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“ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME”  enerji piyasasına  

ve düzenlenmesine ilişkin makalelerinizi beklemektedir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ödenmemektedir. 

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

“ENERJİ PİYASASI BÜLTENİ’ne” Yazı Göndermek için… 
 

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

düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki 

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

oluşturulmuştur. Enerji piyasasıyla ilgilenenlerin bilgi dağarcığına katkıda bulunmak isteyen 

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

olabildiğince geniş kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaşabilme fırsatını da 

yakalamış olacaklardır. 

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

herhangi bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer verilmelidir. 

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

birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.  

http://web.enerjiuzmanlari.org/
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EDİTÖRDEN 

 

 

 

 

 

 

 

Merhaba Değerli Okuyucularımız, 

 

 
 Elektrikten petrole, yenilenebilir enerji kaynaklarından konvansiyonel enerji 

kaynaklarına, enerji ile ilgili  birçok farklı konunun bültenimizde ele alındığı bir yıl 

daha geride kaldı. Enerji kaynaklarının; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve 

çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet 

ortamında faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf enerji 

piyasalarının oluşması ve bunların toplumsal refahın artmasına katkı sağlayacak 

bir şekilde işlemesi hiç şüphesiz ki, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması 

bağlamında ehemmiyetini korumaya devam etmektedir. Bu bağlamda, enerji 

piyasalarının tüm paydaşlarına bültenimizde yayımlanmakta olan yazılar 

vasıtasıyla katkı sağlamak en büyük temennimizdir.  Enerjiniz hiç eksilmesin… 
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D 
oğal gaz tüketicileri için son derece 

önemli bir karar olan 28/12/2011 

tarihli ve 3603 sayılı Kurul Kararı 

(kısaca Karar) ile bağlantı tarifeleri, “iç tesisat 

proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye 

alma” bedelleri ve güvence bedelleri ile diğer 

bazı bedellere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu yazıda daha anlaşılır bir sınıflandırma 

içerisinde, sıklıkla sorulara konu olan ve 

uygulamada karşılaşılan birçok şikâyet konusu 

işlemde rehber niteliğinde olan bu Kararla 

ilgili bir kısım bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. 

 

1- Bağlantı İle İlgili Bedeller 

1.1 Aboneye Bağlantı Yapılması 

 

Konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan, 

“abone”1 olarak adlandırılan ve servis hattıyla 

şebekeye bağlanan tüketiciler sayaç dahil 

dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına 

bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, 

kontrol ve onay harcamalarının abone başına 

düşen payını ifade eden sabit bir bedel olan 

abone bağlantı bedelini (ABB) ödemektedir. 

ABB bağımsız bölüm sayısı (BBS) başına 

belirlenmekte olup ilk bağımsız bölüm için 315 

TL (2015 güncel değeri:393 TL2), ilave her 

BBS için ilave 260 TL (2015 güncel 

değeri:324 TL) olarak tespit edilmiştir. BBS, 

200 m2’ye kadar brüt alan için 1, ilave her 100 

m2 için ilave 1 olarak hesaplanır.  

 

İhaleli şirketlerden lisans yürürlük tarihinin ilk 

5 yıllık süresi içerisinde olan doğal gaz dağıtım 

şirketleri, lisanslarında belirlenen ABB’yi 

uygularlar. 

Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz 

kullanacak abonelere (MHA) münferit bağlantı 

yapılmayacak olması ve konutlarla aynı binada 

olmaları halinde mal ve hizmet üretim amaçlı 

doğal gaz kullanacak abonelere de yukarıdaki 

uygulama yapılır. 

 

Serbest tüketicilerin (ST) konutlarla aynı 

binada bulunması ya da aynı servis kutusundan 

bağlanması ve teknik olarak münferit hat 

yapılma zorunluluğu bulunmaması halinde de 

yine yukarıdaki uygulama yapılır.  

 

1.2 MHA’ya Münferit Bağlantı Yapılması 

 

Münferit bağlantı yapılan MHA, sertifika 

sahibi firmalara bağlantı yaptırabilir. Bu 

durumda dağıtım şirketinin bağlantı ile ilgili 

vereceği hizmetler için MHA’dan alacağı bedel 

(bağlantı hattı kontrol bedeli) ilk 100 metre 

için 260 TL (2015 güncel değeri: 324 TL) ve 

ilave her metre için 1,7 TL (2015 güncel 

değeri: 2 TL)’yi aşamaz. 

 

Bağlantı dağıtım şirketine yaptırılır ise 

uygulanacak bağlantı bedeli; bağlantı tipi, 

mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine 

göre belirlenecek olan bağlantı maliyetine %10 

ilave edilerek bulunan toplamı aşamaz. 

 

1.3 Serbest Tüketiciye Münferit Bağlantı 

Yapılması 

 

Bağlantı sertifikalı firmaya ya da dağıtım 

şirketine yaptırılabilir. Bedeller taraflar 

arasında serbestçe belirlenir. Dağıtım şirketi bu  

kapsamda eşit durumda olanlar arasında ayrım 

yapamaz,  talep edilmesi halinde bağlantı ile 

ilgili maliyetleri ispatla yükümlüdür. Tüketici 

sertifikalı firmaya da bağlantı yaptırabileceği 

hususunda bilgilendirilir. 

3603 SAYILI KURUL KARARI İLE BELİRLENEN  

                             BEDELLER ve UYGULAMA     

             Hasan ALMA 
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Sertifikalı firmaya yaptırırsa dağıtım şirketinin 

bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için 

ST’den alacağı bedel ilk 100 metre için 260 TL 

(2015 güncel değeri: 324 TL) ve ilave her 

metre için 1,7 TL (2015 güncel değeri: 2 

TL)’yi aşamaz. 

 

2-Güvence Bedeli 

2.1 Aboneler İçin Güvence Bedeli  

 

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri 

Hizmetleri Yönetmeliği (DMHY) Madde 39 

kapsamında (“Dağıtım şirketi, alacaklarını 

garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik 

sayaç kullanan abonelerden abonelik 

sözleşmesinin imzalanması sırasında bir 

defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli 

alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan 

abonelerden güvence bedeli alınmaz….”). 

Aboneler için güvence bedeli üst sınırları, 

yakıcı cihaz başına (adet veya konut üzerinden 

uygulanmak üzere) ayrı ayrı belirlenmiştir: 

Kombi 287 TL/adet (2015 güncel değeri: 357 

TL), Soba 287 TL/konut (2015 güncel değeri: 

357 TL),  Ocak-şofben için 70 TL (2015 

güncel değeri: 86 TL). Ayrıca merkezi sistem 

için 287 TL/BBS (2015 güncel değeri: 357 TL) 

güvence bedeli üst sınırı tespit edilmiştir. 

 

2.2 ST ile MHA’lar İçin Güvence Bedeli 

 

ST’ler ile MHA’lardan alınacak güvence 

bedeli için üst sınırı (GB), tüketicinin 2 (iki) 

aylık maksimum tüketimi karşılığı olmak üzere 

öngörülmüş olan ve Karar’ın 6 ncı maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan formüle göre 

hesaplanır. 

İç tesisat projesinin tadili halinde, güvence 

bedeli tadil yapılan cihaz için yeniden 

hesaplanır. Bu kapsamda cihaz sayısı 

değişmişse yeni sayıya göre, yenileme 

hallerinde kapasite farkına göre yeni tutar 

dikkate alınır. 

 

2.3- ST ve MHA Merkezi Sisteme Dahil 

Olur ve Ayrı Bir Yakıcı Cihazı Bulunmaz 

İse Güvence Bedeli 

Merkezi sistem için geçerli olan 287 TL/BBS 

(2015 güncel değeri: 357 TL) güvence bedeli 

ödenir. 

 

2.4- Teminat Mektubu Uygulaması 

2.4.1 Güvence Bedelini Teminat Mektubu 

Olarak Verebilme ve Nakit Teminatı 

Teminat Mektubu Olarak Değiştirme 

 

MHA ve ST’ler güvence bedeli olarak nakit 

yerine banka kesin teminat mektubu da 

verebilir. Güvence bedelini teminat mektubu 

olarak ödeme hakkı bulunan tüketicilerden 

güvence bedelini daha önce nakit olarak 

vermiş olanların, talep etmeleri halinde, nakit 

güvence bedelleri teminat mektubuyla 

değiştirilir. Değiştirme işlemi, nakit güvence 

bedelinin güncelleştirme formülü ile bulunan 

güncel karşılığı tutarında teminat mektubu 

verilmesi şartıyla ve güncelleştirilen nakit 

güvence bedelinin taksitler halinde (doğal gaz 

faturalarından en fazla altı ay içerisinde) 

mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.  

 

2.4.2 İlave Teminat Mektubu Talebi 

 

Güvence bedelini teminat mektubu olarak 

veren tüketiciler için dağıtım şirketi tarafından 

her yılın Ocak ayı içerisinde ilave teminat 

mektubu tutarı hesaplanır ve dağıtım şirketinin 

talep etmesi halinde, ilave teminat mektubu, 

ilgili tüketici tarafından bildirimi takip eden 

otuz gün içerisinde dağıtım şirketine sunulur. 

İlave teminat mektubu; daha önce ilave teminat 

mektubu sunmamış tüketiciler için teminat 

mektubunun sunulduğu tarihte, ilave teminat 

mektubu sunmuş olan tüketiciler içinse en son 

ilave teminat mektubunun sunulduğu tarihte 

geçerli olan tüm vergiler dahil perakende doğal 

gaz satış fiyatı ile hesaplamanın yapıldığı Ocak 

ayında ilgili tüketici için geçerli olan tüm 

vergiler dahil perakende doğal gaz satış fiyatı 

arasındaki farkın teminat mektubuna esas 

doğal gaz miktarına uygulanması suretiyle 

hesaplanır. 
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Nakit teminat için bu tarz bir teminat kontrolü 

ve ilavesi öngörülmemektedir. 

 

2.5 Güvence Bedelinin Güncellenmesi 

 

05/03/2003 tarihinden sonra güvence bedeli 

alınan müşterilerden, sözleşmesi sona eren 

veya mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile 

değiştirilenlerin, dağıtım şirketinde bulunan 

güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması 

ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin 

güncelleştirilmesi şartıyla, talep tarihinden 

itibaren beş gün içerisinde kendisine veya onun 

yetkili temsilcisine iade edilir. Güncelleştirme 

için, sonlandırma endeksi (aboneliğin sona 

erdiği günün içinde bulunduğu aydan iki 

önceki aya ilişkin açıklanmış olan Tüketici 

Fiyat Endeksi -TÜFE), giriş endeksine 

(aboneliğin başladığı günün içinde bulunduğu 

aydan iki önceki aya ilişkin açıklanmış olan 

TÜFE) bölünür ve bulunan değer girişte tahsil 

edilen güvence bedeli tutarı ile çarpılır. Bu 

işlem, her ay açıklanan TÜFE değişim oranının 

güvence bedeline uygulanması ile 

matematiksel olarak aynı anlama gelmektedir.  

 

3- İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test 

ve İşletmeye Alma Bedeli 

 

İlk tesis sırasında ve iç tesisat tadilinde bu 

bedel uygulanır. Bedelde adı geçen işlemler bir 

bütün olarak ele alınmaktadır ve sayaç tipine 

göre farklılaştırılmıştır. Kolon hattı (bina hattı) 

ile ilgili bedel ise proje başına bedeldir. Bu 

bedel, iç tesisat sertifikası sahibi kişilerce 

dağıtım şirketine ödenir (iç tesisatla ilgili 

dağıtım şirketi tarafından verilen hizmete 

mukabil). İlk kontrolde uygunluk alamayan 

tesisat için ikinci ve üçüncü kontrolde azami 

olarak bedelin yarısı alınabilir. Daha fazla 

kontrol gerekir ise bedel alınamaz.  

 

Önemle vurgulanmalıdır ki bu bedel doğrudan 

müşteri tarafından ödenmez. Dolayısıyla 

DMHY Madde 38 uyarınca (“İlk abonelikten 

sonra aynı adreste yapılacak tüm yeni abonelik 

işlemlerinde ise; doğal gazın kullanıma 

açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi 

adına çalışan sertifikalı şirketlerce kontrol 

edilmesinden sonra yapılır. …”) yapılan 

kontrolde veya periyodik kontrolde bedel 

alınamaz. Belirlenen bu bedeller dışında, iç 

tesisat sertifikası sahiplerinden başkaca bir 

bedel de alınamaz.  

 

4 Diğer Bedeller 

4.1- Mekanik Sayacın Ön Ödemeli ile 

Değiştirilmesi 

 

Mekanik sayacın yerine ön ödemeli sayaç 

(DMHY Madde 40/3: “….Bağımsız bölüm 

maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da 

bunların yetkili temsilcilerinin yazılı talebi ve 

dağıtım şirketinin onayı ile, dağıtım şirketi 

tarafından mevcut mekanik sayaç ön ödemeli 

sayaç ile değiştirilebilir….”) takılması 

suretiyle yapılacak değişimin bedeli 122 

TL’dir (2015 güncel değeri: 153 TL).  

 

4.2 Sayaç Açma Kapama Bedeli 

 

DMHY Madde 45 kapsamında, yalnızca sayaç 

kaparken uygulanmak üzere 21 TL’dir (2015 

güncel değeri 26 TL). 
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BAĞLANTI, GÜVENCE, ÖN ÖDEMELİ AYAÇ DEĞİŞİM, SAYAÇ AÇMA-

KAPAMA BEDELLERİ TUTAR (TL) 

ABONE BAĞLANTI BEDELİ (TL) 
393 

İLAVE ABONE BAĞLANTI BEDELİ (TL/100 m2) 
324 

İLK 100 METRE İÇİN ABONE BAĞLANTI BEDELİ (TL) 
324 

İLAVE HER 1 METRE İÇİN BAĞLANTI BEDELİ (TL) 
2 

GÜVENCE BEDELİ KOMBİ (TL/ADET) 
357 

GÜVENCE BEDELİ SOBA (TL/KONUT) 
357 

GÜVENCE BEDELİ MERKEZİ SİSTEM (TL X BBS) 
357 

GÜVENCE BEDELİ OCAK VE/VEYA ŞOFBEN (TL ) 
87 

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ DEĞİŞİMİ (TL) 
153 

SAYAÇ AÇMA - KAPAMA BEDELİ (TL) 
26 

    

İÇ TESİSAT PROJE ONAY, KONTROLÖRLÜK, TEST VE İŞLETMEYE 

ALMA BEDELİ TUTAR (TL) 

SAYAÇ TİPİ   

G4, G6 (TL/Adet) 26 

G10, G16, G25 (TL/Adet) 48 

G40, G65, G100 (TL/Adet) 97 

G160, G250, G400 (TL/Adet) 148 

G400 den büyük (TL/Adet) 148 

Kolon Hattı (TL/Proje) 26 

EK: 2015 YILI BEDELLERİ 

Dipnotlar: 
1 Doğal gaz piyasası mevzuatında abone kelimesi bazen 
tüm tüketicileri kastedecek şekilde de kullanılmaktadır. 
 

2 Karardaki bütün bedeller 2012 için geçerli KDV hariç 
bedellerdir (Madde 11). Takip eden yıllar için TÜFE ile 
güncelleme yapılması öngörülmüştür (Madde 10). 2015 
için geçerli bedeller Ek’te verilmiştir. 
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B 
ilindiği üzere 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu (Kanun) elektrik 

dağıtım şirketlerinin denetimine ilişkin 

olarak iki ayrı hüküm barındırmaktadır. 

Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası “…

Kurum dağıtım faaliyetlerini yönlendirir, izler 

ve denetler….” hükmünü içermekte iken aynı 

Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası “…

Bu Kanun kapsamında tanımlanan elektrik 

dağıtım şirketlerinin denetimi ise Bakanlık 

tarafından yapılır.” hükmünü içermektedir. 

 

Yukarıda anılan iki hüküm çerçevesinde bir 

çok tartışma yaşanmış dağıtım şirketlerinin 

denetimi konusunda yetkinin Bakanlıkta mı 

yoksa EPDK’da mı olduğu hususunda farklı 

görüşler ileri sürülmüştür. 

 

Kanunda yer alan söz konusu hükümler alt 

düzenleyici işlemlere nasıl yansımıştır? 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 54 

üncü maddesinin üçüncü fıkrası “(3) Kanun 

kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım 

şirketlerinin ilgili mevzuat kapsamındaki 

faaliyetleri ile uygulamalarının periyodik 

inceleme ve denetimi, Bakanlık tarafından 

yapılır. Ancak, periyodik inceleme ve denetim 

dışında, Kurum tarafından gerekli görülmesi 

halinde, Kanunun 9 uncu ve 16 ncı maddeleri 

çerçevesinde, dağıtım şirketlerinin ilgili 

mevzuat kapsamındaki faaliyetleri ile 

uygulamalarının inceleme ve denetimi, Kurum 

tarafından yapılabilir.” hükmünü, 

 

Elektrik Piyasasında Dağıtım Ve Tedarik 

Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliğinin 

altıncı maddesi ise “(1) Başkan, resen ya da 

Daire Başkanının talebi üzerine, 5 inci 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

veya gerçekleşebileceğinin araştırılması için 

inceleme yapılmak üzere Daire’yi 

görevlendirir. İnceleme, Kurum personeli 

vasıtasıyla yürütülür. İhtiyaç duyulması 

halinde diğer kamu kurum veya 

kuruluşlarından, yapılacak incelemede 

görevlendirilmek üzere personel talep 

edilebilir. 

 

(2) Birinci fıkra kapsamında inceleme 

yapmakla görevlendirilen personel, 

görevlendirildiği tarihten itibaren en geç onbeş 

gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri, 

ilgilinin açıklamalarını ve konu hakkındaki 

kendi görüşlerini içeren inceleme raporunu, 

Daire’ye iletir. Gerek görülmesi halinde bu 

süre, Daire Başkanı tarafından onbeş gün daha 

uzatılabilir. Hazırlanan rapor, Daire tarafından 

gerekli görülmesi halinde, ilgili mevzuat 

kapsamında işlem yapılmak üzere Denetim 

Dairesine gönderilir. 

 

(3) Başkan, gerekli görmesi halinde, birinci 

ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaksızın 

doğrudan soruşturma açılması için Denetim 

Dairesini yetkilendirebilir. 

 

(4) Bu madde kapsamında yürütülecek olan 

soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, hizmetin 

durdurulmasına yol açabilecek herhangi bir 

durumla karşılaşılması veya kaynak ya da 

varlık aktarımı gibi telafisi imkansız bir  

durumla karşılaşılması riskinin tespit edilmesi 

halinde, durum rapora bağlanır ve söz konusu 

rapor  ivedilikle Kurula sunulur. Kurul 

tarafından, soruşturmanın sonuçlanmasına 

kadar geçici olarak her türlü tedbir alınmasına 

karar verilebilir.” hükmünü, 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİ İNCELEME VE DENETLEME YETKİSİ            

             

                Hacı Yusuf ÇINAR 
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Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin 

İncelenmesi Ve Denetlenmesine Dair 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkraları “(1) Şirketlerin periyodik olarak 

inceleme ve/veya denetimi belirli sürelerde, 

belirlenmiş konularda ve yılda en az bir kez 

yapılır. 

 

(2) Bakanlığın gerek gördüğü durumlarda veya 

başvuru üzerine kapsamı Bakanlık tarafından 

belirlenen kısmi incelemeler ve denetimler 

yapılabilir.” Hükmünü ve aynı Yönetmeliğin 7 

nci maddesinin birinci fıkrası “(1) Şirketlerin 

incelenme ve denetimi yetkisi Bakanlığa 

aittir….” hükmünü, 

 

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin 

İncelenmesi Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ’in 

25 inci maddesinin birinci fıkrası “ (1) 

Bakanlık tarafından EPDK’ya gönderilen 

inceleme ve denetim raporu makul bir süre 

içerisinde EPDK tarafından ilgili mevzuat 

kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

Raporun sonuçlandırılmasına ilişkin olarak 

ilave incelemeye gerek görülmesi halinde, bu 

inceleme EPDK tarafından ayrıca 

gerçekleştirilir.” hükmünü, içermektedir. 

 

Bilindiği üzere Yönetmelikler kanunların 

uygulanmasını sağlamak ve göstermek üzere 

çıkarılırlar. İdari işlem olmaları hasebiyle de 

hukuka uygunluk karinesinde faydalanırlar. Bu 

minvalde, yukarıda sayılan hükümler 

incelendiğinde çıkan sonuçları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 

Genel sonuç: Elektrik dağıtım şirketlerinin 

inceleme ve denetimi konusunda Bakanlık ve 

EPDK ayrı ayrı yetkilidir. Zira hem Bakanlık 

hem EPDK ikincil mevzuatta kendisini yetkili 

gören hükümlere yer vermiştir. 

 

Alt sonuçlar: 1) Elektrik dağıtım şirketlerinin 

periyodik inceleme ve denetimi konusunda 

Bakanlık yetkilidir. 

 

2) Elektrik dağıtım şirketlerinin periyodik 

olmayan kısmi inceleme ve denetimi 

konusunda Bakanlık yetkilidir. 

 

3) EPDK, elektrik dağıtım şirketlerini her 

zaman inceleyebilir ve denetleyebilir. 

 

Sonuç olarak aksi yönde bir mahkeme kararı 

olmadığı ya da mevzuat değişikliği 

yapılmadığı taktirde ikincil mevzuatta yer alan 

hükümler çerçevesinde elektrik dağıtım 

şirketlerini inceleme ve denetim konusunda 

Bakanlık ve EPDK’nın ayrı ayrı yetkili 

olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 
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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? 

 

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? 

 

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? 

 

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. 

 

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.  

 

Yeknesak bir stratejiden bahsedilemeyeceği 

için akıllı şebeke stratejilerini voltaj 

seviyelerine ve zaman dilimlerine göre 

ayrıştırmak gerekmektedir. Mesela voltaj 

seviyelerine göre: 

NESNELERİN İNTERNETİ (NESNET)’NİN AKILLI ŞEBEKE STRATEJİLERİNE 

ETKİLERİ   

           

          Barış SANLI, Murat ALANYALI 
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 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. 

 

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 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. 

 

Peki akıllı sayacın tüketiciye faydası ne 

olacak? Tüketimini görecek, daha verimli 

olacak, şebeke sinyallerine tepki verecek vs. 

gibi birçok pozitif etkiler... 

 

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, elektrik dağıtım şirketlerinin atıl 

kalacağı düşünülen uygulama ayağında, 

tüketici hizmetleri/yazılımları ile büyük bir 

pazara giriş yapmak vardı. Böylelikle  
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

Görüldüğü üzere ilk dalga "akıllı şebeke 

tabanlı sayaç" beklentileri, Google ve 

Microsoft gibi firmalar için bile hayal 

kırıklıkları ile doludur.  

 

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? 

 

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." 

 

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. 

 

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.   
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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 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.  

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.  

 

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. 

 

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.  

 

Resim 1 – Nest akıllı termostat 

Resim 2 – Nest’in hedeflediği enerji verimliliği 
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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.  

 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

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 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. 

 

Resim 3 – Nest’in evdeki iklimlendirme sistemleri ile 

bağlantısı 
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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.  

 

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 

akıllı sayaç stratejilerini sorgulamamıza yol 

açtı. 

 

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.  

 

İletim ayağında ise yeni bir gelişme yok gibi 

gözükse de, aslında depolama sistemleri ArGe' 

sine yapılan yatırımların 5 seneye kadar 

getireceği sarsıcı dalga, yük akışını dinamik 

olarak değiştirebilen sistemler, PMU' lar ile 

değişen bir işletme mantığı var.  

 

Tüketici 10 yılda bir kez değişecek olan 

sayaçlar ile, ortalama 2 yılda bir değişen bilgi 

sistemleri arasında kararını çok büyük 

ihtimalle bilgi sistemlerinden yana verecektir. 

Bu da sayaçların bile ev ağları ile 

haberleşeceği günlere işaret ediyor olabilir.  

 

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.  

 

Her halükarda NesNet, tüketiciyi elektrik 

şirketlerinin “akıllı sayaç” stratejilerinden 

koparmış görünüyor. Zaten evdeki her şey bir 

sensör, akıl, farkındalık olacaksa, sayacın akıllı 

olmasına niye ihtiyaç var ki? Artık merkezinde 

akıllı sayaç olmayan bir akıllı şebeke 

stratejisine ihtiyaç var. 
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Introduction: 

 

S 
ince the ratification of European Coal 

and Steel Community Treaty (ECST) in 

1951, economic and political integration 

among European countries have created the 

biggest economy in the world. Despite the 

problems European Union is struggling in re-

cent years, integration process paved the way 

for significant developments in economic, so-

cial and political realms. Among those areas,  

economic integration has been the primer driv-

ing force of the whole integration process nota-

bly in finance and trade, and integration or in-

creased cooperation in the other areas have 

followed economic integration process. 

 

Despite the profound integration in some areas, 

one cannot claim that economic integration has 

been achieved in all sectors. Even though ener-

gy sector was the starting point of European 

integration process (1951 ECST, and European 

Atomic Energy Community Treaty in 1957), a 

common energy policy has not been estab-

lished, and member states still design   their 

own policies. On the other hand, European Un-

ion is developing new strategies to deepen inte-

gration in energy sector among member states, 

and increase cooperation with neighboring 

states and third countries.  

 

In this respect, this study is trying to answer 

the impact of European Integration process on 

energy policies by looking at the impact of in-

tegration process on energy foreign direct in-

vestment (FDI) inflows. This study used a two 

stage approach in answering this question. 

First, the determinants of total FDI inflows and 

energy FDI inflows are discussed by using 

fixed-effects model to analyze OECD coun-

tries. Secondly, total FDI inflows and energy 

FDI inflows are analyzed using six CEE coun-

tries that became EU member in 2004.   

 

FDI Inflows and Regional Integration: 

 

Foreign Direct Investment (FDI) is defined as 

an “investment by a company in a country oth-

er than that in which the company is based; an 

instance of this; (also) the total amount of in-

vestment in any one country by companies 

from abroad; abbreviated FDI” in Oxford Eng-

lish Dictionary1. OECD describes FDI as an 

investment that “reflects the objective of estab-

lishing a lasting interest by a resident enter-

prise in one economy (direct investor) in an 

enterprise (direct investment enterprise) that is 

resident in an economy other than that of the 

direct investor” 2.  FDIs are long-term invest-

ments seeking profits by participating in the 

management of a company in a foreign coun-

try, and it has become an important source for 

technology transfer, economic growth and de-

velopment (Ali & Guo, 2005; Management, 

2010). Even though, the literature also stresses 

the negative impacts of FDI inflows in host 

countries, it is acknowledged that the contribu-

tions of FDIs in economic growth outweigh its 

disadvantages (Janicki & Wunnava, 2004).  

Therefore, many countries try to attract FDI 

inflows by providing incentives and creating a 

conducive environment for investments via  

social and economic reforms (Brenton & Mau-

ro, 1999; Schneider & Frey, 1985). 

 

Despite the extensive research for the determi-

nants and effects of FDIs in the literature, there 

has not been a consensus on the specific 
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variable impacts on FDI inflows due to the dif-

ferent theories focusing on different aspects of 

FDI flows (Twimukye, 2006).  On the other 

hand, the determinants discussed in the litera-

ture can be grouped under four categories: 1) 

Economic Growth, Business Environment and 

Economic Stability, 2) Institutions and Political 

Stability, 3) Human and Social Capital, and 4) 

Country-Specific Characteristics. The first 

group of indicators refers to the economic and 

business variables that affect FDI decisions of 

the investors. Since investors seek to gain profit 

for long-term, business environment indicators 

such as interest rate, labors costs, tax rates, in-

flation rate, economic growth and market size, 

are estimated to have a major impact on invest-

ment decisions. Institutions and political stabil-

ity refers to the quality of institutions, legal 

framework to protect rights, and political stabil-

ity in a country. Although the impact varies 

among countries,  these factors in the host coun-

tries have  been estimated to have significant 

impact on FDI inflows (Biswas, 2002). Human 

and social capital refers to the social institu-

tions, culture and traditions, and the quality of 

the workforce. Finally, country-specific charac-

teristics refers to the variables that are country-

specific such as resource endowment, proximity 

to larger markets, infrastructure etc. (Biswas, 

2002) 

 

Moreover, it has been extensively discussed in 

the literature and widely accepted that elimina-

tion of barriers that prevent the free flow of cap-

ital, labor and goods, and increasing economic 

integration among countries creates a promoting 

environment for FDIs (Brenton & Mauro, 

1999). In this respect, European Union integra-

tion process has provided significant empirical 

research opportunities regarding the impact of 

integration process (both horizontal and vertical 

integration) on investments within EU member 

countries and among other countries. By reduc-

ing barriers to access markets, the integration 

process resulted in a huge increase in trade and 

overall FDI flows among member states. How-

ever, industry-specific FDI inflows or outflows 

vary among countries due to the industry and 

country characteristics, and there are some stud-

ies that stress the impact of integration process 

varies among industries. 

 

3. Empirical Analysis and Results  

  

a. Empirical Methodology  

 

This study aims to discuss the impact of Euro-

pean Union integration process on the energy 

FDI inflows to Central and Eastern Europe 

(CEE) countries. As mentioned above, Europe-

an Union has not established a supranational 

energy policy, yet energy has been a major driv-

er in the first stages of integration process, and 

energy has been a major area EU is trying to 

cooperate with neighboring countries and third 

countries. Secondly, CEEC countries have re-

ceived EU treatment almost at the same time. 

Therefore, it is much easier to observe the im-

pact of EU policies on these countries contrary 

to countries such as Turkey or Norway of which 

have “special relations” with EU for a long-

time. Among CEE countries that joined EU in 

2004, six OECD members (Poland, Czech Re-

public, Estonia, Hungary, Slovakia, Slovenia) 

were selected due to availability of data.  

 

In this study,  fixed-effects model which is used 

to determine the impact of variables that vary 

over time while time-invariant variables are 

included in the constant term, allowing us to see 

the effect of time-variant variables on the de-

pendent variable is used to evaluate the impact 

of integration process.  One of the advantages 

of  the fixed-effects estimation technique  is the 

reduction of omitted-variable bias and the sam-

ple-selection bias by including the country-

specific effects in constant rather than assigning 

them to the error term (Biswas, 2002).  

To assess the impact of EU membership on en-

ergy FDI inflows to CEE countries, an invest-

ment model based was derived in line with the 

discussions in the literature. According to this  
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model, general and energy FDIs are a function 

of previous year’s GDP Growth rate, inflation 

rate, real interest rate and change in the unit 

labor cost.  

 

1) Energy FDI Inflows (egwfdigdp) /GDP |  

Total FDI Inflows /GDP (fdiinflowgdp) 

 

2) GDP Growth Rate (gdpgrowth) : It is mostly 

discussed in the literature that, higher GDP 

growth has a positive impact on FDI inflows 

(%).Thus a positive relationship between FDI 

and GDP growth  is expected (Janicki & Wun-

nava, 2004) 

 

3) Inflation Rate (inflation): Inflation rate sig-

nals the macroeconomic stability of the country. 

Thus, we may expect a negative relation be-

tween FDI inflows and inflation rate.  

 

4) Real Interest Rate (rint): Real interest rate 

signals the macroeconomic stability of the 

country. On the other hand, it also shows the 

minimum expected return from the investment. 

Thus, it is expected that real interest rate and 

FDI inflows has a negative relation. 

 

5) Change in Unit Labor Cost (unitlaborc~t) : 

As an input, it is expected that a positive change  

in unit labor cost may have a negative impact 

on FDI inflows. But, as discussed by Janicki 

and Wunnava, the impact of change in labor 

costs depend on the industry, and it is more 

likely that FDI inflows to labor intensive indus-

tries may be affected adversely by this change

(Janicki & Wunnava, 2004). 

 

6) Eumembership : It is expected that EU mem-

bership has a positive impact on the FDI in-

flows.  On the other hand, the impact of Euro-

pean Union membership is vague due to the 

long time required to receive this treatment. 

Therefore, we take into account of EU’s official 

announcement in 1997 for the next stage of en-

largement for CEE countries and enlargement 

in 2004 to see the impact of these treatments on 

FDI inflows.  

 

Table 1-3 summarizes descriptive statistics and 

balance checks for covariates. As shown in Ta-

ble 3, some covariates are statistically different 

before and after the EU accession process starts.   

Table 1. Descriptive Statistics for OECD countries 
  
    Variable | Obs       Mean   Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
fdiinflowgdp | 599   4.088207   5.897542       .001     74.752 
egwfdigdp    | 406   1.65e-09   5.61e-09  -7.39e-09   8.60e-08         gdpgrowth    

| 643   2.792213   3.045698  -14.07228   11.73637 
inflation    | 643   5.028363    10.7648  -6.381516   137.9649 
realintere~e | 501   4.716808   3.681313  -11.84288   17.89869 
unitlaborc~t | 580   4.300939   9.460363  -6.941413   88.83971 

   Table 2. Descriptive Statistics for CEE countries 
  
    Variable |  Obs       Mean  Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
fdiinflowgdp |  112   4.767812  3.522354       .586     20.634 
   egwfdigdp     78   3.54e-09  1.01e-08  -4.43e-09   8.60e-08 
   gdpgrowth |  111   3.611399  3.691335  -14.07228   11.73637 
   inflation |  111   7.742645  8.210322  -1.378936   37.23404 
realintere~e |  101   4.780069  4.363678  -11.84288   15.31637 
unitlaborc~t |  107   6.457521  7.023231  -6.522867   35.33553 
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b. Results: 

Table 4 analyzes the impact of European Union 

membership on total FDI inflows with lagged 

effects and expectation effects. We see a lagged 

statistically significant negative impact of Euro-

pean Union membership on total FDI inflows 

after third year they joined the EU in 2004. This 

effect also continues in the fourth year after 

they joined EU.  Contrary to total FDI inflows, 

we do not observe a statistically significant im-

pact of EU Accession and EU membership on 

energy FDI inflows as shown in Table 5 and 

Table 6. Our findings support studies that indi-

cate energy FDI inflows are more affected by 

country-specific characteristics.  

 

Figure 1 shows the overlay of FDI inflows to 

CEE countries. The graph also supports our 

findings regarding the impact of EU 

membership on total FDI inflows. One of the 

our major drawback of our study is that the 

lagged variables also conflicts with the global 

financial crisis started in the late 2007 that hit 

European Union member states very hard, even 

to an extent that the existence of EU and Euro 

has started to be questioned. Therefore, we 

cannot separate the impact of financial crisis 

and the lagged effect of EU membership in this 

context. 

 

 

Table 3. Balance Check for variables 

Variable 
EU 

Accession 

Mean Difference 
(Before - After Acces-

sion) 

Standard 
Error 

T-test 
P-

Value 

 
Ksmir
nov P-
value 

FDI Inflow 2004 -.3746 .6731 -.5565 .5791 .2339 

Energy FDI Inflow 2004 0.000 0.000 .916 .3658 .97786 

GDP Growth Rate 2004 -1.065 0.868 -1.227 0.223 0.171 

 Inflation 2004 14.169 2.967 4.776 0.000 0.000 

Real Interest Rate 2004 6.293 5.255 1.198 0.235 0.015 

Change in Unit Labor 
Cost 

2004 6.893 1.130 6.101 0.000 0.000 

FDI Inflow 2004 -1.944 .643 -3.020 .0036 .00312 

Energy FDI Inflow 2004 0.000 0.000 -2.293 .0246 .1190 

GDP Growth Rate 2004 -3.413 1.023 -3.335 0.002 0.001 

 Inflation 2004 24.023 5.720 0.200 0.000 0.000 

 Real Interest Rate 2004 10.991 12.846 0.856 0.399 0.164 

Change in Unit Labor 
Cost 

2004 13.198 1.888 6.991 0.000 0.000 

Figure 1- FDI Inflows % of GDP in CEE countries,     
     Source : OECD 

Figure 2-  Energy FDI Inflows as % of GDP, Source : 
      OECD 
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4. Conclusion :  

 

European Union integration process has created 

world’s largest economy, and member states 

gained from integration process to a great ex-

tent. One of the significant contributions of this 

process to the member states economies is the  

 In creasing inflow of FDIs which are stable and 

helps countries in technology transfer, econom-

ic growth and development.  

 

In this study, we tried to answer how energy 

FDI inflows are affected by European Union 

integration process by looking at six CEE coun-

tries which started EU negotiations in 1997 and 

became EU member in 2004. Our findings sug-

gest that European Union integration process 

after 2004 had a negative impact on total FDI 

inflows, on the other hand we could not sepa-

rate the impact of financial crisis and the lagged 

impact of EU membership given our context in 

this article.   

Table 4. Fixed Effect Model Estimates for Total FDI Inflows % of GDP in CEEC 1993-2011 
Dependent Variable : FDI Inflow as a % of GDP 
European Union Membership :2004 

European 
Member-
ship  
Starts 

(2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2003) (2002) (2001) 

  fdiinflow
gdp 

fdiinflow
gdp 

fdiinflow
gdp 

fdiinflow
gdp 

fdiinflow
gdp 

fdiinflow
gdp 

fdiinflow
gdp 

fdiinflow
gdp 

L.gdpgro
wth 

0.00783 0.00733 -0.0145 -0.0411 -0.113 -0.00319 0.0173 0.0257 

  (0.129) (0.116) (0.105) (0.0801) (0.0954) (0.128) (0.0885) (0.122) 

L.inflatio
n 

0.0433 0.0500 0.0119 0.0101 -0.00779 0.00690 0.0707 0.117 

  (0.230) (0.226) (0.289) (0.336) (0.382) (0.243) (0.332) (0.379) 

L.realint
erestrate 

-0.127 -0.120 -0.152 -0.153 -0.143 -0.177 -0.0880 -0.0373 

  (0.152) (0.165) (0.180) (0.143) (0.111) (0.168) (0.141) (0.138) 

                  

L.unitlab
orcost 

-0.0963 -0.0971 -0.0904 -0.0863 -0.0652 -0.100 -0.0920 -0.0901 

  (0.278) (0.250) (0.268) (0.271) (0.303) (0.260) (0.278) (0.280) 

Eumem-
ber 

0.541         -1.249 0.0985 0.964 

  (1.178)         (1.207) (0.996) (1.144) 

L.eumem
ber 

  -0.496             

    (1.056)             

L2.eume
mber 

    -1.539           

      (0.796)           

L3.eume
mber 

        - 
2.055** 

        

        (0.707)         

L4.eume
mber 

           -
3.180*** 

      

          (0.957)       

_cons 6.334** 6.202** 6.968** 7.072*** 7.331*** 7.315** 5.578* 4.376 

  (2.365) (2.341) (2.213) (2.076) (2.075) (2.422) (2.272) (2.559) 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 

Bootstrapped Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Table 5 Fixed Effect Model Estimates for Energy FDI Inflows % of GDP in CEEC 1993-2011 
Dependent Variable : FDI Inflow as a % of GDP 
European Union Membership :1997 

  (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1996) 

  egwfdigdp egwfdigdp egwfdigdp egwfdigdp egwfdigdp egwfdigdp 

L.gdpgrowt
h 

-2.43e-10 -2.25e-10 -2.29e-10 -2.31e-10* -2.33e-10* -2.56e-10 

  (3.07e-10) (4.30e-10) (4.02e-10) (9.97e-11) (1.13e-10) (4.25e-10) 

L.inflation 4.71e-10 3.26e-10 3.19e-10 3.09e-10 4.69e-10 4.51e-10 

  (1.01e-09) (9.32e-10) (1.47e-09) (6.32e-10) (6.45e-10) (1.24e-09) 

L.realintere
strate 

-3.62e-11 -1.78e-11 -3.01e-11 -4.64e-11 7.91e-11 -4.26e-11 

  (4.82e-10) (5.59e-10) (1.16e-09) (2.00e-10) (2.46e-10) (6.40e-10) 

L.unitlaborc
ost 

-4.33e-10 -3.91e-10 -4.17e-10 -4.14e-10 -3.93e-10 -4.28e-10 

  (7.32e-10) (8.12e-10) (8.77e-10) (4.37e-10) (3.53e-10) (1.02e-09) 

eumember 2.57e-09         2.78e-09 

  (5.57e-09)         (6.39e-09) 

L.eumembe
r 

  -6.20e-10         

    (3.81e-09)         

L2.eumemb
er 

    -1.44e-09       

      (5.95e-09)       

L3.eumemb
er 

      -1.40e-09     

        (2.75e-09)     

L4.eumemb
er 

        2.53e-09   

          (1.36e-09)   

_cons 1.92e-09 5.35e-09 6.31e-09 6.35e-09 1.55e-09 1.82e-09 

  (6.02e-09) (5.37e-09) (9.74e-09) (3.70e-09) (3.76e-09) (6.77e-09) 

N 71 71 71 71 71 71 

adj. R2 -0.144 -0.147 -0.146 -0.146 -0.141 -0.144 

Bootstrapped Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Table 6 Fixed Effect Model Estimates for Energy FDI Inflows % of GDP in CEEC 1993-2011 
Dependent Variable : FDI Inflow as a % of GDP 
European Union Membership :2004 

  (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2003) (2002) (2001) 

  egwfd-
igdp 

egwfd-
igdp 

egwfd-
igdp 

egwfd-
igdp 

egwfd-
igdp 

egwfd-
igdp 

egwfd-
igdp 

egwfd-
igdp 

L.gdpgro
wth 

-2.51e-10 -2.60e-10 -2.49e-10 -2.73e-
10** 

-2.67e-
10* 

-2.54e-10 -2.22e-10 -2.33e-10 

  (2.85e-
10) 

(3.43e-
10) 

(5.19e-
10) 

(1.05e-
10) 

(1.26e-
10) 

(3.27e-
10) 

(3.80e-
10) 

(3.19e-
10) 

L.inflatio
n 

1.30e-10 2.60e-10 2.74e-10 2.97e-10 3.23e-10 -1.91e-11 3.69e-10 4.69e-10 

  (5.66e-
10) 

(9.31e-
10) 

(1.33e-
09) 

(5.28e-
10) 

(6.69e-
10) 

(1.10e-
09) 

(1.55e-
09) 

(9.20e-
10) 

L.realinte
restrate 

-2.85e-10 -1.71e-10 -7.82e-11 -6.80e-11 -3.35e-11 -3.98e-10 7.95e-12 7.91e-11 

  (4.40e-
10) 

(4.32e-
10) 

(7.86e-
10) 

(1.48e-
10) 

(3.58e-
10) 

(6.38e-
10) 

(1.00e-
09) 

(4.73e-
10) 

L.unitlab
orcost 

-4.06e-10 -4.31e-10 -3.82e-10 -3.82e-10 -3.79e-10 -3.72e-10 -3.87e-10 -3.93e-10 

  (7.31e-
10) 

(1.01e-
09) 

(9.69e-
10) 

(3.13e-
10) 

(2.99e-
10) 

(8.57e-
10) 

(7.79e-
10) 

(6.92e-
10) 

eumem-
ber 

-5.36e-09         -7.21e-09 5.29e-10 2.53e-09 

  (5.42e-
09) 

        (1.08e-
08) 

(7.85e-
09) 

(3.57e-
09) 

L.eumem
ber 

  -3.66e-09             

    (3.92e-
09) 

            

L2.eume
mber 

    -2.21e-09           

      (1.61e-
09) 

          

L3.eume
mber 

      -2.10e-09         

        (1.13e-
09) 

        

L4.eume
mber 

        -1.09e-09       

          (1.11e-
09) 

      

                  

_cons 1.04e-08 8.06e-09 6.34e-09 6.02e-
09** 

5.23e-09 1.32e-08 4.00e-09 1.55e-09 

  (8.81e-
09) 

(4.74e-
09) 

(4.08e-
09) 

(2.18e-
09) 

(3.67e-
09) 

(1.85e-
08) 

(1.27e-
08) 

(6.08e-
09) 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 

adj. R2 -0.095 -0.119 -0.137 -0.138 -0.145 -0.068 -0.146 -0.141 

                  Bootstrapped Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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1.Giriş:  

 

Ü 
lke olarak doğalgaz talebinin %98 

oranında ithalata bağımlı olması, yerli 

üretim miktarının yok denecek kadar az 

ve ulusal şebeke stok miktarının özellikle “zor 

gün” ilan edilen günlerde diğer bir ifadeyle kış 

dönemlerinde yaşanan hava sıcaklıkların peş 

peşe aşırı şekilde düşmesi sonucu oluşan 

uluslararası arz giriş noktalarının günlük talep 

miktarını karşılama oranının çok düşük olduğu 

bir sistem içerisinde doğalgaz tüketim 

miktarının doğru tahmin edilmesi son derece 

önemlidir. Doğal gaz tüketiminin doğru veya 

doğruya yakın bir şekilde tahmini doğal gaz 

dağıtım, ithalat ve taşıyıcı firma ve kurumların 

özellikle kış dönemlerinde arz/talep 

dengesizliklerini ortadan kaldıra-bileceği gibi 

sektöre yapılacak yatırımları ve gaz alımı, 

kapasite rezervasyonları ile ilgilide anlaşmaları 

da doğrudan etkileyecektir. Doğal gazın 

gereğinden fazla ya da az temin edilmesi 

durumunda ortaya çıkabilecek ağır ekonomik 

kayıpların en aza indirilmesi için doğal gaz 

tüketim tahminlerindeki hataları en aza 

indirecek modellerin kullanılması ve 

geliştirilmesi son derece önemlidir. 

 

Bu çalışmada ülkemiz enerji sektörünün ve 

dünya enerji piyasalarının en aktif ve stratejik 

enstrümanlarının başında gelen doğalgaz ve 

talep tahmini incelenmiştir. Çalışmanın amacı 

doğalgazın dünyadaki ve ülkemizdeki 

gelişimiyle birlikte liberalleşen enerji 

piyasasındaki doğalgazın talep belirleyici 

unsurlarının belirlenmeye çalışılmasıdır.  

 

Ülke olarak doğalgazın yaygınlaştırılması 

çalışmalarının il bazında sona doğru ulaştığı 

bir noktada bulunmaktayız. Enerji hususu 

ülkelerin kalkınma, mali ve özellikle siyasi 

boyutlarıyla hemen hemen her dönem 

gündemden düşmeyen konuların başında 

gelmektedir. Nitekim dünyadaki küresel 

gelişimle birlikte ülkemizde de doğalgaz her 

geçen gün önem kazanmakta ve 2000’ li 

yıllardan itibaren devlet politikalarının da 

etkisiyle Türkiye doğalgaza hızlı bir kavuşum 

sağlamıştır. 

 

Doğalgazın havayı kirletmemesi, petrol, fuel-

oil ve kömür vb. katı yakıtlarla kıyaslandığında 

çevre dostu bir yakıt olması ve bunun yanı sıra 

yüksek yanma verimi, güvenilir olması, kontrol 

edilebilirliği ve fiyat avantajlarından dolayı 

ülkemizde tercih edilmektedir. Ancak Doğa 

dostu olan bu enerji kaynağıyla ilgili olarak arz 

noktasında çok da iyimser bir durumda değiliz. 

Doğalgaz ithalatında kaynak çeşitliliğinin ve 

arz güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması 

ülkemiz için çok büyük önem taşımaktadır. 

2013 yılında toplam ithal edilen doğalgazın %

46’ ya yakını doğalgazla çalışan elektrik 

santrallerinde kullanıldığı bilinmektedir. Öte 

yandan ülkemizde doğalgazla tanışan şehir 

sayılarının 2002’ den bu yana artarak %95 

seviyelerine çıkması ve doğalgazla yeni tanışan 

şehirlerdeki abonelik potansiyelinin her geçen 

gün hızla artması ve ileri ki dönemlerde en uç 

ilçelerdeki noktalara kadar doğalgazın ülke 

içerisindeki ulaşma hızı potansiyeli 

düşünüldüğünde bunlara ilave olarak 

sanayideki artış yükü değerlendirildiğinde 

doğalgaz talep miktarının doğru tahmin 

edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

Doğalgaz tüketiminin doğru veya doğruya 

yakın bir şekilde tahmini, ulusal şebekenin 

aksatılmadan işletilmesini sağlayan BOTAŞ,  

doğalgaz ithalatçı firmalar ve  doğalgaz  

GAZİANTEP İLİ KISA DÖNEM DOĞAL GAZ TALEP TAHMİNİ ÇALIŞMASI 
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dağıtım firmaları için önemli bir yere sahip 

olduğu gibi ve doğalgaz arz-talep 

dengesizliklerinin ortadan kaldırılması, nitekim 

sektöre yapılacak yatırımlar, gaz alımı ile ilgili 

anlaşmalar ve dağıtım firmalarının aylık talep 

de bulunmuş oldukları kapasite rezervasyon 

gibi anlaşmaları da doğrudan etkileyecek bu 

noktalardan doğabilecek ağır ekonomik 

kayıpları minimuma indirecektir. Talebin 

belirlenmesi noktasında en önemli faktör 

doğalgaz dağıtım firmaları yani doğalgazı son 

kullanıcılara ulaştıran firmaların doğru talepte 

bulunarak tedarikçisine bildirmesiyle 

başlayacaktır.  

 

Enerji tüketimiyle sosyal kalkınma arasında 

doğrusal bir ilişki olup, ekonomik gelişme ve 

refah artışıyla enerji tüketiminin de arttığı 

bilinmektedir. Türkiye’de son yıllarda hızla 

artan doğalgaz talebi; talebin belirlenmesi 

aşamasında ciddi kaygılarıda ortaya 

çıkarmaktadır. Aslında bu noktada en son 2012 

yılında yaşanan arz krizi ve BOTAŞ’ ın “Zor 

Gün” ilan ettiği günlerde yaşanabilecek olan ve 

ülkemiz adına her kış karşılaşma ihtimali 

olduğu düşünülen iki stres ortaya çıkmakta ve 

bunlar havaların aşırı soğumasından kaynaklı 

meteorolojik risk ve buna bağlı doğalgaz arz 

yetersizliği riskidir. Doğalgaz piyasasında 

faaliyet gösteren ithalatçı, toptan ticaretçi ve 

dağıtım firması gibi kuruluşların bu noktada 

talebi belirleme hususunda belirli unsurlara 

dayanarak talep öngörüsü yapmaları 

gerekmektedir. Bu noktada eğer ki talebin 

çoğunluğu konut tüketicilerinden oluşuyorsa 

burada mevsimsel etkilerden bahsedilmesi 

gerekmektedir.  

 

Gaziantep şehri nüfus yapısı bakımından 

kozmopolit bir şehir. Nüfusun önemli kısmı 

şehre göçle gelmektedir. Diğer bir ifadeyle 

İstanbul’ un bir prototipi. Şehrin bu özelliği ve 

hızla artan göç kaynaklı nüfus artışı 

düşünüldüğünde şehir doğalgaz talep 

dengesizlikleri ortaya çıkabilmektedir. 

Gaziantep ilk olarak doğalgazla 2005 yılında 

Organize Sanayi Bölgesinde daha sonra ise 

konut ve ticarethanelere 2007 yılında gazla 

tanışmıştır. Araştırma bulgularının, dağıtım 

firması ve ithalatçı sektörlerde faaliyet 

gösteren firmalar için kolaylık sağlaması 

beklenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, 

araştırma bulgularının özellikle sektörde 

faaliyet gösteren firmaların kapasitesel olarak 

pazarlama stratejilerini ve hedef tüketici 

kitlelerinin doğalgaz taleplerini 

belirlemelerinde önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

Doğalgaz talep miktarını konut talebi 

noktasında etkileyen ve temel belirleyici unsur 

olan hava sıcaklıkları ile ilgili olarak son 

zamanlarda Türkiye’de 4 mevsimin değişken 

olabildiğine ve mevsimlerde kaymalar şeklinde 

de kendini gösterdiğini görüyoruz. Bu nedenle 

atmosferdeki bir olayı tahmin etmek, talep 

belirlemede kısıtların başında gelmektedir. Her 

çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da bir 

takım kısıtlar bulunmaktadır. Ayrıca 

araştırmanın en doğru sonuçları verebilmesi 

için talebi etkilemesi muhtemel unsurların 

bazıları gözlemlenecektir. Bu unsurların 

çeşitliliği ve bilinirliğinin kesin olmaması ve 

verilerin tamamına ulaşmanın doğal 

meteorolojik kısıtlar sebebi ile olanaksız 

olması nedeniyle çalışmada belirli dağılımlar 

göz önünde bulundurularak uygulama 

yapılmıştır. 

 

2. Veri Analizi ve Isıtma Gün Derecesi 

 

Dağıtım firmaları için evsel doğalgaz 

tüketiminde kullanım miktarı artışına etki eden 

en önemli husus doğalgaz kullanan abone 

sayısı ve ısıtma gün derecesidir. Ayrıca 

doğalgaz birim fiyatı, toplam yağış miktarı, 

rüzgâr, kar yağışlı günler vb. unsurların 

açıklanabilirliğe çok da katkısı olmadığı yada 

bazı geçiş dönemlerinde katkısının olduğu 

görülmüştür.Gaziantep gibi konut, ısınma 

ağırlıklı müşteri portföyü yoğun olan doğalgaz 

dağıtım firmalarının yaz aylarındaki doğalgaz 

tüketim miktarlarının toplam tüketim 

üzerindeki payının düşük olması ve yaklaşık 

bir yılda tüketmiş olduğu toplam doğalgaz  



 

29 

tüketim miktarının %90’ını kış, kalan %10’ luk 

kısmını ise yaz aylarında tüketmesi özellikle 

kış tahminlerinin doğru yapılması gerekliliğini 

göstermektedir.Veri kümesi; 2010 yılı Ocak 

ayı ile 2014 yılı Aralık ayı arasındaki 60 aya 

ait Gaziantep ilindeki konutlarda tüketilen 

doğalgaz tüketim miktarları, ısıtma gün 

derecesi   (Heating Degree Days - HDD), gaz 

kullanan abone sayısı, Rüzgâr, Nem, Kar 

yağışlı günler, Doğalgaz birim fiyat, Dolar 

satış kuru gibi meteorolojik ve gelir eksenli 

unsurlardan oluşmaktadır. Konut doğalgaz 

tüketimleri Gazdaş Gaziantep Doğalgaz 

Dağıtım A.Ş.’ den, günlük en düşük sıcaklık 

ortalamasından yola çıkarak hesaplanan ve 

aylık olarak belirlenen Isıtma Gün Derecesi 

(HDD) Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün’ 

den, dolar satış kuru Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankasından elde edilmiştir. 

 

Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 

verilerine göre Gaziantep' de doğal gaz satışına 

2007 yılında başlanmıştır. Belirtilen tarihe 

ilişkin tüketim miktarı sadece 274.540 Sm3 

olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu rakam beş 

yıl içerisinde yaklaşık 360 katlık bir artışla 99 

milyon metreküp seviyesini yakalamıştır. Bu 

tarihten sonra da hızlı yükselişini muhafaza 

ederek 2014 Aralık ayı itibariyle 172 milyon 

metreküp seviyesine ulaşmıştır. Gaz kullanan 

abone sayısının da incelendiğinde 2010 yılı 

ocak ayında 14.742 olan abone sayısının 4’ 

üncü yılın sonunda 190.000 abone sayısına 

ulaştığı ve yaklaşık 13 kat arttığı 

görülmektedir. Tabloda dikkat çeken diğer 

önemli bir husus ise 2012 yılı mart ayı ısıtma 

gün derecesinin anomali olduğudur. Nitekim 

Gaziantep ili için 2012 yılının mart ayında 364 

birim olarak gerçekleşen ısıtma gün derecesi, 

2014 yılı mart ayında 208 birim olarak 

gerçekleşmiş ve yaklaşık %75’ lik bir düşüşle, 

hava sıcaklıklarının 2012 Mart ayına göre çok 

daha sıcak geçmesiyle gerçekleşmiştir. 

 

Isıtma Gün Derecesi kavramı belirli bir 

zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda 

sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini 

açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için 

farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve 

ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa 

Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’ nin 

hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir. 

 

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C 

(ısıtma eşiği) 

 

HDD = 0 eğer Tm > 15 °C 

 

Burada;  

 

Tm = Günlük ortalama sıcaklığı, 

 

d= Gün sayısıdır.  

 

Hesaplama günlük baz da yapılır. Aylık ve 

yıllık gün dereceler bunların toplanması ile 

bulunur. Burada ki 15 °C aslında anlaşılacağı 

üzere taban sıcaklığı olarak adlandırılmakta ve 

insan konfor ihtiyaçlarına bağlı olarak 

bölgeden bölgeye değişebilen sayılardır. Örnek 

olarak dışarıda teneffüs etmiş olduğumuz hava 

belli bir sıcaklığın üzerindeyse binayı ısıtmaya 

ihtiyaç duyulmaz. Eğer dış ortam sıcaklığı belli 

bir taban sıcaklığının altındaysa ısıtmaya 

ihtiyaç duyulur. Örneğin Gaziantep’in 20 

Aralık 2014 günü ortalama sıcaklığı 5.0°C’ dir.  

Buna göre; HDD= 18-2= 16’ dır. 

 

Gaziantep ili için geçmiş yıl verilerinden 

faydalanılarak 2015 yılı doğalgaz tüketim 

tahmini çok değişkenli regresyon analizi 

yapılarak belirlenmeye çalışılacaktır.  

Regresyon terimi 19. yüzyılda İngiliz 

istatistikçisi Francis Galton tarafından bir 

biyolojik inceleme için ortaya atılmıştır. Bu 

incelemenin ana konusu kalıtım olup, aile 

içinde baba ve annenin boyu ile çocukların 

boyu arasındaki bağlantıyı araştırmakta ve 

çocukların boylarının bir nesil içinde eski ata 

nesillerinin ortalamasına geri döndüklerini yani 

bir nesil içinde ortalamaya geri dönüş olduğu 

inceleme konusudur. Regresyon analizi bir  
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bağımlı değişken tanımlamarı ile bir veya daha 

fazla sayıdaki bağımsız değişken arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan bir 

istatistik yöntem olup bağımsız değişken 

sayımızın birden fazla olması nedeniyle 

tahminlemede çok değişkenli regresyon analizi 

çalışılmıştır. 

 

Regresyon Analizi ile ilgili tanımlamalar; 

 

  Bağımsız Değişken (Independent 

Variable)  

 

Genellikle x ile gösterilir. y değişkenine bağlı 

olarak değişebilen yada ondan etkilenen 

(açıklanan) değişkendir. (Isıtma Gün Derecesi-

HDD, Abone Sayısı, Doğalgaz Birim Fiyat vb. 

gibi.)  

 

 Bağımlı Değişken (Dependent 

Variable)  

 

Genellikle y ile gösterilir. Başka bir değişken 

tarafından etkilenmeyen ama x’ in nedeni olan 

ya da onu etkilediği düşünülen (açıklayıcı) 

değişkendir. 

 

b0: x=0 olduğunda bağımlı değişkenin alacağı 

değer (kesim noktası) 

 

b1: Regresyon Katsayısı 

 

e: Hata terimi 

 

Regresyon Analizi ile ilgili temel varsayım; 

Hatalar zaman içinde ve kendi aralarında 

birbirine bağımlı değildir. 

 

Regresyon Analizi amacı; 

 

 Koşullar değiştiğinde bağımlı 

değişkenin "B1" (x), "Y"' yi nasıl 

değiştirdiğini tanımlamaktadır.  

 Bağımlı değişkenin davranışı üzerinde 

sağladığı etki için modele alınan 

değişkenler Kestirim, bağımsız ya da 

açıklayıcı değişken olarak adlandırılır. 

"x" ile gösterilir. 

 

Bağımsız değişkenler genel itibarıyla bilinen  

sabitlerdir. Bağımlı değişken sayısı tektir. 

Bağımsız değişken sayısı birden fazla olabilir.  

X bağımsız değişkeni ile Y bağımlı değişkeni 

arasında doğrusal bir ilişkinin varlığı, her bir 

birimin xi ve yi değerlerinin koordinat düzlemi 

üzerinde oluşturdukları noktaların dağılımına 

bakılarak tahmin edilebilir. Ancak, bu tahminin 

tutarlı olup olmadığının araştırılması gerekir. 

Bunun için, regresyon katsayısının önem 

kontrolü, doğrusallıktan ayrılışın önem 

kontrolü yapılır. Nedensel ya da diğer adıyla 

ilişkiye dayalı tahmin yöntemlerinde; tahmini 

değeri bulunacak değişkenin çeşitli 

unsurlardan etkilendiği düşünülerek, bağımlı 

değişkenin etkilendiği ya da bağlı olabileceği 

diğer değişkenlerin tespitine çalışılmakta ve bu 

etkilerin formüle edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Nedensel yöntemlerde bir değişkenin 

gelecekteki değerlerini tahmin etmekten çok 

iki ya da daha fazla değişken arasındaki 

ilişkinin açıklanmasına çalışılmaktadır. 

Bağımlı değişken ile ilişkisi olan değişken 

veya değişkenlerin belirlenmesi ve bu ilişkiye 

uygun bir matematiksel ifadenin bulunması, 

nedensel yöntemlerin temel amacını 

oluşturmaktadır. İlişkiye dayalı tahmin 

yöntemlerinin temelini regresyon analizi 

oluşturmaktadır. Regresyon analizi, herhangi 

bir değişkenin (bağımlı değişken) bir veya 

birden fazla değişkenle (bağımsız veya 

açıklayıcı değişken) arasındaki ilişkinin  

matematik bir fonksiyon şeklinde yazılmasıdır. 

Regresyon denklemi yardımıyla bağımlı 

değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkiyi kuran parametrelerin değerleri tahmin 

edilir. Bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız 

değişkenlerin tahmin edilmesi, bu değişken 

üzerinde geliştirilecek plan ve politikalarda 

hangi değişkenlerin önem kazandığının 

belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu teknik 

sayesinde, hangi faktörlerde nasıl bir değişiklik 

yapılarak ilgilenilen değişkende artış veya 

azalış meydana geleceği ortaya 

çıkarılabilmektedir. Ana kütle ve örnek için 

çoklu doğrusal regresyon denklemleri ise  

Y= b0+b1X1+b2X2+b3X3+.....bnXn+ e, 

y= b0+b1x1+b2x2+b3x3+…..bnxn+e  

                                                     (1) 
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Doğalgaz talep tahminleri konusunda çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar 

incelendiğinde ilişkisel yöntemlerin ileriye 

dönük tahminler yapmaktan ziyade, tüketim 

miktarlarının içinde barınan belli başlı 

değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki 

etkilerinin araştırılması amacıyla kullanıldığı 

görülmektedir. Genellikle kabul edilen 

yaklaşım, doğalgaz talebini etkileyebileceği 

düşünülen çeşitli bağımsız değişkenler içeren 

bir model geliştirmek ve gerçek veriler 

yardımıyla modelin parametrelerini tahmin 

etmektir. Söz konusu çalışmaların üzerinde 

durduğu ortak nokta, hangi değişkendeki ne 

kadarlık bir değişmenin talebi ne kadar 

değiştireceği (talep elastikiyeti) konusunda 

tahminlerde bulunmaktır. Bu çalışmada 

Gaziantep iline yönelik doğalgaz talebi 

tahminleri için çoklu regresyon analizi modeli 

kullanımı tercih edildiğinde 2015 yılı için nasıl 

bir talebin çıkacağı sonucudur. 

Gaziantep ilinin 2010-2014 döneminde 

doğalgaz talebini genelde etkileyen bağımsız 

değişkenler; Doğalgaz gaz kullanan aylık 

ortalama abone sayısı (Bağımsız Birim Sayısı), 

Aylık ısıtma gün derecesi -HDD, Doğalgaz 

birim fiyatı, Toplam yağış miktarı, Dolar satış 

kuru, Nem miktarı’ dır.  Bağımlı değişken ise 

aylık gerçekleşen toplam doğalgaz talep 

miktarıdır. Grafik 1.’ de Gaziantep ili için 2008 

yılından başlayarak 2014 yılı Aralık ayına 

kadar olan 7 yıllık zaman dilimindeki Isıtma 

Gün Dereceleri – HDD yıllık gerçekleşme 

değişimleriyle 2015 yılı ortalama gerçekleme 

beklentisi verilmiştir.   Kış dönemlerinde 

özellikle Kasım ayı gibi sıcaklıkların düşmeye 

başlamasıyla birlikte Isıtma Gün Derecesi - 

HDD oranları yükselmeye başlamakta olup 

Ocak ayında maksimum değeri görmektedir.  

Grafik 1. Gaziantep İli Yıllık Isıtma Gün Dereceleri 
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Grafik 2.’ de Gaziantep ilinde 2009 yılından 

başlayarak 2014 yılı Aralık ayı sonuna kadar 

gaz kullanan kümülatif abone sayısıyla 2015 

yılı sonunda hedeflenen toplam abone gaz 

kullanım sayısı verilmiştir.  

Bağımsız değişkenler aynı anda bağımlı 

değişkendeki değişimi açıklamak üzere analize 

dâhil edilmişlerdir. Regresyonda, bağımsız 

değişkenlerin, her ay için ayrı ayrı 

değerlendirmek üzere bağımlı değişken 

üzerindeki bağı değerlendirilmiş ve analize 

dâhil edilmiştir. Her bir bağımsız değişken, 

analize dâhil edildiği noktada bağımlı 

değişkene ne kadar katkıda bulunduğu 

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bağımsız değişkenlerin analize dâhil edilme 

sırası, mantıksal bir yapıya göre belirlenmiştir. 

Örneğin son 5 yıl içerisinde doğalgaz birim 

fiyatına gelen artış miktarının ekim aylarında 

gelmesi ve analizde kullanılması gibi. Sonuç 

olarak analize dâhil edilen bağımsız 

değişkenler, modele katkıları bakımından 

değerlendirilmiş ve bağımlı değişken 

üzerindeki en belirleyici unsurun bağımsız 

değişken olan abone miktarı ve ısıtma gün 

derecesi olduğu görülmüştür. Çalışmada 

regresyon modelinde  aylık sıralamaya göre;  

Grafik 2. Gaziantep İli Yıllık Abone Miktar Toplamları 

Grafik 3. Gaziantep İli 2010 – 2014 Yılları Tüketim Artışları 
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Tablo 1. Gaziantep İli Veri Listesi (Ocak 2010 – Aralık 2014) 

modelin ilk ay değişkenleri abone miktarı ve 

ısıtma gün derecesi olarak regresyon 

denklemine dahil etmiş, sonrasında her ay için 

anlamlılık düzeyine göre diğer bağımsız 

değişkenler dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarına 

ilişkin ayrıntılı bilgi Tablo 1.’ de 

gösterilmektedir.   Regresyon analizinde Ekim 

ayında Abone miktarı, doğalgaz birim fiyatı ile 

döviz kuru değişkenleri analiz edilmişlerdir. 

Model istatistiksel olarak (F=134573,274 

p<0,01) anlamlı çıkmış ve davranışsal niyetteki 

değişimin %100’ ünü açıklamaktadır. 
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Aralık ayı için regresyon modeli tablosundaki, 

iki değişken arası ilişkinin derecesini gösteren 

R2 değerinin anlamlılığını sınamak için 

ANOVA tablosunun hazırlanması esastır. 

Anova tablosundaki Sigm. değerinin 

(sigm.=0.004), 0.05 den küçük olması, 

Regresyon modelindeki bağımlı ve bağımsız 

değişkenler arası ilişki için hesaplanan R2= 

1,00 değerinin anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Yani bu regresyon modelinde, 

Abone sayısı, ısıtma gün derecesi – HDD ve 

döviz kuru ile gerçekleşen tüketim miktarları 

arasındaki doğrusal ilişki, istatiksel olarak 

anlamlı düzeydedir. (sigm.<0.05). 

 

Kasım ayı için bağımsız değişken olan “Abone 

Sayısında” 1 standart sapma artış, bağımlı 

değişken olan tüketim miktarında 0.932 ısıtma 

Gün Derecesinde ise 0.279’ luk bir sapmaya 

neden olur gibi yorumlanabilir. 

2015 
Öngörüleri 

Abone, 
(x1) 

HDD, 
(x2) 

Döviz Kuru, 
(x3) 

Yağış, 
(x4) 

Nem, 
(x5) 

Rüzgar 
(m/sec), 

(x6) 

Dg. Birim 
Fiyat (TL), 

(x7) 

Oca.15 194944 417      

Şub.15 196039 338      

Mar.15 197054 268      

Nis.15 198089 98      

May.15 199463       

Haz.15 201584   11,78 40   

Tem.15 204118       

Ağu.15 207198     0,86  

Eyl.15 211558  2,42 18    

Eki.15 216717  2,42    1,239 

Kas.15 223171 222      

Ara.15 227271 400 2,44     

Tablo 2. 2015 Yılı Bağımsız Değişken Öngörüleri 

Regresyon analizleri sonuçları doğrultusunda 

modelde yer alan bağımlı ve bağımsız 

değişkenleri arasındaki etki Tablo 2.’ de 

belirtilen 2015 yılı öngörüleri dâhilinde modele 

ait denklem oluşturularak aşağıdaki gibi ifade 

edilmekte ve Grafik 4.’ de 2015 yılına ait 

doğalgaz öngörüleri oluşmuştur. 

Ocak (y)= (-20341021,137) + (229,417 × 

194944) + (52940,921×417)  

y= 46.458.810,568 milyon metreküp. 

Grafik 4. Gaziantep İli 2015 Yılı Aylık Doğalgaz Tüketim Öngörüleri 
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SONUÇ 

 

Gelişmekte olan ülkemizin enerji talebi artma 

eğilimindedir. Ülkemiz, mevcut enerji arz 

kaynaklarının hiçbiri, tek başına ülkenin 

toplam enerji ihtiyacını karşılayamamaktadır. 

Bu nedenle enerji tedarikinde dışa bağımlı 

durumdadır. Türkiye’de birincil enerji 

kaynaklarında çeşitlilik istenilen ölçüde 

sağlanamamıştır. Yüksek orandaki dışa 

bağımlılık, ithal edilerek tedarik edilen 

enerjinin en verimli ve tasarruflu şekilde 

kullanılması zorunluluğunu getirmektedir.  

 

Bu çalışmada Gaziantep ili ve bölgesinde 

yaşayan hane halklarının doğalgaz talep 

durumları ve doğalgaz kullanımını etkileyen 

meteorolojik ağırlıklı faktörler analiz edilmeye 

çalışılmıştır. Gaziantep ilinde mevcut durumda 

hane halklarının %44’ civarı doğalgaz 

kullanmaktadır. Doğalgaz talebinin önemi 

nedeniyle çalışmamızda, doğalgaz talebini 

etkileyen önemli değişkenleri çalışmada 

kullanmış ve bağımsız değişkenlerin, bağımlı 

değişken üzerindeki en önemli etkisinin 

doğalgaz abone sayısı ve ısıtma gün derecesi 

olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre kış ayları, matematiksel bir fonksiyon 

olarak ortaya koyan en uygun denklemdir. 

Abone sayısı ve ısıtma gün derecesi HDD’ nin 

yukarı yönlü hareketi tüketim miktarını 

doğrudan arttırarak etkilemesi beklenen bir 

sonuçtur ancak ısıtma gün derecesinin çok 

düşük geçtiği kış döneminden yaz dönemine 

geçiş aylarında bağımlı değişkeni etkilememesi 

ve yağış vb. unsurların devreye girmesi yine 

analiz sonuçlarında görülen sonuçlardan 

olmuştur. 

 

Analiz sonuçlarında yine eylül ayı gibi yazdan 

kışa geçiş dönemlerinde bölgeye yağan toplam 

yağış miktarlarının az da olsa bağımlı 

değişkeni etkilediği görülmüştür. Analiz 

sonuçlarından bir diğerinde ise 5 yıl içerisinde 

ekim aylarında uygulanan doğalgaz zammının 

sadece ekim aylarında bağımlı değişkenin 

açıklanabilirliğine katkı sağladığı sonucuna 

ulaşılmasıdır. 

 

Bu çalışmada kullanılan yöntemde, bağımlı ve 

bağımsız değişkenler sadece geçmişteki 

doğalgaz tüketim gerçekleşmeleri ve 

meteorolojik gözlem sonuçlarına göre 

yapılmıştır.  Gaziantep bölgesi yakın zamanda 

doğalgaz ile buluştuğu için veri altyapısına 

yöntemin uygulanabilirliği yeterli olmayabilir. 

Aynı modelin doğruluğu daha uzun yıllar gaz 

kullanımında bulunan iller için değişken 

sayılarının artması nedeniyle daha doğruya 

yakın sonuçlar verecektir. 
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Introduction 

 

E 
nergy market law is among the disci-

plines that are related both with law 

and economics. In this context, price 

regulations in these markets characterized by 

natural monopoly and network externalities 

have become prominent. Thus, the determina-

tion of prices in energy markets and their im-

pact on the overall economic activity is also 

important.  

 

In energy markets the need for investment is 

huge and designing an attractive regulatory 

framework and transparent and effective price 

schemes in order to attract both domestic and 

international investors are crucial. Similarly, 

protecting consumer rights and establishing an 

effective and competitive market by eliminat-

ing the market failures is also as important as 

the former.  

 

Besides, it would not be an exaggeration to 

argue that energy market law covers numerous 

and invaluable examples related to law and 

economics discipline given that the existence 

of legal and regulatory decisions with great 

economic impacts and each decision taken re-

distributes wealth among social groups.  

 

Specifically in Turkey, the liberalization pro-

cess of the electricity market kicked off in 

2001 with the enactment of the Electricity 

Market Law. In this framework, with the paral-

lel privatization process the private participa-

tion in the sector has been settled, 21 distribu-

tion regions were privatized and steps were 

taken in order to introduce competition in 

wholesale market. To this end, the establish-

ment of the day-ahead market and the process 

of EPİAŞ are noteworthy. 

 

Another goal of the liberalization process is to 

establish a cost-reflective price mechanism. In 

this context, cost-reflectiveness of the price 

paid by the final consumers is a crucial part of 

the new system. The major cause of the cost 

differences among distribution regions is the 

different levels of technical and commercial 

network losses. The amount of loss is defined 

by the difference between the amount of ener-

gy entering into the distribution system and the 

billed amount of energy. This level is around 

15% on average while it is well above 70% in 

somer egions. The cost-reflective market struc-

ture requires that consumers in different re-

gions pay different amounts of money for ener-

gy used based on the prevailing technical and 

commercial network loss level in their respec-

tive regions. However, since the beginning, 

temporary provisions are being added to the 

Electricity Market Law and a national/uniform 

price is applied throughout the country. That is, 

a cross-subsidization mechanism is being ap-

plied and the total cost of technical and com-

mercial network losses are distributed among 

all customers evenly based on their consump-

tion level.  

 

Such an implementation leads to subsidization 

of the high-loss regions by the low-loss regions 

and of consumers who do not pay their use of 

power by who pay their usage. Thus, cross-

subsidization is being implemented between 

consumers/consumer groups. It is apparently a 

political choice and a certain impact of politics 

on the distribution of wealth takes place. Why 

policymakers or regulators set forth their  

COVERING COMMERCIAL LOSSES IN THE ELECTRICITY MARKET- LAW 

AND ECONOMICS APPROACH 
             

                   TOLGA TURAN 
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choice in a certain direction is a justified ques-

tion and can be addressed by theory of regula-

tion. In particular Stigler-Peltzman formulation 

of regulation and Posner’s taxation by regula-

tion arguments are relevant.  

 

By means of the national tariff application cer-

tain amount of wealth is being taken away 

from a specific social group and transferred to 

another. The policymakers opt for taxation by 

regulation instead of applying direct taxing 

procedures.  

 

Most recently, Turkish Yargıtay is declared 

such an application unlawful in 21 May 2014. 

Thus, a different outcome has emerged as a 

result of court decision. Needless to say, it is 

going to yield in a different way of wealth re-

distribution.    

I. Current Structure Of Electrıcıty 

Dıstrıbutıon Network Polıcy 

A. Cost-reflective Pricing Goal 

 

Turkish electricity market has been undergoing 

a massive restructuring and liberalization pro-

cess since 2001. Currently, Law 6446 is the 

fundamental legal document laying the basic 

principles of the market structure. The goal of 

the new regulatory frame work is to establish a 

competitive, cost-reflective and transparent 

electricity market. An independent regulator 

has been established in 2001 in order to per-

form the regulatory tasks within the market 

including licensing, rate-making and auditing 

and supervision. 

 

In parallel with the liberalization process, there 

has also been a privatization process during 

which the distribution and generation assets of 

the public were transferred to private parties. 

In particular, 21 distribution regions are now 

being operated by private sector. The method 

chosen, partly because legal concerns, is trans-

fer of operating rights (TOOR). Tenders have 

been made to choose the company and the 

rights for operation were granted to the compa-

ny with highest bidding. 

One of the fundamental issues during the 

above-mentioned process was the relatively 

high levels of technical and commercial net-

work losses at the distributional level. Worst, 

there was such an imbalance among regions 

that some regions were operating nearly close 

to international averages while others were 

extremely at high levels. Needless to say, the 

level of technical and commercial network 

losses is closely related to the costs of the  
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 region, thus each region has a unique cost 

structure. If the prices at each region are want-

ed to be cost-reflective, one should take into 

account the technical and commercial network 

losses and calculate the price accordingly. 

Since the goal of the new legal and regulatory 

framework is to establish a cost-reflective mar-

ket price for electricity, it turns out inevitable 

then to have different prices in each region.  

 

Rates for distribution networks and their retail 

sales are determined by the regulator. Among 

other factors, technical and commercial net-

work losses have effect on the price. Improve-

ment targets for each region are also deter-

mined and incentives are given to the company 

if further efficiencies are obtained beyond the 

target levels. Therefore, the distribution com-

pany has a monetary incentive to reduce the 

technical and commercial network losses. At 

the downside, however, unmet targets make 

the company incur losses.  

 

Rates are determined on a “rate period” basis 

which is five years. The most recent rate period 

is 2011-2015 period and targets have been set 

for each region on a yearly basis for this rate 

period. During the previous rate period which 

is 2006-2010 the cost of technical and com-

mercial network losses was again being col-

lected but it was not shown as a separate item. 

It was included in the active energy line and 

was not obvious to the consumers.  

As seen from the table above, technical and 

commercial network losses and targets for each 

21 distribution region have been set in order to 

achieve efficiency gains at the distribution lev-

el. On a reducing scale, if the companies are 

able to reduce the losses beyond the target the 

extra revenue is to get will be shared by the 

company and the consumers. If the targets are 

not met, that I going to usher in losses for the 

company. .Indeed, these targets and efficiency 

standards were a part of the privatization docu-

ments, thus companies took this into account  
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while determining their bidding levels and 

strategies.   

  

B. Uniform Pricing and Cross-Subsidization 

 

Although, the ideal framework was set in the 

law as above-described, by means of tempo-

rary provisions a uniform pricing is being im-

plemented for 21 regions. That is, cost of tech-

nical and commercial network losses are calcu-

lated separately and distributed among the cus-

tomers based on their consumption. For exam-

ple, a customer in region one (say technical 

and commercial network losses are very low) 

pays the same amount of money to cover the 

losses around the country as the customer in 

region 5 (technical and commercial network 

losses are extremely high). A uniforming 

mechanism has been established to calculate 

the amount that should be paid by each cus-

tomer and it is shown as a separate line item in 

their bills.  

 

Indeed, it is a cross-subsidization among the 

distribution regions. The high-cost regions 

with high technical and commercial network 

losses are being cross-subsidized by the low-

cost customers with low levels of technical and 

commercial network losses. In other words, 

people paying their bills are paying the bills of 

people who do not pay their bill as well. 

 

Once this phenomenon has become widely 

known by the people as the regulator let it 

shown on the electricity bills as a separate item 

harsh debates became apparent among the peo-

ple as well as on national media. It is argued 

that, it is extremely unjust to collect the money 

for the theft-power from the people who abide 

by the rules and regulations. Consequently, it 

was brought before the courts by some of the 

customers who had to pay the amount. 

 

As of 2012 and 2013 the below figure depicts 

the most and least efficient distribution regions 

in terms of technical and commercial network 

losses 1. It is seen from the table that the least 

efficient regions are still far from being within 

the foreseen boundaries whereas the efficient 

ones have been able to meet the targets. 

 

In terms of monetary impact of the technical 

and commercial network losses, it is calculated 

that more than 16 billion TL has been lost due 

to the issue 2. Indeed, as we have said earlier, 

this amount is paid by the entire country placed 

in their electricity bills.  

II. Judıcıal Revıew Of The Issue 

 

As said, the issue was brought before the 

courts on the grounds that it is against the con-

sumers’ rights described in consumers law. 

There were many individual cases, however 

the judicial process was finalized for one of 

them and the Turkish Yargıtay concluded that 

the payments are unjust and unjustified given 

the current regulations.  



 

40 

“….Madde metninden de açıkça an-

laşılacağı üzere, Enerji Piyasası Düzen-

leme Kurumu’na tüketicilere yapılacak 

elektrik satışlarında uygulanacak fiyat-

landırmaya esas unsurları tespit etme 

görevi verilmiştir. Bu maddede de an-

latılmak istenilen hususun 1 kw elektrik 

enerjisinin tüketicilere ulaşıncaya kadarki 

maliyet ve kar payı olup, yoksa Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’na sınırsız 

bir fiyatlandırma unsuru belirleme yetkisi 

ve görevi vermediği açıktır. Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu bu maddeye 

dayanarak 11.08.2002 gün ve 24843 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Perakende Satış Hizmet Geliri ile Pe-

rakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzen-

lenmesi Hakkında Tebliğ”i yayımlamış ve 

lisans sahibi şirketlerde bu tebliğe uygun 

olarak tüketiciden kayıp-kaçak bedeli adı 

altında bedel tahsil etmişlerdir. Ancak 

yukarıda açıklandığı üzere tebliğin daya-

nağı olan 4628 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun 4.maddesinde, Elektrik 

Piyasası Düzenleme Kurumu’na sınırsız 

bir fiyat belirleme hak ve yetkisi ver-

ilmemiştir. 

 

“Elektrik enerjisinin nakli esnasında 

meydana gelen kayıp ile başka kişiler 

tarafından hırsızlanmak suretiyle 

kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara 

uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek 

hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile 

bağdaşmamaktadır 3.”  

  

The court decision changed the picture tremen-

dously. It has also put a legitimate limit on the 

ratemaking practice of the regulator. The deci-

sion of the court put forward a different ap-

proach than the regulator and declared that 

there is no legal provision that explicitly allows 

the regulator the collect the cost of the theft-

power from other consumers. Different from 

the regulator’s approach, the court decision 

stressed that more than 16 billion TL wealth 

should be re-distributed on a different basis.  

In the next chapter, we will discuss what we 

mean by re-distributing wealth through legal 

norms and how it is related to the law and eco-

nomics discipline. 

 

III. Re-Distributing Wealth Through 

Regulation And The Theory Of Regulation 

 

Deciding a legal dispute almost always in-

volves allocating the stakes between the parties 
4. Indeed, setting regulations in one way re-

distributes wealth in favor of certain people/

groups whereas setting the regulations in an-

other way favors other people/groups. The de-

cisions of the courts have the same effect. 

Thus, the traditional approach to legal system 

as a whole (including both regulations and 

court decisions) have been evolving through a 

point where economic tools such as prefer-

ences, utility and rational choice become prom-

inent. Regulating in one way, therefore, re-

flects a certain utility maximizing behavior 

which is based on rational choice.  

 

Related to our subject matter, the stake is big 

and the stakeholders are various. On the one 

hand, utility companies (there are 21 of them) 

have a big stake at risk and they put according-

ly big effort to have a solution that serves their 

interests best. Since they are small at number, 

per capita stake is also very high. So if the final 

solution leaves the financial burden on the util-

ity companies they will suffer a lot.  

 

The other side is the consumers which are ex-

tremely large in numbers. Therefore, per capita 

stake is very low as well. Their incentive to act 

before the regulator and the courts are also low 

due to small amount of gain they will have at 

the end. The consumers face a serious collec-

tive action problem as well.  

 

The regulator is, at least in theory, in between 

the utility companies and the consumers. The 

goal of the regulator is to establish a regulatory  
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framework such that both domestic and inter-

national investors feel safe to invest in the in-

dustry and to establish a competitive market in 

which distributive efficiency, among others, is 

achieved. That is, total surplus is at its maxi-

mum and consumer and the producer surpluses 

are distrusted efficiently. Having these goals 

and being donated by the regulatory powers, 

however, the regulator faces the “regulatory 

capture” problem which we will come to that 

later.  

 

Finally, courts are independent from other 

branches of the government however still 

bound by being utility-maximizers and being 

subject to capture.      

 

IV. Theory Of Regulation 
 

It was argued that regulation was a response to 

the permanent market failures within the econ-

omy. In this context, regulators were assumed 

to adopt the goal of remedying the market fail-

ure thus serving the public interest. Indeed, this 

point of view assigned the regulators a specific 

objective function which is public interest. 

Thus, from this point of view, regulation takes 

place since there is market failure and the regu-

lation will be removed once the market failure 

is eliminated. Originally called the public inter-

est theory, more recently his view has been 

referred to as normative analysis as a positive 

theory (NPT) .5 

 

The market failures associated with regulation 

included natural monopoly, externalities 

(including network externalities), asymmetric 

information and public goods. As seen, these 

are permanent market failures and the dynam-

ics of competition is not able to yield the so-

cially desirable outcomes. Thus, regulation is 

needed on an ex ante basis, to replace the in-

visible hand, this time with a visible hand. As 

Kenneth Train puts it: 

“The purpose of regulation is to en-

sure socially desirable outcomes when 

competition cannot be relied upon to 

achieve them. Regulation replaces the 

invisible hand of competition with direct 

intervention-with a visible hand, so to 

speak.”6 

Thus, it is assumed that regulators try to bene-

fit society. However, regulators may also have 

their own agendas such as career advancement, 

self-aggrandizement, political support, etc. 

Normative analysis as a positive theory has 

been criticized on these grounds and capture 

theory and economic theory of regulation were 

developed. In 1974, Posner put that: 

 

"Some fifteen years of theoretical 

and empirical research, conducted 

mainly by economists, have demon-

strated that regulation is not positive-

ly correlated with the presence of ex-

ternal economies or diseconomies or 

with monopolistic market structure.” 7 

Largely due to empirical evidence that was 

inconsistent with normative analysis as a posi-

tive theory, economists and political scientists 

developed the capture theory. Basically, the 

capture theory states that, whether by design or 

not, the agency that is meant to regulate an in-

dustry is "captured" by that industry. The im-

plication is that regulation promotes industry 

profit rather than social welfare. 8 

 

 

The major breakthrough in the theory of regu-

lation occurred in a 1971 articIe by Nobel lau-

reate George Stigler, "The Theory of Economic 

Regulation. The starting point of Stigler's ap-

proach is that the basic resource of the state is 

the power to coerce. Interest groups that can 

convince the state to use its power of coercion 

to that interest group's benefit can improve its 

well-being. Next assumption is that agents are 

rational which make them utility-maximizers.  



 

42 

These two assumptions result in the hypothesis 

that regulation is supplied in response to the 

demands of interest groups acting to maximize 

their benefit/utility. Regulation is one way by 

which an interest group can increase its bene-

fit/utility by having the state redistribute 

wealth from other parts of society to that inter-

est group. 9 

 

After Stigler, Peltzman formalized the analysis 

of Stigler.10 The Stigler-Peltzman formulation 

has three crucial elements. First, regulatory 

legislation redistributes wealth. It may do other 

things, but implicitly, Stigler and Peltzman 

argue, the "primary determinant of the form of 

regulation is the way in which it transfers 

wealth among members of society. Second, the 

behavior of legislators is driven by their desire 

to remain in office, implying that legislation is 

designed to maximize political support. Third, 

interest groups compete by offering political 

support in exchange for favorable legislation. 

The general result that follows is that regula-

tion is likely to be biased toward benefiting 

interest groups that are better organized (So 

that they are more effective at delivering politi-

cal support) and gain more from favorable leg-

islation (So that they are willing to invest more 

resources in acquiring political support). More 

specifically, regulation is likely to benefit 

small interest groups with strongly felt prefer-

ences at the cost of large interest groups with 

weakly felt preferences.11 

 

Why big-size groups have collection action 

problems is usually explained by free-riding 

issue. A person who makes a financial dona-

tion on behalf of his interest group benefits 

everyone in the group, though the cost is spe-

cific to him. For example, a consumer who 

contributes $100 incurs the full cost, but all 

consumers benefit from the political power 

increased by that additional $100. This tenden-

cy to under-contribute is stronger in large 

groups because marginal impact one person’s 

contribution is smaller, though the cost to that 

person is independent of the group size. When 

everyone acts in that manner contribution will 

be quite small. This free riding effect is weaker 

in smaller groups because each member’s con-

tribution has a proportionately bigger impact 

on the eventual impact of the group. Thus, in 

terms of both recognition of a need for regula-

tion and the implementation of that regulation, 

the advantage rests in small interest groups, for 

which the per capita benefits from regulation 

are high.12 

 

Last argument related to the subject matter of 

this study and the theory of regulation is Pos-

ner’s views that evaluate regulation as a way of 

taxation. Posner first argues that neither ap-

proach (the one saying that regulation is aimed 

at serving at public interest by remedying the 

market failures and the one saying that regula-

tion is procured by politically effective groups 

for their own protection) is sufficient to under-

stand regulation.13 

 

In Posner’s view, these two perspectives do not 

explain an important phenomenon of regulated 

industries: the deliberate and continued provi-

sion of many services at lower rates and in 

larger quantities than would be offered in an 

unregulated competitive market or an unregu-

lated monopolistic one. He argues that, this 

phenomenon can be explained only if we mod-

ify existing views by admitting that one of the 

functions of regulation is to perform distribu-

tive and allocative chores usually associated 

with the taxing or financial branch of the gov-

ernment.14 

 

The usual means under the framework of regu-

lation to achieve fiscal ends is cross-

subsidization. By cross-subsidization, we mean 

that, some high-cost customers are served by 

means of extra profits made from some low-

cost customers by using a uniform pricing 

mechanism. That is, the differences in the cost 

structures of different types of customers are 

disregarded and a uniform (or average) price is 

applied for the entire customer population. And 

it is a widely observed phenomenon in regulat-

ed businesses. 
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In Posner’s approach, the argument that regula-

tion is always pro-producer is misleading since 

in many cases, regulation, through cross-

subsidization, leads to a wealth transfer from 

producers to consumers. The high cost con-

sumers are served at a price level below the 

marginal cost of the company and the spread is 

compensated by the low-cost customers.15 It is 

apparent that the company wouldn’t have been 

served the P<MC customers where regulation 

does not push toward this end. 

 

As seen from above discussion, there are sev-

eral views that attempt to explain regulation. 

Their relation with covering the cost of tech-

nical and commercial network losses in elec-

tricity distribution business is discussed in next 

and the last chapter of the study. 

 

V. Cost Of Technical And Commercial 

Network Losses Revisited  

 

As we have seen from our previous discussion, 

there is more than 16 billion TL cost emanat-

ing from cost of technical and commercial net-

work losses and this cost should be covered by 

some groups in the society. Any policy choice 

on this subject matter would yield in a certain 

way of re-distributing wealth.  

 

This amount could be put on the shoulders of 

the utility companies based on the idea that 

they are responsible for poor performance. Alt-

hough a normative analysis of regarding who 

should carry the burden is beyond our study, 

suffice it to say here that these companies have 

been taken over from public control by private 

companies very recently, thus their responsibil-

ity should be limited to the targets envisaged 

during privatization. 

 

Another option is to cross-subsidy among cus-

tomers and to collect the money from the entire 

country. This is how it is done currently.  

 

The amount can also be financed by the gov-

ernment directly by tax-money. Or, the power 

flow can be cut who do not pay their bills or 

uses theft-electricity.  

 

Although there is a fundamental difference 

between classical capture theory and Stigler-

Peltzman approach in a sense that while the 

former concludes that regulator is always cap-

tured by the industry and consequently it is 

always pro-producer, the latter concludes that 

there is an interaction between actors in the 

economy and these interactions will be deci-

sive on the fact that who will eventually have 

more impact on regulator, in our analysis they 

both give the same result. That is, in this case, 

it seems that the interaction has yielded in a 

pro-producer outcome at the regulatory level.  

Following Stigler-Peltzman approach, the con-

sumer groups in Turkey are extremely power-

less compared to business organizations. In 

particular, it is obvious that there 21 utility 

companies the stake per capita for them is very 

high, whereas, for millions of electricity con-

sumers it is very unlikely to have an effective 

influence on the regulatory processes given the 

collective action and free riding problem. 

Thus, regulator is more prone to the influence 

from the industry.  

 

Besides, it is apparent that, in parallel to Pos-

ner’s arguments, the government deals with the 

problem such that it is taxation by regulation. 

Since the regions with highest level of tech-

nical and commercial network losses are rela-

tively low-income portions of the country and 

also politically instable provinces, for govern-

ment’s perspective it is necessary to find a soft 

solution to the problem. Thus, cutting the pow-

er flow to those regions is not seen as an alter-

native solution.  

 

At the end of the day, covering the cost of 

technical and commercial network losses at 

those regions and solving the problem smooth-

ly by means of a schedule of reducing the loss-

es in a certain timeframe is a policy choice.  
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However, meanwhile, this cost should be cov-

ered and the government’s solution to this 

problem is in Posner’s words taxation by regu-

lation. An alternative would have been to cover 

the loss from the budget of the central state 

which would ultimately mean from the tax-

payers’ money. Since taxing is a more compli-

cated, is bound with more technical and legal 

restrictions and politically less undesirable, 

taxing by regulation method has been opted by 

the government.  

 

Courts, on the other hand, need not consider 

the policies of the government or regional cir-

cumstances. They are bound by the fact that 

their decisions should be based on the constitu-

tion and laws. The decision of Turkish Yar-

gıtay apparently leads to a different way of 

wealth redistribution. According to the court, 

people who are paying their bills cannot be 

penalized and cannot be obliged to pay others’ 

bills as well. This implementation contradicts 

with the constitutional principle of rule of law. 

From Stigler-Peltzman approach, one can con-

clude that the impact of the interest groups 

have been different on the judicial process than 

the regulatory process. In theory, judges are no 

exception to be utility-maximizers, however, as 

said; their utility function ushered in a com-

pletely different outcome. 

CONCLUSION  

 

We have analyzed a very popular subject from 

theory of regulation perspective. We have 

shown that there are several approaches to reg-

ulation. In particular, capture theory and taxa-

tion by regulations turned out to be illuminat-

ing to our subject matter which is covering the 

cost of technical and commercial network loss-

es. 

Needless to say, acceptable levels of losses and 

other reduction in the outcome during the pro-

duction process of a good or service will be 

included in the unit price of that good or ser-

vice. However, in our case, the levels of tech-

nical and commercial network losses are be-

yond commercially acceptable levels. In its 

extreme, it is almost some regions are not pay-

ing at all while others are taking up burden. 

Such a regulation based on an implicit wording 

in a provisional article of the Electricity Mar-

ket Law, if allowed, would mean an uncon-

strained ratemaking authority by the regulator. 

At least, it is seen by the court in this way.  

 

If there are political considerations that out-

weigh the establishment of a cost-reflective 

price mechanism in the electricity market, oth-

er means rather than price distortion should be 

evaluated.  

 

The debate, however, has not come to an end 

yet. Since the amount that the court declared 

unlawful is great in volume and beyond the 

utility companies’ financial capabilities, most 

probably the cost of unpaid power will includ-

ed in the energy item rather than being a sepa-

rate line item. In such a way, the entire country 

will continue to cover the cost of unpaid power 

which was declared against law. How courts 

will react such a regulatory maneuver is of 

great curiosity.     
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T 
aşıyıcıdan (doğal gaz iletim 

şebekesinin işletmecisi ve sahibi) 

taşıma hizmeti alan taşıtanlar doğal 

gazı giriş noktalarında taşıyıcıya teslim edip 

çıkış noktalarında taşıyıcıdan teslim alırlar. 

Taşıtanlar bu gazı çıkış noktalarında son 

kullanıcılara veya diğer taşıtanlara satarlar. 

Taşıtanlardan gaz satın alan son kullanıcıların 

çekiş miktarlarının tam olarak tahmin etmenin 

pratikte mümkün olmaması, ölçüm 

farklılıkları, vs. gibi sebeplerle bir taşıtanın 

taşıyıcıya teslim ettiği ve taşıyıcıdan teslim 

aldığı gaz miktarları arasında fark oluşması 

doğaldır. Bu fark miktara taşıtanın dengesizlik 

miktarı denir.  

 

Doğal gaz iletim şebekelerine birden fazla 

taşıtanın gaz getirdiği giriş noktalarında (çoklu 

giriş noktaları) geçen miktarın bu taşıtanlar 

arasında paylaştırılabilmesine yönelik olarak 

çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada 

çoklu giriş noktalarında uygulanmakta olan 

tahsisat yöntemlerine alternatif olarak 

“minimum dengesizlik tahsisat yöntemi” 

tanıtılacaktır.  

 

Çoklu giriş noktalarında tahsisat amacıyla 

kullanılan yöntemlerden bir tanesi orantısal 

(pro rata) tahsisattır. Bu yönteme göre çoklu 

giriş noktasında geçen gaz miktara bu noktayı 

kullanan taşıtanlara talep miktarlarıyla orantılı 

olarak dağıtılır. Pro rata gibi çeşitli tahsisat 

yöntemleri mevcuttur. Bu çalışmada ortaya 

konan “minimum dengesizlik tahsisat 

yönteminde” çoklu giriş noktasının tahsisatı bu 

noktayı kullanan taşıtanların münferit 

dengesizliklerinin her birini minimize edecek 

şekilde tahsisat yapmak amaçlanmaktadır.  

 

“Minimum dengesizlik tahsisat yönteminde” 

çoklu giriş noktasında akan miktar bu noktayı 

kullanan taşıtanların varsa diğer noktalar dahil 

toplam girişlerinin birbirine oranları toplam 

çıkışlarının birbirine oranlarına eşit olacak 

şekilde pay edilir. Aşağıdaki örnekte tahsisatın 

nasıl yapıldığı açıklanmaktadır: 

 

Bu örnekte iki taşıtan tarafından kullanılan 

(Taşıtan 1 ve Taşıtan 2) bir çoklu giriş noktası 

(Giriş 1) ve bir taşıtan tarafından kullanılan 

(Taşıtan 2) bir tekli giriş noktası (Giriş 2) 

bulunmaktadır. “Minimum dengesizlik tahmin 

yöntemine” göre Taşıtan 1’in Giriş 1’deki 

tahsisatını (G1,1) ve Taşıtan 2’nin Giriş 1’deki 

tahsisatını (G1,2) bulabilmek için öncelikle her 

bir çoklu giriş noktasındaki taşıtanların o çoklu 

giriş noktasındaki tahsisat toplamları o çoklu 

giriş noktasının toplam tahsisat miktarına 

eşitlenir:  

G1,1 + G1,2 = 70      ……  (1) 

 

Daha sonra çoklu giriş noktalarını kullanan her 

bir taşıtanın varsa diğer noktalar dahil toplam 

girişleri toplam çıkışları nispetinde birbirine 

oranlanır: 

ÇOKLU GİRİŞ NOKTALARINDA ALTERNATİF TAHSİSAT YÖNTEMİ ÖNERİSİ
   

                 Mehmet ÖZDAĞLAR 

 Çoklu Giriş Tekli Giriş   

 Noktası Noktası   

 Tahsisatı Tahsisatı Toplam  

 
Giriş 1 
Noktası 

Giriş 2 
Noktası Çıkış 

Denge 
sizlik 

Taşıtan 1 G1,1 20 60 D1 

Taşıtan 2 G1,2   40 D2 

Toplam 70 20 100 -10 
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(G1,1 + 20) / G1,2 = 60 / 40     ……   (2) 

 

Bir şebekede her bir çoklu giriş noktasındaki 

taşıtan sayılarının toplamı kadar bilinmeyen 

tahsisat değeri mevcuttur. Bu örnekte sadece 

bir çoklu giriş noktası (Giriş 1) olduğu için ve 

bu noktayı kullanan iki taşıtan (Taşıtan 1 ve 

Taşıtan 2) bulunduğu için iki adet bilinmeyen 

tahsisat değeri (G1,1 ve G1,2) mevcuttur. Bir 

şebekede çoklu giriş nokta sayısı kadar 

bağımsız (birbirinin tekrarı olmayan) denklem 

sayısı mevcuttur. Buna ek olarak ayrıca bir 

şebekede çoklu giriş noktalarını kullanan 

taşıtanların toplam girişlerini toplam çıkışları 

nispetinde oranlamaktan dolayı toplam 

herhangi bir çoklu giriş noktasını kullanan 

taşıtanların sayısından bir eksik kadar daha 

bağımsız denklem bulunur.  

 

Bu örnekte çoklu giriş nokta sayısı bir olduğu 

için ve herhangi bir çoklu giriş noktasını 

kullanan taşıtanların sayısı da iki olduğu için 

toplamda 1 + 2 – 1 = 2 adet bağımsız denklem 

mevcuttur. Bilinmeyen tahsisat değeri toplamı 

bağımsız denklem sayısına eşitse bu 

denklemlerin çözüm kümesi mevcuttur. Bir 

başka deyişle böyle bir şebekede “minimum 

dengesizlik tahsisat yöntemi” kullanılabilir 

demektir. Eğer bilinmeyen sayısı bağımsız 

denklem sayısından fazla ise tercih edilecek 

bazı çoklu giriş noktalarında tahsisat alternatif 

yöntemlerle yapılarak bilinmeyen sayısı 

azaltılıp denklem sayısına eşitlenebilir. Bu 

sayede hiç olmazsa bazı çoklu giriş 

noktalarının tahsisatının “minimum dengesizlik 

tahsisat yöntemine” göre yapılması 

sağlanabilir.   

 

Yukarıdaki örnekte bilinmeyen tahsisat değeri 

sayısı denklem sayısına eşit olduğu için 

denklemlerin çözüm kümesi vardır. Ancak tek 

başına denklemlerin çözüm kümesinin 

bulunması, bir şebekede “minimum 

dengesizlik tahsisat yönteminin” uygulanabilir 

olduğunu söyleyebilmek için yeterli değildir. 

“Minimum dengesizlik tahsisat yönteminin” 

uygulanabilirliğine karar verebilmek için 

alternatif yöntemlerle kıyaslama yapılması 

gerekmektedir.  

 

Bunu vurgulayabilmek için yukarıdaki örneğin 

“minimum dengesizlik tahsisat yöntemine” 

uygun olup olmadığına bakalım. Yukarıdaki 

(1) ve (2) no’lu denklem kümeleri 

çözüldüğünde G1,1 = 34 ve G1,2 = 36 olarak 

bulunur. Bu örnekte çoklu giriş noktası 

tahsisatlarının pro rata yöntemine göre (veya 

mevcut tahsisat yöntemlerinden herhangi 

birine göre) yapılması durumunda G1,1 = 40 

ve G1,2 = 30 olacak şekilde sonuç 

bulunacağını varsayalım: 

Bu örneğe göre kıyaslama yapılan alternatif 

tahsisat yöntemi değil de “minimum 

dengesizlik tahsisat yöntemi” tercih edilirse 

sadece Taşıtan 2 faydalanabilmekte, Taşıtan 1 

ise zarar görmektedir. “Minimum dengesizlik 

tahsisat yöntemi” Taşıtan 1’in dengesizliğinin 

mutlak değeri artmakta, sadece Taşıtan 2’nin 

dengesizliğinin mutlak değeri düşmektedir. 

Böyle bir durumda “minimum dengesizlik 

tahsisat yönteminin” kullanılması uygun  

olmamaktadır. “Minimum dengesizlik tahsisat 

yönteminin” kullanılabilmesi için çoklu giriş 

noktasını kullanan tüm taşıtanların 

dengesizliklerinin mutlak değerlerinde azalma 

olması gerekmektedir. “Minimum dengesizlik 

tahsisat yönteminin” kullanılabileceği bir 

örnek aşağıda verilmektedir:  

 Minimum  Minimum  

 
Dengesiz 
lik Pro Rata Dengesizlik Pro Rata 

 Yöntemine Yöntemine Yöntemine Yöntemine 

 
Göre 
Tahsisat 

Göre 
Tahsisat Dengesizlik Dengesizlik 

G1,1 34 40 -6 0 

G1,2 36 30 -4 -10 
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Bu örnekteki G1,1 ve G1,2 değerlerini 
bulabilmek için öncelikle her bir çoklu giriş 
noktasındaki taşıtanların o çoklu giriş 
noktasındaki tahsisat toplamları o çoklu giriş 
noktasının toplam tahsisat miktarına eşitlenir:  
 

G1,1 + G1,2 = 70    ……   (3) 
 

Daha sonra çoklu giriş noktasının kullanan her 
bir taşıtanın varsa diğer noktalar dahil toplam 
girişleri toplam çıkışları nispetinde birbirine 
oranlanır: 
 

(G1,1 + 25) / G1,2 = 60 / 40   …..   (4) 
 

Yukarıdaki (3) ve (4) no’lu denklem kümeleri 

çözüldüğünde G1,1 = 32 ve G1,2 = 38 olarak 

bulunur. Bu örnekte de çoklu giriş noktası 

tahsisatlarının pro rata yöntemine göre (veya 

mevcut tahsisat yöntemlerinden herhangi 

birine göre) yapılması durumunda G1,1 = 40 

ve G1,2 = 30 olacak şekilde sonuç 

bulunacağını varsayalım: 

Bu örneğe göre “minimum dengesizlik tahsisat 

yöntemi” tercih edilirse hem Taşıtan 1’in hem 

de Taşıtan 2’nin dengesizliklerinin mutlak 

değerlerinde azalma olmaktadır. Dolayısıyla bu 

örnekte “minimum dengesizlik tahsisat 

yöntemi” tercih edilebilir.  

“Minimum dengesizlik tahsisat yönteminde” 

oluşturulan tahsisat denklemleri simultane 

doğrusal cebirsel denklemlerdir. Bu tür 

denklemler Gauss eliminasyon, Cramer Kuralı, 

Gauss-Jordan veya matrix inverse yöntemleri 

ile çözülebilir. Ancak bu yöntemler daha 

ziyade az sayıda denklemden oluşan sistemler 

için uygundur. Ancak bu yöntemler çok sayıda 

denklemden oluşan sistemler için pratik 

değildir.    

Artan taşıtan ve nokta sayısı denklem sayısını 

artırabilmektedir. Kompleks denklem 

kümelerinin çözümü için denklemleri bir sefere 

mahsus bilgisayar ortamında modelleyip, 

sadece günlük değişen parametreleri 

tanımlamak ve nümerik yöntemlerden 

yararlanmak bahsedilen sorunların önüne 

geçilmesini sağlayacaktır.  

 

“Minimum dengesizlik tahsisat yönteminin” 

kullanımı esnasında oluşan denklemler gibi 

simultane doğrusal cebirsel denklem 

kümelerini çözmek için Gauss-Seidel veya 

Jacobi iterasyon yöntemleri de kullanılabilir. 

Örneğin Jacobi iterasyon yöntemine göre (3) 

ve (4) no’lu denklem kümelerinin çözümü için 

bu denklemler aşağıdaki gibi her bir tahsisat 

bilinmeyeni eşitliğin bir tarafında tek başına 

kalacak ve katsayıları bir olacak şekilde 

yeniden yazılır: 

G1,1 = 70 – G1,2    ….  (5) 

 

G1,2 = (2 * G1,1 + 50) / 3    ……    (6) 

  

İterasyona başlayabilmek için ilk değer 

tanımlamak gereklidir. Tercihen iterasyona pro 

rata tahsisat değerleri (G1,1 = 40; G1,2 = 30) 

ile başlanabilir. İlk iterasyonda (5) no’lu 

denklemde G1,2 yerine pro rata tahsisat değeri 

(G1,2 = 30) yazılarak G1,1 değeri hesaplanır. 

Sonra (6) no’lu denklemde G1,1 yerine pro 

rata tahsisat değeri (G1,1 = 40) yazılarak G1,2 

değeri hesaplanır. İkinci iterasyonda ilk 

iterasyonda hesaplanan G1,1 ve G1,2 değerleri  

 Çoklu Giriş Tekli Giriş   

 Noktası Noktası   

 Tahsisatı Tahsisatı Toplam  

 
Giriş 1 
Noktası 

Giriş 2 
Noktası Çıkış Dengesizlik 

Taşıtan 1 G1,1 25 60 D1 

Taşıtan 2 G1,2   40 D2 

Toplam 70 25 100 -5 

 Minimum  Minimum  

 Dengesizlik Pro Rata Dengesizlik Pro Rata 

 Yöntemine Yöntemine Yöntemine Yöntemine 

 
Göre 
Tahsisat 

Göre 
Tahsisat Dengesizlik Dengesizlik 

G1,1 32 40 -3 5 

G1,2 38 30 -2 -10 
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(5) ve (6) no’lu denklemlerin eşitliğin 

sağındaki yerlerine yazılarak G1,1 ve G1,2 

değerleri yeniden hesaplanır. Bu iterasyonlar 

her bir tahsisat bilinmeyenin (bu örnekte G1,1 

ve G1,2) değerlerindeki değişim seçilecek 

hedef değişimin altına düşene kadar devam 

ettirilir. (5) ve (6) no’lu denklemler Jacobi 

iterasyon yöntemine göre hedef değişim 

0,00001 olacak şekilde çözülünce aşağıdaki 

iterasyon aşamaları oluşmaktadır: 

iteration 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

G1,1 40 40 26,66667 26,66667 35,55556 35,55556 29,62963 29,62963 33,58025 

G1,2 30 43,33333 43,33333 34,44444 34,44444 40,37037 40,37037 36,41975 36,41975 

          

iteration 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

G1,1 33,58025 30,9465 30,9465 32,70233 32,70233 31,53178 31,53178 32,31215 32,31215 

G1,2 39,0535 39,0535 37,29767 37,29767 38,46822 38,46822 37,68785 37,68785 38,2081 

          

iteration 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

G1,1 31,7919 31,7919 32,13873 32,13873 31,90751 31,90751 32,06166 32,06166 31,95889 

G1,2 38,2081 37,86127 37,86127 38,09249 38,09249 37,93834 37,93834 38,04111 38,04111 

          

iteration 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

G1,1 31,95889 32,0274 32,0274 31,98173 31,98173 32,01218 32,01218 31,99188 31,99188 

G1,2 37,9726 37,9726 38,01827 38,01827 37,98782 37,98782 38,00812 38,00812 37,99459 

          

iteration 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

G1,1 32,00541 32,00541 31,99639 31,99639 32,00241 32,00241 31,9984 31,9984 32,00107 

G1,2 37,99459 38,00361 38,00361 37,99759 37,99759 38,0016 38,0016 37,99893 37,99893 

          

iteration 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

G1,1 32,00107 31,99929 31,99929 32,00048 32,00048 31,99968 31,99968 32,00021 32,00021 

G1,2 38,00071 38,00071 37,99952 37,99952 38,00032 38,00032 37,99979 37,99979 38,00014 

          

iteration 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

G1,1 31,99986 31,99986 32,00009 32,00009 31,99994 31,99994 32,00004 32,00004 31,99997 

G1,2 38,00014 37,99991 37,99991 38,00006 38,00006 37,99996 37,99996 38,00003 38,00003 

          

iteration 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

G1,1 31,99997 32,00002 32,00002 31,99999 31,99999 32,00001 32,00001 31,99999 31,99999 

G1,2 37,99998 37,99998 38,00001 38,00001 37,99999 37,99999 38,00001 38,00001 38 

          

iteration 73 74        

G1,1 32 32        

G1,2 38 38        
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74. iterasyonda (5) ve (6) no’lu denklemlerin 

çözüm kümesi olan G1,1 = 32 ve G1,2 = 38 

değerine ulaşılmaktadır. Bu iterasyonların 

yazılım oluşturmak suretiyle çözülmesi 

“minimum dengesizlik tahsisat yönteminde” 

kullanılan denklemlerin kolay çözümünü 

sağlayacaktır. 

 

Yukarıda Jacobi iterasyon yönteminin 

anlatılması için kullanılan örnek az sayıda 

denklem içeren örnektir. Jacobi iterasyon 

yöntemi bu gibi az sayıda denklem içeren 

sistemleri çözmede kullanılabileceği gibi daha 

fazla denklem içeren sistemlerin çözümünde de 

kullanılabilmektedir. Jacobi iterasyon 

yönteminin yakınsamadığı sistemler için diğer 

yöntemlerden yararlanılmalıdır.  

 

“Minimum dengesizlik tahsisat yönteminin” 

kullanılabilmesi için çıkış tahsisatlarının anlık 

olarak edinilmesine ihtiyaç vardır. Taşıyıcı ile 

taşıtanlar arasındaki veri akışını sağlayan 

Elektronik Bülten Tablosunda (EBT) son 

dönemde yapılan iyileştirmeler neticesinde 

çıkış tahsisatlarının anlık olarak edinilmesi 

sağlanmıştır. EBT’nin son versiyonunda çıkış 

noktalarındaki akış verileri EBT’ye online 

olarak iletilmektedir. Anlık akışta sorun olduğu 

ve manuel veri giriş yapılmadığı durumlarda 

da EPDK’ ya bağlı Enerji Uzmanları 

Derneğinin yayını olan Enerji Piyasası 

Bültenin 33. Sayısındaki “DENGELEME 

GAZI PİYASASI İÇİN GEREKLİ 

KESİNTİSİZ ÖLÇÜM VERİSİ AKIŞININ 

SAĞLANMASINA YÖNELİK YÖNTEM 

ÖNERİLERİ” başlıklı makalede yer alan 

tahmin algoritmalarından faydalanılarak 

gerçeğe en yakın tahmini çıkış tahsisatları elde 

edilebilecektir. Dolayısıyla EBT’de yapılan 

son iyileştirmeler “minimum dengesizlik 

tahsisat yönteminin” uygulanabilmesini 

mümkün hale getirmiştir.   

 

SUMMARY: 

 

Pro rata allocation (allocation in proportion to 

demands of the shippers at the point) is one of 

the allocation mechanisms used in multiple 

entry points in natural gas networks. Currently 

there are also many other allocation 

mechanisms for multiple entry points. In this 

study, a new method, namely “minimum 

imbalance allocation method (MIAM)”, for 

allocation of multiple entry points will be 

introduced.  

 

In MIAM, imbalances of all shippers using 

multiple entry points are tried to be minimized. 

In order to provide this, allocations of shippers 

at multiple entry points are made such that 

ratio of total entries of all shippers using 

multiple entry points shall be in proportion to 

their total exits.  

In the equation set formed by application of 

MIAM, the number of unknowns is equal to 

number of shippers at multiple entry points. 

There are independent equations as much as 

number of multiple entry points. In thaese 

equations, sum of number of unknowns at each 

multiple entry points is equal to total flow at 

such multiple entry point. In addition to this, 

there are also additional independent equations 

as much as one less than the number of 

shippers at multiple entry points, coming from 

proportioning of total entries of the shippers at 

multiple entry points in proportion to their total 

exits. I number of unknowns is equal to total 

number of independent equations, we can say 

that equation set is solvable and thus MIAM is 

applicable. If equation set is not solvable, than 

some of the multiple entry points may be 

chosen to allocate with one of the current 

alternative methods in order to reduce number 

of unknowns.  

 

But solvibility of equation set alone does not 

imply that MIAM is applicable. In order for 

MIAM to be applicable, in addition to 

solvability of equation set, absolute values of 

imbalances, formed by considering results of 

MIAM, of all shippers at multiple entry points 

should be lower than absolute values of 

imbalances, formed by considering results of 

alternative allocation methods.      
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Equations formed during application of MIAM 

are simultaneous linear algebraic equations. 

These kinds of equations may be solved by 

Gauss Elimination, Cramer’s Rule, Gauss-

Jordan or Matrix Inverse methods. But these 

methods are practical in small number of 

equations. If equation set is complex, 

numerical iteration methods such as Gauss-

Seidel or Jacobi may be prefered. In solution of 

complex equation sets, if Gauss-Seidel or 

Jacobi method does not converge for a 

particular configuration, other methods may be 

applied. 

 

In order for MIAM to be applicable, exit point 

allocations should be timely. With the final 

revisions made in Electronic Bulletin Board 

(EBB), a platform used for data sharing 

between transporter and the shippers, the flows 

at exit points started coming to EBB online. In 

case of probable interruptions in data flow, 

algorithms for predicting exit point flows are 

developed. These algorithms are introduced in 

33rd issue of Energy Market Bulletin of 

Energy Experts  Association of Energy Market 

Regulatory Authority. With these revisions and 

developments in EBB, it is now possible to 

apply MIAM in multiple entry points in 

BOTAS network.   
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Giriş 

 

K 
ayıp-kaçak bedeli son dört yılda 

elektrik sektöründe tartışılagelen en 

önemli konulardan birisi olmuş 

durumda. Hatta tüm paydaşlar göz önünde 

bulundurularak bir değerlendirme yapılırsa 

kayıp-kaçak tartışmasının tüm tartışmalar 

içerisinde açık ara başı çekeceğini 

söyleyebiliriz. Yazılı ve görsel basında yer alan 

haberlerin dağılımı incelendiğinde bu durumun 

net olarak ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

Özetle tüketicisiyle, dağıtım şirketiyle, 

bürokrasisiyle önemli bir zamanın elektrik 

kayıp-kaçağı konusuna ayrıldığını söylenebilir. 

Peki, ülke öncelikleri ve potansiyeli dikkate 

alındığında, bu tartışmalar içerisinde 

kaybedilen zaman mı yoksa kaybedilen veya 

kaçırılan enerjinin kendisi mi daha büyük bir 

sorun olarak kabul edilmelidir? Sonda 

söylenmesi gerekeni başta söylersek bu 

tartışmalar içerisinde kaybedilen zaman kayıp-

kaçağın kendisinden çok daha önemlidir. Peki 

neden? 

 

 Türkiye genç nüfusu ve büyüyen 

ekonomisiyle zaman kaybetme lüksüne 

sahip değildir. Kaybedilen her anın 

telafisi mümkün değildir. Rekabetçi bir 

dünyada kaçan fırsatlar daha sonra 

yeniden yakalanamayabilir. Bu nedenle 

Türkiye enerji sektörünün çok önemli 

sorunları ve yine önünde 

değerlendirilmek için bekleyen çok 

önemli fırsatlar varken bir kayıp-kaçak 

girdabı içerisinde dönüp durmak 

kimseye bir şey kazandırmamaktadır. 

 

 

 Kayıp-kaçak tartışması bugünkü 

çerçevesi içerisinde yanlış bir 

tartışmadır. Yanlış şeyleri yanlış şekilde 

tartışarak doğru sonuca ulaşmak ancak 

çok istisnai durumlarda mümkün 

olabilir. Dolayısıyla şu andaki 

tartışmanın pozitif bir sonuç üreteceğini 

düşünmek fazla iyi niyetli bir yaklaşım 

olacaktır. 

 

 Tartışılması gereken konu neden kayıp-

kaçak bedelinin ödendiği olmamalıdır. 

Asıl soru ve sorun kayıp-kaçak 

oranlarının nasıl optimal oranlara 

çekilebileceğidir. Kayıp-kaçak 

maliyetinin hiçbir şekilde ödenmemesi 

gerektiği noktasından hareketle bir 

tartışma başlatmak anlamsız bir 

gerginlik dışında bir netice 

getirmeyecektir. 

 

 Büyümeye ve gelişmeye aç olan 

ülkemizde kayıp zamanın marjinal 

maliyeti çok yüksektir. Bu nedenle kayıp

-kaçak oranlarının en etkin bir şekilde 

nasıl arzu edilen düzeye 

indirilebileceğini tartışmalıyız. Bu 

bedellerin ödenmemesi ve maliyet 

unsuru olarak değerlendirilmemesi 

gerektiği iddiası elektrik endüstrisinin 

sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 

nasıl işlediğinden bihaber olunduğunu 

göstermektedir.  

 

 Tartışmanın yanlış bir odak noktasının 

olması tüketicilerin de aleyhine 

işlemektedir. Tartışma bedele takılı 

kalınca uzun vadede bir sorun üretme 

ihtimali düşecektir. 

“ELEKTRİK PİYASASINDA HANGİSİ DAHA BÜYÜK BİR SORUN?  

KAYIP-KAÇAK MI?  KAYIP ZAMAN MI?” 

               

             Mustafa YILMAZ 
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 Tüketici grupları tartışmanın ucunu 

yanlış yerden tuttukları için bir sonuç 

elde edemeyeceklerdir. Bu tartışma 

sonucunda, her ne kadar genel 

uygulamalara aykırı da olsa, kayıp-kaçak 

bedeli tarife dışına çıkarılsa ve doğrudan 

elektrik tüketiminden karşılanmasa dahi 

yine vatandaşımızın sırtına binecektir. 

Doğrudan devletin finanse ettiği bir 

kayıp-kaçak maliyeti vergi, fon, pay ya 

da borçlanma olarak ya bugün ya da 

yarın yine tüketicilere/vergi 

mükelleflerine  yansıtılmak zorunda 

kalınacaktır.  

 Tartışmanın doğru noktada yürütülmesi 

ve kayıp-kaçak oranının nasıl en makul 

düzeye çekileceğine odaklanılması 

halinde sorun doğru tanımlandığından 

çözüm herkese yarayacaktır. Daha 

makul bir kayıp oranı daha düşük bir 

maliyet ve daha düşük bir tarifeye 

tekabül edecektir.  

 Bu noktada kayıp-kaçak oranlarının 

kayıp-kaçak maliyeti kısıtı dikkate 

alınarak asgariye indirilmeye çalışılması 

gerektiği hususu akılda 

bulundurulmalıdır. Diğer bir ifadeyle 

hedef en düşük kayıp-kaçak oranına 

ulaşmak değil hedef toplam maliyeti en 

düşük kayıp-kaçak oranına ulaşmaktır. 

Örneğin kayıp oranını %5’den %4.5’e 

düşürmek için yıllık 100 TL’ye denk 

gelen bir maliyet ortaya çıkıyor ancak %

0.5’lik kayıp enerjinin yıllık maliyeti 

sadece 70 TL ise kayıp-kaçağı düşürmek 

en doğru politika olmayacaktır (Kalite 

vb. hususların maliyet içerisinde 

hesaplandığını varsayıyoruz).  

Şimdi konuyu bazı sorular ve cevaplarla 

açabiliriz: 

Kayıp-kaçak maliyeti elektrik naklinin bir 

unsuru olarak değerlendirilmeli ve fiyatlara 

yansıtılmalı mıdır?  

 

Kayıp-kaçak bir maliyet unsurudur. Hiçbir 

araştırma yapılmaksızın kendi oluşturduğumuz 

önermelere kendimizin inanması bu 

önermelerin doğru olduğu anlamına gelmez. 

Bu nedenle doğru ve sağlam bir görüş 

belirtebilmek için hem endüstrinin yapısının 

hem de uygulama örneklerinin araştırılması 

gerekmektedir. Kayıp-kaçak düzenlenen 

hemen hemen tüm şebekelerde elektrik 

maliyetinin bir unsuru olarak ele alınmaktadır. 

İngiltere Düzenleyici Kurumunun sitesine de 

girseniz Brezilya elektrik sektörünü de 

inceleseniz bu husus açıkça görülecektir. Bu 

ülkeler ve diğer örneklerde kayıp-kaçak 

arttıkça enerji fiyatlarının arttığı açıkça 

tüketicilere belirtilmekte ve tüketicilerin 

elektrik kaçırmamaları kaçıranları da ihbar 

etmeleri vurgulanmaktadır. Uygulamaları 

incelemek bir bilgisayar kadar yakın. 

 

Diğer yandan, herkesin bildiği üzere, kayıp-

kaçak bir nevi firedir. Kayıp üretmeyen hiçbir 

elektrik şebekesi yoktur. Diğer bir ifadeyle 

üretilen elektrik hiçbir şebekede tüketilen 

elektriğe eşit değildir. Tüketilen elektrik her 

zaman üretilen elektrikten daha düşüktür. 

Çünkü hatlar ve trafolar tüketim miktarına ve 

çekim profiline de bağlı olarak az ya da çok 

enerji kaybına yol açarlar. Hal böyleyken 

özellikle teknik kaybın dahi tarife unsuru 

edilmemesi anlamını yitirmektedir.  

 

Kayıp-kaçak bedeli son yıllarda mı  ortaya 
çıkmıştır?  

 

Hayır. Tüm dünyada ve ülkemizde elektrik 

fiyatlandırılmaya başladığından beri tüketilen 

elektrikle üretilen elektrik arasındaki fark bir 

maliyet kalemi olarak değerlendirilmiş ve 

elektrik bedeline yansıtılmıştır. Sadece, son 

yıllarda ülkemizde bu bedelin ve diğer 

bedellerin ayrı gösterilmesi suretiyle 

tedarikçisini seçme özgürlüğü peyderpey artan 

tüketicilerin maliyet kalemleri hakkında bilgi 

sahibi olması amaçlanmıştır. 
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Kayıp-kaçak bedelinin ayrı belirlenmesinin 

ne gibi bir faydası olabilir?  

 

Elektrik Piyasası Kanununda bir geçiş dönemi 

sonrasında bölgesel tarife uygulaması 

öngörülmüştür. Bölgesel tarife uygulamasında 

her dağıtım bölgesi kendi maliyetini 

karşılayacaktır (destek vb. olmadığını 

varsayıyoruz). Böyle bir durumda her bölgede 

yer alan tüketicilerin kendi bölgelerindeki 

kayıp-kaçak oranını, kişi başına kayıp-kaçak 

maliyetini ve dağıtım maliyetini diğer 

bölgelerle karşılaştırabilmeleri bu tüketicilerin 

dağıtım şirketlerine pozitif anlamda baskı 

yapması sonucunu doğurabilecektir. 

Tüketiciler kendi katlandıkları kayıp-kaçak 

maliyetinin neden yüksek olduğunu ve kayıp-

kaçak oranının neden düşürülmediğini 

sorgulayarak dağıtım şirketini daha iyi 

performans göstermek zorunda 

bırakabileceklerdir. Ayrıca maliyet 

kalemlerinin oranlarının ayrı ayrı bilinmesi 

tüketim alışkanlıklarını ve tüketici 

davranışlarını da etkileyebilir. Örneğin 

tüketiciler başkaları tarafından gerçekleştirilen 

kaçak tüketim hakkında daha duyarlı 

olabilirler.  

 

Şebekede ortaya çıkan kayıp-kaçağın tamamı 

kayıp-kaçak bedeline yansıtılmakta mıdır? 

 

Hayır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu her 

bir dağıtım şirketi için yıldan yıla azalan hedef 

kayıp-kaçak oranları belirlemektedir. Dağıtım 

şirketleri hedef oranlara ulaşamadıkları 

takdirde hedeften saptıkları miktar için ortaya 

çıkmış olan maliyete kendileri 

katlanmaktadırlar. Yetersiz performans 

neticesinde ortaya çıkan bu maliyet tüketicilere 

kayıp-kaçak bedeli içerisinde 

yansıtılmamaktadır. Hedeflerinden daha iyi 

performans gösteren dağıtım bölgelerinde 

ortaya çıkan maliyet avantajı ise bir sonraki 

tarife uygulama dönemi hedef kayıp-kaçak 

oranları belirlenirken dikkate alınmak suretiyle 

avantaj tüketicilere de yansıtılmaktadır.  

 

Değişik basın yayın organlarında ve bazı 

yargı kararlarının gerekçelerinde dağıtım 

şirketlerinin kayıp-kaçak maliyetlerine 

kendilerinin katlanmaları gerektiği ifadesi 

yer almaktadır. Bu maliyete tamamıyla 

katlanılarak dağıtım faaliyeti sürdürülebilir 

mi? 

 

Faaliyeti yapan şirket kamu şirketi de olsa özel 

şirket de olsa kayıp-kaçak maliyeti tarife 

dışında bırakılırsa faaliyetine devam 

edebilecek şirket sayısı bir elin parmağını 

geçemez. Bir elin parmağı sayısındaki şirketin 

ise kar etmesi neredeyse imkansızlaşacağı için 

bu şirketlerin faaliyet değiştirip daha getirisi 

yüksek faaliyetlere yönelmesi kaçınılmazdır. 

Bir dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti 

karşılığında toplayabileceği gelir 

düzenlenmekte olup şirketler bu gelirin 

üzerinde gelir elde edemezler. Fazla gelir 

düzeltmeye tabidir ve sonraki yıllar 

toplanabilecek gelirden düşülerek takip eden  

yılların gelir tavanı belirlenir. Kayıp-kaçağa 

konu enerjinin maliyeti bu tavanın dışında olup 

bazı bölgelerde dağıtım gelir tavanının 

katbekat üstünde olabilmektedir. Örneğin 

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 

2015 yılı dağıtım gelir tavanı 292 milyon TL 

civarındadır. Bu rakamı enflasyonla 

güncellediğimizde yaklaşık olarak 305-310 

milyon TL’lik bir yıllık gelir tavanı rakamına 

ulaşılır. Diğer bir ifadeyle söz konusu dağıtım 

şirketinin 2015 yılında elde edebileceği toplam 

gelir 310 milyon TL civarındadır. Peki bu 

bölgenin kayıp-kaçak maliyeti nedir? Mevcut 

enerji fiyatları ve şirket kayıpları dikkate 

alındığında gelir tavanının yaklaşık on katı 

civarındadır. Diğer bölgeler için durum bu 

kadar trajik olmasa da gelir tavanının kayıp-

kaçak maliyetini karşılamayacağı bölgeler 

mevcuttur. Kaldı ki dağıtım gelir tavanında 

şirketlerin tüm personel giderlerinin, yatırım 

giderlerinin ve işletme giderlerinin 

karşılanması da gerekmektedir.  Dolayısıyla 

kayıp-kaçağın dağıtım gelirinden finanse 

edilmesi gerektiğinden hareketle kayıp-kaçak 

bedelinin ödenmemesi kabul edildiğinde  
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dağıtım şirketlerinin dağıtım işini bırakmaları 

ve dağıtım hizmetinin sürdürülemez hale 

gelmesi sonucu ortaya çıkabilecektir.  

 

Kayıp-kaçak maliyetine tüketicinin değil de 

devletin katlandığı bir mekanizma daha 

doğru bir mekanizma değil midir? 

 

Devlet elektrik dağıtım hizmetini kendisi 

sunarken katlanmadığı maliyete özel şirketler 

sunarken neden katlansın? Ayrıca maliyetlere 

devletin katlandığı ama tüketicilerin 

katlanmadığı hiçbir durum olamaz ki. Bir 

maliyete devletin katlanması demek o maliyete 

vatandaşların katlanması demektir. Devletin 

gelirinin en önemli sürekli kalemi kendi 

vatandaşından topladığı vergilerdir. Devletin 

kayıp-kaçak maliyeti için dağıtım şirketlerine 

para ödemesi ve bu parayı artan vergi vb. 

gelirlerle vatandaşından toplaması sonucunda 

yine maliyete katlanan tüketiciler olmayacak 

mıdır? Finansmanın borçlanmayla sağlanması 

halinde de artan borç servis yükünden dolayı 

maliyete katlanacak olan bugünkü ya da 

yarınki vergi mükellefleridir. Diğer 

sektörlerdeki firelerin maliyetlerine 

katlanmayan devlet elektrik sektöründeki 

firelerin maliyetine neden katlansın? (Bazı 

gruplar için sosyal destek amacıyla 

yapılabilecek transferler bu paragrafın 

kapsamında değerlendirilmemiştir.) 

 

Tüketicilerin ve tüketici derneklerinin sürecin 

aktif bir parçası olmak için neler yapması 

gerekir? 

 

Öncelikle sorunun doğru sorulması 

gerekmektedir. Tüketiciler ve dernekler fiili 

kayıp-kaçak oranlarının yüksek olduğunu 

düşünüyorlarsa dağıtım şirketlerinin bu oranı 

düşürmedeki başarısızlıklarını 

sorgulamalıdırlar. Dernekler şirketlerin kayıp-

kaçakla mücadelede hangi konuları ihmal 

ettiklerini ve yapılabilecekken yapmadıkları 

hususları raporlara dönüştürerek şirketlere 

yaptırım uygulanması ve tarifelerin bu hususlar 

da dikkate alınarak belirlenmesi talebiyle ilgili 

kamu kurumlarına iletmelidirler. Böylelikle 

tüketiciler ve tüketici dernekleri düzenleme 

sürecinin donanımlı aktif katılımcıları haline 

gelerek hem tüketici menfaatlerini daha iyi 

koruyabilir hem de düzenleme ve tarife 

süreçlerinin kendilerinden bağımsız 

yürümemesini sağlayabilirler. 

 

Sonsöz: 

 

Suni tartışmalar çok önemli bir dönemeçte olan 

enerji sektörü için ciddi engel oluşturmaktadır. 

Kimi ülkeler elektrikli araçlarda ve pillerde, 

kimileri yenilenebilir enerji teknolojilerinde, 

kimileri akıllı şebeke uygulamalarına ilişkin 

teknolojilerde atılımlar yaparken Türkiye’nin 

potansiyelini en iyi değerlendirebileceği 

alanlarda öncü olmakta geç kaldığı 

görülmektedir.  

 

Tartışılması gereken husus kayıp-kaçak 

oranının nasıl en optimum orana 

düşürüleceğidir, kayıp-kaçak bedelinin 

ödenmemesi gerektiği değil enerji sektörü için 

ciddi engel oluşturmaktadır. Kimi ülkeler 

elektrikli araçlarda ve pillerde, kimileri 

yenilenebilir enerji teknolojilerinde, kimileri 

akıllı şebeke uygulamalarına ilişkin 

teknolojilerde atılımlar yaparken Türkiye’nin 

potansiyelini en iyi değerlendirebileceği 

alanlarda öncü olmakta geç kaldığı 

görülmektedir.  

 

Tartışılması gereken husus kayıp-kaçak 

oranının nasıl en optimum orana 

düşürüleceğidir, kayıp-kaçak bedelinin 

ödenmemesi gerektiği değil. 
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Giriş ve tarihçe 
 

T 
ürkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş 

(TETAŞ) elektrik piyasasındaki 

yeniden yapılandırma sürecinde bir 

iktisadi devlet teşekkülü1 olarak 2001 yılında 

kurulmuştur. Türkiye Elektrik Üretim İletim 

Anonim Şirketi (TEAŞ)’nin bölünmesiyle 

piyasada yerini alan üç kardeşten birisi olan 

TETAŞ’ın2 ana görevi mevcut sözleşmeler 

gereğince kamunun geçmişten gelen 

yükümlülükleri kapsamında elektrik toptan 

satış faaliyetini yerine getirmektir.  

 

TETAŞ’ın kamunun alım yükümlülüğü 

bulunan İşletme Hakkı Devri (İHD), Yap-İşlet-

Devret (YİD) ve Yap-İşlet (Yİ) sözleşmeleri 

kapsamında enerji alım yükümlülüğü 

bulunmaktadır. TETAŞ ayrıca kamu üretim 

şirketi EÜAŞ’tan enerji satın almaktadır. 

TETAŞ, halihazırda, satın aldığı enerjiyi 

dağıtım şirketlerine, görevli tedarik 

şirketlerine, serbest tüketicilere ya da spot 

piyasada satmaktadır. TETAŞ’ın piyasadaki 

mevcut durumu ve diğer yükümlülüklerine 

ilerleyen bölümlerde daha detaylı 

değinilecektir.  

 

Bu yazının konusunu TETAŞ’ın ülkemiz 

elektrik piyasasındaki mevcut ve gelecekteki 

konumunun piyasa dinamiklerini nasıl 

etkileyebileceği oluşturmaktadır. Yazının 

ikinci bölümünde TETAŞ’ın görev ve 

yükümlülüklerine, üçüncü bölümünde 

rakamlarla TETAŞ’ın elektrik piyasasındaki 

mevcut durumuna, dördüncü bölümünde 

geleceğe dönük senaryo ve değerlendirmelere 

yer verilmektedir.  

 

TETAŞ’ın hak ve yükümlülükleri 
 
TETAŞ’ın hak ve yükümlülükleri 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu (EPK)’nun 27 nci 

maddesinde sıralanmaktadır. Bu hak ve 

yükümlülükler; 

 

 Mevcut sözleşmeler3 kapsamında 

imzalanmış olan enerji alış ve satış 

anlaşmalarını yürütmek,  

 Mevcut imtiyaz ve uygulama 

sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve 

satış anlaşmaları imzalamak, 

 Hükümetler arası anlaşmalar 

kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya 

ihracat anlaşmaları imzalamak, 

 Elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve 

satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapmak, 

 Organize toptan elektrik piyasalarında 

faaliyette bulunmak, 

 Görevli tedarik şirketlerine tarifesi 

düzenlemeye tabi olan tüketiciler için 

toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi 

satmak, 

 Son kaynak tedarikçisi olarak 

yetkilendirilen tedarikçilere son kaynak 

tedariki kapsamındaki müşterileri için 

temin ettiği elektrik enerjisinin Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 

belirlenecek oranı kadarını satmak, 

 Genel aydınlatma ve teknik ve teknik 

olmayan kayıplar için yükümlü oldukları 

enerjiyi dağıtım şirketlerine satmak 

          olarak sıralanabilir. 

 

6446 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE TETAŞ’IN ELEKTRİK PİYASASINDAKİ 

KONUMU VE GELECEĞİ ÜZERİNE BİR BEYİN FIRTINASI    

Ercüment CAMADAN 
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Bu hak ve yükümlülükler incelendiğinde 

TETAŞ’ın enerji alım-satımına ilişkin zorunlu 

yükümlülüklerinin ve isteğe bağlı haklarının 

tanımlandığı da görülmektedir. TETAŞ’ın 

devam eden Yİ, YİD ve İHD sözleşmeleri 

kapsamında enerji satın alması ve bu enerjiyi  

 

 teknik ve teknik olmayan kayıplar ile 

genel aydınlatma için gereken enerji için 

dağıtım şirketlerine ve  

 son kaynak tedariki kapsamındaki 

müşterileri için temin ettiği elektrik 

enerjisinin Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu tarafından belirlenecek oranı 

kadarını son kaynak tedarikçisi olarak 

yetkilendirilen tedarikçilere  

 

satması zorunlu görevleridir. Görevli tedarik 

şirketlerine perakende satış tarifesi 

kapsamındaki tüketiciler için toptan satış 

tarifesinden elektrik enerjisi satmak EPK’da 

TETAŞ’ın hak ve yükümlülükleri arasında 

sayılsa da söz konusu şirketlerin son kaynak 

tedarikine konu enerji haricinde TETAŞ’tan 

herhangi bir alım yükümlülüğü 

bulunmamaktadır.4 Bu nedenle, TETAŞ’ın bu 

kapsamdaki satışı ancak bir talep olduğunda 

bir yükümlülüğe dönüşmektedir.  

 

Ayrıca, EPK’daki yükümlülükler arasında yer 

almasa da, Türkiye ile Rusya Federasyonu 

arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma 

kapsamında, Akkuyu’da yapılmakta olan 4800 

MW kurulu gücündeki nükleer elektrik 

santralında üretilecek enerjinin %50’sinin 15 

yıl süre ile satın alınması görevinin de  

TETAŞ’a verilmiş olduğu bilinmektedir. 

 

TETAŞ’ın rekabetçi piyasanın bir oyuncusu 

olarak yapılandırmasının yolunun açılabilmesi 

amacıyla da EPK’da TETAŞ’a ikili anlaşmalar 

imzalama ve toptan ve perakende satış 

faaliyetinde bulunma hakkı verilmiştir. Diğer 

bir ifadeyle, TETAŞ isterse herhangi bir 

tedarikçi ya da tüketiciye ikili anlaşma 

imzalamak suretiyle düzenlemeye konu 

olmayan bir fiyat üzerinden enerji 

satabilecektir.  

 

TETAŞ’ın halihazırdaki faaliyetleri ve 

piyasa payı 

 

31 Ocak 2015 rakamlarına5 göre TETAŞ’ın 

alım yükümlülüğü olan santralların toplam 

kurulu gücü Türkiye’nin toplam kurulu 

gücünün %13,4’ünü oluşturmaktadır. EÜAŞ ve 

bağlı ortaklıklarının ürettiği elektriğin 

tamamını TETAŞ’a satacağı varsayımı altında 

ise TETAŞ’ın enerjisini alıp-sattığı santralların 

kurulu gücü Türkiye’nin toplam kurulu 

gücünün %44,8’ini oluşturmaktadır (bkz: 

Tablo 1). 

 

Tablo 1. 31 Ocak 2015 tarihi itibarıyla kurulu gücün dağılımı 

 KURULU GÜÇ 
MW 

PAY 
% 

 
 
 

 

EÜAŞ ve bağlı ortaklıklar 21.886,2 31,4   
İHD santralları 946,2 1,4   

Yİ santralları 6.101,8 8,8   

YİD santralları 2.312,3 3,3   

TETAŞ + EÜAŞ toplam 9.360,3 13,4   

Diğer 38.434,9 55,2   
Genel Toplam 69.681,3 100   

Kaynak: http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx, Erişim tarihi: 2/3/2015. 

İHD, Yİ ve YİD santrallarının üretimdeki 
payları genellikle kurulu güç içerisindeki 
paylarının üzerinde olmaktadır. Tablo 2’de de 

görülebileceği üzere bu santralların 2013 yılı 
toplam elektrik arzındaki payı %25,5 olmuştur. 

http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx
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TETAŞ 2013 yılında sattığı enerjinin %

52,3’ünü EÜAŞ’tan ve %46,5’ini Yİ, YİD ve 

İHD santrallarından almıştır.6 Tablo 3’te 

TETAŞ’ın 2013 yılı alım kaynakları ve 

oranları gösterilmektedir. TETAŞ’ın sattığı 

elektrik enerjisi 2013 toplam elektrik arzının 

yaklaşık %53’ünü oluşturmuştur. 

KURULUŞLAR GWh Oran (%) 

EÜAŞ ve bağlı ortaklıklar 80.117,8 32,5 

İHD santralları 5.161,1 2,1 

Yİ santralları 44.243,3 18,0 

YİD santralları 13.481,6 5,5 

İHD, Yİ, YİD toplamı 62.886,0 25,5 

Diğer üretim 97.150,1 39,4 

Dış alım - dış satım 6.202,7 2,5 

Türkiye tüketim toplamı 246.356,6 100 

Müşteri GWh % 

EÜAŞ 68.614 52,3 

Yİ Santralları 42.939 32,8 

YİD Santralları 13.293 10,1 

İHD Santralları 3.715 2,8 

Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası 2.242 1,8 

Nahçıvan (Mübadele) 277 0,2 

Toplam 131.079 100 

Tablo 3. TETAŞ’ın 2013 yılı elektrik alım miktar ve oranları 

Kaynak: TETAŞ 2013 Yılı Faaliyet Raporu. 

TETAŞ’ın 2013 yılında enerji satışının 

dağılımı Tablo 4’te gösterilmektedir. TETAŞ 

büyük ölçüde görevli tedarik şirketleri ile 

elektrik dağıtım şirketlerine enerji satmıştır. 

TETAŞ’ın enerji satmakta olduğu serbest 

tüketiciler 2001 yılı öncesinde de kamudan 

enerji aldıkları için bu hakları halen 

korunmakta olan iletim sistemi kullanıcılarıdır. 

Bu tüketicilere uygulanan tarife Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulunca onaylanmaktadır. 

ALIM KAYNAĞI GWh % 

Görevli Tedarik Şirketleri 98.318 75,9 

Elektrik Dağıtım Şirketleri 27.380 21,1 

Serbest Tüketiciler 1.508 1,2 

Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası 2.391 1,8 

Nahçıvan (Mübadele) 0,2 0 

Toplam 129.598 100 

Tablo 4. TETAŞ’ın 2013 yılı elektrik satış miktar ve oranları 

Kaynak: TETAŞ 2013 Yılı Faaliyet Raporu. 

Tablo 2. 2013 yılı elektrik üretim, ithalat ve ihracatı  
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Türkiye elektrik piyasasının geleceğinde 

TETAŞ’ın konumu üzerine 

 

Kısa vadeli geleceğe ilişkin değerlendirmeler  

 

 Kısa vadeden kastımız TETAŞ’ın alım 

yükümlülüklerinin mevcut oran ve miktarda 

kaldığı ve elektrik piyasasının yapısının 

göreceli olarak pek değişmediği dönemdir. Bu 

dönemi 2017 ya da 2020 yılına kadar olan 

dönem olarak ele alabiliriz. Bu yıllar içerisinde 

TETAŞ’ın elindeki portföyde önemli 

boşalmalar (mevcut alım zorunluluklarında 

azalmalar) olacaktır. Ayrıca çapraz 

sübvansiyonlu ulusal tarifenin 2015 yılı 

sonunda uzatılması olasılığının çapraz 

sübvansiyonsuz bölgesel tarifeye geçilmesi 

olasılığından daha yüksek olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. 

 

 Bu şartlar alında TETAŞ’ın konumunu 

ve sahip olacağı avantajları ya da karşı karşıya 

kalacak zorlukları ana hatlarıyla iki faktör 

belirleyecektir. 

 

 Bu iki faktörden birincisi ağırlıklı olarak 

doğal gaz fiyatlarından oluşan elektrik alım 

maliyetleridir. Doğal gaz fiyatlarının yüksek 

seyretmesi halinde TETAŞ satış 

yükümlülüklerini karşılamak için EÜAŞ’tan 

enerji almaya devam etmek zorunda kalacaktır. 

Aksi takdirde TETAŞ’ın maliyeti ve 

dolayısıyla da tarifesi oldukça yükselecek ve 

kayıp-kaçak, aydınlatma fiyatları ile (mevcut 

alım alışkanlıklarının devam etmesi halinde) 

düzenlemeye tabi enerji satış fiyatlarının 

yüksek seyrettiği bir durum ortaya çıkacaktır.  

 

 Doğal gaz fiyatlarının ve alım 

maliyetlerinin yüksek olduğu bir piyasada 

TETAŞ’ın yeni serbest tüketicilere ya da alım 

yükümlülüğü bulunmayan görevli tedarik 

şirketleri dışındaki tedarik şirketlerine ikili 

anlaşmalar ya da ihale yoluyla kolaylıkla enerji 

satabileceğini düşünmemekteyiz. Her ne kadar 

EPK’da TETAŞ’ın piyasa oyuncusu olarak 

enerji satmasının yolu açılmış olsa da TETAŞ 

gibi bir kuruluşun maliyetinin altında olan 

piyasa fiyatları üzerinden herhangi bir 

müşteriye enerji satması en az iki boyutuyla 

sorunlara yol açacaktır. Zararına yapılan satışın 

maliyetinin diğer tüketici gruplarını 

yüklenmesi söz konusu olacaktır ki bu 

durumun benimsenmesi pek de mümkün 

görülmemektedir. İkinci olarak, bir iktisadi 

devlet teşekkülünün maliyetinin altındaki bir 

fiyattan anlaşma yapmasının toplumsal 

tartışmalara ve kamu denetim anlayışı 

içerisinde yapılan denetimlerde sorunlara yol 

açması kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca EPK’nın 

27 nci maddesindeki ‘Bakanlık ve Kurum, 

TETAŞ’ın alım yükümlülüklerini tam olarak 

karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden 

kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya 

çıkmamasını teminen, enerji piyasasında 

faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi 

teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz 

etkilemeyecek şekilde, Kalkınma Bakanlığının 

ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini 

almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili 

ve yükümlüdür.’ hükmü de TETAŞ’ın aslında 

herhangi bir piyasa oyuncusu gibi hareket 

edemeyeceğini göstermektedir. 

 

 Doğal gaz fiyatlarının önemli ölçüde 

azalarak TETAŞ’ın maliyetlerini piyasa 

fiyatlarının altına düşürmesi halinde TETAŞ’ın 

elektrik sattığı tüketici gruplarının fiyatları çok 

yükselmeyecek veya düzenleme önceliği ve 

hazine hedeflerine bağlı olarak, bu tüketicilere 

uygulanan fiyatlar belki de düşecektir. Maliyeti 

düşen TETAŞ’ın serbest tüketiciler ya da 

tedarik şirketlerine doğrudan elektrik satma 

hakkını kullanmak istemesi söz konusu 

olabilecektir. Ancak enerji fiyatlarındaki 

değişkenlik düşünüldüğünde bu durumda dahi 

TETAŞ’ın ikili anlaşmalarla enerji satacağı 

müşterileriyle uzun vadeli sözleşmeler 

imzalaması kolay olmayacaktır. Doğal gaz 

fiyatlarındaki ani yükselişlerden dolayı TETAŞ 

maliyetlerinin yeniden piyasa fiyatlarının 

üstüne çıkması söz konusu olursa TETAŞ’ın  
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geri dönüp eski müşterilerine (görevli tedarik 

şirketlerine) enerji satması bu müşteri ve 

tedarikçilerin yeni duruma göre pozisyon almış 

olmasından dolayı eskisi kadar kolay 

olmayacaktır. Özetle, TETAŞ’ın ikili 

anlaşmalarla serbest tüketicilere ya da tedarik 

şirketlerine enerji satmasının kısa vadede pek 

muhtemel olmadığı değerlendirilmektedir. 

 

 TETAŞ’ın piyasa faaliyetlerini kısa 

vadede belirleyecek ikinci faktör ise serbest 

tüketici limitinin ne olacağı ve son kaynak 

tedarik tarifesi ile perakende satış tarifesinin 

(devam ederse) nasıl bir yapı içerisinde 

düzenleneceği sorularının birbiriyle yakından 

ilişkili olan cevabıdır. Serbest tüketici limitinin 

sıfır olarak belirlenmesi halinde son kaynak 

tarifesi kapsamına giren tüketimin miktarı ve 

tüketicinin sayısı ilk anda artacaktır. Ancak 

ilerleyen dönemlerde bu tüketicilerin diğer 

tedarikçilerle ikili anlaşmalarının sayısı ve bu 

ikili anlaşmalara konu enerjinin miktarının 

artması söz konusu olursa son kaynak 

tedarikçilerinin TETAŞ’tan enerji alma 

yükümlülüğü %100’e çıkarılsa bile TETAŞ’ın 

almakla yükümlü olduğu enerji miktarı 

TETAŞ’tan alım yükümlülüğünün miktarını 

aşabilir. Dağıtım şirketleri ile son kaynak 

tedarikçilerinin TETAŞ’tan alım yükümlülüğü 

TETAŞ’ın almakla yükümlü olduğu miktara 

eşit ya da bu miktarın az üstünde olması 

halinde de sorunsuz bir dünya bizi 

beklememektedir. Bunun nedeni  TETAŞ’ın 

toplam enerji alım maliyetini kabul edilebilir 

bir düzeye çekmek için EÜAŞ’tan enerji alma 

imkanını büyük ölçüde kaybedecek olmasıdır. 

Yüksek maliyet TETAŞ’ın ikili anlaşmalarla 

piyasada enerji satma kabiliyetini de önemli 

ölçüde kısıtlayacaktır. TETAŞ alternatif bir 

çözüm bulamazsa fazla enerjisini spot piyasada 

satmak zorunda kalabilecektir. 

 

 Özetle kısa vadede TETAŞ için en iyi 

senaryo doğal gaz fiyatlarının yükselmemesi 

ve hatta daha da düşmesi ve son kaynak 

tedariki tarifesine ya da düzenlenen perakende 

satış tarifesine tabi tüketicilerin hacminin çok 

düşmemesidir. 

 

Uzun vadeli geleceğe ilişkin 

değerlendirmeler 

 

 Senaryo 1: TETAŞ’ın almakla 

yükümlü olduğu enerjinin hacminin 

asgari düzeyde olması 

 

 Yİ, YİD ve İHD sözleşmelerinin 

süresinin dolması nedeniyle TETAŞ’ın alım 

yükümlülüklerinin sona ermesi ve sadece 

Akkuyu’da inşası devam eden nükleer elektrik 

santralında üretilecek elektrik enerjisinin 

yarısının alınması yükümlülüğünün yürürlükte 

olması varsayımları halinde TETAŞ’ın 

elindeki enerji kayıp-kaçak enerji miktarını  

ancak karşılayabilecek belki de bu miktarı 

karşılamada yetersiz kalacaktır.  Bu nedenle 

TETAŞ aktif bir piyasa oyuncusu olmak 

durumunda kalmayacak ve kayıp-kaçak 

bedelinin TETAŞ’ın maliyetleri dikkate 

alınarak belirlenmesi halinde TETAŞ piyasa 

risklerinden korunmuş olacaktır. TETAŞ’ın 

serbest tüketicilerle ikili anlaşma imzalaması 

gerekmeyecek, zaten TETAŞ’ın portföyünde 

bu hacimde enerji yer almayacaktır. 

 

 Senaryo 2: TETAŞ’ın almakla 

yükümlü olduğu enerjinin hacminin 

yüksek olması 

 

 Mevcut sözleşmelerin uzatılması ya da 

yeni sözleşmelerin imzalanması neticesinde 

TETAŞ’ın elindeki enerjinin hacmi mevcut 

oranını korursa TETAŞ’ın hareket alanının asıl 

belirleyicisi yine elindeki enerjinin maliyeti 

olacaktır. Maliyet piyasa fiyatlarının altındaysa 

TETAŞ elindeki enerjiyi ihaleler düzenleyerek 

diğer tedarikçilere ve/veya büyük tüketicilere 

satabilecektir. Ancak TETAŞ’ın maliyetinin 

piyasa fiyatlarını aşması halinde TETAŞ’ın 

piyasada satıcı olması zorlaşacaktır. TETAŞ 

yüksek maliyetli enerjinin en azından bir 

kısmını piyasada satamayacaktır.  
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 Tüm tüketicilerin serbest tüketici olduğu 

ve son kaynak tarifesine tabi tüketicilerin 

tüketim hacminin kısıtlı olduğu bir piyasa 

yapısının mevcudiyeti halinde TETAŞ’ın 

elindeki enerjiyi alım yükümlülükleri 

oluşturarak bir kısım tüketicilere sattırmak 

neredeyse imkansız olacaktır. 

 

 Tüm enerjisini ikili anlaşmalar ya da 

zorunlu satışlar kapsamında satamamış olan 

TETAŞ’ın kalan enerjiyi satabileceği tek alan 

olarak dengeleme ve uzlaştırma piyasası  (gün 

öncesi ve/veya gün içi piyasaları)  kalmaktadır. 

Yüksek maliyetli bir TETAŞ’ın bu piyasalarda 

beklediği ölçüde kar elde etmesi zor olacaktır. 

 

 Yüksek maliyetli alım 

yükümlülüklerinin devam etmesi ve TETAŞ’ın 

alım maliyetlerini paçallama yoluyla düşürmek 

için enerji alımı yapabileceği EÜAŞ’ın 

portföyünün özelleştirmeler nedeniyle azalması  

halinde uygulanabilecek tek sürdürülebilir 

alternatif olarak TETAŞ’ın maliyetinin sadece 

bazı gruplara değil tüm tüketicilere dağıtılması 

alternatifi kalmaktadır. Bu durumda TETAŞ 

maliyetleri belli bir oran alınarak tedarikçiler 

üzerinden tüm tüketicilere dağıtılmak zorunda 

kalınacaktır. 

 

Dipnotlar ve Kaynaklar: 

 
1    “İktisadi devlet teşekkülü” 233 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

“Sermayesinin tamamı Devlet’e ait, iktisadi alanda ticari 

esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu 

iktisadi  teşebbüsü” olarak tanımlanmıştır. 

 
2   TEAŞ’ın bölünmesiyle kurulan diğer iki şirket Türkiye 

Elektrik İletim Anonim Şirketi ve Elektrik Üretim 

Anonim Şirketi’dir. 

 
3   Mevcut sözleşmelerle Yİ, YİD ve İHD sözleşmelerinin 

kast edildiği düşünülebilir. Mevcut sözleşmelerin 

EPK’daki tanımı “20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik 

Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 

Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 

Yaptırılması Hakkında Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 

sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim 

Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 

4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma 

ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim 

Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere 

Dair Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre 

imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve 

uygulama sözleşmeleri” şeklindedir. 

 
4    Böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte halihazırda 

düzenlenen perakende satış tarifesi kapsamında yapılan 

perakende satışa konu enerjinin tamamına yakını 

TETAŞ’tan satın alınmaktadır. Bunun ana nedeninin 

TETAŞ’tan alınan enerjinin maliyetinin tarife 

hesaplamalarında dikkate alınmasının ikincil mevzuatta 

güvence altına alınması olduğu söylenebilir. 

 
5     http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx, 
Erişim tarihi: 2/3/2015. 
 
6   TETAŞ 2013 Yılı Faaliyet Raporu. Erişim için:  

http://tetas.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%

2fDocuments%2fFaaliyet+Raporu%

2fTETAŞ_2013_Yılı_Faal_Raporu2.pdf  

http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx
http://tetas.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fFaaliyet+Raporu%2fTETAŞ_2013_Yılı_Faal_Raporu2.pdf
http://tetas.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fFaaliyet+Raporu%2fTETAŞ_2013_Yılı_Faal_Raporu2.pdf
http://tetas.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fFaaliyet+Raporu%2fTETAŞ_2013_Yılı_Faal_Raporu2.pdf
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B 
ilindiği üzere Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nca hazırlanan Gümrük 

Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5015 

Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda bazı 

değişiklikler yapılmış olup, aşağıdaki tabloda 

bu değişiklikler tek tek ele alınmıştır. 

PETROL PİYASASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
  

Mücahit SARPDAĞ 

Değişiklikten Önceki Hali Son Hali (6455 Sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 
Değişen Maddeler) 

  5015 sayılı Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
  
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idareleri veya 
defterdarlıkların tasfiye işlemleri bu Kanun 
hükümlerine tabi değildir.” 

Kaçak petrol; 
a) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen 
akaryakıtı, 
b) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği 
belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü 
ve petrol ürünlerini, 
c) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan 
solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve 
benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da 
akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya 
bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî 
ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol 
ürünlerini, 
d) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol 
ürünlerini, 
e) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon 
türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her türlü 
üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların 
depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde 
alınan petrolü ve petrol ürünlerini, 

5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(21) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
“Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca 
kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,” 
  

  5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine üçüncü 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
  
“5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında 
kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans 
verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda 
söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla 
yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden 
ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim 
kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili 
olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans başvurusu 
yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz” 

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
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   5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
  
“l) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde 
etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine 
konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden 
belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, 
düzenek veya ekipmanı bulundurmamak,” 

  5015 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
  
“Rafinerici lisansı sahipleri, tesislerindeki ham petrol, 
ara ürün, akaryakıt harici ürün ve akaryakıt tankları 
ile yurt içi ve yurt dışı satış tanklarını lisanslarına 
işletmek ve tankların kullanımına ilişkin bilgileri 
Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının 
görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılan 
yönetmelik ile belirlenir.” 

Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen 
esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak petrol satışının 
yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir 
denetim sistemi kurar ve uygular. 

5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
“Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen 
esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt 
satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de 
içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamakla 
yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumun bu 
sisteme erişimini sağlar. Kurum; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının görevlerinin gerektirdiği 
ölçüde bu sisteme doğrudan erişimini sağlar. Kurum, 
yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç 
duyacağı bilgi ve belgeleri yine görevlerinin 
gerektirdiği ölçüde verir. Söz konusu sistemi kurmadığı 
ya da Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun 
denetimi sağlayamadığı tespit edilen dağıtıcılara 19 
uncu maddede öngörülen miktarda idari para cezası 
uygulanır. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim 
sisteminin kurulmadığı veya kurulan sistemin Kurumca 
yapılan düzenlemelere uygun bulunmadığı tespit edilen 
bayilere akaryakıt ikmali yapamaz.” 

Görüş bildirmeye veya ilgili makamlardan talepte 
bulunmaya yetkilidir. 

5015 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
“Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak lisans 
sahipleri veya yetkilileri hakkında açılan kamu 
davalarını katılan sıfatıyla takip edebilir. Bu konularla 
ilgili olarak suç duyurusunda bulunabileceği gibi 
mevzuatın uygulanması açısından, adlî ve mülkî 
makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir.” 

Kurum piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim 
kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi tutar. 
Kurum, denetlemelerde kullanılmak üzere, Türkiye 
Akreditasyon Kurumu ile işbirliği yaparak akredite sabit 
ve gezici laboratuvarlar kurabilir, kurulmasına kaynak 
aktarabilir. Denetlemede, ön araştırmada ve 
soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

5015 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
“Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli eliyle 
veya gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları 
personeli eliyle denetime tabi tutar. Kurum, 
denetlemelerde kullanılmak üzere, Türk Akreditasyon 
Kurumu ile işbirliği yaparak akredite sabit ve gezici 
laboratuvarlar kurabilir, kurulmasına kaynak 
aktarabilir. Denetlemede, ön araştırmada ve 
soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar Kurum 
tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılan 
yönetmelikle düzenlenir.” 



 

64 

   5015 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine beşinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
  
“Ulusal petrol stoğu düzenlemesi kapsamında rafineri, 
akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahipleri ile serbest 
kullanıcıların bulundurmakla yükümlü oldukları 
stokları denetlemeye ve tutulacak bu stokların 
miktarında azalma yapılmayacak şekilde ürün cinsini 
ve ürünlerin birbirine tahvil edilmesini düzenlemeye 
Kurum yetkilidir.” 

Rafinericiler ve dağıtıcılar yurt içinde pazarlayacakları 
akaryakıta, rafineri çıkışında veya gümrük girişinde 
kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker 
ekleyeceklerdir. 
Rafinerici ve dağıtıcılar, her yıl Şubat ayı içinde o yıla ait 
pazarlama projeksiyonlarını Kuruma bildirecek ve bu 
projeksiyona göre Kurumca temin edilecek ulusal marker 
yine Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre 
rafinerici ve dağıtıcılara akaryakıta eklenmek üzere 
teslim edilecektir. 
Numunelerde yapılacak testlerde ulusal markerin 
gerektiği şart ve seviyede bulunmadığı ve alınan 
numunelerin laboratuvar analizi ile teknik 
düzenlenmelere uymadığı tespit edildiğinde, 19 uncu 
madde hükümleri uygulanır. 

5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
“Yurt içinde pazarlanacak akaryakıta veya akaryakıtla 
harmanlanan ürünlere rafineri çıkışında veya serbest 
dolaşıma girişinde rafinericilerce ve dağıtıcılarca 
Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker 
eklenir. Biyoyakıt ilk üretim merkezleri ile tasfiye 
edilecek akaryakıt için ulusal marker ekleme noktaları 
Kurum tarafından belirlenir. Ulusal marker ekleme 
işlemleri Kurumca yetki verilen bağımsız gözetim 
firmalarının nezaretinde Kurumun belirleyeceği usul ve 
esaslara göre yapılır. Ulusal marker ekleme 
işlemlerinde meydana gelecek usulsüzlüklerden lisans 
sahibi ile bağımsız gözetim firmaları müştereken 
sorumludur. 
  
Ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahipleri, her 
yıl kasım ayı içinde takip eden yıla ait pazarlama 
projeksiyonlarını Kuruma bildirir ve bu projeksiyona 
göre Kurumca temin edilecek ulusal marker, Kurumca 
belirlenecek usul ve esaslara göre akaryakıta eklenmek 
üzere ilgili lisans sahiplerine teslim edilir. 
  
“Numunelerde yapılacak testlerde ulusal markerin 
gerektiği şart ve seviyede bulunmadığı laboratuvar 
analizi ile tespit edildiğinde, 19 uncu madde hükümleri 
uygulanır.” 

Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî 
yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer 
hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu 
Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler diğer kanunlar 
gereği yapılacak işlemleri engellemez. 
  
Bu Kanuna göre; 
  
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara altıyüzbin Türk Lirası 
idarî para cezası verilir: 
  
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması. 
2) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan 
uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi 
veya engellenmeye teşebbüs edilmesi. 
3) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması. 
4) 5, 6, 7, 8, 16, 17 ve 18 inci maddelerin ihlali. 
  
b) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara ikiyüzellibin Türk 
Lirası idarî para cezası verilir: 
  
1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin 
yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde 
tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması. 
2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 
gösterilmesi. 
3) 4 üncü madde hükümlerinin ihlali. 
4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve 
depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız 
olarak engellenmesi. 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
  
“Bu Kanuna göre idari para cezalarının veya idari 
yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer 
hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu 
Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler diğer kanunlar 
gereği yapılacak işlemleri engellemez. 
  
Bu Kanuna göre; 
  
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara bir milyon Türk 
Lirası idari para cezası verilir: 
  
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin 
yapılması. 
2) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin 
ihlali. 
3) 18 inci maddenin ihlali. 
  
b) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin 
bayilik lisansı sahipleri tarafından ihlali halinde 
bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcı lisansı sahipleri 
hakkında (a) bendinde belirtilen cezanın dörtte biri 
uygulanır. 
  
c) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara sekiz yüz elli bin 
Türk Lirası idari para cezası verilir: 
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 Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun 
getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk 
Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 
verilir. 
  
Bayiler için yukarıda yer alan cezaların beşte biri 
uygulanır. 
  
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans 
gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye 
kadar mühürlenir. 
  
Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı 
kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat olarak 
uygulanır. 
  
  

 1) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan 
uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak 
engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi. 
2) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması. 
3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 17 nci maddelerin ihlali. 
  
d) 8 inci maddenin ihlali halinde bayiler için (c) 
bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır. 
  
e) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara üç yüz elli bin Türk 
Lirası idari para cezası verilir: 
  
1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin 
yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar 
üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin 
yapılması. 
2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 
gösterilmesi. 
3) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (f) bendinin 
bir takvim yılı içinde Kurumca yapılan uyarıya rağmen 
ihlali, aynı fıkranın (l) bendi haricindeki bentlerin 
ihlali. 
4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim 
ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız 
olarak engellenmesi. 
  
f) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendi 
kapsamındaki ihlaller hariç olmak üzere bayiler için (e) 
bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır. 
  
g) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek 
üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının 
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) 
bendinde belirtilen cezanın dörtte biri uygulanır. 
  
h) 16 ncı madde uyarınca ulusal petrol stoğu tutma 
yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik 
tuttukları her bir ton ürün için iki yüz Türk Lirası idari 
para cezası verilir. Eksik tutulan stok miktarının 
hesabında ton küsuratı dikkate alınmaz. 
  
Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı 
kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat olarak 
uygulanır. 
  
İdari para cezaları, ön araştırma veya soruşturma 
aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul 
tarafından en geç üç ay içinde karara bağlanır. 
  
Bu Kanunun kaçakçılık kapsamında verilen idari para 
cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması tahsil 
işlemlerini durdurmaz. 
  
İdari para cezalarının tebliğ tarihini izleyen otuz gün 
içinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi 
aracılığı ile tahsili sağlanır. Tahsilatta 21/7/1953 tarihli 
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
  
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu 
Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara 
Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası verilir. 
  
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans 
gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye 
kadar mühürlenir.” 
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   5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 
  
“5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin 
işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste 
lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar veya mahkeme kararı 
kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak 
durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için 
başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. 
Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin 
lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para 
cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans 
verilmez. 
  
Kaçakçılık fiilinin sadece ulusal marker seviyesi ile 
ilgili olması durumunda, geçici durdurma kararı 
akredite laboratuvar analiz sonucuna göre verilir. 
Akredite laboratuvar analiz sonucunun bildirilmesine 
kadar kaçak akaryakıt satışını engelleyecek idari 
tedbirler Kurum tarafından alınır. 
  
Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrol 
sonucunun geçersiz çıkması halinde, alınan numune 
en geç beş iş günü içinde laboratuvara teslim edilir. 
Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune 
özellikleri değişime uğramadan on beş gün içinde yapar 
ve sonucunu en geç üç iş günü içinde Kuruma bildirir.” 

Yorumlar: 

 

1. Tasfiye işlemleri EPDK görev alanından 

çıkartılmış ve konunun merkezden değil 

de yerel bazda çözümü planlanmış 

olabilir. Bu durum petrol piyasasında 

EPDK’nın iş yükünü biraz hafifletmiş 

görünüyor. 

 

2. Kaçak akaryakıt tanımında 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na atıfta 

bulunularak mükerrerliğe yol açmaması 

hedeflenmiş görünüyor. 

 

3. Kaçakçılık fiilini işleyen ya da iştirak 

eden kişiler veya kuruluşlara yeniden 

lisans verilmesi yasaklanarak petrol 

piyasasının güvenirliliğinin artırılması 

amaçlanmış. 

 

4. Büyük tartışmaya neden olan ve daha 

önceki haliyle Kanunda açık bir tanımla 

cezai müeyyide öngörülmeyen gizli tank/

düzenek/ekipman yeni düzenlemede açık 

bir şekilde anılarak Kanun’daki önemli bir 

eksiklik giderilmiş. 

 

5. Akaryakıt temin kaynaklarından biri olan 

rafineriye yönelik düzenlemeler 

getirilerek piyasada kullanılan petrol ürün 

miktarının belirlenmesinde şeffaflık 

amaçlanmış olabilir. 

 

6. Dağıtım şirketlerinin otomasyon sistemi 

ve takibi daha ayrıntılı düzenlenerek, 

bayilerin dağıtım şirketlerince etkin bir 

şekilde takibinin yapılması ve kontrol 

edilmesi amaçlanmış. Bu konuda bayinin 

bazı mevzuata aykırı davranışlarından 

dağıtım şirketleri de sorumlu tutulmuş.    

 

7. EPDK’nın, piyasa faaliyetlerine ilişkin 

olarak lisans sahipleri veya yetkilileri 

hakkında açılan kamu davalarını 

katılan sıfatıyla takip edebilmesi 

sağlanmış böylelikle EPDK’nın petrol   

NOT: Ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun ikinci bölümünde yer alan Kaçak Petrolün Tespiti ve Tasfiyesi 

başlıklı Ek Madde 3, İkramiyeler başlıklı Ek Madde 4 ve Kaçak Petrol ile İlgili Ceza Hükümleri başlıklı Ek Madde 5 

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Piyasasında etkinliği artırılmaya 

çalışılmış. (Beraberinde EPDK’nın iş 

yükünü de biraz daha artışmış oldu!) 

 

8. Ulusal petrol stoğu düzenlemesinde daha 

önce piyasa katılımcılarından kimlerin ne 

kadar stok tutmasına  yönelik 

düzenlemeler var iken son değişiklikle 

piyasa katılımcılarının bulundurmakla 

yükümlü oldukları stokların denetimi 

hususu eklenmiş. Önceki düzenlemedeki 

eksiklik giderilmiş. 

 

9. Petrol piyasasına yönelik uygulanan idari 

para cezaları artırılmış, özellikle 

kaçakçılık kapsamında verilen idari para 

cezalarına karşı yargı yoluna 

başvurulmasında tahsil işlemlerinin 

durdurulamayacağı düzenlemesi ile idari 

para cezalarının caydırıcılığı daha da 

artırılmış. 

 

10. Yeni düzenleme ile kaçakçılık fiillerinin 

işlenmesi durumunda rafineri hariç her 

türlü tesisin mühürlenmesi uygulaması 

getirilerek piyasada hem tüketicinin 

güvenliği hem de aynı piyasada haksız bir 

şekilde üstünlük sağlanmasına karşı 

piyasa katılımcıları korunmuş olup, aynı 

zamanda piyasada katılımcıları açısından 

mevzuata uygun faaliyet gösterilmesi 

konusunda çok önemli bir caydırıcılık 

hususuna yer verilmiş.   
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D 
etermination of oil prices based on 

market mechanisms is relatively a 

new phenomenon. The market had 

been dominated by the seven sisters or the pro-

ducer countries in some periods and the com-

moditization of oil has been taken place at the 

outset of 1980s. The market forces have be-

come decisive in determining the international 

oil prices, spot and forward, then on. This sys-

tem which is still used is also called as crude 

oil formula netback pricing and it links the 

price at which OPEC crude producers and oth-

ers are willing to sell crude oil to an openly 

traded free market crude oil benchmark or a 

combination of benchmark prices. Benchmark 

oil prices, also known as price makers, are oil 

prices set at the close of business each day on 

futures exchanges, such as NYMEX or ICE. 

They also include prices assessed daily by oil 

trade journals Platts and Petroleum Argus, 

among others (Downey, 2009). 

 

In the spot market, oil is delivered on the day 

of transaction while the forward market is a 

financial market where delivery is scheduled at 

some agreed upon point in the future. So oil 

can be traded either in a spot basis or a forward 

basis. There are two ways for energy products 

to be traded on a forward basis: Parties can 

make trade directly between them or through 

an intermediary called a futures exchange. 

When trade is made directly between two 

counterparties it is called over-the-counter 

(OTC) transaction. When trade is made 

through an exchange it is called exchange trad-

ed transaction (Edwards, 2010). 

 

There are fundamental differences between an 

exchange trade and OTC trade. The primary 

difference is future contracts are standardized 

and traded on a futures exchange, whereas 

OTC contracts are completely customizable 

and most often traded directly between two 

parties referred to as counterparties (Downey, 

2009). In fact, NFA describes the futures con-

tract as a “legally binding agreement to buy or 

sell a commodity or financial instrument at a 

later date. Futures contracts are standardized 

according to the quality, quantity and delivery 

time and location for each commodity. The 

only variable is price” (NFA, 2006). Primary 

role of futures contracts on exchanges are price 

discovery, risk hedging, and mitigating counter

-party credit risk (Burke, 2010).  

 

Exchanges act as an intermediary where both 

sides of a trade agree to a transaction, but in-

stead of transacting one another they enter into 

agreements with the exchange. This eliminates 

the counterparty risk associated with directly 

trading with a counterparty and makes it easier 

to buy and sell contracts. In a OTC transaction, 

on the other hand, parties directly deal with 

each other and companies with weaker credit 

scores will often need to insure their credit 

quality in order to convince others to trade 

with them. Credit default swaps (CDS) provide 

insurance against  contractual defaults and al-

lows a party with a poor credit quality to buy 

insurance from someone with better credit 

quality. Essentially this swaps a high risk 

counterparty for a low risk counterparty. So the 

major downsides of OTC agreements are the 

credit risk, contractual paperwork, and difficul-

ty in initiating and liquidating trades (Edwards, 

2010). 

 

Different from the OTC contracts, exchanges 

make it much easier to enter and exit trades 

and allow anonymous trading. Entering and  

EXCHANGE-BASED MARKETS VS. OVER-THE-COUNTER 

MARKETS IN OIL: A BRIEF COMPARISON   

Tolga TURAN 
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exiting a trade doesn’t leave any residual credit 

risk to other people. Additionally, since all 

trades are made with the exchange, it isn’t nec-

essary to know the financial details of other 

traders or have them know your details. It is 

even possible to transact anonymously using a 

broker (Edwards, 2010). 

 

The primary disadvantage of exchanges is the 

fact they are not flexible. The choices for con-

tracts offered are limited. In an exchange con-

tracts expire into physical oil although most 

traders net out positions before expiry to avoid 

physical aspect whereas the OTC contracts are 

usually cash settled. Last but not least, ex-

changes have their rules and regulations. In-

dustry standards (International Swaps and De-

rivatives Association) and common law are 

used to regulate the OTC contracts.   

 

Trading Instruments: 

 

Three most common types of oil trades are 

cash trades, futures and forwards. Cash trades 

are an exchange of a physical commodity for 

cash in the spot market. Both futures and for-

wards are contracts to buy oil at a future date at 

a pre-arranged price. Futures are traded on an 

exchange while forwards are traded in the OTC 

market place. The difference between them is 

already explained above. 

 

Another general category of financial agree-

ments in oil markets is swaps. A swap is any 

agreement between two parties that obligates 

them to exchange oil in the future.  

 

Lastly, ‘options’ are the financial contracts 

which gives the buyer of the contract the right, 

but not the obligation, to buy or sell oil at some 

future date at a fixed price. The right to buy is 

called a ‘call option’ while the right to sell is 

called a ‘put option’. Options have an up-front 

cost, called a ‘premium’, which is paid when 

the buyer purchases the option. For the buyer, 

options have limited downside risk. Buyers 

will either lose their premium or they will 

make a profit (Edwards, 2010). 

 

In terms of contracts content, there are only 

five actively traded, or liquid, futures contracts 

for petroleum globally, three listed in NYMEX 

and two on ICE: 

Main Oil Futures Contracts (Source:Downey, 2009) 

NYMEX (New York) Ticker Root ICE (London) Ticker Root 

WTI Crude Oil CL Brent Crude 

LCO (Reuters), CO 
(Bloomberg) 

Heating Oil HO Gasoil 
LGO(Reuters), QS 
(Bloomberg) 

Gasoline RB   

Clear port at CME: 

 

Having said that exchanges are intermediaries 

between the parties and the parties enter into 

agreements with the exchange eliminates the 

counterparty risk we can now discuss how con-

tracts are cleared at the exchange. The funda-

mental features of CME clearing will be dis-

cussed. 

 

For every trade completed on CME exchange, 

CME Clearing acts as the counterparty to every 

trade, substantially mitigating the counterparty 

credit risk and virtually guaranteeing the  
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financial soundness of both parties (CME 

Group, 2010). All participants must have a fu-

tures account with a NYMEX clearing member 

and the clearinghouse uses a margin system 

and network of clearing members guarantees to 

manage default risk. As mentioned for the ex-

changes in general, the principal function and 

benefit of the clearing mechanism in CME is to 

eliminate/mitigate the counterparty credit and 

performance risk (Burke, 2010). CME Clearing 

is the buyer to every seller and the seller to 

every buyer so every participant knows that the 

contract they have will be honored. Another 

advantage for the participants is the fact that 

the funds are not subject to creditor claims 

against their clearing firm should it become 

financially unstable or insolvent, and can be 

transferred to another clearing fir if needed. 

The risk is carefully observed 24 hours a day, 

six days a week by an experienced risk-

management team using a variety of sophisti-

cated tools. 

 

However, this is a costly business for the par-

ticipants. All of the customers are required to 

put up a ‘good faith deposit’, or performance 

bond, to cover the maximum likely loss a posi-

tion could suffer (CME, Group, 2009). It is 

also noteworthy that, futures contracts in gen-

eral benefits or harms the customers such that 

gains and losses in futures trading are highly 

leveraged. The leverage stems from the fact 

that only a relatively small amount of money 

(the initial margin) is required to buy or sell a 

futures contract. The initial margin enables the 

customers to buy or sell a futures contract cov-

ering much more the initial margin. The small-

er the margin in relation to the value of the fu-

tures contract, the greater the leverage will be 

(NFA, 2006) 
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Enerji Piyasası Bülteni   Kasım-Aralık 2014 

Y 
an hizmet sözleşmeleri EPK. ve 

EPYHY. bağlamında TEİAŞ 

tarafından hazırlanan ve EPDK 

tarafından onaylanan standart sözleşmelerdir. 

Dolayısıyla, TBK. md. 20 vd.’da öngörülen 

genel işlem koşullarına ilişkin hükümlerin yan 

hizmet sözleşmeleri bağlamında uygulama 

alanı bulacağı ileri sürülmektedir.1 Esasen, her 

ne kadar sözleşme hükümleri yan hizmet 

sağlayıcıları tarafından müzakere 

edilemeyecek olsalar bile, tarafların ek 

protokoller yapmak suretiyle anlaşma 

hükümlerinde değişiklik yapabilme imkanları 

vardır. Doktrinde, yan hizmet sözleşmelerinin 

hukuki niteliği itibariyle kira ve elektrik alım-

satımına ait unsurları içeren kombine bir 

hukuki ilişki doğurduğu ve hizmet 

sağlayıcısının çift yönlü elektrik alım- satım 

yapmasının kanunda düzenlenmiş sözleşme 

tiplerine uymaması nedeniyle bu sözleşmelerin 

sui generis bir sözleşme niteliği taşıdıkları ileri 

sürülmektedir. Yine, bu sözleşmelerin hizmet 

sağlayıcıları ile TEİAŞ arasında çerçeve bir 

hukuki ilişki doğurduğu bu çerçevenin her gün 

verilen yan hizmetler ile tamamlandığı ileri 

sürülmektedir.3 

 

Öte yandan kanaatimizce yan hizmet 

sözleşmelerine uygulanacak olan hukuki rejim 

de tartışmaya açıktır. Bu bağlamda, yan hizmet 

sözleşmelerinin özel hukuk sözleşmeleri mi 

yoksa, idari sözleşme mi olduğunun tespiti 

uygulanacak hukukun belirlenmesi bağlamında 

önem arz etmektedir. YAVUZ, sistem 

kullanım anlaşmalarının tabi olacağı hukuki 

rejim konusunu ele alırken, elektriğin teslimini 

konu alan ikili anlaşma ve perakende satış 

sözleşmelerinin özel hukuk hükümlerine tabi 

iken, sistem kullanım anlaşmalarının farklı bir 

hukuki rejime tabi olmasının elektrik 

piyasasında hukuki bütünlüğü 

zedeleyeceğinden bahisle, söz konusu 

faaliyetin doğal tekel olmasının ve kamu 

hizmeti niteliğini haiz olması nedeniyle idari 

yargının görev alanına girmesi gerektiği 

görüşünün bir tarafa bırakılarak sistem 

kullanım anlaşmalarının da özel hukuk 

hükümlerine tabi olmasının doğru ve pratik bir 

yaklaşım  olduğunu belirtmektedir.4 Sistem 

kullanım sözleşmelerine ilişkin bu yaklaşımın 

yan hizmet sözleşmeleri için de geçerli de 

geçerli olduğu düşünülebilir.  

 

Diğer yandan, elektriğin kamu hizmeti olduğu, 

EPDK tarafından piyasada faaliyet gösteren 

şirketlere lisans verilmesinin de kamu 

hizmetinin gördürülme usullerinden ruhsat 

usulü olarak kabul edildiği takdirde, bir kamu 

tüzel kişisi olan TEİAŞ tarafından hazırlanan 

yan hizmet sözleşmelerinin EPDK tarafından 

onaylandığı da göz önüne alındığında, bunların 

idari sözleşme olduğunu ve bu nedenle çıkması 

muhtemel uyuşmazlıkların çözümünde 

uygulanacak hukukun idare hukuku ve görevli 

yargının da idari yargı olacağının da ileri 

sürülebilmesi mümkündür. Nitekim, 

Uyuşmazlık Mahkemesi sistem kullanım 

anlaşmalarının hukuki niteliğine ilişkin 

02/06/2014 tarihli ve 2014/622 sayılı 

Kararında “her ne kadar davaya konu sistem 

kullanım anlaşması bir sözleşme metni gibi 

düzenlenmiş ise de, gerek TEİAŞ tarafından tek 

taraflı olarak hazırlanması, gerek EPDK 

tarafından onaylanarak yürürlüğü girmesi 

nedenleri ile, iki taraflı irade beyanına havi bir 

özel hukuk sözleşmesi nitelinde olduğu kabul 

edilmemiş, bir idari işlem olarak 

değerlendirilmiştir.”   denilerek uyuşmazlık 

konusu davada idari yargı yerlerinin görevli 

olduğuna karar vermiştir.5  Danıştay da yakın  

ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANAN YAN HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN 

HUKUKİ NİTELİĞİ 
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  tarihli bir kararında sistem kullanım 
anlaşmalarının özel hukuku aşan bir rejime tabi 
olduğu ve sözleşmede özel hukuku aşan 
hükümler (?) olduğundan bahisle sistem 
kullanım anlaşmalarının idari yargının görev 
alanında olduğuna karar vermiştir.7 Aynı 
yargıya pekâlâ, yan hizmet sözleşmeleri için de 
varılması mümkündür. Zira, her ikisi de 
standart sözleşme olan sistem kullanım 
anlaşmalarının ve yan hizmet sözleşmelerinin 
hazırlanış süreci ilgili mevzuat uyarınca 
aynıdır. Bununla birlikte kanaatimizce, 
yukarıda değindiğimiz Uyuşmazlık Mahkemesi 
kararına konu sistem kullanım anlaşmalarının 
uyuşmazlık çıktığı dönemde sözleşmenin her 
iki tarafının da kamu tüzel kişiliğini haiz 
olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 
 
Bu bağlamda bir diğer yaklaşım da, yan hizmet 
sözleşmelerinde de olduğu üzere, bilhassa 
düzenleyici ve denetleyici kurumların 
regülasyon yetkileri bağlamında özel hukuk 
sözleşmelerine müdahale ettiği ve geleneksel “ 
özel hukuk sözleşmeleri- idari sözleşmeler” 
şeklinde ayrımın yetersiz kaldığı durumlara 
ilişkin “birleşme sözleşmeler” yaklaşımıdır7. 
Burada söz konusu olan özel hukuk 
sözleşmesinin hükmü niteliğinde olan idari 
işlemlerdir. 8 

Bu yaklaşıma göre, idare hukuku rejimi ile 
özel hukuk rejimi birlikte ele alınmalı ve 
buradan yola çıkarak bir çözüme ulaştırılması 
gerekmektedir.9 Sonuç olarak, bu tür 
sözleşmelerin özel hukuk sözleşmeleri olarak 
kabul etmek ve sözleşme hükmü niteliğindeki 
idari işlemin iptalinin sözleşmeye bir etkisi 
olmayacağı sonucuna ulaşmak uygun 
olmayacaktır.10 Düzenlemeye tabi özel hukuk 
ilişkileri bağlamında yararlanılan hizmetler 
çerçevesinde oluşan hukuki ilişkilerin yapılan 
düzenlemeler nedeniyle kamu hukuku 
kısıtlamalarına tabi özel hukuk ilişkileri olduğu 
da ileri sürülmektedir.11 

 
Çalışmayı yaparken münhasır olarak, yan 
hizmet sözleşmelerine ilişkin bir yargı kararına 
rastlanılmamış olmakla birlikte, biz mahiyetine 
uygun düştüğü ölçüde mevzunun yer yer idari 
yargı yer yer ise, adli yargı görev alanına 
gireceği kanaatindeyiz. Öte yandan olması 
gereken hukuk perspektifinden ise, konunun 
özel hukuk alanına girecek şekilde 
düzenlenmesinin gerektiğini düşünmekteyiz. 
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