaatimizce izahtan
varestedir. Tabir yerindeyse bu süreler
geçtiğinde idarenin idari yaptırım ve/veya idari
yaptırım uygulama yetkisi sukut etmektedir.
Binaenaleyh, EPDK tarafından 5015 sayılı
Kanun mucibince yürütülen ve/veya yürütülecek
soruşturmalarda, fiile karşılık gelen ve 5015
sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinde derpiş
edilen para cezası miktarlarına karşılık olarak
5326 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinde
belirtilen sürelerin geçmesi ile artık kabahati
işleyen hakkında soruşturma başlatılamayacak,
başlatılmış ise de sonlandırılacaktır.

Soruşturma zamanaşımı 5326 sayılı Kanun’un
20 nci maddesinde düzenlenmiş olup madde
metni aşağıdaki şekildedir:
Madde 20- (1) Soruşturma zamanaşımının
dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında
idarî para cezasına karar verilemez.
(2)
(Değişik:
6.12.2006-5560/33
Md.)
Soruşturma zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para
cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para
cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını
gerektiren kabahatlerde üç,
yıldır.
(Ek cümle: 13.2.2011-6111/22 Md.) Ancak, 89
uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı
Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili
Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa
Değişikliklerinin
Halkoyuna
Sunulması
Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda
belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin
işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son
günü bitimine kadar idari para cezası verilerek
tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı
verilemez, verilmiş olanlar düşer.

Ceza Kanunu’nda Kabahatler Kanunu’ndan
farklı ve failin aleyhine olarak dava
zamanaşımına ilişkin kesilme ve durma
durumları de düzenlenmiştir. Burada “failin
aleyhine olma” keyfiyeti önemlidir zira bu
müessesler 5326 sayılı Kanun’da yer almamakta,
dolayısıyla kabahatler bakımından zaman
aşımının kesilmesi ya da durması söz konusu
olamamaktadır. Binaenaleyh, kabahatler
hukukunda soruşturma zamanaşımının kesilmesi

(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren
kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin
tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin
gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.
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ve durması söz konusu olmaz.* Acaba, bazı
istisnai hallerde, genişletici bir yoruma gidilerek
soruşturma zamanaşımı süresinin geçmiş
olmasına rağmen faile EPDK tarafından idari
para cezası verilmesi mümkün müdür? Takip
eden bölümde bu hususu inceleyeceğiz.

istemiyle idari yargı merciinde dava açmış ve
mahkeme de mezkûr idari işlemi …/5/2011
tarihinde idari para cezasının farklı bir maddeyi
ihlalden verilmesi gerektiği gerekçesiyle hukuka
aykırı bularak iptal etmiş olsun.



Hukuk problemi şurada: Kurul,
soruşturma zamanaşımı süresi olan dört yıl
geçmiş olmasına rağmen, mahkeme kararında
belirtilen aykırılığını gidererek yeni bir idari
para cezası tesis edebilir mi?

3SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
SÜRESİNİN GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN
SORUŞTURMA YAPILMASI:
5015 sayılı Kanun kapsamında yürütülen
soruşturmalar bakımından hem Kurum Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın hem de Kurul’un iş yükü
oldukça yoğun olmasına rağmen Kuruma intikal
eden dosyalar ile ilgili soruşturmalar
zamanaşımına uğratılmadan sonlandırılmaktadır.
Burada biz, EPDK tarafından verilen idari para
cezasına ilişkin idari işlemin idari yargı
mercileri tarafından ve esas ya da usul yönünden
sakat bulunarak iptal edilmesi halinde, Kurumun
5326 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinde
belirtilen soruşturma zamanaşımı süresi dolmuş
olmasına rağmen kabahati işleyen fail hakkında,
mahkeme kararında zikredilen usul veya esas
sakatlığını gidermek suretiyle yeniden işlem
tesis edip edemeyeceğini tartışacağız. Konuyu
bir örnek olay ile ele alalım:

Burada iki farklı görüş savunulabilir:
1Kurul süresi içerisinde soruşturmayı
başlatıp bitirmiştir. Dolayısıyla artık soruşturma
zamanaşımından bahsedilemez. Mahkeme
kararının yerine getirilmesini teminen
soruşturma zamanaşımı geçmiş olmasına
rağmen Kurul yeni bir idari işlem tesis ederek
usul aykırılığını gidermeli ve faile idari para
cezası vermelidir,
2Soruşturma zamanaşımı geçtiğinden artık
soruşturma yapılamaz.
Kanaatimiz:
Hemen ifade edelim ki, biz ikinci seçeneğin
doğru olduğu kanısındayız. Zira zamanaşımı
yalnızca usulü ilgilendiren bir müessese olmayıp
maddi hukuk ile ilintilidir. Zamanaşımı
gerçekleşince, ister dava ister ceza zamanaşımı
olsun yargı organları bunu resen uygularlar.
Yine aynı sebepledir ki, sanık veya hükümlü
zamanaşımının uygulanmamasını isteyemez.
Muhakeme hukuku bakımından da, Yargıtay
zamanaşımını tespit ettiği hallerde, davanın
esasına kendisi hükmedeceğinden, davanın
zamanaşımı sebebiyle ortadan kaldırılmasına da
hükmedebilecektir.*
Nitekim
Yargıtay’ın
kararları da bu yöndedir:

Örnek Olay:



XXX lisans sahibi kişi …/4/2007
tarihinde 5015 sayılı Kanun tarafından kabahat
sayılan bir neticeyi gerçekleştirmiş olsun,



Kurul …/4/2008 tarihinde 5326 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen miktara tekabül eden bir
idari para cezasını XXX lisans sahibi kişi
hakkında 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu
maddesi mucibince uygulamış olsun,



XXX lisans sahibi kişi idari işlemin iptali
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Yargıtay bir kararında “2918 Sayılı Kanuna
muhalefetten Sanık O. E. hakkında yapılan
duruşma sonunda: Hükümlülüğüne dair B.
Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 28.6.2002
tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık
tarafından süresinde istenilerek dava evrakı
Cumhuriyet Başsavcılığının 2004/205024
sayılı ve 27.10.2004 tarihli yazısı ekinde
daireye
verilmekle
dosyadaki
kağıtlar
okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
18.5.2005 gün ve 25819 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5349
sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve
Uygulama
Şekli
Hakkında
Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3.
maddesi ile değişik 5252 sayılı Türk Ceza
Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun'un 7. maddesi uyarınca,
sanığın eylemine uygulanabilecek müeyyide
idari para cezasına dönüştürüldüğü cihetle,…
hükmün BOZULMASINA, uygulanabilecek
idari para cezasının miktarına göre 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu'nun 20/2-d maddesinde
yazılı soruşturma zamanaşımının dolmuş
olması karşısında anılan maddenin 1. fıkrası
ve CMUK.nun 322. maddesi uyarınca ilgili
kişiye
İDARİ
PARA
CEZASI
VERİLMESİNE
YER
OLMADIĞINA
28.06.2005 günü oybirliğiyle karar verildi.”
şeklindedir. (Y7.CD
E.2004/34549,
K.2005/9971, KT. 28.06.2005). Bir başka
karar da “2860 sayılı kanuna muhalefetten
sanıklar, A ve B haklarında yapılan duruşma
sonunda; Mahkemenin görevsizliğine ve
iadeye
dair,
Akçakale
Sulh
Ceza
Mahkemesinden verilen 10.06.2003 tarihli
hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar
müdafi tarafından süresinde istenilerek dava
evrakı Cumhuriyet Başsavcılığınının onama
isteyen 26.04.2004 tarihli tebliğnamesiyle
daireye
verilmekle
dosyadaki
kağıtlar
okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği
görüşülüp düşünüldü:

Hüküm tarihi itibariyle görevsizlik kararı
yerinde ise de; hükümden sonra 31 Mart 2005
günlü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326
Kabahatler kanununun 20/2-d maddesinde
yazılı soruşturma zamanaşımının dolmuş
olması karşısında, ..hükmün BOZULMASINA,
anılan maddenin 1. fıkrası uyarınca ilgili
kişilere
İDARİ PARA CEZASI
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
01.06.2006 günü oybirliğiyle karar
verildi”(Y7.CD.
E.2004/15526
K.2006/10259,KT. 01.06.2006) şeklindedir.
Yargıtay’ın başka bir kararı şu şekildedir:
“4915 sayılı Kanuna muhalefetten sanık N.
hakkında yapılan duruşma sonunda;
müsadereye ve iadeye dair ... Sulh Ceza
mahkemesinden verilen 09.03.2004 tarihli
hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sonunda; 11
Temmuz 2003 gün ve 25165 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4915
sayılı Yasayla 3167 sayılı Yasada yapılan
değişikliğe göre sanığın eylemine
uygulanabilecek müeyyide idari para cezasına
dönüştürüldüğü ve idari para cezasının
miktarına göre müsadere davasının da 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 20/2-d
maddesinde yazılı soruşturma zamanaşımına
b a ğl ı o l m a s ı k a r ş ı s ı n d a , … h ü k m ü n
BOZULMASINA, anılan maddenin 1. fıkrası
uyarınca davanın zamanaşımı nedeniyle
DÜŞÜRÜLMESİNE, dava konusu av tüfeğinin
geçerli belge ibrazı halinde sahibine iade
edilmek üzere zabıtaya TEVDİİNE, 6 adet dolu
fişeğin sanığa iadesine, 07.03.2006 günü
oybirliği ile karar verildi.”(Y7.CD.E.2005/1579
K.2006/1165 KT.07.03.2006). Aynı yönde bir
diğer kararda “Yerel mahkemece verilen
hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik,
ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya
görüşüldü. Temyiz isteğinin reddi nedenleri
bulunmadığından işin esasına geçildi, Vicdanı
kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan
tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre
yapılan incelemede;
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Kanunu kapsamında olduğuna kanaat getirmesi
durumunda, zamanaşımını süresini resen nazarı
itibara almakta ve buna göre hüküm tesis
etmektedir. Binaenaleyh, Yargıtay’ın yorumu da
ikinci seçenek doğrultusundadır.

11.7.2003 gün ve 25165 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4915
sayılı Kara Avcılığı kanununun 24. maddesi
uyarınca 3167 sayılı yasanın 22. maddesinde
yer alan hafif para cezası idari para cezasına
dönüştürüldüğü ve idari para cezasının
miktarına göre müsadere davasının da 5326
sayılı kabahatler kanununun 20/2-d
maddesinde yazılı soruşturma zamanaşımına
b a ğl ı ol ma s ı kar şı s ı nd a hü kmü n
BOZULMASINA, zamanaşımı nedeniyle
kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE, dava
konusu av tüfeğinin geçerli belge ibrazı
halinde sahibine iade edilmek üzere zabıtaya
TEVDİİNE, 14.11.2005 günü oybirliğiyle
karar verildi” (Y7.CD E. 2004/28720,
K.2005/19789 KT.14.11.2005)*

Birinci seçeneği doğru kabul edenler
bakımından dayanak noktası ise Danıştay’ın
vermiş olduğu bazı kararlardır. Danıştay vermiş
olduğu bazı kararlarda, özellikle usul yönünden
iptal kararı verdiğinde, usulün idare tarafından
düzeltilerek yeni işlem tesis edilmesinde
soruşturma zamanaşımının geçtiği cihetle
soruşturma yapılamayacağı görüşünü
benimsememekte, yeni tesis edilecek idari
işlemin “yargı kararının yerine getirilmesi”
niteliğinde olduğundan bahisle, soruşturma
zamanaşımının fiil tarihi itibariyle dolmuş
olmasının yeni bir soruşturma yapılmasına engel
teşkil etmeyeceği görüşünü benimsemektedir.

Daha önce de değinildiği üzere, Kabahatler
Kanununda zamanaşımı süresinin durmasına ya
da kesilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Kabahatler hukukunda soruşturma
zamanaşımının kesilmesi ve durması söz konusu
olmaz.

Burada mesele, soruşturma zamanaşımı süresi
geçtikten sonra tesis edilen işlemin yeni bir idari
işlem olarak algılanmaması, aksine yargı
kararının yerine getirilmesi niteliği cihetiyle
soruşturma zamanaşımı sürelerinin geçtiğinden
bahsedilemeyeceği yönünden hukuken sakat
olan görüştür. Danıştay 13 üncü Dairesi vermiş
olduğu bazı kararlar ile bu konudaki kanaatini
ortaya koymuş ve “dava konusu işlemin idari
yargı yerlerince verilen kararlar üzerine tesis
edilmiş olması karşısında davacı şirketin idari
para cezası verilebilmesi için 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu’nun 20 nci maddesinde
belirtilen soruşturma zamanaşımı süresinin
geçtiği
yönündeki
iddiası
yerinde
görülmemiştir” demek suretiyle soruşturma
zamanaşımı geçmiş olmasına rağmen idari para
cezası verilebilmesinin yolunu açmıştır. Örnek
olarak Daire almış olduğu bir kararda*:

Bu hususta Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin E.
2007/8577, K. 2009/12450 ve 22.6.2009 tarihli
kararında, “(…) idari para cezası miktarı
itibariyle 5326 sayılı Kabahatler Yasası’nın 20/2
-d maddesi uyarınca 2 yıllık zamanaşımı
süresine tabi olup yasada zamanaşımını
durduran ve kesen nedenler de
öngörülmediğinden fiilin oluştuğu tarihe göre
temyiz süreci içinde soruşturma zamanaşımının
gerçekleştiği” ne hükmedilmiştir. Dolayısıyla
eğer isnat edilen eylem zamanaşımı süresi
bakımından 5326 sayılı Kanun’a tabi ise bu fiil
hakkında işleyen soruşturma zamanaşımı süresi
kesilmeyecek yahut durmayacaktır.
Görüldüğü üzere, Türk Yargıtay’ı ilk derece
mahkemeleri tarafından verilen hükümlerin
temyiz incelemesinde, konunun Kabahatler

“Her ne kadar davacı şirket tarafından
Kabahatler Kanunu’nun 20. Maddesine göre 4
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yıllık zaman aşımı süresi dolduğundan idari
para cezası verilemeyeceği iddia edilmişse de,
davaya konu ilk idari yaptırım 31/8/2006 tarih
ve … sayılı Kurul Kararı ile zamanaşımı süresi
dolmadan uygulanmış ve bu kurul kararının da
aynı konuda yeniden işlem tesisini gerektirecek
şekilde Daire tarafından iptali üzerine dava
konusu
idari
para
cezası
verilmiş
bulunduğundan,
zamanaşımının
kesildiği
açıktır.”

kişiler hakkında idari para cezası
uygulanmasında ve keyfiyetin kazai merciler
tarafından da tasdik edilmesi keyfiyetini hukuka
uygun bir hal tarzı olarak tespit etmekte imkân
görmüyoruz.
Tabiatıyla konu hakkında son sözü yargı
söylemiştir. Mahkeme kararını uygulamak
amacı ile tesis edilen işlemde zamanaşımının
kesildiğine hükmederek kabahatler bakımından
5326 sayılı Kanun’da yer almayan kesilme
müessesesinin somut durumda geçerli olacağını
kabul etmiştir.

Burada Danıştay açıkça zamanaşımının bir
gerekçe ile kesildiği hükmüne varmaktadır. Yani
kanunda olmayan ve fail aleyhine bir durumu
kendi hükmü ile ihdas etmektedir ki bizim
katılmaya imkân görmediğimiz husus tam da
budur. Maalesef Danıştay’ın bu hükmü İdari
Dava
Daireleri
Kurulu
tarafından
da
*
onanmıştır.

Biz bu çalışmamızda fail aleyhine olmak üzere
yargı merci tarafından varılan bu neticeyi
eleştirel bir bakış açısıyla ele almaya çalıştık.
Bizim savunduğumuz görüşün tam tersi
maalesef yüksek mahkeme tarafından hükme
bağlanmıştır, binaenaleyh daha yüksek bir
mahkeme
(belki
Anayasa
Mahkemesi)
tarafından aksine hükmedilmedikçe tatbikat bu
şekilde olacaktır. Umarız hukuka uyar
görmediğimiz bu durum ya Anayasa
Mahkemesi’nin müdahalesi ya da Danıştay
içtihadının değişmesi suretiyle gelecekte tatbik
kabiliyetini yitirir.

SONUÇ:
Bizim bu konudaki kanaatimiz oldukça net:
Soruşturma zamanaşımı süresi geçtikten sonra
fail hakkında soruşturma yapılamaz, yapılıyor
ise derhal sonlandırılır. Bu süre idare
bakımından bir sükût-u hak müddetidir,
geçtikten sonra İdarenin idari para cezası verme
hakkı düşer. Zaten hukuk sosyolojisi bakımından
zamanaşımı müddeti geçtikten sonra ceza
verilmesindeki sosyal yarar da ortadan

Dipnotlar:
[*] 5236 sayılı Kanun’un kanun yoluna
ilişkin hükümler ise diğer kanunlarda aksine
hüküm bulunmaması halinde tatbik kabiliyetini
haizdir.

kalkmıştır. 
Zamanaşımı gerçekleşince yargı organları bunu
resen dikkate alırlar ve tarafların bundan
vazgeçmeleri de mümkün değildi r.
Zamanaşımının kesilmesi ise sanığın aleyhine
olduğundan bu konuda yorum yolu ile
genişletme de ceza hukuku ilkelerine ters

[*] KANGAL, T. Zeynel; “Kabahatler Hukuku”, XII Levha Yayınları, 2011, s. 279.
[*] Dönmezer, Sulhi; Erman, Sahir; “Nazari
ve Tatbiki Ceza Hukuku: Cilt III”, Beta Basım
Yağım Dağıtım A.Ş., 1994, s. 252.

düşecektir. Binaenaleyh, yargı kararının yerine

[*] Altıparmak, Cüneyt, “Kabahatler Hukukunda
Soruşturma
Zamanaşımı”,
www.turkhukuksitesi.com

getirilmesi maksadıyla tesis edilmiş olsa bile
soruşturma zamanaşımı süresi geçtikten sonra
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Arı, Buket, “Rekabet İhlallerinde Zamanaşımı Sorunu”, www.rekabet.gov.tr
*

Danıştay 13 üncü Daire Esas 201/4731
Karar2013/1276 sayılı kararı.
*

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas
2013/3387 K2014/1860 sayılı kararı.


Dönmezer, Sulhi; Erman, Sahir; ibid, s.

250.


Dönmezer, Sulhi; Erman, Sahir; ibid, s.

267.
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UÇAN GAZLAR
Hasan ALMA

T

eknik ve teknik olmayan kayıp (ikincisi
diplomatik dilde hırsızlık demektir)
probleminin elektrik dağıtım sektörünü
ne hale getirdiğini Sağır Sultan bile duymuştur.
Üstelik elektrik tarifelerinde ulusal tarife
uygulaması yapıldığından (ülke çapında
düzenlemeye tabi fiyatların eşitlenmesinden)
dolayı bu problem tüm vatandaşları da
etkilemektedir. Ulusal tarife uygulamamanın
yani bölgelerdeki tüketicileri bu maliyetle baş
başa bırakmanın da savunulması mümkün
değildir. Öte yandan, kayıp-kaçak bedelinin
olduğu gibi şirketlere ya da tüketicilere
bırakılması da adil görünmemektedir.

kayıp-kaçak konusu ile doğrudan ilişkili
değildir.
Doğal gaz dağıtımı, nakil ve satış
faaliyetlerini birlikte kapsamakta olduğundan
doğal gaz piyasasında kayıp-kaçak probleminin
muhatabı herhangi bir ilave değerlendirmeye
gerek olmaksızın dağıtım şirketi olmaktadır.
Doğal gaz dağıtımında bölgesel özellikler
dikkate alınarak teknik kayıpların minimize
edileceği bir ölçüm yaklaşımının kabul edilmesi
ve şirketlerin tarifelerinin hesaplanmasında
kullanılacak olan gelirleri tespit edilirken teknik
kaybın dikkat alınması adil bir yaklaşım olarak
düşünülebilir. Elektrik dağıtım sektöründe kayıp
-kaçaklar teknik kayıp olarak “kabul edilen”
seviyeyi esas alan değerlere göre hesaplanmış
(zira kayıp-kaçak tek bir oran olarak ölçülüp
hesaplanır, teknik olarak normal kabul edilen
kısmı ayırılınca geriye kaçak oranı kalır) kayıpkaçak hedefleri üzerinden şirketlere
performanslarına göre kar ya da zarar olarak
dönecek bir tarife yapısı ile dikkate
alınmaktadır. Dağıtım şirketinin finansal
sonuçlarına en büyük etkiyi yapması beklenen
husus da zaten budur. Özellikle olağandışı
yüksek kayıp-kaçak oranlarının yaşandığı
bölgelerde EPDK tarafından verilen hedeflerin
yakalanmamasının sonuçları ciddi olacaktır.

Kırk satır mı kırk katır mı diye formülize
edilebilecek olan bu problemin bir benzeri doğal
gaz piyasasında da ortaya çıkmaktadır.
Elektrikte teknik kayıplar şebeke elemanları
üzerinde ısıya dönüşerek atmosfere verilen
enerjiyi ifade etmektedir. Doğal gazda ise teknik
kayıplar, özellikle doğal gaz ölçümünün kendine
has formülasyona dayalı doğasından dolayı
ortaya çıkan ölçüm eksiklikleri olarak kendisi
göstermektedir. Kaçak ya da teknik olmayan
kayıp olarak adlandırılan hırsızlık meselesi ise,
toplumun ahlaki değerlerinde ortaya çıkan
erozyonun somut bir dışa vurumudur.
Elektrik piyasasında dağıtım faaliyeti ile
perakende satış faaliyeti farklı tüzel kişiler
tarafından yürütülmekte, elektriğin nakli
anlamına gelen dağıtım faaliyetini yürüten şirket
kayıp-kaçak probleminin sorumlusu ve de
muzdaribi olmaktadır. Perakende satış faaliyeti
ise fiziki işlemlerden bağımsız olduğundan

Kaçak konusunda gaz dağıtım sektöründe benzer
bir yapının kurulması tercih edilmemelidir.
Elektrikte kronikleşen kaçak sorunu, gaz
dağıtımına da bulaştırılmamalı, yılların birikmiş
sorunlarından gelen yanlış bir kültür başka bir
sektörü de ifsad etmemelidir.
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değerlendirilmektedir.
Uçan gazlar, dağıtım şirketlerinin ve ülke
kaynaklarının zararına bir problemdir. Bu
problemin çözümünde de gazın kendi
niteliğinden kaynaklanan kısım ele alınmalı,
gazdan kaynaklanmayan kısım ise ilave bir
maliyet unsuru haline getirilmemelidir.

Bölgesel tarifenin de, ulusal tarifenin de
doğruları ve yanlışları mevcutken, içerisinde
kayıp-kaçak bileşeni yer almayan doğal gaz
dağıtım tarifelerinde böyle bir unsura yer
verilmesi, şirketlerin mücadele azmine halel
getirebilir. Basiretli tacir oldukları düşünülen
yatırımcıların, bu kabil risklere uygun
fiyatlandırmalarla yola çıkmış olduklarını kabul
etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Elektrik dağıtımındaki gibi bir fiyatlandırmaya
geçilmesi uygun olmayacaktır, zira elektrikte
ortaya çıkan manzaranın kaçınılmaz bir son
olarak doğal gaz sektörü için de aynen kabul
edilmesi, mücadeleye baştan yenik başlamak
anlamına gelecektir. Doğal gaz dağıtım
şirketlerinin yönetsel ve teknik her türlü
imkânlarını kullanarak bu problemi büyümeden
çözmeye çalışmaları iyi niyetli herkesin
menfaatine olacaktır.
Teknik kayba dönecek olursak, işin bu kısmının
tercihen teknik uzmanlığa sahip üçüncü bir
tarafın çalışmasıyla değerlendirilmesi uygun
olacaktır. Bu kapsamda, sayaçların doğru ölçüm
yapabilmesi için dağıtım şirketlerinin de
üzerlerine düşen sorumlulukları zamanında
yerine getirmesi önem taşımaktadır. Böyle
obj ektif bir çalışmanın ürünlerinin
değerlendirilerek konunun adil ve tarafsız bir
çerçevede çözülmesinde fayda bulunduğu
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ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE
İZNE/ONAYA TABİ OLMA VE LİSANS TADİLİ

Hacı Yusuf ÇINAR
b) Kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her
türlü işlem

A. İZNE/ONAYA TABİ OLMA

6

446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
(Kanun) ve bu Kanuna dayalı olarak
çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliği (Yönetmelik) lisans sahibi tüzel
kişilerin tesis edeceği bazı işlemleri Kurul iznine
tabi kılmıştır. “Kurul İzni” ifadesinin ne anlama
geldiği Kanun ve Yönetmelikte açıklanmış
olmamakla birlikte Kurul iznine tabi işlemlerle
ilgili mevzuat hükümleri göz önünde
bulundurulduğunda söz konusu ifade “işlem
gerçekleşmeden önce Kurul tarafından işlemin
gerçekleştirilmesinde elektrik piyasasına ilişkin
ilgili mevzuat çerçevesinde bir sakınca
bulunmadığı yönündeki irade beyanı” olarak
tanımlanabilir.

c) Tesislerin mülkiyetinin veya kullanım
hakkının değişmesi sonucunu doğuran iş ve
işlemler”
hükmünü amirdir.
Söz konusu hüküm dışında da bir çok işlem için
Kurul izni alınması öngörülmüştür. Örneğin
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre
“İletim
faaliyetiyle
birlikte
yürütülmesi
verimlilik artışı sağlayacak nitelikteki piyasa
dışı bir faaliyetin yürütülmesi Kurumun iznine
tabidir.”
Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinde Kurul izni
gerektiren haller sıralanmıştır. Yönetmelik
m.5/3, m.57 ve m.59 bu hallere örnek olarak
verilebilir.

Diğer taraftan, “İzin” kelimesinin Yönetmelikte
doğru bir şekilde kullanılmadığını belirtmek
gerekir. Zira “izin” kelimesi kullanılması
gereken bir çok madde de “onay” kelimesi
kullanılmıştır.

B. TADİLE TABİ OLMA
Lisans tadili ise esas olarak Yönetmeliğin 24
üncü maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda
hangi unsurların ya da hususların lisans tadili
gerektirdiğine ilişkin bir hüküm yoktur.
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi “(1) Lisans, bu Kanun hükümleri uyarınca
üzerinde
kayıtlı
piyasa
faaliyetlerinin
yapılabilmesi için tüzel kişilere verilen izin
belgesidir. 11 inci maddenin onuncu fıkrasında
belirtilen piyasalara ilişkin hükümler saklı
kalmak üzere, lisanslara ilişkin olarak aşağıdaki
hususlar
Kurum
tarafından
çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir:

İzne tabi hususlarla ilgili temel hüküm Kanunun
5 inci maddesinin üçüncü fıkrasıdır. Söz konusu
fıkra “(3) Piyasada faaliyet gösteren tüzel
kişilerin aşağıda belirtilen işlemleri Kurul iznine
tabidir. Kurul izni alınmasına dair usul ve
esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.
a)

Halka açık şirketlerde yüzde beş,
diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki
sermaye payı değişiklikleri
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a) Başvuru ve değerlendirme usul ve esasları ile
lisansların verilmesi, tadili, sona erdirilmesi,
iptali, süreleri, süre uzatımı, yenilenmesi ve
lisans kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin
belirli bir süre askıya alınmasına ilişkin usul ve
esaslar” hükmünü içermekte olup lisans tadili
hususunda Kurula yetki tanımıştır.

bulunmayan bir tüzel kişi ile birleşme halinde
lisans sahibi tüzel kişinin yürüttüğü faaliyette bir
değişiklik olmaz. Sadece yukarıda belirtilen
unsurlarda bir değişiklik olabilir.
Aynı şekilde lisans sahibi tüzel kişinin kısmi
bölünmesi halinde de kısmi bölünme işlemi izne
tabi olmakla birlikte lisans tadili gerekmeyebilir.
Kısaca şunu ifade edebiliriz: İzin, lisansa
dercedilen unsurları etkilediği ve değiştirdiği
oranda tadili de gerektirir.

Tadil, Yönetmeliğin 24 üncü maddesi
çerçevesinde, lisansa dercedilmiş bir ya da
birkaç unsurun Kurum tarafından değiştirilmesi
olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle tadil
Kurum tarafından piyasada faaliyet göstermek
üzere tüzel kişilere verilen lisansların, lisans
sahibi tüzel kişide, lisansa konu tesiste, yerde ya
da faaliyette gerçekleşen yeni duruma
uyarlanmasıdır. Dolayısıyla tadilin söz konusu
olabilmesi için lisansa dercedilmiş olan
hususların en az birinde bir değişikliğin
gerçekleşmiş
olması
gerekir.
Lisansa
dercedilmiş unsurlarda bir değişiklik olmaması
halinde tadil yapılması mümkün ve gerekli
değildir.

Bu minvalde şu hususun da altını çizmek
gerekir: Önceden izin alınmasına gerek olmadığı
halde lisans tadili gerektiren işlemlerde vardır.
Bu bağlamda, özellikle pay devirlerine
değinmek gerekmektedir. Zira halka açık
şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve
üzerindeki sermaye payı değişiklikleri Kurul
iznine tabi olmakla birlikte bu oranların altındaki
değişiklikler izne tabi değildir. Ancak her
halukarda lisans tadili yapılması gerekmektedir.
Lisans sahibi tüzel kişinin pay devri
gerçekleştikten
sonra
mutlaka
Kuruma
bildirimde bulunması ve lisans tadili talep etmesi
gerekmektedir. Örneğin lisansa yüzde 15
oranında doğrudan pay sahibi olarak dercedilmiş
bir gerçek kişinin pay oranının yüzde 10’a
düşmesi Kurul iznini gerektiren bir pay
değişikliği değildir. Ancak lisansa o kişinin pay
oranı yüzde 15 olarak dercedildiğinden lisansın
yeni duruma göre tadil edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere
tadil ile izin aynı anlama gelmemektedir. İzin,
izne konu işlem gerçekleşmeden önce tesis
edilen bir işlem iken tadil izne konu işlem
gerçekleştikten sonra söz konusu olur. O halde
“izin ve tadil arasında bir öncelik-sonralık
ilişkisi bulunmaktadır.” tespitinde bulunabiliriz.
Diğer taraftan her izin verilen husus tadili
gerektirmeyebilir. İzin sonrasında genellikle
lisans tadili de gerekmekle birlikte az da olsa
tadil gerektirmeyen hususlar bulunabilir.
Örneğin lisans sahibi bir tüzel kişinin piyasada
lisansı bulunmayan bir tüzel kişi ile birleşmesi
halinde lisans sahibi tüzel kişinin adres ya da
ortaklık yapısının değişmesi hali dışında lisans
tadilini gerektiren bir husus bulunmaz. Zira
lisanslara, lisans sahibi tüzel kişinin unvanı,
adresi ve ortaklık yapısı dercedilmektedir. Oysa
piyasada faaliyet göstermeyen ve lisansı

C. İZİN VE TADİL SÜRECİ
Burada değinilmesi gereken bir diğer husus da
Kurul izni için gereken bilgi-belgelerin neler
olduğu hususudur. İzin talep edilen hususa
ilişkin olarak Yönetmelikte hangi bilgi
belgelerin istendiği izinle ilgili madde de yer
almaktadır. Buna ek olarak “Önlisans ve Lisans
Tadil Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi
ve Begeler Listesi”nde hangi bilgi-belgelerin
istendiği konu bazlı olarak sıralanmıştır.
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Kısacası Yönetmeliğin ilgili maddesi ile anılan
Liste incelenerek nelerin sunulması gerektiği
hususunda bilgi edinilebilir.
Kurul izni alındıktan sonra lisansın tadil
edilebilmesi
için
izne
tabi
hususun
gerçekleştiğine ilişkin belgelerin ve izin
verilirken belirtilen yükümlülüklerin yerine
getirildiğine ilişkin belgelerin süresi içerisinde
Kuruma sunulması gerekmektedir. Söz konusu
süre Yönetmeliğe dayalı olarak Kurul Kararında
yer alır ve Şirkete bildirilir. Söz konusu süre
içerisinde belgeler sunulmadığı taktirde izin
talebi reddedilmiş sayılır. Ancak izin talep
edilen hususta tekrar başvuru yapılmasının
önünde bir mevzuat engelinin bulunmadığını da
belirtmek gerekmektedir.
Söz konusu belgeler sunulduktan sonra Daire
Başkanlığı tarafından inceleme yapılır. İnceleme
izne konu hususun talep edildiği şekliyle
gerçekleşip gerçekleşmediğine yöneliktir.
İncelemenin ardından izin verilen hususun
gerçekleşmesiyle
birlikte
lisans
tadili
gerekiyorsa Daire Başkanlığı tarafından
Başkanlık Oluru alınır. Söz konusu olur izin
verilen hususun talep edildiği şekliyle
gerçekleştiği, bu kapsamda lisansta tadil
edilmesi gereken unsurların neler olduğu ve tadil
bedelinin ne kadar olması gerektiğiyle sınırlıdır.
Olur alındıktan sonra şirkete tadil bedeli
yükümlülüğü bildirilerek söz konusu bedelin
yatırılması halinde lisansın tadil edileceği
bildirilir. Anılan bedelin yatırılması halinde
lisans tadil edilir. Tadil edilen metin basıldıktan
sonra eski metinle değiştirilerek şirkete teslim
edilir.
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TÜRKİYE’NİN KISA DÖNEM BRÜT ELEKTRİK TALEP
TAHMİNİ ÇALIŞMASI
Mustafa YAVUZDEMİR

B

ir ülkenin elektrik tüketimi ya da
elektrik talebi ülkedeki mevcut hava
koşulları, elektrik fiyatları, ülkenin
demografik özellikleri, kişi başına düşen gayri
safi yurtiçi hasıla veya ekonomik büyüme gibi
pek çok parametre ile ilişkilendirilebilir. Ancak,
resmi
tahmin
modelleri
ve
literatür
incelendiğinde, elektrik talebinin tahmin
edilmesinde gayrisafi yurtiçi hasılanın Türkiye
için
güvenilir
bir
parametre
olduğu
görülmektedir.

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan brüt elektrik
üretim verileri TEİAŞ, gayri safi yurtiçi hasıla
değerleri ise IMF’den alınmıştır.
Bulanık model çalışmasında, “Enerji talebi” (E)
ve “GSYH” nin dağılım diagramı bulanık
kümeleri ve bulanık mantık kural tabanını
oluşturmak için kullanılmıştır. Ayrıca bulanık
kümelerin sınırları ile girdi ve çıktı değişkenleri
arasındaki ilişkiler de E-GSYH dağılım
grafiğine göre oluşturulmuştur. Bulanık kümeler
zirve noktaları maksimum üyelik dereceleri
olacak şekilde üçgen ve yamuk şeklinde
gösterilmiştir.

Bir çok farklı ülke için gayrisafi yurtiçi hasıla ile
elektrik talebi arasında tek veya çift yönlü
nedensellik ilişkisinin bulunduğunu gösteren pek
çok çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, tek
parametreli modelin oluşturulması hem daha
pratik ve kolaydır hem de karar vericiler ve
yatırımcılar için daha anlaşılır ve basit bir
alternatif sunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada
gayrisafi yurtiçi hasıla girdi ve enerji talebi çıktı
olarak seçilerek Türkiye’nin kısa dönem elektrik
talebi tahmini için bir bulanık mantık modeli
oluşturulmuş ve bu model zaman serisi (trend
analizi) ve regresyon analizi ile elde edilen
modeller ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada 19802012 yılları arasındaki satın alma gücü paritesine
göre GSYH verileri ile Türkiye’nin yıllık brüt
elektrik üretim verileri kullanılmıştır.
Gayri safi yurtiçi hasıla bir ülkenin ekonomik
performansının temel ölçülerinden biridir ve bu
parametre sabit fiyatlar, cari fiyatlar ve satın
alma gücü paritesine göre hesaplanabilir. Bu
çalışmada satın alma gücü paritesine göre
hesaplanmış gayrisafi yurtiçi hasıla değerleri

Şekil 1. Bulanık Kümeler

Tablo 1’de Türkiye’nin yıllık brüt elektrik
talebini tahmin etmek için kurulan bulanık
modelin oluşturulması için kullanılan yedi
bulanık kural verilmiştir.
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Tablo 1. Bulanık Kurallar
1

EĞER

GSYH Çok Düşük

İSE

Elektrik Talebi Çok

2

EĞER

GSYH Düşük

İSE

Düşüktür.
Elektrik Talebi

3

EĞER

GSYH Orta

İSE

Düşüktür.
Elektrik Talebi Ortadır.

4

EĞER

GSYH Biraz Yüksek

İSE

Elektrik Talebi Biraz

5

EĞER

GSYH Yüksek

İSE

Yüksektir.
Elektrik Talebi

6

EĞER

GSYH Çok Yüksek

İSE

Yüksektir.
Elektrik Talebi Çok

7

EĞER

GSYH Aşırı Yüksek

İSE

Yüksektir.
Elektrik Talebi Aşırı
Yüksektir.

GSYH 100 ile 1.600 milyar dolar arasında yedi
adet bulanık kümeye ayrılmıştır. Diğer taraftan,
elektrik talebi ise 0 ile 350 TWh arasında “çok
düşük”, “düşük”, “orta”, “biraz yüksek”,
“yüksek”, “çok yüksek” ve “aşırı yüksek” olarak
yedi kümeye ayrılmıştır.
Burada küme
sayılarında belirleyici olan verilerin dağılımıdır.
Bu çalışmada elektrik talebi ve GSYH’nin yedi
ayrı kümeye ayrılması ülkeye
has verilerin özelliklerinden
kaynaklanmıştır. Bir girdi için,
pek çok EĞER-İSE kuralı aynı
anda çalıştırılabilir. Bir girdi
birden fazla bulanık kümeye ait
olabileceğinden, değişik üyelik
dereceleriyle, her kuralın farklı
ağırlığı olabilecektir.
Önerilen bulanık modelin
çalıştırılması için “MATLAB”
paket programının “Fuzzy
Logic Toolbox” bölümü
kullanılmıştır. Bulanık mantık algoritmasının
brüt elektrik talebini nasıl hesapladığı
konusunda örnek verilecek olursa, GSYH=330
milyar dolar girdi parametresi kullanılırsa; Bu
değer, Kural 1 ve Kural 2’nin aynı anda
çalışmasını sağlayarak, Kural 1 ve Kural 2’de

oluşan parçaların toplamının birleşimiyle bir
bulanık çıktı verecektir. Daha sonra, ağırlık
merkezi yöntemiyle durulaştırma
işlemi gerçekleştirilerek, bulanık çıktının ağırlık
merkezi hesaplanır. Verilen GSYH=330 milyar
dolar girdi için brüt elektrik talebi E=67,1 TWh
olarak bulunur.

Şekil 2. Ağırlık Merkezi Yöntemiyle GSYH= 330 Milyar Dolar
İçin Bulanık Model Örneği

Türkiye’de
1980-2012
yılları
arasında
gerçekleşen yıllık elektrik üretim değerleri ve
GSYH değerleri Şekil 3 te gösterilmiştir.
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Şekil 3. Türkiye’de 1980-2012 Yılları Arasında Gerçekleşen Yıllık Elektrik Üretim Değerleri ve GSYH Değerleri

Bu değerlere göre kurulan doğrusal regresyon
denklemi E=[0,2213GSYH - 0,8454] olarak
hesaplanmıştır. Bulunan denklemin R2 değeri ise
0,9856 olarak hesaplanmıştır. İki değişkenli
doğrusal regresyon analizinde, geometrik olarak

X-Y düzeyinde olan noktalara en küçük kareler
prensibine göre en iyi uyan bir doğru uydurulur.
R2 değeri (Belirlilik Katsayısı) verilerin
uydurulan regresyon denklemine ne kadar
uyduğunu gösteren istatistiksel bir ölçüdür.

Şekil 4. Zaman Serisi (Trend Analizi) Modeli Sonuçlarının Grafiksel Gösterimi

Şekil 5’te gerçekleşen yıllık brüt elektrik üretimi
ile oluşturulan regresyon, bulanık mantık ve
zaman
serisi
modellerinin
grafiksel
karşılaştırılması görülmektedir.

Tüm yöntemlerin tahmin performansı ise
modellerin ortalama mutlak bağıl hatalarının
karşılaştırılmasıyla ortaya konmuştur. Ortalama
mutlak bağıl hata formül 1 ile hesaplanabilir.
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Formülde geçen Ep ve Em değerleri sırasıyla
tahmin edilen ve ölçülen yıllık elektrik talep

(1)

değerleridir.

Şekil 5. Oluşturulan Modellerin Grafiksel Karşılaştırılması

Oluşturulan modellerin ortalama mutlak bağıl
hataları karşılaştırıldığında, zaman serisi (trend
analizi) modelinin hata oranının % 2,75, bulanık
modelin hata oranının % 4,81 ve doğrusal
regresyon modelinin hata oranının % 7,64 çıktığı
görülmektedir. Bu değerler ışığında, zaman
serisi (trend analizi) modelinin Türkiye’nin kısa
dönemli yıllık brüt elektrik talebinin tahmin
edilmesinde söz konusu dönem için diğer
modellere göre daha iyi performans gösterdiği
söylenebilir. Yıllara göre gerçekleşen GSYH ve
brüt elektrik üretimi ile oluşturulan üç ayrı
modelin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 Türkiye Yıllık Brüt Elektrik Talebinin
Bulanık Mantık, Regresyon ve Zaman Serisi
Yöntemleriyle Tahmin Sonuçları
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Yıllar
1980

GSYH(PPP)
116

Brüt Üretim
(TWh)
25

Regresyon (TWh)
25

Bulanık Model
(TWh)
28,5

Zaman Serisi
(TWh)
23,1

1981

133

26

29

28,8

25,3

1982

146

28

31

29

27,8

1983

159

30

34

29,4

30,6

1984

176

33

38

29,9

33,6

1985

189

36

41

33,1

37,0

1986

206

40

45

37,9

40,6

1987

234

45

51

45,7

44,5

1988

247

48

54

49,1

48,8

1989

257

53

56

51,6

53,3

1990

291

57

64

59,3

58,0

1991

305

60

67

62,2

63,1

1992

330

67

72

67,1

68,5

1993

365

73

80

76,3

74,1

1994

352

78

77

71,2

80,1

1995

385

86

84

87,3

86,3

1996

420

95

92

100

92,8

1997

460

106

101

107

99,6

1998

480

114

105

111

106,7

1999

470

118

103

109

114,1

2000

513

128

113

117

121,8

2001

495

127

109

114

129,7

2002

534

133

117

122

138,0

2003

574

141

126

133

146,5

2004

659

150

145

147

155,3

2005

747

161

164

171

164,4

2006

825

175

182

186

173,8

2007

888

190

196

194

183,5

2008

914

198

201

199

193,5

2009

877

194

193

192

203,7

2010

970

210

214

207

214,3

2011

1.075

230

237

230

225,1

2012

1.123

239

248

258

236,3

2013

1.181*

261

268

247,7

2014

1.249*

N.A.
N.A.

276

279

259,4

2015
2016

1.330*
1.417*

N.A.

293
313

290
320

271,4
283,6

2017
2018

1.513*
1.614*

334
356

334
352

296,2
309,1

N.A.
N.A.
N.A.

*: IMF Tahminleri.
N.A.: Mevcut Değil.

artmakta ve elektrik günlük
vazgeçilmez bir unsuru olmaktadır.

SONUÇ
Günümüzde hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve
teknolojik gelişmelerin etkisiyle elektrik
enerjisinin kullanımı her geçen gün daha da

yaşamın

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye elektrik talebinin
2022 yılında yüksek ve düşük senaryolara göre
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sırasıyla 453 ve 378 milyar kWh seviyelerine
ulaşması beklenmektedir. 1 Türkiye elektrik
enerjisi brüt tüketimi (Türkiye brüt üretimi + dış
alım – dış satım) 2011 yılında %9,4 artarak
230,3 Milyar kWh, 2012 yılında ise %5,2 artış
ile 242,4 Milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında puant talep 39.045 MW, minimum
yük 13.922 MW olarak gerçekleşmiştir.

olunması halinde, mecburi elektrik kesintileri
gibi pek çok sıkıntının ortaya çıkması ve bu
nedenle ekonomik büyüme ve bireysel refah
artışının sekteye uğraması gündeme gelmektedir.
Talebin olması gerekenin çok üzerinde tahmin
edilmesi ve özellikle uzun vadeli yatırım
kararlarının, bu şekilde belirlenmesi durumunda
ise; yüksek miktardaki kapasitenin atıl hale
gelmesi, yatırımlar için harcanan paranın ihtiyaç
duyulan diğer alanlara tahsis edilememesi
nedeniyle kaynak dağılımının yanlış yapılması
ve kaynak israfı kaçınılmaz olmaktadır.

Ülkelerin milli hasılaları arttıkça, günlük hayatın
vazgeçilmez bir parçası olan elektrik enerjisi
tüketimleri de artmaktadır. Artan tüketimin ve
talebin yanında günümüzdeki teknolojik
gelişmelere rağmen elektriğin henüz ekonomik
olarak depolanamaması ve elektriğin üretildiği
anda tüketilmesi gereken bir kaynak olması
nedeniyle elektrik enerjisi talebinin doğru bir
şekilde tahmin edilmesi giderek önem
kazanmaktadır.

Elektrik enerjisi talep tahmin yöntemleri iki
geniş
kategoriye
ayrılabilir:
Parametrik
Yöntemler ve Yapay Zeka Tabanlı Yöntemler.
Yapay zeka tabanlı yöntemlerden bulanık
mantık, parametrik tahmin yöntemlerinden ise
zaman serisi (trend analizi) yöntemi bu
çalışmada kolay anlaşılır ve pratik yöntemler
olması nedeniyle tercih edilen yöntemler
olmuştur.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için
öncelikle enerji arz güvenliği sağlanmalı ve
etkin
bir
elektrik
sistemi
planlaması
yapılmalıdır. Elektrik sistem planlamasının
amacı kullanıcıların gelecekteki taleplerini en
ekonomik, güvenilir ve kaliteli bir şekilde
karşılayabilmektir. Bu nedenle, doğru elektrik
talep tahmini etkin bir elektrik sistem planlaması
için önemli rol oynamaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’nin kısa dönem
yıllık brüt elektrik talebi üç farklı yöntem
(bulanık mantık, zaman serisi ve regresyon) ile
tahmin edilmiş ve bu yöntemlerin ortalama
mutlak bağıl hata oranları kıyaslanarak
oluşturulan
modellerin
performans
değerlendirmesi yapılmıştır.

Elektrik enerjisi talep tahminlerinin doğru
yapılabilmesi durumunda elektrik üretim, iletim
ve dağıtım sistemlerine yönelik hangi
yatırımların ne şekilde ve ne zaman yapılması
gerektiği belirlenebilmekte, elektrik enerjisi arz
güvenliği için doğru yatırım kararları ve
stratejiler
geliştirebilmek
mümkün
olabilmektedir.

Oluşturulan modellerin ortalama mutlak
bağıl hataları karşılaştırıldığında, zaman serisi
(trend analizi) modelinin söz oranının % 2,75,
bulanık modelin hata oranının % 4,81 ve
doğrusal regresyon modelinin hata oranının %
7,64 çıktığı görülmektedir.
Bu değerler ışığında, zaman serisi
modelinin söz konusu dönem için Türkiye’nin
kısa dönemli yıllık brüt elektrik talebinin tahmin
edilmesinde diğer iki modele göre daha iyi
performans gösterdiği söylenebilir.

Elektrik enerjisi talebinin olması gerekenden
düşük tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak
yanlış sistem tasarımı ve planlamasına sahip

37

Enerji Piyasası Bülteni Temmuz-Ekim 2014

Yapılan tahmine göre Türkiye’nin brüt elektrik
talebi 2018 yılında 300 TWh’in üzerinde
gerçekleşecektir.
Buna
göre,
ülkedeki
sürdürülebilir
kalkınmanın
sağlanabilmesi,
elektrik kesintilerinin yaşanmaması ve bireysel
refahın sekteye uğramaması için gerekli
yatırımların
vakit
kaybetmeden
hayata
geçirilmesi, üretim dağıtım ve iletim alt
yapısının her geçen gün geliştirilmesi
gerekmektedir.
Dipnotlar
[1] TEİAŞ, Türkiye Elektrik Enerjisi 5
Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu, 2013,
s.19
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ELEKTRİK PİYASASINDA YASAKLILIK:
4628 VE 6446 SAYILI KANUNLAR ARASINDAKİ FARKLAR
Hacı Yusuf ÇINAR

H

er iki Kanun arasındaki farklara
değinmeden önce Kanun hükümlerini
zikretmekte fayda vardır.

Fark 1: Eski Kanunda yasaklılık sadece
üretim lisansının –tesisin süresi içerisinde
tamamlanmaması nedeniyle- iptal edilmesi
halinde uygulanma kabiliyetini haizken Yeni
Kanunda yasaklılık bütün lisans türlerinin hangi nedenle olursa olsun- iptali halinde
uygulanabilir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Yeni
Kanun)’nun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası
"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."
hükmünü amirdir.

Eski Kanun m.3/6’daki piyasaya girişin
engellenmesine ilişkin ikinci cümle, üretim tesisi
yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen
süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel
kişilerin lisanslarının iptal edileceğine ilişkin ilk
cümleden sonra yer almaktadır. Piyasaya giriş
engeline ilişkin hükmün üretim tesisi yatırımının
belirlenen
süreler
içerisinde
gerçekleştirilememesi nedeniyle lisans iptaline
ilişkin hükümden hemen sonra aynı fıkrada
düzenlenmesi nedeniyle sadece belirtilen nedene
ilişkin lisans iptalleri çerçevesinde uygulanması
gerekir. Zira kanunkoyucu piyasaya giriş
engelinin diğer nedenlerle lisansın iptali
hallerinde de uygulanmasını isteseydi, 4628
sayılı Kanunun yaptırımlara ilişkin genel
maddesi olan 11 inci maddesinde buna ilişkin bir
hükme yer verirdi ya da bu hususu açıkça
belirtirdi. Nitekim, 5784 sayılı Kanunun söz
konusu fıkra ile ilgili gerekçesinde “... üretim
lisansı alıp faaliyet göstermeyen kişilere yeni
müeyyideler getirilmiş, yükümlülüklerini yerine
getirmeyenlerin yeni lisans alması bir süre için
engellenmiştir. Böylece alınan lisansların
gerçekleştirilmesinde gözlemlenen aksaklıkların
giderilmesi amaçlanmıştır.” ifadelerine yer
verilmek suretiyle lisans iptali ve piyasaya
girişin engellenmesine ilişkin yaptırımların, li-

Kısmen mülga edilen, adı değiştirilen ve
Teşkilat Kanununa dönüştürülen 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu (Eski Kanun)’nun 3
üncü maddesinin (5784 sayılı Kanunla
eklenmiştir.) altıncı fıkrası ise “Üretim tesisi
yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen
süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel
kişilerin ilgili lisansı iptal edilir. Lisansı iptal
edilen tüzel kişi ile Kurumca sorumlulukları
tespit edilmiş bulunmak kaydıyla; bu tüzel
kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar
ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde
bulunan yönetim kurulu başkan ve üyeleri lisans
iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans
başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu
yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı
pay sahibi olamaz.” hükmünü içermekteydi.
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sans aldığı halde yatırımı gerçekleştirmeyenlere
özgü olduğu belirtilmektedir. Ayrıca piyasaya
giriş engelinin diğer nedenlerle lisans iptali
hallerinde de uygulanacağını kabul etmek idari
yaptırımlarda kıyas yasağının çiğnenmesi
anlamına gelecektir. Zira, bu halde sadece tesis
tamamlanma sürelerine riayet edilmemesi
nedeniyle lisans iptali halinde uygulanacak olan
piyasaya giriş engeli, korunan menfaatler
açısından benzer olan diğer lisans iptali
hallerinde de uygulanmaktadır.

lisansı iptal edilen tüzel kişilikte yüzde ondan
fazla paya sahip tüzel kişiler



Lisans iptalinde sorumluluğu bulunan ve
lisansı iptal edilen tüzel kişilikte görevden
ayrılmış olan veya halen görevde bulunan
yönetim kurulu başkan ve üyeleri
Yeni Kanunda, piyasaya giriş engeli kimler için
söz konusudur? Bunları şu şekilde sayabiliriz.



Yeni Kanundaki hükmü Eski Kanundakine
benzer şekilde yorumlamak mümkün değildir.
Zira, yasaklılığa ilişkin hükmün yer aldığı fıkra,
Eski Kanundakinden farklı olarak tesis
tamamlanma süresi içerisinde yatırımın
gerçekleştirilememesi nedeniyle lisans iptalinin
yer aldığı fıkrada düzenlenmemekte aksine
müstakil bir fıkra olarak düzenlenmekte ve
“Lisansı iptal edilen tüzel kişi…” ifadesiyle
başlamaktadır.

Lisansı iptal edilen tüzel kişi



Lisansı iptal edilen tüzel kişilikte yüzde
on veya daha fazla paya sahip gerçek ve tüzel
kişiler



Lisansı iptal edilen tüzel kişilikte son bir
yıl içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu
başkan ve üyeleri
Eski Kanunda ortakların yasaklı olabilmesi için
yüzde ondan fazla pay sahibi olmaları ve
Kurumca sorumluluklarının tespit edilmesi
gerekli iken Yeni Kanunda objektif sorumluluk
ilkesi benimsenerek sorumluluğun tespiti şartı
kaldırılmış ve yüzde on oranında pay sahibi
olanlar da yasaklı sayılmıştır.

Bu çerçevede yasaklılık Eski Kanunda çok dar
bir uygulama alanına sahipken Yeni Kanunda
bütün lisansları ve bütün iptal hallerini de kapsar
şekilde düzenlenmektedir.
Fark 2: Eski Kanunda yasaklılık lisansı iptal
edilen tüzel kişilikte yüzde ondan fazla pay
sahibi olan ve Kurumca sorumlulukları tespit
edilenleri kapsamakta iken Yeni Kanunda
lisansı iptal edilen tüzel kişilikte yüzde on ve
üzeri pay sahibi olan ortakları
kapsamaktadır.

Dolayısıyla yasaklılık bir yandan yüzde on
oranında pay sahibi olan ortakları da
kapsamasıyla bir yandan da sorumluluğun
bulunmasına gerek olmaksızın ortak olmanın
yeterli olmasıyla genişletilmiştir.
Fark 3: Eski Kanunda yasaklılık
lisans verme tarihinden itibaren Kurumca
sorumlulukları tespit edilen tüm yönetim
kurulu başkan ve üyelerini kapsamakta iken
Yeni Kanunda Kurumca sorumlulukların
tespit edilmesi şartı kaldırılarak son bir yıl

Eski Kanunda, piyasaya giriş engeli kimler için
söz konusudur? Bunları şu şekilde sayabiliriz.

Lisansı iptal edilen tüzel kişi
Lisans iptalinde sorumluluğu bulunan ve
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içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu
başkan ve üyelerini kapsamaktadır.
Yeni Kanunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri
için yasaklılık; Kurumca sorumlulukların tespit
edilmesi şartının kaldırılmasıyla bir yandan
genişletilmiş, son bir yıl içerisinde görev yapmış
olma şartının getirilmesiyle de öte yandan da
daraltılmıştır.
Fark 4: Eski Kanunda yasaklı olanlar
yönetim kurulu başkan ve üyesi olabilirken
Yeni Kanunla bu durum engellenmiştir.
Eski Kanunda piyasaya girişin engellenmesinin
sadece ortaklık bazında düşünülerek hüküm
altına alındığı görülmektedir. Zira, lisans
iptalinde sorumluluğu bulunan ve lisansı iptal
edilen tüzel kişilikte görevden ayrılmış olan
veya halen görevde bulunan yönetim kurulu
başkan ve üyelerinin sadece ortak olarak pay
sahibi olduğu tüzel kişiler lisans başvurusunda
bulunamayacaktır. Oysa bu kişilerin yönetim
kurulu başkanı, üyesi, denetçi veya müdür
sıfatıyla görev aldığı tüzel kişilerin lisans
başvurusunda bulunmasına bir engel yoktur.
Yeni Kanunda ise yasaklı olan kişilerin yönetim
kurullarında görev almaları da engellenmiştir.
Son olarak şu hususu da belirtmek
gerekmektedir:
Eski
Kanunda
önlisans
düzenlenmediğinden yasaklılığa ilişkin olarak
önlisans
açısından
bir
değerlendirme
yapılmamıştır.
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YENİ DOĞAL GAZ PİYASA MODELİ ÖNERİSİ

Mehmet ÖZDAĞLAR

sorumlu dağıtım şirketlerinden taşıtanlar
tarafından edinilip iletim operatörüne
bildirilmesi neticesinde elde ediliyordu.

1.Giriş:

2

004 yılında BOTAŞ’ın doğal gaz
iletim şebekesi 3. Taraf erişimine
açıldığında ve bu iletim şebekesinin
işletme prensiplerini ihtiva eden Şebeke İşleyiş
Düzenlemeleri (ŞİD) yürürlüğe girdiğinde
piyasa kurgusu, iletim hizmetinin iletim
operatörü tarafından sadece toptancılara,
ithalatçılara/ihracatçılara ve üretimcilere
verilmesi üzerine inşa edilmişti. Toptancılara,
ithalatçılara/ihracatçılara ve üretimcilere
“taşıtan” ortak adı verilerek hizmetin kapsamı
taşıtanlarla sınırlandırılmıştı. Bunun temel
sebebi altyapının yetersizliği nedeniyle iletim
operatörünün yetki alanının üst akış
istasyonlarının ölçüm değerlerini takip etmekle
sınırlandırılmış olmasıydı. Üst akış istasyonları
iletim şebekesinden dağıtım şebekelerine çıkış
noktaları oldukları için, alt akış istasyonları ise
dağıtım şebekesinden son kullanıcılara çıkış
noktaları oldukları için, iletim operatörü ise
sadece iletim şebekesini işletmekle yükümlü
olduğu için, iletim operatörü sadece üst akış
istasyonlarındaki ölçümü takip etmekle
yetkilendirilmişti.

Ancak ŞİD mevzuatında yapılan son
düzenlemelerle ve teknik altyapıdaki
gelişmelerle iletim operatörünün alt akış
istasyonlarından da veri elde etmesi ve
tahsisatları bu verilere dayanarak gerçekçi
yapabilmesi mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla
taşıtan kavramı, şebekenin 3. Taraf erişimine
açıldığı tarihte şebekenin işleyebilmesi ve
ticaretin zenginleştirilmesi açısından olmazsa
olmaz önem arz ederken, günümüz koşullarında
tahsisatın alt akış istasyon verilerine
dayandırılarak yapılmaya başlamasıyla
şebekenin işlemesini sağlayan en önemli unsur
olmaktan ziyade sadece ticaretin
zenginleştirilmesini sağlayan bir unsur olma
hüviyetine bürünmüştür.
ŞİD mevzuatının ve teknik altyapının geldiği son
noktada iletim operatörü artık taşıtanı tek
muhatabı olarak kabul etmek zorunda değildir.
İletim operatörü iletim hizmetini taşıtanlarla
birlikte direkt olarak serbest tüketici
konumundaki son kullanıcılara da verebilecek
durumdadır. Dolayısıyla taşıtanın tek muhatap
kabul edildiği mevcut piyasa kurgusu yerine
serbest tüketicilerin de muhatap kabul edildiği
yeni bir piyasa kurgusuna geçilmesinin faydalı
olacağı düşünülmektedir.

Bunun sonucu olarak oluşturulan tahsisat
mekanizması sadece üst akış istasyonlarından
gelen ölçüm verilerini dikkate almaktaydı. Üst
akış istasyonunda ölçülen değer bu istasyonu
kullanan taşıtanlar arasında bu taşıtanların bir
gün öncesinden bildirdikleri tüketim tahminleri
nispetinde pay ediliyordu. Alt akış
istasyonlarındaki ölçüm verilerine dayalı gerçek
tahsisat ise, alt akış istasyonlarının ölçümünden

2.
Yeni Piyasa Kurgusu İçin Gerekli
Değişiklikler:
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a.

Temel Değişiklikler:

Bunun için birincil (4646 sayılı Kanun) ve
ikincil (ŞİD) mevzuatta düzenlemeler
gerekmektedir.

Ş İD me vzuat ı nda da düzenl e mel er
gerekmektedir. Taşıyıcının serbest tüketicilere
iletim faturası düzenleyebilmesini sağlayacak
mevzuat değişikliği gerekmektedir.
Yeni piyasa kurgusunda her gün gaz satmak
isteyen taşıtanlar satmak istedikleri gazın
miktarını ve fiyatını iletim operatörüne
bildirecek, gaz satın almak isteyen taşıtanlar ve
serbest tüketiciler de taleplerini yine iletim
operatörüne bildireceklerdir.






c.

Taşıtan Yükümlülükleri:

d.

Ticaret Kurgusu:

Taşıyıcı her gün satış tekliflerini EBT yoluyla
edinecektir. Satış teklifleri havuzdan günlük
piyasaya satmak veya sözleşmeli müşterilere
satmak için bildirilebilir. Taşıyıcı ayrıca her gün
alış taleplerini de EBT yoluyla edinecektir. Alış
talepleri de havuzdan günlük piyasadan almak
veya sözleşmeli tedarikçiden gaz almak üzere
olabilir. Günlük piyasa için havuza gönderilen
satış teklifleri en ucuzdan en pahalıya doğru
listelenerek EBT’ye kayıtlı tüm serbest
tüketicilerin ve taşıtanların erişimine açık hale
gelecektir. Belirli bir serbest tüketiciye veya
taşıtana imzalanmış bir sözleşme çerçevesinde
gaz satışı yapmak için bildirilen teklifleri ise
havuz için gönderilen satış teklifi listesinde yer
almayacaktır.

Serbest Tüketici Yükümlülükleri:

Taşıyıcı yeni piyasa kurgusu çerçevesinde işlem
yapmak isteyen serbest tüketiciyi Elektronik
Bülten Tablosu’na (iletim operatörü ile hizmet
alanlar arasında internet aracılığıyla bilgi
paylaşımını sağlayan platform), kısaca EBT’ye
kayıt edecektir. Bunun için serbest tüketiciden
beklenenler:


Serbest tüketici olduğunu tasdikleyen
belge

Yeni piyasa kurgusu kapsamında taşıtanların
tabi olacağı bazı düzenlemeler:

Taşıtanlar ŞİD Bölüm F ve G
kapsamındaki yükümlülüklerine yerine
getirmeye devam edeceklerdir.

Kapasite rezervasyonu yapma
yükümlülüğü kalkacaktır.

Kapasite tarifesi kalkacaktır.

İletim operatörünün gelir ihtiyacını
belirleyen gelir tavanının tamamı hizmet
bedeli üzerinden karşılanacaktır.

Bir giriş noktasındaki satış teklifleri bu
giriş noktasındaki azami kapasiteden fazla
ise en elverişsiz tekliften başlayarak azami
kapasite üzerinde kalan teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çıkış noktasının azami kapasitesi
üzerindeki talepler de işlem
görmeyecektir.

Yeni Kanun taslağında iletim operatörü ile
imzalanan ve iletim operatöründen hizmet
alabilmeyi sağlayan Standart Taşıma
Sözleşmesinin imzalanmasını Taşıtanlarla
sınırlayan madde kaldırılmıştır. Bununla birlikte
Kanunda iletim hizmetinin direkt olarak serbest
tüketicilere de verilebilmesine engel teşkil
edecek hükümler incelenmelidir.

b.



Teminat
Dağıtım şirketinden alınan ve serbest
tüketicinin verisini EBT’ye göndereceğine
dair teyit belgesi
Fatura adres bilgisi
Günlük gaz talebi bildirmesi (opsiyonel)
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Bu bilgileri edindikten sonra iletim operatörü her
gün günlük talep tahmini yapacaktır. EBT
aracılığıyla gelen günlük talep, tahmini talepten
az ise eksik miktar kadar dengeleme gazı alımı
yapılacaktır. Dengeleme gazı fiyatı alımı yapılan
dengeleme gazının, temin edildiği taşıtanların
miktarları ile ağırlıklandırılmış fiyatı olacaktır.
EBT aracılığı ile iletilen satış teklifleri, tahmini
talebi karşılamıyorsa ilave satış teklifi
istenecektir.





Serbest tüketici isterse günlük piyasadan o gün
satış tekliflerinde yer alan fiyatlar üzerinden gaz
alımı yapabilecektir. Bunun için iletim
operatörüne havuzdan gaz almak üzere talep
bildirmek zorundadır. Veya serbest tüketici
sözleşme imzalamış olduğu bir taşıtandan da bu
taşıtanla anlaştığı fiyat üzerinden gaz alımı
gerçekleştirebilir. Bunun için iletim operatörüne
ilgili taşıtandan gaz almak üzere talep bildirmek
zorundadır. Serbest tüketici hiç talep
bildirmemişse gaz teminini dengeleme gazı
fiyatı üzerinden dengeleme gazı edinerek
giderecektir.

satış işlemi gerçekleşir.
ithalatçı veya üretici, havuz için satış
teklifi verebilir. Bu teklifin fiyat ve
miktarı şeffaf olur. Bu gaz için talepte
bulunan olursa satış işlemi gerçekleşir.
İthalatçı veya üretici, bir toptancı veya
ithalatçıya gaz satmak için satış teklifi
verebilir. Böyle bir teklifte gaz satılacak
toptancı veya ithalatçı da belirtilir. Bu
teklifin miktarı şeffaf, fiyatı gizli olur. Bu
gaz için ilgili toptancı veya ithalatçı talep
miktar bildirirse satış işlemi gerçekleşir.
Bundan sonra toptancı veya ithalatçı da

1)
başka bir toptancı veya ithalatçı belirterek
satış teklifi verebilir. Bu teklifin miktarı şeffaf,
fiyatı gizli olur.
2)
Veya serbest tüketici belirterek satış
teklifi verebilir. Bu teklifin miktarı şeffaf, fiyatı
gizli olur.
3)
Veya havuz için satış teklifi verebilir. Bu
teklifin fiyat ve miktarı şeffaf olur.

Satış tekliflerinde miktar ve fiyat yer alacaktır.
Alış taleplerinde ise sadece miktar belirtilecektir.

Havuza en erken alış talebinde bulunanlar en
uygun fiyattan gaz alma şansına sahip
olacaklardır. Toptancı veya ithalatçı havuzdan
gaz alabilir. Bu gazı satış teklifi vererek
satabilir. Havuz için verilen satış teklifleri en
ucuzdan pahalıya doğru sıralanır. Bu tekliflerin
sıralandığı liste şeffaf olarak EBT’ye kayıtlı tüm
serbest tüketicilerin ve taşıtanların erişimine
açılır. Havuzda satış işlemi gerçekleşen satış
teklifi listeden çıkarılır.



f.

Taşıtanın da serbest tüketiciler gibi günlük
piyasadan veya sözleşmesi olduğu diğer bir
taşıtandan veya dengeleme gazı piyasasından
gaz satın alması mümkün olacaktır.
e.

Teklif Bildirimi:

ithalatçı veya üretici, bir serbest tüketiciye
gaz satmak için satış teklifi verebilir.
Böyle bir teklifte gaz satılacak serbest
tüketici de belirtilir. Bu teklifin miktarı
şeffaf (EBT’ye kayıtlı tüm serbest
tüketicilerin ve taşıtanların erişimine
açık), fiyatı gizli olur. Bu gaz için ilgili
serbest tüketici talep miktarı bildirirse

Dengesizlik:

Serbest tüketicinin, ithalatçının, toptancının ve
üreticinin dengesizliği toplam giriş ve çıkış farkı
alınarak değil, giriş noktasındaki programı ve
tahsisatı farkı ile çıkış noktasındaki programı ve
tahsisatı farkı ayrı ayrı baz alınarak hesaplanır.
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Serbest tüketici program bildirirse havuzdan
veya direk olarak toptancı, ithalatçı veya
üreticiden gaz alabilir. Çıkış noktasındaki çekişi
programından fazla olursa programı kadar gazı
eşleştiği fiyat üzerinden, fark gazı dengeleme
gazı fiyatı üzerinden ilgili taşıtana taşıyıcı
üzerinden öder. Fark gaz için ayrıca taşıyıcıya
negatif dengesizlik cezası öder.

Giriş noktasındaki girişi programından az olursa
programı kadar gazı teklif ettiği fiyat üzerinden
ilgili taşıtandan taşıyıcı üzerinden tahsil eder,
fark gazı dengeleme gazı fiyatı üzerinden bu
gazı sisteme bırakan taşıtana taşıyıcı üzerinden
öder. Fark gaz için ayrıca taşıyıcıya negatif
dengesizlik cezası öder.

Çıkış noktasındaki çekişi programından az
olursa programı kadar gazı eşleştiği fiyat
üzerinden ilgili taşıtana taşıyıcı üzerinden öder,
fark gazı dengeleme gazı fiyatı üzerinden bu
gazı kullanan taşıtandan taşıyıcı üzerinden tahsil
eder. Fark gaz için ayrıca taşıyıcıya pozitif
dengesizlik cezası öder.

g.

Fatura:



Satış faturası da iletim faturası da EBT
üzerinden çıkarılabilecektir.
Satış faturası havuzdan alınan, sözleşmeli
alınan veya dengeleme gazı olarak alınan
gazın bedelini içerecektir.
İletim faturası hizmet bedeli, dengesizlik
cezası ve düzenleme cezasını içerecektir.
T ahsi lat i şl eml er i ni T akasbank
yürütecektir.





Serbest tüketici program bildirmezse çektiği
gazın tamamını dengeleme gazı fiyatı üzerinden
ilgili taşıtana taşıyıcı üzerinden öder.



3.
Yeni Piyasa Kurgusu İle Edinilecek
Kazanımlar:

Dağıtım şirketinin çekiş miktarı, EBT’de tanımlı
serbest tüketicilerin miktarının ölçüldüğü alt akış
istasyon verisi ilgili üst akış istasyonu çekiş
miktarından çıkarılarak bulunur.
Serbest tüketicinin çekiş verisi dağıtım
şirketinden EBT’ye ulaşmamışsa serbest
tüketicinin çekişi (bu serbest tüketicinin
ölçümünün yapıldığı alt akış istasyon verisi sıfır
kabul edilmek suretiyle) dağıtım şirketinin çekiş
miktarına eklenir. Dağıtım şirketinin ağırlıklı
ortalama alım fiyatı EBT’de günlük yayımlanır.
Dağıtım şirketi bu fiyat üzerinden hem kendi
serbest tüketicilerine hem de verisini
göndermediği serbest tüketicilere fatura keser.
İthalatçının veya üreticinin giriş noktasındaki
girişi programından fazla olursa programı kadar
gazı teklif ettiği fiyat üzerinden, fark gazı
dengeleme gazı fiyatı üzerinden ilgili taşıtandan
taşıyıcı üzerinden tahsil eder. Fark gaz için
ayrıca taşıyıcıya pozitif dengesizlik cezası öder.
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Liberal piyasaya tam geçişin (tedarikçi
seçme) sağlanması: Mevcut piyasa
kurgusunda alıcılar ve satıcılar arasındaki
tüm
fiyatlar
şeffaf
olarak
ilan
edilmemektedir. Daha ziyade satıcılar
kendi portföyüne uygun alıcıları seçmeye
çalışmaktadırlar.
Liberal
piyasanın
olmazsa olmazı tedarikçi seçme imtiyazını
mevcut
piyasa
kurgusu
alıcılara
tanımamaktadır.



Arz güvenliği ve talep güvenliğinin
garanti altına alınması: Yeni piyasa
kurgusu ile alıcıların tedarikçi seçme
imtiyazı kazanması mümkün olacak,
böylelikle arzın talebi takip ettiği değil,
talebin arzı takip ettiği bir piyasa
kurgusuna geçiş kolaylaşacak, bu da talep
güvenliğinin oluşmasını sağlayacaktır.
Talep güvenliğinin sağlanması ve yeni
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piyasa kurgusu ile kurulacak ticaret platformu
sayesinde
üreticilerin
ürünlerini
piyasa
mekanizmaları
çerçevesinde
sunabilmeleri
sağlanacak, dolayısıyla üreticilerin piyasa
katılımları kolaylaştırılmış olacaktır. Bu da arz
güvenliğini güçlendirmiş olacaktır.




hükümler taşıtanlar ve dağıtım şirketleri
için de konulabilir.)

Doğal gaz piyasasının hub olmasının
sağlanması:
Üreticilerin
piyasa
katılımlarının kolaylaşması ile hem yerel
piyasaya hizmetin sunulacağı yerel hub
(talebin baskın olduğu) hüviyeti, hem de
küresel piyasalara hizmetin sunulabileceği
küresel hub (arzın baskın olduğu)
hüviyetine erişilmiş olacaktır.
Anlık gelmeyen veri sorununun çözümü:
Alt ve üst akış istasyonlarının verisinin
EBT’ye aktarımından dağıtım şirketi
sorumlu olduğu için ve serbest tüketicinin
çekiş verisi dağıtım şirketinden EBT’ye
ulaşmamışsa yeni piyasa kurgusu bu
durumun yükünü dağıtım şirketine
yansıttığı için (kısım 1.6.’ya bakınız) yeni
piyasa kurgusu ile dağıtım şirketinin bu
verileri
EBT’ye
göndermesinin
sağlanması
için
gerekli
yaptırım
oluşturulmuş
olacaktır.
(Dağıtım
şirketinin gerekli veri akışını sağlaması
için dağıtım şirketlerinin ve taşıtanların
belirlenecek ortaklık payı çerçevesinde
ortaklık kurmalarının zorunlu hale
getirilmesi de başka bir çözüm olabilir.
Çünkü mevcut durumda dağıtım şirketinin
veri akışını tam sağlamamasından dolayı
taşıtanın uğradığı zarar dağıtım şirketine
yansıtılamamaktadır. Aralarında ortaklık
ilişkisi olursa dağıtım şirketinin de veri
akışının tam sağlanmamasının olumsuz
sonuçlarından etkilenmesi sağlanmış
olacaktır. Kaldı ki Kanunda dağıtım
şirketleri ile belediyeler arasında ortaklığı
zorunlu kılan hükümler mevcuttur. Benzer



Dengeleme gazı piyasasına geçişin
hızlanması: Kesintisiz veri akışının
sağlanması ile dengeleme piyasasına geçiş
de hızlanacaktır.



Ticaret
Olanaklarının
Geliştirilmesi:
Dengeleme gazı piyasası ile ticaret
platformunun entegrasyonu sağlanmış
olacak, iki ayrı hizmet tek bir platformdan
(EBT’den) verileceği için efektivite
artırılmış olacak, serbest tüketicilerin
internet
vasıtasıyla
gaz
tedariğini
gerçekleştirebilmeleri sağlanmış olacak,
böylelikle
gaz
temini
etmeleri
kolaylaştırılmış olacaktır.



Son kaynak tedarikçisi sorununun
çözümü: Yeni piyasa kurgusu ile serbest
tüketicilerin havuzdan günlük piyasadan
veya dengeleme gazı piyasasından gaz
alımı yapabilmeleri mümkün olacağı için
son kaynak tedarikçisi ihtiyacı ortadan
kalkacaktır.



Dağıtım şebekesi mevzuatının da ŞİD
mevzuatı kapsamında düzenlenmesi:
Dağıtım şebekeleri ve iletim şebekesinin
tek mevzuat ile (ŞİD ile) düzenlenmesi
mümkün olacaktır. Dağıtım şebekelerini
düzenlemek için ayrı ikincil mevzuatlar
oluşturma
gereksinimi
ortadan
kalkacaktır.

Summary:
When Turkish natural gas market was first
openned to 3rd Party Access in 2004,
transmission service was given to only shippers.
Main reason was data of only upstream
measurement stations were considered in
allocations (upstream station data was
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distributed to shippers proportional to their
demands), since upstream stations were the
boundry of responsibility area of transporter.
And shipper was assigned and expected to
follow downstream station data and conduct to
transporter. With improvements in legal
framework and technical infrastructure,
downstream station data started being
considered in allocations. Therefore need for
help of shipper to operating network decreased.
Transporter now became capable of giving
service to not only shippers but also eligible
customers. This means market structure can be
changed to inlude eligible customers as
customers of transmission service.







Modifications Required For New Market
Structure:












Regulations in primary (Law) and
secondary (network code) legislations is
required.
Shippers to sell will inform transporter of
their offers of price and volume. Eligible
customers and shippers to buy will inform
transporter of their demand volumes.
Expectation from eligible customers: bid
bond, confirmation from distiributer that
downstream station data will be sent to
transporter, address info for bill, daily
demand (optional), confirmation of
eligibility.
There will be no capacity reservation
requirement. High price offers to sell at
entry points and demands at exit points
beyond maximum allowable capacity of
these entry and exit points will not be
taken into consideration.
Offers to sell and demand requests may
aim both pool of daily market or
contracted long term sale. Offers to sell
sent for pool of daily market will be listed
from cheapest to most expensive and will
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be transparent. Offers to sell sent for
contracted long term sale will be listed
seperately and will not be transparent.
Transporter will make daily demand
forecast. If daily demand is less than daily
demand forcast, balancing gas will be
bought. If offers to sell is less than daily
demanfd forecast, additional offers will be
requested.
Shippers to buy and eligible customers
may buy gas from pool of daily market,
contracted long term sale or balancing
market. May resell this gas by sending
offers.
Earliest demand will have right to buy
cheapest offer to sell. Offer sold wil be
taken out of list of pool of daily market.
Imbalance of shippers and eligible
customers will be difference between
program and allocation at entry or exit
point, rather than difference between total
inlet and outlet. Shippers and eligible
customers pay for program amount over
price of pool or contracted price and pay
for negative imbalance amount over
balancing gas price to transporter.
Shippers and eligible customers are paid
for program amount over price of pool or
contracted price and are paid for positive
imbalance amount over balancing gas
price by transporter.
If shipper or eligible customer does not
send demand for pool of daily market or
contracted market, they take all their gas
as balancing gas.
If distribution network operator does not
send data of downstream station to
transporter, downstream station data is
allocated to distribution company (both
operator and trader of distirbution
network).
Both transmission bill and sale bill will be
sent by a single platform (Electronic
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Bulletin Board of transporter).
All collecting among transporter, shippers
and eligible customers will be made by a
national conciliation bank.



Benefits Of New Market Structure:













Transition to fully liberal market:
Choosing supplier will be provided.
Security of demand and security of
supply: Demand will follow supply rather
than supply will follow demand. This will
help security of demand. As a result,
participation of suppliers to the market
will be promoted. Market mechanisms will
be more effective. This will help security
of supply.
Transition to a hub: Participation of
suppliers will help development of both a
local hub (demand is dominant) and
global hub (supply is dominant).
Providing an uninterruptible data
transfer: Since distribution company is
responsible from transfering downstream
station data to transporter, sanction
(allocating unsent data to distribution
company) set by new market structure
forces distribution companies to provide
uninterrupted data flow.
Speeding of transition to balancing gas
market: Solution of uninterrupted data
flow problem will speed up transition to
balancing gas market.
Improving trade opportunities: Balancing
gas market and trade will be integrated in
a single platform (Electronic Bulletin
Board of transporter), increasing
effectivity. Gas procurement for customers
will be eased.
Solution of last resource supplier: Since
eligible customers will be capable of
procuring gas from daily market or
balancing gas market, there will nomore
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be need for last resource supplier.
Network codes of transmission and
distribution networks will be integrated.

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU :
EXCEL TABANLI BİR ELEKTRİK FİYAT MODELİ

Barış SANLI

B

u makale, Türkiye’de elektrik fiyatları
nasıl oluşuyor, yap işlet devretler
devreden çıkarsa fiyatlar ne olur,
rüzgarın tam estiği dönemle hiç esmediği dönem
arasında fiyat farkı nedir gibi sorulara hızlı ve
gerçeğe yakın cevap arayanlar için hazırlanmış
olan Excel Tabanlı bir fiyat modelini
anlatmaktadır.

modellere de ihtiyaç vardır. Eğer kompleksiteyi
modellemekte başarısız kalınacaksa, daha ana
hatlara bağımlı kavramsal modeller faydalı
olacaktır. Bu yazıdaki model böyle bir modeldir.
Model kısaca, piyasa içi ve piyasa dışı
üreticilerin marjinal maliyetlerinden bir arz
eğrisi hesaplayıp, bunu istenen talep noktası ile
kesiştirerek bir fiyat hesaplıyor. Burada
hesaplanan fiyat, Uzun Dönemli Marjinal
Maliyet mantığına göre hesaplanan fiyattır.
Temelde eğitimsel olarak kullanılması
planlanmıştır.

Fiyat Modeli
Ekonomi kuralları gereğince fiyat arz ve talebin
kesiştiği noktada oluşur. Bu makale için bu
basitleştirmeyi yapmak çok önemlidir. Çünkü
gerçek anlamda Türkiye elektrik piyasasının
modellenmesi için ne ekonometrik modeller ne
de yapay sinir ağları yeterli olmayacaktır.

Uzun dönemli marjinal maliyetlerde, bankalara
ödenecek kredi ödemeleri de teklifin fiyatının
içine dahil edilir. Gerçek piyasa işletiminde, bu
her saat bu şekilde olmamaktadır. Katılımcılar
bazı saatlerde bu marjinal fiyatların altında,
sadece işletme ve yakıt giderleri ile de çalışmak
isteyebilirler. Buna da kısa dönemli marjinal
maliyet diyoruz. Kısa dönemde bu fiyat kabul
edilebilir olsa da, uzun dönemde yatırımın geri
dönüşü de hesaba katılmalıdır.

Özellikle elektrik piyasasında “kıyma makinesi”
mantığı ile veriyi işleyip model yapma mantığı
fazlaca rağbet görmektedir. Ama sisteme bir
adım geriden baktığınızda, çok iyi okul mezunu,
çok zeki insanların her birinin ayrı teklif setleri
verdiği bir piyasada, piyasa hareketleri birkaç
denklem veya desene
oturtulamaz. Bunun bir
istisnası vardır ki, o da tüm bu
tacirlerin hepsi benzer
modelleri kullanıyor veya
benzer kaynaklardan
besleniyorsa gerçekten de
hesaplanabilir bir desenden
söz edilebilir.
Bu karmaşıklık içinde, bir Tcetveli gibi kullanabilen

Şekil 1 – Ekonomik teoriye göre arz ve
talep eğrileri
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Bir diğer nokta ise arz
eğrisinin standart bir arz eğrisi
ol masına rağmen talep
eğrisinin dik bir doğru
olmasıdır. Şekil 1’de “S” ile
gösterilen eğri bir arz eğrisidir.
Elektrik modelinde üretimini
en düşük marjinal maliyetten
piyasaya sunanların arka
arkaya eklenmesi ile oluşur.
Fakat elektrik talebi esnek
değildir. Bu yüzden elektrik
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talebi Şekil 1’deki D1,D2 yerine düz bir çizgi
şeklinde oluşturulmuştur.
Önceki Çalışmalar

modelde de makrolar kullanılıyordu ve çalışması
biraz zaman alıyordu. Söz konusu model
üzerinden arz eğrisini dinamik olarak değiştirme
ve çalıştırma şansı yoktu.

2010 yılında bazı uzmanların, hangi tüketici
sisteme ne kadar yük getiriyor ve kim kimi
sübvanse ediyor soruları üzerine hem bir arz
hem de bir talep modeli tasarlanmıştı. Bu
modellerden arz eğrisi [1] ve talep profili [2]
çalışmaları önce Excel’de yapıldı. Bu iki

Yine de model çalışmaları açısından eğrinin
nasıl hareket ettiğini göstermesi, karbon
fiyatlarının etkisini göstermesi açısından oldukça
faydalı oldu ve bir çok sunumda da sonuçları
kullanıldı. Şekil 2’de söz konusu model
sonuçları gösterilmektedir.

Şekil 2 – İlk makro tabanlı arz modeli sonucu, Barış Sanlı

Söz konusu iki modelle yapılan çalışmalarda
çıkan fiyatlar başka çalışmalar ile yapılan
fiyatların uzağında çıkmamış ve en azından
kolay kullanılabilir bir fiyat modeli oluşmuştur.
Fakat model gerçeklikten biraz uzaktır.
Türkiye Elektrik Piyasasında Arz Eğrisi
Modelin doğru olmamasının altında yatan en
önemli sebep piyasanın aslında hibrit bir piyasa
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olmasıydı. Yani 2001 öncesi dönemde alım
garantileri ile sözleşmeleri gereği sürekli üretim
yapmak ve devlet kuruluşu TETAŞ’a satmak
zorunda olan, Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve
İşletme Hakkı Devri sözleşmeleri vardı. Bu
sözleşmeler(yani santraller) her gün mutlaka
üretim yapıyordu ve piyasa fiyatlarının üstünde
de olsa üretimleri ikili anlaşmalar ile güvence
altındaydı.

Diğer taraftan 2010’dan sonra giderek artan bir
yenilenebilir girişi de piyasayı etkilemeye başladı. İlk
etkileri 2012’de görülen rüzgar gibi kaynaklar,
2014’te elektrik fiyatlarında önemli bir etkiye sahip
oldular. Bir çok piyasa raporunda rüzgar konusundaki
öngörüler de yer alıyor.

Problemin çerçevesini çizersek; arz eğrisine hiç
katılmayan garantili kontratlar var, bir de
yenilenebilir alım garantileri kapsamında garantili
kontratlar var. Geri kalan üretim ise serbest piyasa da
ekonomik fiyat oluşum mekanizmaları ile oluşuyor.
Mevcut model Şekil-3’te gösterilmektedir.

Şekil 3– Türkiye Elektrik Piyasasında Fiyat Oluşumu, Barış Sanlı, 2014

ii.

Model Kabulleri
Model bir gerçekliğin kavramsallaştırılmış
halidir, dolayısıyla gerçek değildir. Fakat
gerçeğe atıfta bulunan kabulleri vardır. Bu
kabullerin bir kısmı gerçeğe yakın değerler, bir
kısmı ise bilinçli olarak gerçekle alakası
olmayan(ticari sır kapsamında olduğu için)
değerlerdir.
1.

a.

Fiyat oluşumu: Fiyat 3 parçadan
oluşmaktadır.Tüm hesaplamalar ABD $’ı
üzerinden yapılarak CP çalışma
sayfasındaki C22 hücresindeki kur ile
TL’ye dönüştürülmektedir.
Yatırım maliyeti:
i.

7 yıldan genç santraller için
kurulum maliyetini 7 yılda
ödeyebileceği düşünülerek
hesaplanan kWh başına kredi
ödemesine ayrılacak pay
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7 yıldan yaşlı santraller için
santralin tüm maliyetini geri
ödedeği öngörülerek yatırım
maliyeti 0 olarak alınır.

b.

İşletme maliyeti: İşletme maliyeti her bir
kaynak için Amerikan Enerji Bakanlığı
çalışmalarından derlenmiş, fakat santral
yaşlandıkça “ana” sayfasının
N106
hücresindeki “Degradation” eskime oranı
ile arttırılmıştır.

c.

Yakıt maliyeti: Mevcut piyasa yapısını
yansıtması açısından devletin Yi-YİD
santrallerine uyguladığı ve diğer
katılımcılara uyguladığı fiyatlar
ayrıştırılmıştır. Excel dosyasındaki
rakamlar gerçek değildir.Gerçek değerler
için internette araştırma yapılması
yeterlidir.

2.

Santral/Ünite kabulleri: Bu tip bir
modelde her bir ünite bazında marjinal
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fiyat hesaplanması gerekir. Bunun yerine
bir diğer kolaycılığa kaçarak, o sene için
devreye giren aynı yakıtı kullanan tüm
santraller tek bir üniteymiş gibi
değerlendirildi. Aynı yılda devreye alınan
tüm santrallerin aynı teknolojiye sahip
olduğu varsayıldı.
3.

4.

2.

Termik santrallerin gruplaması:Termik
santraller fiyat belirlemede özellikle baz
yükte etkili olduğundan, kontrol panelden
de görüleceği üzere 5 ayrı termik santral
vardır:
a.
EÜAŞ Linyitler: Yerli kömür
kullanır, performansları düşük
kabul edilmiştir.
b.
EÜAŞ Doğal gaz santralleri

CP: (Control Panel’in kısaltması) Tüm
girişler bu sayfaya yapılır. Dil ayarları,
emre amadelik kabulleri, kur, yakıt
fiyatları, talep çizgisinin keseceği nokta ve
sonuçlar bu sayfada gözükür. Bu sayfada
üç rakam hesaplanır:
a.

Marjinal Fiyat ve kırılımları (ilk
yatırım, işletme ve yakıt): Puant
değerinde oluşan fiyat kırılımı

b.

Marjinal Fiyat toplamı: Puant
değerinde oluşan marjinal fiyat
kırılımın toplamı

c.

Ortalama Fiyat: Tüm bir eğride
0’dan Puant’a kadar oluşan
ortalama fiyat hesaplanır.
“ana”: Tüm hesaplamalar kabuller bu
sayfadadır

c.

YİD/Yİ Doğal gaz santralleri:
yüksek çalışma saatlerine sahiptirler

3.

d.
e.

Yİ İthal Kömür
Serbest Üreticiler

4.

“dinamik_ana”: Bu sayfada “ana”’da
oluşan tablolar sütunlar haline getirilir

5.

nihaitablo: Grafik ve toplam sıralamanın
oluşturulduğuu sayfadır.

6.

“dil” : İngilizce ve Türkçe seçeneklerinin
“CP”:D1 hücresindeki değerlere göre
okunduğu çalışma sayfasıdır.

Sayısal Değerler: Tüm sayısal değerler
“ana” isimli çalışma sayfasında
mevcuttur. Bu çalışma sayfasında her bir
teknoloji bazında kurulum, işletme ve
yakıt maliyet hesaplama ve dönüşüm
tabloları bulunmaktadır.

Excel Dosyasının Yapısı

Kontrol Paneli : “CP” Sayfası

Excel dosyasında hiçbir makro veya güvenlik
sorunu oluşturabilecek izleme, kopyalama kodu
yoktur. Tamamen “rank” komutunu kullanarak
dinamik olarak hesaplama yapar. Intel Core i5
bilgisayarlarda sonuçları en geç 3 saniye içinde
gösterebilmektedir.

Kontrol panelinde 5 giriş noktası vardır. Bu
noktalar Şekil 4’te görülmektedir.

Excel Dosyası 5 çalışma sayfasından oluşur.
1.
Info: Burada kısaca dosyanın nasıl
kullanılacağı anlatılmaktadır.
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Şekil 3– Kontrol Paneli



Emre Amadelik: C6’tan C20’ye kadar
emre amadelik değerleri vardır.Kısaca o
teknolojiye sahip veya o cins santrallerin
yüzde kaç oranında devrede olduğu
buraya girilir.

Bazı Örnek Çalışmalar
Örnek 1: Türkiye’de 3000 MW rüzgarın esmesi
ve esmemesi arasındaki fiyat farkı nedir?
Cevap 1:



$/TL : Dolar/TL kuru



Devrede MW: Burada sadece YEK
Rüzgar(C25) ve YEK Güneş (C26)
değerleri girilir altındaki değerler
otomatik hesaplanır.



Yakıt fiyatları: G6’dan G10’a kadar yakıt
fiyatları girilir.



Puant: F14 hücresinde talebin arz eğrisini
hangi noktada kesmesi isteniyorsa o değer
girilir. Buradaki değere göre alt
satırlardaki fiyat hesaplamaları yapılır.



Dil Seçeneği: D2 hücresine 0 girilirse
sayfa Türkçe, 1 girilirse İngilizce olur. Bu
çalışmanın yapılmasındaki sebeplerden
biri de yabancı yatırımcılara da
anlaşılabilir bir araç sunmaktır.

Excel dosyamızda CP’de önce C19’a sıfır
değerini gireriz. YEK Güneş’i de sıfırlamamız
gerekir. C26’ya da sıfır değeri gireriz. Şekil
5’teki üst satırdaki görüntüyü elde
ederiz.Marjinal fiyat 20.3 krş/kWh olarak
gerçekleşir.
Ardından rüzgarı %100’e çıkarırız. Bunun içinde
C19’a 100% (İngilizce veya Türkçe sayı
formatına göre farklı) değerini gireriz. Marjinal
fiyat 19 krş/kWh olarak aşağı yönlü düşer.
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Şekil 5 – Rüzgarın estiği ve esmediği durumda oluşanfiyat (Üst satır rüzgar esmiyor, alt satır rüzgar esiyor)

Yani rüzgarın daha fazla devreye girmesi fiyatları düşürücü yönlü bir etki yapıyor ki, bu da
fiyatları 20.3 krş/kWh’den 19 krş/kWh’lere düşürdü.

Şekil 6- Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ve Sistem Marjinal Fiyatı (SMF)’nin Rüzgar ve yenilenebilir üretimi ile ilişkisi, EİGM
Piyasa Gözlem Raporu, Engin İlseven, Özgür Sarhan, Ömer Faruk Gümrükçü
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Gerçekte de fiyat düşüşleri görülmektedir.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü uzmanları
tarafından yayınlanan raporda, şekil 6’da
görüldüğü üzere rüzgar üretimi (kırmızı çizgi)
yukarı çıktıkca, sistem marjinal fiyatının (yeşil
çizgi) aşağı yönlü hareketi gösterilmiştir.

Sonuç
Elektrik piyasasındaki etkileri daha rahat
gözlemlemek isteyenler için gerçeğe yakın fakat
gerçeğin birebir aynısı olmayan modellerin
kullanılması da bir avantaj sağlayabilir. Daha
önceki modellerden farklı olarak bu model
aslında eğitim amaçlı olarak tasarlandı. Makro
barındırmaması, hem ingilizce hem Türkçe
olması sebebiyle de bir çok kişinin ilgisini çekti.
Bu modeli, Türkiye elektrik piyasasını sadece
bir arz/talep eğrisi olarak değil, hibrit yapısı da
göz önüne alarak, alım garantili 2001 öncesi
santraller ve Yenilenebilir alım garantilerini
(YEK) de aynı grafikte gösterebilen ve gerçek

Örnek 2: Türkiye de bugün 4000 MW güneş
panelimiz olsa idi, öğlen 12:00’de fiyatlar ne
kadar oynardı.
Cevap 2:
Yukarıdaki soruya benzer şekilde önce rüzgarı
%25 emre amadeliğe düşürerek, YEK Güneş
miktarını 4000 MW’a çıkarırız.

Şekil 7 – 4000 MW güneşin tam kapasite çalışması ile hiç çalışmaması arasındaki fiyat farkı

Önce güneş emre amadeliğini %0 yaparak, 19.3
krş/kWh fiyatı görürüz. Daha sonra da güneşi
100% yaparak, güneş panellerinin hepsinin
ürettiğini varsayarız. Fiyatın 18.5 krş/kWh
olarak gerçekleştiği görülür.

değerlendirilmesi gerekmektedir.
Modelin gelişimi devam etmekle birlikte, bazı
bilgisayarlarda yavaş çalışması durumunda
otomatik hesaplama kaldırılarak çalıştırılması
tavsiye olunur.

Peki fiyatlar ne den çok düşmedi? Sistem daima
marjinal santral olarak bir doğal gaz santralini
devreye almak durumunda, modelimiz uzun
dönem marjinal maliyeti aldığından bu rakam
yüksek çıkabiliyor. Ama bazı santraller sadece
nakit girdisi sağlamak için bu rakamın altında da
çalışabilirler ki gerçek hayatta bu şekilde olur.
yapıya yakınsayan bir çalışma olarak

Dipnotlar
[1] Türkiye Elektrik Arz Eğrisinin Modellenmesi,
Barış Sanlı, Mehmet Güler,
http://
www.barissanli.com/calismalar/2011/temmuz2011T ur ki ye E le k tr i k Ar zE g ri si n i n Mo d e l le n me s i bsanlimguler.pdf
[2] Türkiye Elektrik Profil Analizi , Barış Sanlı,
http://www.barissanli.com/calismalar/2012/bsanliTurkiyeElektrikProfilAnalizi.pdf
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ENERJİDE BÜYÜK RESMİ GÖRMEK : SİSTEM DİNAMİKLERİNE
GİRİŞ

Selahattin Murat ŞİRİN

N

eden bazı ülkeler diğerlerinden daha
gelişmiştir? İyi sonuçlar amaçlayan ve
kısa vadede olumlu sonuçlar yaratan
kararlar neden uzun vadede olumsuz sonuçlara
yol açmaktadır? Neden bazı ürünler piyasa
payını çok hızlı arttırırken, bazıları kısa sürede
piyasadan silinmektedir? Bu ve benzeri nice
soruyu cevaplayabilmek için sorunların temel
sebepleri anlayabilmek ve alternatif çözüm
önerilerinin etkisini değerlendirebilmek gerekir.
Ancak buradaki en önemli sorun, kullandığımız
yöntemlerin önemli bir kısmının resmin sadece
bir parçasını göstermesi ve tablonun bütünü
görülemediğinden genellikle yapılmak istenen
ile sonuçların birbirinden farklı olmasından
kaynaklanmaktadır. Peki, bize büyük resmi
gösterecek aracı nereden bulabiliriz?

farkeden Forrester, kontrol teorisini, işletmelerin
sorunlarını çözmek için kullanmaya başladı. Bu
başlangıç bugün Sistem Dinamikleri (System
Dynamics) olarak adlandırılan alanın doğmasını
sağladı. Forrester, 1958’de Harvard Business
Review’de yayımlanan “Industrial Dynamics”1
makalesi ile temellerini attığı bu alanı 1961
yılında yayımlanan “Industrial Dynamics”,
1968’de yayımlanan Principles of Systems”,
1969’da yayınlanan “Urban Dynamics” ve
nihayet 1971’de yayımlanan ve 1968’de kurulan
Roma Kulubü’nin temel çalışmalarından olan
“World Dynamics” kitapları ile geliştirme
imkanı buldu. Forrester’ın yanı sıra önemli diğer
düşünürlerinde katkılarıyla aradan geçen yarım
asırlık sürede sistem dinamikleri başta şirketler
olmak üzere kamu kuruluşları ve diğer
organizasyonlar tarafından politika analizi ve
kararların etkilerinin değerlendirilmesi için
vazgeçilmez bir araç haline geldi.

1956 yılında Jay Wright Forrester Massachusetts
Institute of Technology (MIT) Mühendislik
Fakültesi’ndeki görevini bırakarak Sloan İşletme
Okulu’na geçiş yaparken muhtemelen yeni bir
alan yaratacağının farkında değildi. Bilgisayarın
en temel parçası olan RAM’ın mucitlerinden ve
ilk animasyonun yaratıcısı olan bu dehanın
neden Sloan School of Management’a geçtiğine
dair anlatılan hikayede (kendisinden dinleme
şansım maalesef olmadı) bilgisayarlar üzerinde
daha fazla çalışmak istememesi nedeniyle farklı
bir alanda çalışmak için Sloan School of
Management’ı tercih ettiği söylenir. Aslında
mühendislikten işletmeye geçerek Forrester yeni
bir alanın doğuşunun da ilk adımını atmış
olacaktır. İşletme alanında karşılaşılan
sorunların mühendislikte karşılaştığı sorunlarla
temel olarak aynı dinamiklere dayandığını

Sistem Dinamiklerinin Temelleri
Sistem dinamikleri, isminin çağrıştırdığı
karmaşıklığın aksine, çok temel bir prensibe
dayanmaktadır. Özetle sistemik düşüncede
(systems thinking) olaylar davranışlar
neticesinde oluşur, davranışlar ise bir sistemin
sonucudur. Sistem ise insanların zihinsel
modellerine (mental models) dayanan ilişkiler
bütünüdür. Zihinsel modelleri ise insanların
inançları, değerleri ve çevresel algıları oluşturur.
Sonuç olarak, çok büyük ölçekte birbirini
sürekli besleyen dinamik bir süreç ortaya
çıkmakta ve bu içinde bulunduğumuz ve
aldığımız kararlar ile etkilenen bir sistemi yaşat-
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maktadır. Sistem dinamikleri bu prensipler
üzerine kurulu matematiksel bir değerlendirme
yöntemidir.

önemli ölçüde azalması ve finansal kriz sonrası
iflas etmesinin temel nedeni finansal kriz değil
azalan karlılık oranları ve iş imkanları
dolayısıyla yatırımcıların başka yerlere göç
etmesi ve bunun sonucunda insanların algıları ve
sistemde yaşanan değişiklik nedeniyle meydana
gelmiştir.

Sistem dinamiklerini anlamak için başlangıç
olarak “Kırık Cam Teorisi” güzel bir örnek
olarak verilebilir. Özellikle suçla mücadelede
geliştirilen bu teori kısaca şöyle özetlenebilir.
“Bir mahalleden geçerken bir iki evin camlarının
taşlarla kırıldığını varsayın. Eğer kimse bu
camları tamir etmez ise, camları kıranlar
kimsenin bir şey yapmadığını düşünecek ve bir
sonraki geçişlerinde daha fazla camı kırmaya
başlayacaklardır. Eğer camlar tamir edilemezse,
suça meyilli olanlar daha da ileri gidecek ve
sadece camları kırmakla kalmayıp daha fazla
zarar vermeye başlayacaklardır. Bu büyüyerek
suç döngüsü yaratacaktır.” Nitekim 1980’lerde
New York City’i saran suç dalgası, sadece
polisiye tedbirlerle değil, aynı zamanda ufak
tefek gözüken (mesela metro vagonlarının
boyanması ve yazılması, metro turnikelerinin
kırılması gibi) sorunlara derhal müdahale
edilmesi ile aşılabilmiştir.

Bu kısa örneklerden de görüldüğü üzere her
konuda karşılaşabileceğimiz “kısır döngü” veya
“erdemli döngü” bize orada etkileşimli dinamik
bir sürecin olduğunu ve sorunları çözmek için
büyük resme bakmamız gerektiğini
söylemektedir. Sistem Dinamikleri burada
devreye girmekte ve bize büyük resmi çizmemiz
için çok güzel bir tuval sunmaktadır.
Sistem dinamiklerinin temel iki analiz aracı
vardır. Bunlardan ilki nedensel-döngüler şeması
(causal loop diagrams) ve ikincisi akım/stok
şemasıdır (stock-flow diagrams). Bundan
s onr a ki böl ü ml er de d et a yl ı ol a r a k
açıklanacağından nedensel döngülerin ve akım/
stok şemalarını burada kısaca belirtmek yeterli
olacaktır. Nedensel döngüler şeması sistemi
oluşturan unsurları ve bunlar arasındaki ilişkileri
göstermeye yarayan bir haritadır. Stok-akım
şemaları ile sistemi kurmaya ve analiz etmeye
imkan tanıyan bir şemadır. Bunları birer örnekle
gösterecek olursak;

Bunu ekonomik bir örnekle pekiştirmek istersek,
mesela, bir mahallede yaşayan zenginlerin bir
kısmının başka bir mahalleye göç ettiğini
varsayalım. Zengin insanların göç etmesi
mahallenin vergi kaynaklarını ve mahalleye
ilişkin insanların algılarını değiştirmeye
başlayacaktır. Gelir kaynaklarının azalması ile
birlikte belediyenin sunduğu hizmetin kalitesi
düşecek, zenginlerin gitmesi ile birlikte mahalle
esnafının satışları azalacak ve emlak fiyatları
olumsuz etkilenmeye başlayacaktır. Bunun
akabinde kalanların bir kısmı daha göç etmeye
başlayacak ve bu bir döngü halinde mahalleyi
harabe bir hale getirinceye kadar (devlet
müdahalesi olmadığı varsayımı altında) devam
edecektir. Nitekim bir zamanlar ABD’nin en
kalabalık ve zengin şehirlerinden olan Detroit’in
2000 li yılların başından itibaren nüfusunun

Şekil 1 – Nedensel Döngü Şeması2
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Şekil 1’de Arz ve Talebe ilişkin bir nedensel
döngü şeması gösterilmektedir. Temel olarak arz
fiyatı belirler, fiyat karlılığı belirler ve karlılıkta
arz edilen miktarı belirler. Benzer şekilde
ürünün fiyatı ve ikame malların fiyatları ürünün
nispi fiyatını ve talep edilen miktarı belirler.
Talep ise ürünün fiyatını belirler. Bu süreç
iktisata giriş teorisinde gösterildiği gibi tek
seferlik değil, sürekli bir halde fiyatın arz ve
talebe göre değişmesi ve yarattığı “feedback” in
arzı ve talebi etkilemesi ile belirlenmektedir.
Şekil-2’de gösterilen stok-akım şeması ise bir
perakende satıcının envanter ve satışlarına
ilişkin modeli göstermektedir. Görüldüğü üzere Şekil 3 – Petrol Arzı 4
bir değişken birden fazla değişkeni etkilemekte
ve lineer olmayan pek çok geribildirim Şekil-3’te petrol arzına ve fiyat oluşumuna
mekanizması ortaya çıkmaktadır.
ilişkin bir model gösterilmektedir. Bu model
bize petrolün çıkarılması, çevresel ve
sosyal etkiler ve refah düzeyine ilişkin
konuları bir arada görme ve etkilerini
değerlendirme imkanı tanımaktadır.
Sonuç
Sistem dinamikleri enerji
politikalarına ilişkin hususların
değerlendirilmesinde çok önemli bir
araç olarak ön plana çıkmaktadır. Bu
yöntemin öğrenilmesi gerek kamu
kurumları gerekse özel sektörün karar
alma mekanizmalarına çok önemli
katkıda bulunabilir. Bu nedenle Bu ve
takip eden çalışmalarda bu yöntemin
temelleri ve enerji politikalarının analizi için
nası l kul l anı l abi l eceği göst er i l me ye
çalışılacaktır.

Şekil 2– Stok-Akım Şeması 3

Sistem Dinamikleri ve Enerji
Modern hayatın temel girdisi olan enerji sistem
dinamiklerinin en iyi uygulanabileceği
alanlardan biri olarak göze çarpmakta ve bu
konuda araştırmacıları cezbetmektedir. Nitekim
gerek Forrester gerekse sonraki düşünürler
çalışmalarının bazılarından enerji konusunu ele
almışlardır. Enerjinin ekonominin her noktası ile
bağlı olması, çok önemli çevresel etkilerinin
bulunması ve toplumun yaşayışını (şehirleşme,
ulaşım tercihleri vb) etkileyebilmesi nedeniyle
enerji ile ilgili hemen her politika sistem
dinamikleri analizi ile değerlendirilebilir. Mesela

Dipnotlar
[1]

[2]
[3]
[4]
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"Industrial Dynamics--A Major Breakthrough
for Decision Makers.", in: Harvard Business
Review, Vol. 36, No. 4, pp. 37–66.
http://www.exponentialimprovement.com/
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http://www.palgrave -journals.com/jors/
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NESNELERİN İNTERNETİ (NESNET)’NİN AKILLI ŞEBEKE
STRATEJİLERİNE ETKİLERİ
Barış SANLI
Murat ALANYALI

F

ırınların çalışma şekline göre, bir kısım
insanlar gelip ekmek alırken bir kısım
insanlar da evlerinde pişirdikleri
ekmekleri fırına, belediyenin belirlediği sabit bir
bedel üzerinden satmaya çalışmıyorlar. Son 10
yıl içerisinde hayatımızda olan ekmek pişirme
makineleri de fırınların işine son vermedi. Fakat
bazı şeyler değişti. Mesela fırınlara gittiğinizde
genelde 2 çeşit ekmek görürdünüz, şimdi ise çok
daha fazla ürün görebiliyorsunuz. Ayrıca
fırından alınan ekmeğin sunumu, ek hizmetler
(dilimlenmesi) gibi hizmetler devreye girdi.
Fakat bunlar ekmek makinelerinden dolayı mı
(tüketicinin çeşitlilik beklentisi) oldu, yoksa
fırıncıların iş modeli mi değişti?

Bu makalede sırası ile mevcut akıllı şebeke
stratejisi anlatıldıktan sonra enerji tüketimi
üzerine ilginç bir vaka çalışması olan Google
Nest baz alınarak, NesNet'in akıllı şebeke
stratejileri üzerine etkisi incelenecektir.
Akıllı Şebeke Stratejisi – Mevcut Durum
Akıllı şebeke stratejisi uzun süre akıllı sayaç
stratejisi ile karıştırıldı. Türkiye’de de sayaçları
değiştirince sistemin akıllı olacağı öne sürüldü.
Fakat akıllı şebeke kavramı bu tanımdan çok
daha büyüktür.
Sisteme niye akıllı diyoruz? Eğer hesap, bilgi
sayma fonksiyonları ise bunun yeni bir trend
olduğu iddia edilemez. Sistemin akıllı olmasını
temel sebebi, sistemin sensörler ağı vasıtasıyla
durumunun anlık olarak farkında(belirli
kararlılık ve kararsızlık parametrelerine göre
kıyas edebilmesi) olması ve kendisine verilen
talimatlar çerçevesinde sistemini aktif olarak
yönlendirebilmesidir.

Peki ekmek pişirme/yapma makinesi veya bir
ileri
boyutta,
tarifini
internetten
yükleyebildiğimiz, çamaşır makinesi gözü gibi
malzemeleri koyduğumuz ve istediğimiz saatte
bize sıcak ekmek verebilen bir makine
fırıncılığın sonunu getirir mi?
Aslında sorunun soyut hali şu: “Teknolojik bir
gelişme mevcut hizmetleri nasıl etkiler?”, bu
makale özelinde ise akıllı şebeke stratejilerine
etkisi ne olur?

Yani elektrik şebekesinin akıllısı, bir operatör
olmasa da, daha önce programlandığı veya inşa
edildiği
şekli
ile
mevcut
durumunun
farkındalığında olan ve sistemin kararlı
durumlardan uzaklaşması durumunda kararlı
duruma otomatik getirebilen; sistem kararlı
kaldığı sürece de optimizasyon uygulamaları ile
sistemi en ekonomik şekilde işletmeye çalışan ve
bunu yaparken tüm bağlantı noktaları ile de
etkileşime girebilme özelliğine sahip bir
şebekedir.

Nesnelerin interneti (NesNet), ayrıştırılmış
kimlikleri olan gömülü bilgisayar tabanlı
sistemlerin mevcut internet yapısı ile
bağlantılandırılmasıdır. Bazı hesaplamalara göre
insan nüfusunun 2 hatta 3 katı cihaz 2020 yılı
gibi internete bağlı hale gelecek. Fakat bu kadar
cihaz internete niye bağlanacak ve internette ne
yapacak?

59

Enerji Piyasası Bülteni Temmuz-Ekim 2014

Yeknesak bir stratejiden bahsedilemeyeceği için
akıllı şebeke stratejilerini voltaj seviyelerine ve
zaman
dilimlerine
göre
ayrıştırmak
gerekmektedir. Mesela voltaj seviyelerine göre:

her noktada iletişim kurduğumuz 15 milyon
nokta ile 5 milyon kişinin, 10bin taşıtın
elektriğini sağlıyoruz) gideceklerdir.
Akıllı şebeke stratejilerinde ilk adım olarak
herkesin sorduğu temel nokta : “Akıllı sayaç
yaygınlaştırma planı”’dır. Peki akıllı sayaç
yaygınlaştırma planı bizi ne kadar akıllı
şebekelere götürür? Bir kez daha hatırlamakta
fayda var. Akıllı sayaç ile dağıtım şirketi,
masasından tüketici sayacının tüketimini anlık
görecek, fatura ödenmediği zaman uzaktan
kapama yaparak nakit akışını, web sitesinden
fatura ödendiği anda uzaktan açarak da hizmet
kalitesini daha üst seviyeye çıkarmış olacaktır.

-Yüksek voltaj uygulamalarında (İletim):
Fiber optik altyapı ve yerinde hesaplama
yöntemleri ile olaylara anlık/otomatik müdahale
ve izleme sağlayan sistemler ile zaman-kritik bir
yönetim gerekirken,
-Orta ve düşük voltaj seviyelerinde hizmet
kalitesi, ekonomiklik ve diğer parametreleri
gözeterek, her zaman zaman-kritik olmasa da
milyonlarca noktaya dağılan bir şebekeyi etkin
izlemek ve yönetmektir. Bu yönetimde fiber
optik her zaman gerekli olmayıp, her türlü radyo
ve kablo ağ erişimi yeterli olacaktır.

Peki akıllı sayacın tüketiciye faydası ne olacak?
Tüketimini görecek, daha verimli olacak, şebeke
sinyallerine tepki verecek vs. gibi birçok pozitif
etkiler…

Zaman dilimlerine göre bakarsak:
-Günümüzde, bir teknolojilerin mevcut
olması yeterli olmamakta, uygulama ayağında
diğer teknolojik gelişmelere, ölçeklendirilmeye
ve ekonomikliğe ihtiyaç duymaktadır. ABD
hükümetinin ARPA-E projelerinden Akıllı
Kablo Şebekesinde(Smart Wire Grid) yük akışı
kablo üzerine takılan bir teçhizatla anlık olarak
değiştirilmekte, aynı şekilde önemli iletim
noktalarına orta kapasiteli depolama araçları
konulmaktadır. Yani teknolojiler mevcut
olmakla
birlikte
günümüzde
ölçeklendirilmemelerine rağmen zamanla şebeke
işletmesine çok ciddi katkıda bulunma
potansiyelini taşımaktadırlar. Bu da bugün
kararsız gördüğümüz sistem durumlarında bile
sistemi çalıştırmaya imkân verecektir. Ör: 100%
yenilenebilir gibi.
-Zaman ilerledikçe, teknoloji gelişiminin
getireceği en önemli sorunlardan biri de
kompleksitedir. Misal olarak dağıtım şirketleri
bugün ki iş tanımlarından (5 milyon kişiye
elektrik sağlıyoruz) çok daha farklı bir noktaya
(10bin elektrikli araca, 500 mikro şebekeye ve

Bu noktada asıl soru şu; pratikte tüm nesneler
internete bağlı ve haberleşiyorlarsa, akıllı sayaca
niye ihtiyaç var? Sadece fatura ve açma/kesme
için mi? Tüketici tüm evinin her noktasındaki
cihazlar ile evinin farkındalığını arttırdı ise,
bunu niye dağıtım şirketine açsın?
Silikon Vadisinin İlk Denemeleri
Akıllı şebeke sistemleri ilk defa önem kazandığı
zaman bu sistemlerle etkileşim tekelinin kimin
elindeolacağı bir tartışma konusu idi. Görünen
durum,
akıllı
cihazların
başka
sektör
uygulamaları ile etkileşmesinin kaçınılmaz
olduğuydu. Özellikle nihai tüketici ayağında,
silikon vadisi şirketleri için de bu sistemlerle
etkileşen uygulamalar önemli bir pazar
potansiyeli taşıyordu.
Aslında her şey Google, Microsoft gibi
firmaların enerji sektörüne ilgi duyması ile
başladı. Temel mantığında dijitalleşen dünyada
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elektrik dağıtım şirketlerinin atıl kalacağı
düşünülen
uygulama
ayağında,
tüketici
hizmetleri/yazılımları ile büyük bir pazara giriş
yapmak
vardı.
Böylelikle
yazılımdaki
tecrübelerini
tüketici
uygulamalarına
dönüştürebileceklerdi ki, enerji şirketleri bu
konuda tecrübeli değildi. Akıllı şebekeler
gelişince, tabii ki bir dijital veri üretilecek,
işlenecek ve tüketiciye servis kalitesi/çeşitliliği
olarak sunulacaktı. Google ve Microsoft renkli
gösterge panelleri ile (dashboard) ile uzun süre
ilgi çektiler fakat ana bir akım olamadılar.

Peki Google ve Microsoft gerçekten de elektrik
şirketleri için bir rakip miydi?
Verimsiz Elektrik Şirketleri
Temel ihtiyaç maddelerinden herhangi birinin
daha teknolojik araçlar kullanılarak sunulmasını
mı istersiniz yoksa sadece o maddelerin
aranıldığında erişiminizde olması yeterli mi?
Eski iş modeli mi yoksa yeni egzotik denemeler
mi? Elektrik için kaya gibi sağlam bir sistem mi,
dönüştürebildiğiniz çevrimiçi uygulamalarla
desteklenmiş bir sistem mi?

Microsoft Hohm 2009’da başladı, aslında ABD
Enerji Bakanlığı’ nın “Home Energy Saver”
enerji simülasyon aracı ile destekli çalışacaktı.
2010’da ödül de aldı. Fakat 31 Mayıs 2012’de
tüketici ilgisizliği sebebi ile proje rafa kaldırıldı.

David Raskin, Enerji Hukuku Dergisindeki
makalesinde dağıtım şirketlerinin çok temel bir
tezini çok açık bir şekilde belirtmiş: "... Enron ve
diğer müttefiklerinin geçen yüzyılın sonlarındaki
iddiası, elektrik şirketlerinin cansız, eski,
düzenlemelere
aşırı
odaklamış
şirketler
olduğuydu. Yeni girenler ise verimli, hareketli
ve elektrik şirketlerini daha çekici teklifler ile
ekonomik açıdan zorlayacaklardı. Fakat bu
öngörü nasıl neticelendi? Eski enerji şirketler
temel iş modellerini fazlaca değiştirmeden
rekabete uyum sağladılar. Düzenleyiciler bu iş
kolunun kamu yararına binaen desteğini
sürdürdü. ... Enron ise azıcık bir değer üretip
ortadan yok oldu."

Aynı
şekilde
Google
PowerMeter’da
“Google.org” tarafından 5 Ekim 2009’da
başlatılan fakat 16 Eylül 2011’de sonlandırılan
bir projeydi. Proje akıllı sayaçlar ile çalışarak
elektrik tüketimlerini takip edecek ve bu sayede
daha verimli enerji tüketimini dolayısıyla
tüketici faydasını hedeflemiş olacaktı.
İki proje de yazılım projesiydi. İki projenin de
görünmeyen en önemli bileşeni ölçek
ekonomisiydi. Çünkü enerji tüketimlerini analiz
edip sizlere bir kıstas kriteri sunarken elinde çok
miktarda veri olması gerekiyordu. Evde kaç kişi
var, enerji tüketim desenleri nasıl, evin ısısı çok
mu yüksek, gelir seviyesi gibi parametrelerin
kıyaslamalı değerlendirilmesine ihtiyaç vardı.
Bu değerlendirme için de çok fazla sayıda
benzer tüketicinin sisteme abone olması
gerekirdi.

Bu tartışma aslında kabadayılanan eski iş modeli
okulunun şirketleri için bir parça moral verici:
"Bu kadar önemli bir kamu hizmeti, ağırkanlı,
odaklı ve yavaş bir değişimle yönetilmeli". Fakat
Internet nesli bu eski ağır abileri rahat
bırakmıyor.
İşte bu noktada, büyük internet çağı şirketlerinin
başarısızlıkları ve eski iş modelinin kale gibi
sağlam olduğu noktada Nest, iş modeli olarak
çok çarpıcı bir örnek.

Görüldüğü üzere ilk dalga "akıllı şebeke tabanlı
sayaç" beklentileri, Google ve Microsoft gibi
firmalar için bile hayal kırıklıkları ile doludur.
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Diğer uygulamalara baktığımızda, aydınlatma,
ev araçları daha parçalı ve kontrolü nispeten
daha dağınıktır. Buna rağmen Nest' in kamera
firmasını almasında ikinci bir amaç daha var ki,
o da evlerin ikinci ihtiyacı olan güvenlik.
Dolayısıyla firma aslında muhtemel olarak
potansiyel hacmi en yüksek olan yeknesak bir
enerji kalemini hedeflemiş ve bunu enerji harici
en çok katma değer üretebileceği güvenlik
sektörü ile birleştirmeyi de planlamış
gözükmektedir.

Bir Termostat Hikayesi
Nest öğrenebilen termostat ("Nest"), elektronik,
programlanabilen ve kendi başına öğrenebilen,
kablosuz ağa bağlanabilen ve sizin ayarlarınızı
zamanla öğrenerek ısıtma ve sıcaklığı optimize
eden yeni nesil bir termostattır.
Nest' in mucidi olan Nest Laboratuvarları, 2010
yılında iki Apple mühendisi Tony Fadell ve Matt
Rogers tarafından kurulmuştur. Başlangıç
noktası ise Fadel’in mevcut termostatları
beğenmemesi ve yerine çok daha yeni ve güzel
bir tane tasarlamak istemesidir. 12 Şubat 2014'te
Google, Nest' i 3.2 milyar dolara satın almıştır.

Nest' in ısı, nem, aktivite ve ışık sensörleri
bulunmaktadır. Reklamlarında boş bir evi (boş
yere) ısıtıp soğutmayacağı söylenmektedir.
Evdeki enerji tüketiminizi de bilgisayardan
görebileceğiniz gibi, cep telefonu üzerinden
kontrol edebilme imkânlarını sunmaktadır.

Nest ilk yola çıktığında teknolojik bir termostat
gibi gözükürken, Nest Lab, alarm sistemleri,
arabalar, kameralar, duman algılama sistemleri,
çamaşır makinesi ve elektronik bileziklerle de
birlikte çalışmaktadır. İlginç olan Nest' in bir
kamera şirketini alarak enerji haricinde güvenlik
gibi diğer ilginç bir alana da kaymasıdır.
Görsel 2 – Nest’in hedeflediği enerji verimliliği

Nest web sitesinde çok ilginç bir grafik var ki
aslında tüm tezimizi de doğruluyor. Evinizdeki
enerjinin yarısı ısıtma/soğutma sistemlerinde
kullanılıyor ve doğru bir termostat ile tüketicinin
bu harcamasının %20’ sini azaltabileceği iddia
ediliyor.

Görsel 1 – Nest akıllı termostat

Nest' in hedeflediği pazar hacimli bir pazar.
Dünyadaki enerji tüketiminin %32si evlerde
tüketiliyor ve IEA ülkelerinde bu %40'lar
civarındadır. Bu enerji tüketiminin yarısı da alan
ısıtma, soğutma ve sıcak su için tüketilmektedir.
Yani dünya enerji tüketiminin belki
ulaştırmadan sonraki en önemli kalemlerinden
biri evlerdeki iklimlendirme uygulamalarıdır.

Görsel 3 – Nest’in evdeki iklimlendirme sistemleri ile
bağlantısı
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Bir diğer husus ise ev tipi iklimlendirme
cihazlarının hemen hemen çoğuyla çalışabildiği
iddia edilmektedir. Bağlantıların her biri ayrı
ayrı açıklanmış olmasına rağmen, Nest' in bir
“akıllı” sayaç bağlantısı yoktur.

devreden çıkararak. Yani NesNet' in ilk
müjdecileri, nihai tüketici için akıllı sayaç ve
akıllı şebeke uygulamalarının tahtını sarsıyor.
Diğer taraftan dağıtım şirketlerinin de bir üçüncü
yolu var. O da, beyaz eşya üreticilerinin
cihazlarının tüketici kontrolü ile kendi çalışma
önerileri ile daha “şebeke dostu” çalışmasına
yardımcı olabilir. Yani mesela bir “Verim++”
seçeneğinde sistem kombi veya klimayı, pik
zamandan 30 dakika önce daha fazla çalıştırarak,
pik zamandaki ilk 45 dakika da devre dışı
bırakabilir. Bu sayede çok az hissedilen bir
konfor farkıyla daha büyük bir tüketim
verimliliği sağlanabilir. Tabii tüm bu kurgunun,
gerçek zamanlı fiyatlama sisteminin devrede
olmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Enerjinin Yönetimi Tüketicide
İşte tüm tartışmanın gelip düğümlendiği nokta
burasıdır. Şu ana kadar gördüğümüz en yenilikçi
ve en etkili enerji tüketimi kontrol cihazlarından
biri sayaç ile haberleşmemektedir. Sadece bilgiyi
tüketici ile paylaşmakta, onu takip etmekte ve
bilgilendirmektedir. Akıllı ev ve enerji tüketim
uygulamalarında, doğal gaz veya elektrik
şirketinden bağımsız bir “Silikon vadisi” projesi!
Peki sayaç ne olacak? Sayaç daima olacak fakat
sorun da bu noktadadır. Sayaç teknolojisi ve
altyapısı konusunda ki ilerlemeler o kadar fazla
devlet desteği ve düzenlemesine muhtaç
gözüküyor ki, tüm bu haberleşme sistemlerinin
bir de evdeki cihazlar ile konuşması çok daha
fazla düzenleme ve standardizasyona muhtaçtır.

Sonuç
Silikon vadisinin başarılı firmaları ilk dalgada,
yazılım tabanlı akıllı şebeke uygulamaları ile
pazar girişi yapmak istemesine rağmen süreç
yürümedi.
Büyük
firmalar
projelerini
sonlandırmak zorunda kaldı.

Nest ise, Türkiye gibi ülkelere uygun olmamakla
birlikte, aslında beyaz eşya üreticileri -özellikle
hem kombi hem klima üretenler için- çok orjinal
bir çözüm platformudur. Sadece kombi ve
klimanın sıcaklık ölçerlerine yapılacak bir
bağlantı meseleyi çözecektir. Yani bu cihazlar
kendi ısı ölçerlerini kullanmayıp dışardan
bağlantı almayı seçecek şekilde ek bir çıkış
vererek
tüketicinin
enerji
kullanımını
yönetebileceklerdir.

Elektrik şirketleri ise daha standardize,
düzenlemeye endeksli ağırkanlı hareket ederek
aşama aşama akıllı şebeke planları kurmayı
planlarken, asıl savaşın kopacağı nihai tüketici
hizmetleri ve talep yönetimi gibi unsurlarda,
NesNet, sistemin gelişiminin geleceğini
etkileyecek bir ürün platformu olma yönünde ilk
hamleyi yaptı.
Öncelikle evdeki tüm elektrikli cihazların
konuşmasını
sağlayacak
ağ/protokol
gelişmelerini beklemek yerine, evde en fazla
tüketim kalemini kontrol eden noktadan başladı.
Bu da termostat'tı. Dağıtım şirketinden izin
almadan, ona bağlanmadan, verilerini onla
paylaşmadan,
internetle haberleşebilen,
tüketiciye %20 tasarruf sunan bir cihaz aslında

Tüm bu gelişmelerin hiç bir yerinde karmaşık ev
ağları, sayaç standartları, ev haberleşme
protokolleri vs. yok. Internete bağlanabilen,
kullanıcı dostu arayüzü ve üzerinde sensörleri
olan basit bir cihaz aslında “akıllı şebekelerin”
nihai tüketici için vadettiği her şeyi yapabiliyor,
üstelik enerji (elektrik+doğalgaz) şirketini de
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akıllı sayaç stratejilerini sorgulamamıza yol açtı.

sensör, akıl, farkındalık olacaksa, sayacın akıllı
olmasına niye ihtiyaç var ki? Artık merkezinde
akıllı sayaç olmayan bir akıllı şebeke stratejisine
ihtiyaç var.

Önümüzdeki dönemde ise, işlerin iyiden iyiye
dağıtım şirketlerinin kontrolünden çıkması
muhtemeldir. Evdeki cihazlar niye bir noktaya
bağlanmak zorunda kalsınlar ki? Bugün cep
telefonları, modemler evlerin önemli bir
bölümünde var ve hepsi de ev/mobil internetini
tüm kullanıcılara açabiliyorlar. Ev içi
haberleşme olarak düşük güçlü Bluetooth,
ZigBee
gibi
standartlarla
da
iletişim
uygulamaları oldukça popülerdir.
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Geleceği bilemeyiz fakat mevcut iş modelleri ile
devam edildiği öngörülürse:
-Enerjinin yönetimini tüketiciye veren
bilgisayar yazılımı tabanlı uygulamalar ve ev
kontrol donanımları ile, bilişim şirketlerinin
nihai tüketici savaşını kazanacağı,
-Elektrik
sistemlerinin
endüstriyel
bileşenlerinin, dayanıklılık ve hataya geçit
vermez olması gereken yönetim “aklını” ise
enerji şirketlerinin elinde tutacağı,
düşünülebilir.

7.
Google Nest web sitesi, https://nest.com/
thermostat/saving-energy/#we-didnt-thinkthermostats-mattered-either

Her halükarda NesNet, tüketiciyi elektrik
şirketlerinin “akıllı sayaç” stratejilerinden
koparmış görünüyor. Zaten evdeki her şey bir
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