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NoktaNoktaNokta
2014 yılına damga vuran enerji haberi düşen 
petrol fiyatlarıydı. Petrol fiyatlarının ne olduğunu 
bilmeyenler bile bu fiyatların düştüğünü biliyordu. 
Petrol ithal eden bir ülke olarak fiyatların gerile-
mesine seviniyorduk ama niye gerilediğini bilmi-
yorduk. Petrol fiyatlarını ne etkiler ne etkilemez, 
ne ne zaman etkiler? Altan Kolbay yazdı.

Elektrik var oldukça elektrik tarifeleri var olacak 
gibi. Bu eskimeyen konuyu işin uzmanları dışında 
kimse bilmez. Bir elektrik piyasası uzmanı dahi 
tarifeler konusunda konuşurken iki kere düşünmek 
zorunda hisseder kendini. Peki gerçekte tarife ne 
demektir ve ikinci uygulama döneminde ne oldu? 
A. Erdem Alcı yazdı.

Enerji insanları olarak hemen her gün enerjiyle 
ilgili bi şeyler okuruz. Okuduklarımızın çoğu kayıp 
kaçak gibi popüler konulara odaklanınca enerjinin 
politik tarafı gözden kaçar. Doğrusu, çok azımı-
zın enerjinin jeopolitiği üzerine okuması vardır. 
Enerjinin arka planında Yedi Kız Kardeş’i biliriz de 
başka ne var? Gökhan Öztürk yazdı.
 
Daha fazlası Bültenimizde. 

FTK
Editör



İçindekiler
4

    8

12

     16

21

        25

29

Küresel Petrol Fiyatlarını Belirleyen Ana Parametreler

Altan KOLBAY

Tarife Kavramı ve İkinci Uygulama Dönemi

A. Erdem ALCI

Jeopolitik Açıdan Enerji -1

Gökhan ÖZTÜRK

Günlük Kapasite Rezervasyonu

Mehmet ÖZDAĞLAR

Yeşil Bina Maliyetleri ve Sertifikalandırma Süreçleri Üzerine Bir İnceleme

Neşe LEBLEBİCİ, Latif Onur UĞUR

Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Kuruluş Önerileri

Gülsüm Gözde AYANOĞLU

6446 sayılı Kanun Çerçevesinde Üretim Şirketlerinin Tedarik Lisansı 
Almaları

Tolga TURAN



Nisan 2015 \ Enerji Piyasası Bülteni \ 4

Küresel Petrol Fiyatlarını Belirleyen 
Ana Parametreler

Altan KOLBAY
Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü, Turcas Petrol

Petrol, günümüz dünyasında en 
çok kullanılan emtiadır. Akarya-
kıt piyasasında aşina olduğumuz 
nihai ürün olarak kullanımının 
yanı sıra, hem onlarca sektörde 
ham madde olarak kullanılmakta 
hem de dünya finans piyasala-
rında en çok kullanılan enstrü-
manlar arasında yer almaktadır. 
Dünyanın istisnasız her nokta-
sında ve birçok farklı alanda 
kullanılıyor olması, petrolü bir 
enerji kaynağı olmanın ötesinde, 
küresel ekonominin temel bile-
şenlerinden biri haline getirmiş 
durumdadır. Diğer bir deyişle 
petrol, dünyanın en çok küresel-
leşmiş metasıdır. 

Bu derece küresel nitelikteki 
petrolün fiyatlandırması da doğal 
olarak belli uluslararası standart-
lara dayanmaktadır. [Örneğin 
sektörde sıkça kullandığımız 
sıradan bir varil bile, aslında 
19. yüzyılın ikinci yarısından bu 
yana standartları dünya çapında 
belirlenmiş bir ölçü birimidir (1 
petrol varili = 42 galon = 158.98 
litre)] Şu anda dünya üzerinde 
Bonny Light’tan (Nijerya) Orien-
te’ye (Ekvador), Kaşagan’dan 
(Kazakistan) Mars Blend’e (ABD) 
kadar yaklaşık 50 ayrı bölgesel 
petrol fiyatı bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, küresel ekono-
minin ana bileşeni konumunda 
olan, aynı zamanda tüm bu böl-
gesel fiyatların referans noktası 
(benchmark) niteliğinde iki fiyat 

bulunmaktadır: 

1. Brent: Brent’in İngilizcedeki 
kelime karşılığı Yosun Kazı’dır. 
Literatürde Branta Bernicla 
olarak geçen kuşun petrol piya-
sasının merkezine oturmasının 
nedeni, Kuzey Denizi’nde İngilte-
re’nin kuzeydoğusunda bulunan 
aynı isimli petrol sahasıdır. 1971 
yılında Shell tarafından keşfedi-
len sahaya, şirketin o dönemde 
Kuzey Denizi’ndeki diğer birçok 
sahasında olduğu  gibi -Karaba-
tak, Kumkuşu- İngiltere’nin ünlü 
kuş türlerinden birinin ismi veril-
miştir. 70’lerde Kuzey Denizi’nin 
en büyük sahası olan Brent, 40 
milyar varil petrol üretimine ev 
sahipliği yaptıktan sonra artık 
terk prosedürüne (decommissio-
ning) girmiş durumdadır. Zama-
nında Kuzey Denizi’nde üretilen 
petrolün fiyatını sembolize 
eden Brent, günümüzde Avrupa 
piyasasına arz edilen Orta Doğu 
ve Afrika petrolünün fiyatlandır-
masında da referans fiyat olarak 
kabul görmektedir. Ayrıca ICE 
(Londra) ve NYMEX (New York) 
borsalarında Brent endeksli spot, 
future, fiziki teslimatlı veya 
teslimatsız yüzlerce türev ürün 
işlem görmektedir. 

2. WTI: West Texas Intermedi-
ate’ın baş harflerinden oluşan 
WTI, ABD’nin Oklahoma eya-
letinde bulunan Cushing’te 
oluşan fiyatı yansıtmaktadır. 

19. yüzyıldan bu yana Amerikan 
petrol endüstrisinin en önemli 
rafinaj merkezlerinden biri olan 
Cushing, günümüzde hem birçok 
boru hattının kesiştiği lokasyo-
nu ile fiziki teslimat açısından 
önemli bir hub hem de NYMEX’te 
işlem gören fiziki teslimatsız yüz-
lerce farklı türev ürünün refe-
rans noktasıdır. Brent’e nazaran 
düşük sülfür içeriğiyle daha hafif 
(light) olan WTI petrolü, ABD 
başta olmak üzere Amerika kıta-
sında referans alınan fiyattır.  

Bunların yanı sıra, küresel piya-
salarda Brent ve WTI’a nazaran 
daha sınırlı şekilde gösterge 
kabul edilen, borsalarda paper 
trading’den ziyade büyük oranda 
fiziki teslimatlı petrol ticareti 
için kullanılan iki referans fiyat 
daha bulunmaktadır: Dubai 
Crude, Asya piyasasına tedarik 
edilen Basra Körfezi çıkışlı petro-
lü fiyatlandırmak için kullanılır-
ken, OPEC Reference Basket ise, 
adından da anlaşılacağı üzere, 
OPEC üyesi 12 ülkeden 12 farklı 
nitelikte petrolün fiyatının ağır-
lıklı ortalamasıyla oluşturulan bir 
sepet fiyattır ve petrol ticareti 
veya türev ürün fiyatlandırma-
sından ziyade OPEC üyelerinin 
genel fiyat trendini göstermesi 
açısından işlevseldir. 

Özellikle de geçtiğimiz 10 yılda 
artan volatilitenin etkisiyle, 
küresel petrol fiyatlarını hangi 
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faktörlerin belirlediğine iliş-
kin tartışmalar yoğunlaşmıştır. 
Uluslararası kurumların raporları 
ve akademik çalışmalar, petrol 
fiyatlarını etkileyen 4 temel 
parametre bulunduğunu işaret 
etmektedir: 

• Siyasal ve Toplumsal Çalkan-
tılar: Petrol endüstrisinin 150 
yılı aşan tarihinde özellikle de 
son 40 yıllık süreçte fiyatlarda 
volatiliteyi yaratan en önem-
li parametrenin, piyasanın iç 
dinamiklerinden ziyade piyasa 
dışı siyasal ve toplumsal geliş-
meler olduğu görülmektedir. 
Tarihsel fiyat trendi, 19. ve 20. 
yüzyılda yaşanan birçok önemli 
gelişmenin (hatta 1. ve 2. Dünya 
Savaşlarının dahi) petrol fiyat-
larına etkisinin sınırlı olduğunu 
göstermektedir. BP tarafından 
2013 fiyatları baz alınarak yapı-
lan çalışmaya göre, 1874 ile 1974 
arasında geçen 100 yıl boyunca 
petrol fiyatları (birkaç istisnai yıl 
haricinde) 10–25 USD bandında 
yatay ve stabil bir seyir izlemiş, 
fiyatlarda volatilite 1974’ten 
itibaren hız kazanmıştır. 

Piyasa dışı parametrelerin 
fiyatlar üzerinde etkin olduğu ilk 
önemli gelişme, 1973 yılında ger-
çekleşen Yom Kippur Savaşı’dır. 
Savaşta ABD başta olmak üzere 
Batılı ülkelerin İsrail’e desteğine 
tepki olarak OPEC üyesi Arap ül-
keleri ile Mısır, Suriye ve Tunus, 
petrol arzında kademeli kısıntıya 
gitmiş ve 5 ülkeye (ABD, Hollan-
da, İngiltere, Japonya, Kanada) 
yönelik ambargo ilan etmiştir. 
Bu kararların ardından 1. Petrol 
Şoku olarak adlandırılan süreç 
(Ekim 1973 – Mart 1974) başlamış 
ve fiyatlar kısa sürede 4 katına 
yükselmiştir. Gelişmiş ülkeler 
de dahil olmak üzere petrol 
ithalatçısı ülkelerin istisnasız 
tamamının makroekonomik 
göstergelerini olumsuz etkileyen 
bu şok neticesinde, dünyada 
ciddi bir resesyon yaşanmıştır. 
İlk şokun ardından 1979’da İran 
İslam Devrimi ile gelen 2. Petrol 
Şoku, İran-Irak Savaşı (1980–

1988), Körfez Savaşı (1990-
1991), Irak’ın işgali (2003), 11 
Eylül saldırıları (2001) ve hemen 
ardından Teröre Karşı Savaş adı 
altında bir dizi ülkeye yönelik 
askeri müdahaleler... Bu geliş-
melerin hepsinin petrol fiyatla-
rına doğrudan etkileri olmuştur. 
Burada dikkat çekilmesi gereken 
husus, piyasa dışı gelişmelerin 
petrol fiyatlarını etkilemeye baş-
ladığı 1970’lerin, aynı zamanda 
küreselleşmenin başladığı on yıl 
olarak kabul görmesidir. Nitekim 
1970’lerde ekonomik alanda 
yaşanmaya başlanan küreselleş-
me, öncesinde etkileri bölgesel 
kalacak gelişmelerin etkilerinin 
uluslararasılaşmasını beraberin-
de getirmiştir. 1970’lere kadar 
dünya üzerinde yaşanan (85 
milyon insanın öldüğü 2. Dünya 
Savaşı ile 17 milyon insanın öldü-
ğü 1. Dünya Savaşı dahil olmak 
üzere) çok daha yıkıcı gelişmele-
rin petrol fiyatlarında volatilite 
yaratmamasının temel nedeni de 
budur. 

• Türev Piyasalar: Her gün 
fiziki teslimatı yapılan her 1 
varil petrolün karşılığında, ICE 
ve NYMEX başta olmak üzere 
dünya üzerinde onlarca farklı 
borsada 40 varil petrolün sanal 
ticareti yapılmaktadır. Bu alanda 
yapılan çalışmalar, kamuoyunda 
oluşan genel kanaatin aksine, 
türev piyasaların fiziki piyasalar-
daki fiyatları tek başına tersine 
döndürme kapasitesi olmadığını 
ortaya koymaktadır. Yani türev 
piyasalar, kendi başına piyasada-
ki somut gerçekliğin tam aksine 
bir beklenti yaratma kapasite-
sine sahip değildir. Bununla bir-
likte, yapılan araştırmalar, türev 
piyasalardaki hareketlerin, belli 
bir beklentiye yönelik trendi 
inanılmaz derecede hızlandır-
ma kapasitesine sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır. Diğer bir 
deyişle, fiziki piyasalarda fiyatı 
yukarı veya aşağı yönlü çeken 
gelişmeler olduğu takdirde, 
paper trading işlemleri fiyatın o 
yöndeki hareketini hızlandırmak-
tadır. 
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• Arz–Talep Dengesi: Piyasa dışı 
iki parametrenin ardından, pet-
rol fiyatlarını belirleyici konum-
da olan iki faktör daha olduğu 
değerlendirilmektedir. Bunlar-
dan ilki, diğer tüm piyasalarda 
olduğu gibi, arz–talep dengesidir. 
Burada talep tarafının iki temel 
tetikleyicisi, nüfus ve refah artı-
şıdır. 1950 yılında 2,5 milyar olan 
dünya nüfusu, bugün 7,2 milyara 
ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler ta-
rafından yapılan projeksiyonlar-
da dünya nüfusunun 2050 yılında 
10,9 milyara ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Nüfusun yanı sıra, 
refah seviyesi de (Sahraaltı 
Afrika gibi bazı spesifik bölgeler 
haricinde) dünyanın büyük ço-
ğunluğunda hızla yükselmektedir. 
Nitekim 1980 yılında 18,8 trilyon 
USD seviyesinde olan dünya 
ekonomisinin büyüklüğü, 1990’da 
27,5, 2000 yılında 41, bugün 
ise 80 trilyon USD’ye ulaşmış-
tır. Dünyada her geçen yıl ivme 
kazanan gelir artışının büyük bir 
kısmının, Çin ve Hindistan başta 
olmak üzere gelişmekte olan 
ülkelerden kaynaklandığı hususu 
göz ardı edilmemelidir. Nitekim 
sadece bu iki ülkenin toplam 
2,6 milyara ulaşan nüfusları ve 
son 25 yıldır %7’nin üzerinde 
seyreden yıllık ortalama büyüme 
hızları, bu iki ülkenin petrol ta-
lebini de doğrudan etkilemiştir.  

• Yatırım ve Kapasite Oranları: 
Küresel petrol talebi şu anda 
92 milyon varil/gün, küresel 
rafinaj kapasitesi ise 95 milyon 
varil/gün seviyesindedir. Artış 
trendini sürdüren talebin uzun 
vadede karşılanabilmesi için 
petrol endüstrisinin 3 segmen-
tinde de (upstream, midstream, 
downstream) yatırımların planlı 
bir şekilde hayata geçirilmesi ve 
üretim, iletim ve rafinaj kapasi-
telerinin düzenli olarak artırıl-
ması gerekmektedir. Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın projeksiyonları-
na göre petrol endüstrisine 2035 
yılına kadar her yıl ortalama 400 
milyar USD ilave yatırım yapıl-
ması gerekmektedir. 
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Grafikte Brent (kırmızı – sol 
eksen) ve WTI (mavi – sağ eksen) 
fiyatının 1982–2015 dönemi tren-
dini görebilirsiniz. İlki 2003’te 
Irak’ın işgaliyle başlayıp 2008’de 
küresel finansal krizle sona 
eren, ikincisi ise kriz sonrasın-
da toparlanmayla birlikte 2009 
başında başlayıp 2011 ortasın-
da sona eren ralliler grafikte 
net bir şekilde görülmektedir. 
Grafikten de anlaşılacağı üzere, 
2014 yılı, küresel petrol piyasa-
sı açısından önemli bir dönüm 
noktasını işaret etmektedir. 
Zira 2011–2013 boyunca 105–115 
USD gibi nispeten dar bir bantta 
stabil seyir izleyen Brent petrol, 
2014 yılına da 107 USD’den giriş 
yapmış ve bu banttaki seyrini 
Haziran ayına kadar korumuştur. 
Ancak Temmuz 2014 itibarıyla bir 
anda düşmeye başlayan Brent, 
6 ay süren gerilemenin ardından 
Ocak 2015’te dip noktası olan 46 
USD’ye inmiş, ardından bir mik-
tar yükselişle 55–65 USD bandına 
oturmuştur. 

2014’ün 2. yarısında yaşanan bu 
radikal düşüşün temel nedeni, 
petrol fiyatlarını etkileyen 4 
temel parametreden üçüncüsün-
de, yani arz–talep dengesinde 
saklıdır. Burada 2014’ü küresel 
petrol endüstrisi tarihinde dö-
nüm noktası haline getiren husus 
ise bir paradigma değişimini işa-
ret etmektedir. Nitekim 1973’ü 
müteakip 40 yıl boyunca petrol 

fiyatlarının en temel belirleyicisi 
siyasal ve toplumsal çalkantılar 
olmuş ve arz–talep dengesinin 
rolü sınırlı kalmışken, 2014’ten 
itibaren arz–talep dengesi o 
kadar radikal bir şekilde değiş-
miştir ki siyasal ve toplumsal 
çalkantılar artmasına rağmen -ki 
Haziran 2014, IŞİD’in Musul’u ele 
geçirip Erbil’e doğru ilerlemeye 
başladığı tarihtir- petrol fiyatları 
arz fazlası nedeniyle düşmeye 
devam etmiştir. 2014 başından 
itibaren Libya ve Nijerya’daki 
siyasi istikrarsızlıklar nispeten 
hafiflemiş, Libya’nın ana petrol 
ihracat limanındaki blokaj kalk-
mış, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
üretimi 250.000, Kanada’nın 
210.000, Rusya’nın ise 150.000 
varil/gün artmıştır. Dünya petrol 
piyasalarına son dönemde giren 
en büyük oyuncu ise kuşkusuz 
ABD olmuştur. İnanılmaz bir 
rekor kırarak sadece bir yıl içe-
risinde üretimini 1.1 milyon varil 
artıran ABD, toplam üretimini 
10 milyon varilin üzerine çıka-
rarak dünyanın en büyük petrol 
üreticisi konumuna yükselmiştir 
(Ancak ABD’nin yüksek iç talebi 
nedeniyle dünyanın en büyük 
petrol ihracatçısı hala Suudi 
Arabistan’dır.). 

Üretim tarafında yaşanan bu 
ciddi arz artışına mukabil, talep 
artışı sınırlı kalmıştır. Dünya pet-
rol talebini tetikleyen en önemli 
ülke olan Çin’de ekonomik 

büyüme hızı düşmektedir. Avrupa 
Birliği’nin henüz tam olarak 
resesyondan çıkamamış olması 
ve yenilenebilir enerjiye geçiş 
yönündeki çalışmalar, Avrupa’da-
ki petrol talebini de aşağıya çek-
mektedir. FED’in parasal genişle-
me politikasının kademeli olarak 
azaltılması, parasal genişleme 
sayesinde ciddi sermaye çeken 
gelişmekte olan ülkelerin büyü-
me hızlarını da düşürmektedir. 
Nitekim Türkiye de “yumuşak 
iniş” diye tabir ettiğimiz şekilde 
büyüme hızını %5–%7 bandın-
dan %3–%4 bandına indirmiştir. 
Hindistan’da bile büyüme hızı %5 
bandına gerilemiştir. 

Sonuç olarak, tarihsel süreç ve 
temel parametreler üzerinden 
bakıldığında 2014 yılı, küresel 
petrol endüstrisi açısından pi-
yasa içi dinamiklerin tekrar ana 
belirleyici konuma geldiği bir yıl 
olmuştur. Arz–talep dengesinde 
yaşanan paradigma değişimi, bir 
yandan fiyatları aşağı çekerken, 
diğer yandan petrol üreticisi 
ülkeler arasındaki dinamikleri 
de derinden etkilemiştir. OPEC 
içerisinde İran-Venezuela ekseni 
ile Suudi Arabistan’ın başını 
çektiği Körfez ekseni arasın-
da yaşanan görüş ayrılıkları, 
ABD’deki kaya petrolü (shale 
oil) üretimini sekteye uğratmak 
amacıyla Suudi Arabistan’ın fiyat 
düşüşünü bilinçli olarak engelle-
mediği yönündeki iddialar, hep 
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bu bağlamda değerlendirilmeli, 
ancak bunların fiyat trendinin 
belirleyicisi değil, sonucu olduğu 
gerçeği gözden kaçırılmamalıdır.
Uzun vadede petrol fiyatları-
nın geleceği, OPEC haricindeki 
ülkelerden gelen üretim artışının 
sürmesine, Çin ve Hindistan baş-
ta olmak üzere gelişmekte olan 
ülkelerin yeniden hızlı büyümesi-
ne ve arzın sürdürülebilir olması 
için gerekli yatırımların yapılma-
sına bağlıdır. Nitekim son 1 ay 
içerisinde tüm çok uluslu petrol 
şirketlerinin yatırım programla-
rında kesintiye gittiğini açıkla-
ması, talebin yeniden artmaya 
başladığı noktada arzın karşılama 
kapasitesine yönelik endişeleri 
yeniden artırmış ve bu endi-
şeler fiyatı yeniden 55–65 USD 
bandına çekmiştir. Bugün birçok 
araştırma ve hem üretici hem 
de tüketici ülkelerin yöneticile-
rinin yaptığı açıklamalar, uzun 
vadede yeni petrol yatırımlarının 
sürdürülebilirliğini garanti altına 
almak, diğer bir deyişle arz 
güvenliğini sağlamak için petrol 
fiyatlarının 70–80 USD bandında 
dengelenmesi gerektiğini ifade 
etmektedir. 

Altan.Kolbay@turcas.com.tr
@AltanKolbay

Küresel Petrol Fiyatlarını Belirleyen Ana ParametrelerAltan KOLBAY
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Tarife Kavramı ve İkinci Uygulama 
Dönemi

A. Erdem ALCI
Ticaret ve Planlama Yönetmeni, Aydem EPSAŞ

Tarife ve Şirketlerin Gelir Ge-
reksinimlerinin Belirlenmesi

Dağıtım şirketlerinin tarife diye 
bahsettikleri kavram, elektriğin 
satış fiyatı anlamına gelmemekte 
olup şirketlerin maliyetlerine 
karşılık kendilerine sağlanma-
sı gereken gelir miktarlarının 
(gereksinimlerinin) toplamıdır. 
Başka bir deyişle, gelir gereksi-
nimi, dağıtım şirketinin temel 
faaliyetlerini sağlıklı bir şekil-
de sürdürebilmesi için ihtiyaç 
duyduğu ve uygulama dönemleri 
öncesinde Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu (EPDK)  ile müza-
kere edilerek EPDK tarafından 
onaylanan ve satış tarifeleri yo-
luyla elde edilmesi garanti altına 
alınan gelir miktarını ifade eder. 
(2 yıl öncesinden cari yıla sarkan 
düzeltme bileşenlerinin gelir 
gereksinimine dahil edilmesi ile 
gelir tavanına ulaşılır.) Örneğin; 
dağıtım tarifesi dendiğinde, 
şirketlerin dağıtım faaliyetleri 
ile ilgili maliyetlerini ve yaptık-
ları yatırımların maliyetlerini 
karşılamaları için elde etmeleri 
gereken gelirlerin toplamı ifade 
edilmektedir. Dağıtım tarifesi 
örneğinden devam edilecek 
olursa, EPDK,  kabaca bir tarifle, 
ulusal tarifedeki dağıtım sistem 
kullanım bedelini belirlerken 
tüm şirketlerin dağıtım faaliyet-

leri için oluşacak maliyetlerini 
toplayıp ulusal bazda dağıtılacak 
enerjiye bölerek ulusal tarifede-
ki dağıtım birim fiyatını bulmak-
tadır. Ulusal tarife uygulaması 
sebebiyle şirketlerin fazla ya da 
eksik gelir elde etmeleri ise fiyat 
eşitleme mekanizmasında dik-
kate alınmakta, şirketlerin gelir 
tavanlarına ulaşmaları destekle-
me yoluyla garanti edilmektedir.
Bir uygulama dönemi süresin-
ce geçerli olmak üzere gelir 
düzenlemesine ilişkin parametre 
değerlerinin belirlenmesine dair 
çalışmalar, içinde bulunulan 
uygulama döneminin son yılının 
31 Ekim tarihinden en az on 
iki ay en çok on sekiz ay önce 
başlatılır. Bu nedenle, EPDK, 
dağıtım şirketlerinin gelirlerini 
düzenlemek veya gelir gereksi-
nimlerini belirleyebilmek amacı 
ile şirketlerden bazı dokümanları 
göndermelerini ister. Lisans sahi-
bi tüzel kişiler, düzenlemeye tabi 
tarifeler kapsamındaki faaliyet-
lerine ilişkin olarak, öngördükleri 
gelir gereksinimlerine ilişkin veri 
ve hesaplamaları EPDK’ya sunar-
lar. Tarifeler Yönetmeliği’nin 14. 
maddesinde, gelir düzenlemesi 
için belirlenen takvim kapsamın-
da; tarifeleri düzenlemeye tabi 
tüzel kişiler tarafından, elektrik 
piyasası hesap planı, düzenleme-
ye tabi unsurlar ve raporlamaya 

ilişkin tebliğ ile ilgili mevzuatta-
ki diğer hükümlere uygun olarak 
hazırlanan aşağıdaki bilgi ve 
belgelerin sunulması zorunludur:

1- Cari uygulama dönemi için 
düzenlenmiş mali tablolar,
2- Bir sonraki uygulama döne-
mi için hazırlanmış yıllık talep, 
maliyet ve gelir tahminleri,
3- Abone grupları bazında cari 
uygulama dönemine ait tüketim-
ler ile bunlara ilişkin tahakkuk 
ve tahsilat tutarları,
4- Bir sonraki uygulama dönemi 
için hazırlanmış abone grubu 
bazında tüketim, tahakkuk ve 
tahsilat tahminleri,
5- Cari uygulama dönemi için ha-
zırlanmış yatırım planı ilerleme 
ve değerlendirme raporu,
6- Bir sonraki uygulama dönemi-
ne ilişkin yatırım planları.
7- İlave olarak, gelir düzenle-
mesi sırasında ihtiyaç duyulan 
her türlü ek bilgi ve belge lisans 
sahibi tüzel kişilerden istenebilir 
ve tüzel kişiler doğrudan görüş-
me yapmak üzere çağrılabilir.

Verilerin değerlendirilmesi 
ve yıllık gelir gereksinimleri-
nin belirlenmesine ilişkin RAG 
Tebliği’nin 24. maddesinde ise 
EPDK’nın, lisans sahibi tüzel kişi 
tarafından sunulan verileri 

Enerji Piyasası Bülteni



9 / Enerji Piyasası Bülteni / Nisan 2015

Tarife Kavramı ve İkinci Uygulama DönemiA. Erdem ALCI

- Lisans sahibi tüzel kişinin önce-
ki yılları ile, 
- Aynı faaliyetle iştigal eden yerli 
ve yabancı diğer tüzel kişiler ile, 
- Aynı faaliyetle iştigal etmeyen, 
ancak aynı maliyet kalemlerine 
sahip kuruluşlara ait veriler ile 
uygun görülecek diğer verilerle

kıyaslamak suretiyle analiz ede-
ceği, analiz neticesinde veri ve 
hesaplamalarda gerekli görülen 
düzeltmeleri yapıp onaylayacağı 
ve uygulama dönemine ait her 
bir tarife yılı için gelir gerek-
sinimini tespit edeceği hükme 
bağlanmıştır. İkinci uygulama 
dönemi tarifelerinin belirlenme-
sinde ise, 2007-2009 yılları baz 
dönem olarak referans alınmış-
tır. Tarifeler Yönetmeliği’nin 12. 
maddesinin c ve e fıkralarında, 
gelir düzenlemesinde, düzenle-
me kapsamındaki parametreleri 
yansıtan bazda düzenleme yapıl-
masının ve verimleri ölçüsünde 
tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel 
kişilerin mali açıdan sürdürüle-
bilirliklerinin sağlanmasının esas 
alınacağı hususu yinelenmiştir.

Bir tarife yılına ilişkin dağıtım 
faaliyetine ilişkin gelir gereksi-
nimi; söz konusu tarife yılına ait 
düzenlemeye esas net işletme 
gideri, yatırım harcamasına ve 
yükümlenilen maliyete ilişkin 
itfa tutarı, yatırımlara ilişkin 
alternatif getiri ve vergi farkı 
kalemlerinin toplamına eşittir. 
Dağıtım geliri dışında, sayaç oku-
ma ve perakende satış hizmeti 
faaliyeti, iletim faaliyeti için de 
gelir gereksinimi tarifede düzen-
lenir. Bu bağlamda, EPDK, 2011-
2015 uygulama dönemi tarifesini 
belirlerken, şirketlerin gerçek-
leşen baz dönem giderlerini, hat 
uzunluğu, dağıtılan enerji ve 
abone sayısındaki öngörülen artış 
oranında artırmış, akabinde ise 
verim parametrelerini uygula-
mıştır. Doğal gaz dağıtım şirket-
lerinin verim hesaplamalarında; 
hat uzunluğu,  dağıtılan enerji, 
abone sayısı gibi elektrik dağıtım 
şirketlerinin verim hesaplama-
larında kullanılan parametrele-

re, abone tüketim oranı, HDD 
endeksi parametreleri ilave 
edilmiştir. (Yardımcı, 2012) 
Benzer şekilde, elektrik dağıtım 
şirketlerinin verim hesaplama-
larında, şirketlerin lisansları 
gereğince görevli olduğu dağı-
tım bölgelerinin özel koşullarını 
dikkate alacak bazı parametreler 
eklenebilir. Öte yandan, verim 
parametrelerinin içeriği idari 
eylem yerine idari işlem ile be-
lirtilmelidir. Söz konusu düzen-
lemelerin, tarifesi düzenlemeye 
tabi şirketler tarafından da 
anlaşılabilmesi ve kontrol edile-
bilmesi gerekmektedir. (Kayabaş, 
2004). Verim parametrelerinin 
içeriğinin idarece yapılacak idari 
işlemler ile belirtilmesinde fayda 
bulunmaktadır. 

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 
5. ve 13. maddelerine göre, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
(Kurul) tarafından onaylanan ta-
rifeler, ilgili dağıtım şirketlerinin 
lisanslarına dercedilir ve uygu-
lanır. Tarifelerde yapılacak aylık 
enflasyon ve lisansta belirtilen 
diğer hususlarla ilgili ayarlamalar 
da Kurul onayı ile gerçekleştirilir. 
Bu tür fiyat ayarlamaları ile ilgili 
formüller de lisansta bulunur. 
Her lisansta yer alan fiyat for-
mülleri ancak söz konusu lisansta 
belirtilen zamanlarda ve/veya 
koşullarda tadil edilebilir. 

Düzenlemeye esas net işlet-
me giderine ilişkin veriler ve 
hesaplamalar

Düzenlemeye Esas Net İşletme 
Gideri, gelir düzenlemesi hesap-
lamasında dikkate alınmak üzere 
lisans sahibi tüzel kişi tarafından 
EPDK’ya sunulan ve Kurul tara-
fından değiştirilerek ya da değiş-
tirilmeksizin onaylanan işletme 
giderlerine ilişkin tutar olarak 
tanımlanmaktadır. Dağıtım gelir 
gereksinimlerinin belirlenebil-
mesi için tarifeleri düzenlemeye 
tabi tüzel kişi, ilgili mevzuatta 
tanımlanan, her bir alt faaliyeti-
ne ilişkin düzenlemeye esas net 
işletme gideri öngörülerine ait 

verileri; düzenlemeye esas iş-
letme giderleri ve düzenlemeye 
esas tarife dışı işletme gelirleri 
başlıkları altında EPDK’ya sunar. 
Net işletme giderinin hesaplan-
masında dikkate alınmayacak 
olan gider ve gelirlere ilişkin ve-
riler, düzenlemeye esas olmayan 
işletme gelir ve giderleri başlığı 
altında sunulur. Düzenlemeye 
esas net işletme gideri, düzen-
lemeye esas işletme giderlerin-
den (örneğin personel giderleri) 
düzenlemeye esas tarife dışı 
işletme gelirlerinin (örneğin 
kesme-bağlama geliri) düşül-
mesi ile bulunur; düzenlemeye 
esas olmayan işletme gelir ve 
giderleri (örneğin TEİAŞ reaktif 
cezaları, finansman giderleri) 
hesaplamaya dahil edilmez. 
Gerçekleşen düzenlemeye esas 
işletme giderlerinin, onaylanmış 
düzenlemeye esas işletme gider-
lerinin üzerinde ya da altında 
oluşması durumunda, ortaya 
çıkan fark gelir ve tarife düzen-
leme hesaplamalarında dikkate 
alınmaz. Yani, EPDK, sadece 
gelir gereksinimlerini onaylar 
ve şirketin her yıl elde edeceği 
brüt geliri garanti altına alırken 
TEİAŞ’a ödenen reaktif cezaları 
ve faiz gideri konularında şir-
ketlerin performansını artırmayı 
hedeflemektedir.

Düzenlemeye esas işletme gideri 
ve düzenlemeye esas tarife dışı 
işletme gelirlerine ilişkin detaylı 
bilgi RAG Tebliği’nin 4. ve 5. 
maddelerinde bulunmaktadır.

Düzenlemeye esas işletme 
gideri, Tek Düzen Hesap Sistemi 
çerçevesinde,

a) Satışların Maliyeti hesap 
grubunda izlenen ve söz konusu 
faaliyetle doğrudan ilgili olarak 
oluşması beklenen amortisman 
giderleri hariç olmak üzere per-
sonel, bakım, onarım, malzeme, 
dışarıdan sağlanan fayda ve hiz-
metler gibi maliyet kalemleri,
b) Faaliyet Giderleri hesap 
grubunda izlenen amortisman ve 
finansal kiralama giderleri hariç 
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olmak üzere dolaylı maliyetler-
den ilgili faaliyete düşen payları,
c) Diğer Faaliyetlerden Olağan 
Gider ve Zararlar hesap gru-
bunda ve Olağan Dışı Gider ve 
Zararlar hesap grubunda izlenen 
giderler arasında EPDK tarafın-
dan faaliyet için gerekli bulu-
nanları

kapsar.

Düzenlemeye esas tarife dışı iş-
letme gelirleri, aşağıda yer alan 
gelirlerden oluşur:

a) Düzenlemeye esas işletme gi-
derinin hesaplanmasında dikkate 
alınan gider unsurundan kaynak-
lanan tarife dışı işletme gelirleri,
b) Düzenlemeye esas yatırım 
harcamasının hesaplanmasında 
dikkate alınan harcamalarla tesis 
edilmiş varlıklardan elde edilen 
gelirler,
c) Birinci uygulama dönemi ön-
cesinde tesis edilmiş duran var-
lıklardan sağlanan kira, iştirak 
ve bağlı ortaklıklardan sağlanan 
temettü ve benzeri gelirler,
d) Bağış ve benzeri gelirler.

Yukarıda ifade edildiği üzere, 
şirketlere tarifeler yolu ile 
garanti edilen gelirler yani gelir 
gereksinimleri belirlenirken, 
şirketin bazı giderlerini tari-
fe yerine başka kaynaklardan 
karşılaması ve dolayısıyla ulusal 
tarifenin daha düşük tutulma-
sı öngörülmüştür. Tarife dışı 
gelirlerdeki artış ve giderlerdeki 
azalış ile şirketler tasarruf sağla-
yabileceklerdir.

Düzenleme ve Düzeltme 
Kavramları 

“Düzenlemeye esas” ve “Dü-
zeltmeye esas” kavramları 
birbirinden oldukça farklıdır. 
İletim, dağıtım ve sayaç okuma 
düzenlemeye tabi tarife türleri 
olarak tanımlanır. Düzenleme-
ye esas gelir ve gider kavramı, 
uygulama dönemi öncesinde, 
sonraki uygulama döneminin 
gelir gereksinimleri belirlenirken 

şirketin mizanlarında faaliyetleri 
nedeniyle oluşabilecek gider ve 
gelir öngörüleridir. Örnek vermek 
gerekirse, bir şirketin büyüme 
tahminleri dikkate alınarak 
sonraki uygulama dönemi için 
personel giderlerinin tahmin 
edilerek onaylanması personel 
giderlerinin düzenlenmeye esas 
gider olduğunu göstermektedir. 
Benzer şekilde, düzenlemeye 
esas gelirlerden olan; kesme 
açma gelirleri, proje onay gelir-
leri, kablo test aracı ile verilen 
hizmet gelirleri vb. gelirler için 
yaklaşık gerçekleşmeler de son-
raki uygulama dönemi için tah-
min edilerek onaylanmıştır. 2010 
yılında yapılan uygulamada şir-
ket performansına bağlı olmayan 
gecikme zammı, repo faiz geliri 
gibi gelir kalemleri de bu türden 
gelir kalemleri olarak dikkate 
alınmıştır. Dönem sonunda ise 
dönem boyu oluşan gerçekleşme-
lere göre bir sonraki dönem için 
yeni öngörüler yapılması değer-
lendirilme ihtimali vardır.

“Gelir Farkı” (GF), ilgili tarife 
dönemine ait dağıtım sistemi 
gelir tavanının, Elektrik Piyasası 
Endeksi yıl sonu kapanışına göre 
hesaplanan değeri ile gerçekle-
şen dağıtım sistemi geliri arasın-
daki farkı; Gelir Farkı Düzeltme 
Bileşeni (GFDB), Gelir Farkının, 
sabit maliyetlere karşılık gelen 
kısmının, belirlenen faiz oranı-
na göre hesaplanan faiz tutarı 
ile birlikte dengelenmesinde 
kullanılan bileşeni olarak ilgili 
mevzuat hükümlerinde tanım-
lanmıştır. Gelir farkı düzeltme 
bileşeni yöntemi, dağıtım şirket-
lerinin dağıtım, sayaç okuma ve 
iletim kalemlerinde giderlerinin 
karşılanarak, fazla veya eksik 
elde ettikleri gelirlerin dikkate 
alınarak 5 yıllık dağıtım şirketi 
tarifesinde yer alan dağıtım gelir 
gereksiniminin (yatırım farkı 
düzeltme bileşeni hariç) dağıtım 
şirketi tarafından elde edilmesi 
amacını taşır iken, tahsilat riski 
bulunmamaktadır. 

Dağıtım gelir farkı düzeltme 

bileşeni hesaplamasında; dağıtım 
bedeli, güç bedeli, güç aşım 
bedeli, reaktif bedeli, emre 
amade kapasite bedeli gelirleri 
ile destekleme tutarı dikkate 
alınmaktadır. Sayaç okuma gelir 
farkı düzeltme bileşeninde, 
sayaç okuma geliri ve destekle-
me tutarları dikkate alınmakta-
dır. İletim gelir farkı düzeltme 
bileşeninde ise düzeltmeye tabi 
diğer unsurlardan farklı olarak 
gelirler yerine giderler dikka-
te alınmaktadır. Diğer yandan, 
bu gruba örnek olarak, şirket 
kontrolünde olmayan (ŞKO) 
giderler ile ArGe giderini vermek 
mümkündür. Özelleştirme öncesi 
baz dönemde gerçekleşmeyen 
veya eksik gerçekleşen gider 
unsurlarının, ikinci uygulama 
döneminde dağıtım şirketleri-
nin mali durumlarını olumsuz 
etkilememesi amacı ile, Şirket 
Kontrolünde Olan İlave İşletme 
Giderleri ve Şirket Kontrolünde 
Olmayan İlave İşletme Giderleri 
gelir gereksinimi hesaplamala-
rına dahil edilmiştir. Buradaki 
amaç şirketin kontrol edemediği 
bu türden gelir/gider kalemleri 
üzerinden kar veya zarar etme-
sini önlemektir. Şirket Kontro-
lünde Olmayan Giderler kalemi 
ile verim hesaplamalarının daha 
sağlıklı yapılabilmesi mümkün 
hale gelmiştir, zira şirketlerin 
performansının değerlendirilme-
sinde belirleyici unsur Şirketlerin 
Kontrolünde Olan İşletme Gider-
leri olmalıdır. Benzer şekilde, 
şirketlerin düzenlemeye esas 
net işletme giderine ArGe gideri 
(belgelendirme, eğitim, geliştir-
me giderleri) ilave edilmiş, Şir-
ket Kontrolünde Olmayan Gider 
kalemi ile gerçekleşmeler esas 
alınarak düzeltileceği hükme 
bağlanmıştır.

İlaveten, bir diğer düzeltme bi-
leşeni düzenlemeye esas yatırım 
harcamaları konusunda uygu-
lanmaktadır. EPDK tarafından 
belirlenen tarifelerde yer alan 
yatırım tutarlarından eksik veya 
fazla yatırım yapılması durumun-
da, söz konusu fark takip eden 
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uygulama döneminde dikkate 
alınmaktadır. Ülkemizde bunun 
ilk örneği olarak, 4187 sayılı 
Kurul Kararı ile 2014-2015 yılları 
için birinci uygulama dönemi 
gerçekleşen ve öngörülen yatı-
rım harcamaları arasındaki fark 
gelir tavanına yansıtılmıştır.

Özetle, düzenleme ve düzeltme 
kavramlarının kullanım amaçları 
çok farklıdır, 5 yıllık tarifede yer 
alan gelir ve giderler düzenlenir-
ken, gelir gereksinimlerinin elde 
edilmesi amacı ile bazı kalemle-
re düzeltme bileşeni uygulana-
rak, şirketlerin bu kalemlerden 
kar etmesi veya zarara uğraması 
engellenmektedir.

Düzenlemeye esas olmayan 
gelirler (Diğer gelirler) 

Bu kavramı iki alt başlıkta izle-
mek daha doğru olacaktır. 

1- Ulusal tarifeyi azaltıcı yönde 
kullanılanlar.

Bu gruba örnek olarak; reaktif, 
güç aşımı, emre amade kapasi-
te bedeli gibi gelir kalemlerini 
vermek mümkündür. Bu gelir 
kalemlerinden elde edilen gelir-
ler, şirkete ulusal tarife yoluyla 
sağlanan gelir kaleminin üzerine 
ilave edilerek garanti edilen ge-
lire ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol 
edilir. Özetle, garanti edilen 
gelirin bir parçasının bu gelirler 
yolu ile karşılanması ve dolayı-
sıyla ulusal tarifenin düşürülmesi 
esastır.

2- Şirketin performansına göre 
şirkette kalan gelirler.

Bu türden gelir kalemleri hak-
kındaki uygulama net olmamakla 
birlikte düzenleyicinin yaklaşı-
mı şirketlerin elde ettiği tüm 
gelirleri yukarıda bahsedilen 
şekilde tarifeyi azaltıcı gelir 
olarak kullanmak yönündedir. Bu 
durum şirketlerin yaratıcılıklarını 
ortadan kaldırarak güçlü şirket-
ler olabilmelerini sağlayacak ek 
gelirler elde edebilmelerinin 

önüne geçmektedir.  Reklam 
gelirlerinin ne ölçüde dağıtım 
şirketlerine kalacağı hususunun 
henüz kesinleşmemesi duruma 
örnek olarak verilebilir.

Özet ve Öneriler

Şüphesiz ki EPDK, tarifeleri oluş-
tururken çok detaylı analizler 
yapmakta, dağıtım şirketlerinin 
mali yapısı ile birlikte nihai tüke-
ticiye yansıyan bedeli de değer-
lendirmektedir. Bu doğrultuda, 
EPDK tarafından yapılan maddi 
hatalar kimi zaman düzeltilmek-
tedir, ancak şirketlerin gelir ta-
vanlarını etkileyen idari işlemler, 
şirketlerin mali durumlarını, orta 
ve uzun vadeli plan ve hedefle-
rini olumsuz etkilemektedir. Bu 
nedenle, kastedilen idari işlem-
lerin etki ve sayısını azaltmak 
için idarenin idare tarafından 
denetlenmesi mekanizmasının 
daha yoğun çalıştırılması günde-
me alınabilir.

Dağıtım şirketlerinin orta 
vadedeki kar beklentileri, aşırı 
agresif tedbirler alarak tarifele-
rinin içerisine bir şekilde sığmak 
istemelerine neden olmakta, bu 
da bir sonraki uygulama dönemi 
tarifelerini olumsuz etkilemekle 
birlikte şirketlerin tüketiciye 
sundukları hizmetin kalitesini 
düşürebilmektedir. Dolayısıyla, 
gerçekleşen giderler esas alına-
rak oluşturulan tarife metodolo-
jisi tekrar yorumlanabilir.

Baz dönemde gerçekleşmeyen 
ancak ikinci uygulama dönemin-
de gerçekleşen lisanssız üretime 
ilişkin giderler bulunmakta, 
lisanssız üretim başvuru ücreti 
ise bu giderleri karşılamakta 
yetersiz kalmaktadır. Söz konusu 
giderlerin önümüzdeki uygula-
ma döneminde daha da artması 
hususu tarifelerde dikkate alın-
malı, çünkü ayrışma sonrasında 
oluşacak ilave maliyetler Üçüncü 
Uygulama Döneminde önem 
teşkil etmektedir. 

EPDK, 2016-2020 uygulama döne-

mi tarifesini belirlerken şirket-
lerin gerçekleşen baz dönem 
giderlerini öngörülen büyüme 
oranında artırdıktan sonra verim 
parametresi uygulamak yerine, 
parametreleri şirketlerin ger-
çekleşen baz dönemi giderlerine 
uygulamayı değerlendirebilir.  
Üçüncü Uygulama Döneminde 
gelir gereksinimi hesaplamala-
rında kullanılacak kalite faktörü 
belirlenecek ise, verim paramet-
relerinde olduğu gibi, dağıtım 
şirketlerinin özelleştirilme süreci 
ve tecrübesizlikleri dikkate alın-
malıdır.

Kaynaklar

1- Düzgün, Mustafa (2012 Aralık), 
Türkiye Doğalgaz ve Elektrik Dağıtım 
Sektörlerinde Verimlilik Uygulamala-
rı, Enerji Piyasası Bülteni, s. 49
2- http://www.erranet.org/Library/
ERRA_Issue_Papers

erdem.alci@aydem.com

Tarife Kavramı ve İkinci Uygulama DönemiA. Erdem ALCI



Jeopolitik Açıdan Enerji -1

Gökhan ÖZTÜRK
Enerji Uzmanı, EPDK

İlkel toplumlarda hayatı kolay-
laştıran mekanizmalar insan 
ve hayvan gücü temelli iken 
toplumlar geliştikçe söz konusu 
mekanizmaların yerini enerji 
dönüşümü yapan makineler 
almıştır. Denizde ve karada 
kullanılmak için imal edilen ilk 
aletlerin muharrik kuvveti insan 
ve hayvan gücü iken zamanla 
insanlığın geliştirdiği makinelerin 
muharrik kuvveti kömür, pet-
rol, doğal gaz, elektrik vb. gibi 
enerji türleri almıştır. Hayatın 
her alanında insanlığın emrindeki 
makinelerin yegâne muharrik 
kudreti enerji; son birkaç yüz-
yılın büyük savaşlarının temel 
nedeni, devletler arası mücade-
lelerin başlıca konusu, hâkimiyet 
ve zenginliğin olmazsa olmaz 
girdisi haline gelmiştir.

İnsanlık; makineleri, hayatı ko-
laylaştırmak ve güç elde etmek 
amacıyla tarih boyunca geliş-
tirmiştir. İnsanlığın ulaştığı bilgi 
seviyesi ve mahiyetindeki güç 
temayülü onun kara ve denizler-
deki hâkimiyet tasavvurunu uza-
ya taşımıştır. Bugün kara, deniz 
ve havada makinalar marifetiyle 
hâkimiyet yarışına girişen devlet-
lerin muhtaç olduğu en temel 
alanlardan biri enerjidir. 

Enerji; sanayinin, ulaşımın, 
ısınmanın, aydınlatmanın, 
savunmanın en temel ve hayati 
girdisidir. Bu yüzden enerjiye 

sahip olma, hâkim olma ya da 
kontrol etme son birkaç asrın 
en temel mücadele alanlarından 
biri olmuştur. Tarihten günümü-
ze enerji uğruna tatbik edilen 
mücadeleler, enerjinin sadece 
ihtiyaç duyulan iktisadi bir meta 
olmadığını, uluslararası arenada 
stratejik bir konumu haiz olduğu 
realitesini ortaya koymuştur.

Jeopolitik, kısaca siyasi coğraf-
yadan doğan bir bilim dalıdır. Bu 
bilim siyasi coğrafyanın devletle-
re sağladığı avantaj ve dezavan-
tajları inceler.1 Enerji rezervleri 
dünyanın belli coğrafyalarında 
bulunmaktadır. Bu nedenle 
enerji kaynakları, bulunduğu 
coğrafyalara siyasi ve ekono-
mik avantaj sağlar. Yeryüzünde 
uygarlığın olduğu her yere enerji 
kaynaklarını taşıyan enerji iletim 
kanallarının (karada petrol ve 
doğal gaz boru hatları, deniz-
de tanker güzergâhları) geçtiği 
coğrafyalara politik, stratejik 
ve ekonomik bir avantaj kattığı 
bilinen bir gerçektir. 

Siyasi ve ekonomik bir güç olan 
petrol ve doğal gaz gibi enerji 
kaynakları uğruna tatbik edilen 
uluslararası mücadelenin teorik 
altyapısının jeopolitik teoriler ile 
ortaya konduğu söylenebilir. Pet-
rolün uluslararası güç mücadele-
sinin ana unsuru olduğu dönem 
olan 19. yüzyılın sonları ve 20. 
yüzyılın ilk yarısı arasında ortaya 

konan jeopolitik teorilerin, her 
ne kadar petrol ve diğer enerji 
kaynaklarına atıfta bulunmasalar 
da önem atfettikleri noktaların 
petrol jeopolitik haritasının ve 
petrole giden yolların izlerini 
taşıması oldukça anlamlıdır.2  
Petrolden daha sonra kıymeti 
anlaşılan bir başka fosil enerji 
kaynağı doğal gazın son dönem-
deki jeopolitik teori ve doktrin-
lere konu olduğu da vakidir.  

Jeopolitik teorisyenlerden Alferd 
Thayer Mahan (1840-1914) Deniz 
Hâkimiyeti Teorisinde ”denizlere 
hâkim olan dünyaya hâkim olur” 
tezini ileri sürmüştür. Mahan, 
yaşadığı dönem ve sonrasında 
uluslararası siyaset alanın-
da dünyayı ve özellikle kendi 
devleti Amerika’nın dış politi-
kasını etkilemiştir. Denizlerin 
jeopolitik önemini ortaya koyan 
ünlü teorisyen aynı zamanda 
denizlerin dünya hâkimiyetinin 
anahtarı olduğu fikrini savunmuş-
tur.  19. yüzyılda sanayi devrimi 
neticesinde yapılan yeni keşifler, 
büyüyen ekonomik ilişkiler, ham 
madde arayışları, yeni mamulle-
rin pazarlanması ihtiyacı, tarihi 
ipek yolunun ehemmiyetini kay-
betmesi, teknolojinin gelişmesi 
ile mesafelerin kısalması deniz 
yollarının önemini arttırmıştır.3     

Mahan’ın deniz hâkimiyet 
teorisinde arka planda genelde 
İngiltere-ABD rekabeti
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özelde ise petrol konusunda-
ki mücadele yer almaktadır. 
Mahan’ın teorisini ileri sürdüğü 
tarih, Standart Oil (Amerikan 
petrol şirketi)-Royal Dutch 
(İngiliz petrol şirketi) çekişme-
sinin yaşandığı, ABD’de petrol 
tekeli olmasına rağmen Standart 
Oil’in Royal Dutch’ın gerisinde 
kaldığı ve İngiliz deniz güçleri-
nin ABD’nin arka bahçesi Latin 
Amerika’da petrol imtiyazları 
için girişimlere başladığı döneme 
denk gelir. I. Dünya Savaşı’nın 
arifesinde İngiliz petrol şirke-
ti, ABD için hayati önemi haiz 
Panama Kanalı’nın birkaç yüz 
mil uzaklığında Venezüella’nın 
küçük bir adasında büyük bir 
faaliyete başlamış ve kısa sürede 
Venezüella’nın tüm petrolleri 
üzerinde imtiyaz sahibi durumu-
na gelmiştir.4   Bu durum, ABD 
nezdinde petrole sahip olma 
kaygısının yanı sıra güvenlik 
tehdidi olarak da algılanmıştır. 
Bu duruma karşı Amerikan petrol 
şirketi, ABD devlet yetkililerini 
harekete geçirme girişiminde 
bulunmuştur. Nitekim 1920’ler-
de Kolombiya petrollerini de 
Royal Dutch’a kaptıran Standart 
Oil yetkilileri, mağlubiyetlerini 
İngilizlerin deniz hâkimiyetine 
bağlamış ve Amerikan hükume-
tine ”Tatbik edilecek olan bahri 
programla denizlerde üstünlüğü 
sağladığımız gün Standart Oil 
dünya petrol hâkimiyetini eline 
geçirmeyi bilecektir.” minvalin-
de baskı yapmışlardır.5  Petrol 
ticareti ve deniz kuvvetlerini, 
hâkimiyet için birbirinin mü-
temmim cüzü olarak algılayan 
dönemin iki büyük gücü ABD ve 
İngiltere, mücadelelerinin ve 
rekabetlerinin bir neticesi olarak 
petrolün dünya hâkimiyetindeki 
önemini ortaya koymuşlardır.
 
Bir ticaret imparatorluğu olarak 
18. asırdan itibaren yayılmacı 
bir siyaset izleyen İngiltere, 
petrol ticareti ve lojistiğinde 
bu tarihsel tecrübesiyle birlikte 
elde ettiği jeostratejik hâkimi-
yet alanlarından faydalanmıştır. 
Bu dönemde petrolün lojistiğinin 

deniz üzerinden temin edildiği 
nazara verilirse İngiltere-ABD 
arasındaki deniz hâkimiyeti 
rekabeti daha manidar olacaktır. 
Mahan’ın söz konusu teorisini 
salt petrol siyasetine indirgemek 
yanlış olsa da, teorik çerçeve, 
dönemin koşulları içinde ve tica-
rete yaptığı vurgu ile değerlen-
dirildiğinde, petrolün bu teoriyi 
etkileyen önemli faktörlerden 
biri olduğu söylenebilir.6  

Dönemin büyük devletleri dünya 
hâkimiyet hedeflerini gerçek-
leştirmek için deniz kuvvetle-
rini güçlendirme, ham madde 
sömürgeciliği, özellikle petrol 
imtiyazlarını artırma ve ham 
madde lojistiğini deniz yoluyla 
temin etme yolunu izlemişler-
dir. Petrol siyasetinin jeopolitik 
teorisini, dönemin siyasi, ticari 
ve askeri gelişmeleri göz önü-
ne alındığında Mahan’ın Deniz 
Hâkimiyet Teorisine dayandırmak 
mümkündür.7  

İngiliz coğrafyacı ve akademis-
yen Halford John Mackinder 
(1861-1947), meşhur Heartland 
(Kalpgah) teorisinin mimarıdır. 
Teorisinin diğer bir adı Kara 
Hâkimiyet Teorisidir. Söz konusu 
Teori petrol üretim alanlarının 
önemli bir kısmının karada bu-
lunduğu ve bu alanlara deniz yo-
luyla ulaşımın mümkün olmadığı 
zamanlarda ileri sürülmüştür. 
Mackinder’in tanımladığı Kalpgah 
bölgesi Doğu Avrupa’yı merkeze 
alan büyük bir coğrafyadır. Bu 
coğrafyanın sınırları Doğu Av-
rupa’dan Asya’nın Kutup Denizi 
sahillerine, Sibirya’dan İran’a 
kadar uzanır. Anadolu, Doğu Av-
rupa sahasının içinde, Orta Doğu 
ise Avrasya topraklarını içine 
alan iç kuşağın merkezinde yer 
almaktadır.8 

Mackinder’e göre Dünya Adası 
(World Island) Asya, Avrupa ve 
Afrika kıtalarından müteşekkil 
büyük bir kara parçasıdır. Doğu 
Avrupa’ya hükmeden Kalpgah’a 
hükmeder, Kalpgah’a hükmeden 
Dünya Adası’na hükmeder, Dünya 

Adası’na hükmeden Dünya’ya 
hükmeder.9   Mackinder’in dikkat 
çektiği Avrasya bölgesinin günü-
müzde dünya petrol ve doğal gaz 
rezervlerinin önemli bir bölümü-
ne sahip olduğu realitesi dikkate 
değer bir durumdur. Ayrıca Orta 
Doğu petrolleri, Bakü ve İran 
petrollerinden sonra keşfedilmiş 
ve kullanılmıştır. Mackinder’in 
Kalpgah’ına o dönemde hala pet-
rol aramalarının yapıldığı Orta 
Doğu dahil edilmemiş, iç hilal 
bölgesi olarak değerlendirilmiş-
tir. Bakü ve İran gibi o dönemin 
petrol üretim merkezlerinin 
Kalpgah’a dâhil edilmesi petro-
lün, Kara Hâkimiyet Teorisine 
etkisi olarak değerlendirilebilir. 

Alman General Karl Haushofer’in 
Mackinder’in etkisi altında kal-
dığı bilinmektedir. Haushofer ve 
Mackinder’in görüşleri Hitler ta-
rafından kabul görmüş, Hitler’in 
Doğu Avrupa’ya yönelik politikası 
üzerinde etkili olmuştur. 

Hitler Almanya’sının Heartland’e 
bakışının motivasyon noktala-
rından biri de Bakü ve Orta Asya 
petrolleri olmuştur. 19. yüzyılın 
ortalarından itibaren dünya pet-
rol üretiminin önemli bir kısmı 
Bakü’de gerçekleşmiştir. 1940’lı 
yıllarda dünya bir savaş ortamına 
girmiş ve II. Dünya Savaşı patlak 
vermiştir. Bu savaşta Hitler, 
Alman İmparatorluğu için doğuya 
doğru uzanan geniş kara kütlesini 
ve sonundaki Hazar bölgesini ele 
geçirmeyi hedeflemiş ve savaş 
ortamını bu hedefi gerçekleştir-
mek için meşru bir zemin olarak 
görmüştür. Hitler için savaş 
boyunca süren temel amaç Bakü 
ve Kazakistan’daki petrol sahala-
rının ele geçirilmesiydi. Böyle-
likle yeni kurmuş olduğu Alman 
İmparatorluğu, sahip olacağı yer 
altı kaynaklar ile bileği bükülmez 
bir konuma erişecekti.10 



Amerikan bilim adamı Nicholas 
J. Spykman (1893-1943) Kenar 
Kuşak Teorisini ileri sürmüştür. 
Spykman bu teorisinde Mac-
kinder’in teorisindeki temel 
görüşlerden faydalanmakla 
beraber Kalpgah’a dayanan 
dünya hâkimiyeti görüşünü tadil 
ederek Dünya Adası’na (World 
Island) hâkim olabilmek için 
Kalpgah’ı ihata eden kuşağa 
hâkim olmak gerektiğini savun-
muştur. Kenar Kuşak Teorisi, 
Mackinder’in Kalpgah namıyla 
nitelediği bölgenin ehemmiyetini 
yitirdiği ve asıl önemli bölgenin 
Kalpgah’ı çevreleyen kuşak dev-
letler olduğunu ileri sürmüştür. 
Rimland adıyla maruf bu kuşak 
Avrupa’dan başlar; Türkiye, 
Irak, İran, Pakistan, Afganis-
tan, Hindistan, Çin, Kore’den 
geçer ve Doğu Sibirya’ya kadar 
uzanır. Spykman özetle “Kenar 
kuşağa hükmeden Avrasya’ya 
hâkim olur, Avrasya’ya hâkim 
olan Dünya’nın kaderini kontrol 
eder.” fikrini savunmuştur. Kenar 
kuşak bölgesinin enerji ve ham 
madde bağlamında zenginliği ve 
dünya petrol pastasının en büyük 

payının bu coğrafyada olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda 
enerjinin uluslararası siyasette-
ki hayati konumu bir kez daha 
anlaşılacaktır.12  

Spykman’ın teorisi, genel olarak 
ABD’nin tüm jeopolitik hedef 
alanlarını ortaya koyarken, 
özelde ise iç hilal bölgesinde 
bulunan jeostratejik üstünlük 
mülahazalarını ve dünya enerji 
siyasetinde Orta Doğu petrolleri-
nin ağırlığını ortaya koymaktadır. 
Ayrıca Spykman İngiltere’nin ABD 
ile iş birliği yapmasını tavsiye et-
mesi ve netice itibarıyla ABD’nin 
de İngiltere ile iş birliğinin Eski 
Kıta’da ellerini güçlendireceği 
yönündeki düşünceleri, Orta 
Doğu’da ABD-İngiltere rekabeti-
nin yerini iş birliğine bırakması 
ile sonuçlanmıştır.13 Şu tarihi 
cümle ABD ve İngiltere’nin Orta 
Doğu’ya bakışını ortaya koyması 
açısından mühimdir: ABD Başkanı 
Roosevelt, 1943 yılında İngil-
tere’nin ABD Büyükelçisi Lord 
Halifax’e Orta Doğu haritasını 
işaret ederek “İran petrolü sizin-
dir. Irak ve Kuveyt petrollerini 

paylaşıyoruz. Suudi Arabistan 
petrolüyse bizimdir.” 14
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Günlük Kapasite Rezervasyonu

Mehmet ÖZDAĞLAR
Yönetim Kurulu Danışmanı, BOTAŞ

1. Giriş:

Doğal gaz ticareti yapmak iste-
yenlerin (taşıtan) iletim şebe-
kesi işletmecisinden (taşıyıcı) 
doğal gaz taşıma hizmeti almak 
suretiyle doğal gazı bir üretim, 
ithalat ya da depolama noktasın-
dan tüketim noktasına transfer 
edebilmesi için iletim şebeke-
sinde kapasite ayırtmaları, bir 
başka deyişle kapasite rezerve 
etmeleri gerekmektedir. Bunun 
başlıca sebebi doğal gaz taşı-
ma talebinin gerçekleşebilmesi 
için iletim şebekesinde yeterli 
seviyede kapasitenin bulunup 
bulunmadığını belirleyebilmektir. 
Genelde iletim şebekelerinde 
taşıma hizmeti süresi bir yıl ile 
sınırlandırılmaktadır. Bu tür şe-
bekelerde bir yıllık süre sonunda 
hizmet alımı devam edecek-
se yeniden başvuru yapılması 
gerekmektedir. Taşıma hizmeti 
sözleşmelerinin daha uzun süre 
ile imzalanması da bazı şebeke-
lerde söz konusu olabilmektedir. 
Doğal gaz tüketicileri ile uzun 
dönemli doğal gaz alış veya satış 
sözleşmelerinin bulunmasına 
bağlı olarak transit veya yerel 
piyasalar için doğal gaz iletim 
sözleşmelerinin de uzun dönemli 
imzalanması tercih edilebilmek-
tedir.    
     
Taşıma hizmetinin yıllık verildiği 
şebekelerde kapasite rezervasyo-
nu yıl öncesinde veya yıl içerisin-

de yapılır. Yıl öncesinde yapılan 
kapasite rezervasyonları bir 
yıllık süre boyunca geçerli olur. 
Yıl içerisinde yapılan kapasite 
rezervasyonları rezervasyonun 
yapıldığı tarihten sene sonuna 
kadar geçerli olabileceği gibi 
daha kısa dönemlerde de geçerli 
olabilmektedir. 

Çoğunlukla yıl içerisinde yapılan 
kapasite rezervasyonları en kısa 
bir aylık dönem için geçerli ol-
maktadır. Ancak ihtiyaca binaen 
günlük olarak da yıl içi kapasite 
rezervasyonu yapılan şebekeler 
mevcuttur. 

2. Günlük Kapasite Kullanımı-
nın Faydaları:

Günlük kapasite rezervasyonuna 
birincil olarak, likiditesi yüksek, 
ticaret platformu ve hub olarak 
işlev gören, doğal gazın gün-
lük olarak ticaretinin yapıldığı 
piyasalarda hizmet veren iletim 
şebekelerinde ihtiyaç duyulmak-
tadır. Bununla birlikte, günlük 
kapasite kullanılabilmesinin 
iletim şebekelerinde ikincil fay-
daları da mevcuttur. Bunlar:

1) İlk defa devreye girecek bir 
tesisin devreye giriş tarihinin ay 
içine denk gelmesi durumunda; 
aylık rezervasyon yapılmamış ise 
devreye alınma tarihinin bir son-
raki aya kaydırılma zorunluluğu-
nun, aylık rezervasyon yapılmış 

ise de tesis devreye girene kadar 
kullanılmayan kapasitenin sebep 
olduğu ilave maliyetlerin günlük 
kapasite kullanmak suretiyle 
önlenmesi,

2) Birden fazla şehir besleme is-
tasyonu tarafından gaz sağlanan 
şehirlerde tüketimdeki artışla-
ra bağlı olarak devreye alınan 
şehir besleme istasyonlarının 
devreye alma tarihinin ay içine 
denk gelmesi durumunda; aylık 
rezervasyon yapılmamış ise dev-
reye alınma tarihinin bir sonraki 
aya kaydırılma zorunluluğunun, 
aylık rezervasyon yapılmış ise de 
şehir besleme istasyonu devre-
ye alınana kadar kullanılmayan 
kapasitenin sebep olduğu ilave 
maliyetlerin günlük kapasite kul-
lanmak suretiyle önlenmesi, 

3) Taşıtanın sahip olduğu baş-
ka bir noktaya aktarmak üzere 
başka bir taşıtandan devir aldığı 
kapasiteyi işlemlerin aylık yürü-
tüldüğü bir şebekede aktarma 
yapmadan önce bir ay kullanma 
zorunluluğunun bulunmasından 
dolayı oluşan bir aylık kullanıl-
mayan kapasite maliyetinin gün-
lük kapasite kullanmak suretiyle 
önlenmesi,

4) Doğal gaz depolama tesisleri-
nin ay içinde çoğunlukla sadece 
bazı günlerde kullanma gereksi-
niminin bulunması sebebiyle ay-
lık rezervasyon yapmaktan dolayı 
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deponun ay içinde kullanılmadığı 
dönemlerdeki kullanılmayan 
kapasite maliyetlerinin günlük 
kapasite kullanmak suretiyle 
giderilebilmesi,

5) İşlemlerin aylık yürütülmesin-
den dolayı depolama tesisinde 
yapılan aylık rezervasyonun ay 
içindeki ihtiyaç artışından dolayı 
yetersiz kalması durumunda 
kapasite aşmaktan dolayı maruz 
kalınan ilave bedellerin günlük 
kapasite kullanmak suretiyle 
giderilebilmesi.

Günlük kapasite kullanımının yer 
almadığı şebekelerde, yukarıda 
değinilen ikincil gereksinimlerin 
şebekeden hizmet alma prensip-
lerinin belirlendiği şebeke işleyiş 
düzenlemelerinde istisnai hal 
olarak tanımlanıp her bir istisnai 
hal için ayrı çözüm üretilmesi 
mümkündür. 

Örneğin ilk kez ay içinde devreye 
girecek bir tesislerde veya ay 
içinde devreye alınacak şehir 
besleme istasyonlarında kullanıl-
maya kapasiteden dolayı oluşan 
ilave maliyetleri azaltmak için 
taşıtanların bu durumlarda ay 
öncesinde eşik değeri kadar re-
zervasyon yapıp ay içinde ihtiyaç 
hasıl olduğunda rezervasyon 
üzerinde program göndermesine 
taşıyıcının onay vermesi sağla-
nabilir (Normal şartlar altında 
taşıyıcı rezervasyon üzeri prog-
ram bildirimlerini onaylamamak-
tadır.) veya deponun kullanımını 
teşvik amacıyla sadece depoda 
günlük kapasite uygulaması yü-
rürlüğe alınabilir.  

Ancak bu verimli bir mevzuat 
oluşturma şekli değildir. Ayrıca 
deponun kullanımını artırmak 
amacıyla bugüne kadar birçok 
teşvik (depo kapasite ve hizmet 
tarifelerinin düşürülmesi, depo-
da gün içinde program revizesi 
yapma hakkı, deponun kullanı-
mından kaynaklı oluşan tolerans 
dışı dengesizliğin tolerans içi 
sayılması gibi) devreye sokul-
muştur. Sadece depoda günlük 

kapasite uygulamasına geçilmesi 
gibi depoya yönelik daha fazla 
teşvik oluşturulması hakkaniyetli 
olmayacaktır. Günlük kapasite 
kullanım hakkı tanınması tüm 
bu ikincil istisnai hallere ortak 
çözüm getirmektedir. Dolayısıy-
la verimli mevzuat oluşturmayı 
temin etmek adına bu istisnai 
ikincil gereksinimlere ayrı ayrı 
çözümler üretmek yerine tüm 
bu ikincil istisnai hallere yekne-
sak çözüm imkanı sunan günlük 
kapasite kullanım uygulaması-
nın tanımlanması daha uygun 
olacaktır.    

3. Günlük Kapasite Kullanımı-
nın Kapasite Tarifesine Etkileri:

3.1 Kapasite Tarifesi/Hizmet 
Tarifesi Oranı:

İletim şebekelerinde yatırım ve 
işletme giderlerinden oluşan 
yıllık gelir tavanı hizmet tarife-
sinden ve/veya kapasite tarife-
sinden karşılanır. Hizmet tarifesi 
taşınan gazın birim bedeli olarak 
belirlenir. Kapasite tarifesi ise 
rezerve edilen kapasitenin birim 
bedeli olarak belirlenir. 

Gelir tavanının bir bölümü 
kapasite tarifesinden karşıla-
nırken kalan bölümü hizmet 
tarifesinden karşılanır. Gelişmiş 
piyasalara hizmet veren iletim 
şebekelerinde yatırım maliyetle-
ri kapasite tarifesinden, işletme 
maliyetleri ise hizmet tarifesin-
den karşılanır. Gelişme aşama-
sındaki piyasalara hizmet veren 
iletim şebekelerinde ise yeterli 
verinin oluşmamış olmasından 
dolayı rezerve etmesi gereken 
kapasiteyi belirlemede planla-
ma güçlüğü çeken taşıtanların 
üzerindeki yükü hafifletmek ve 
piyasanın gelişimini teşvik etmek 
adına yatırım maliyetlerinin bir 
bölümünün de hizmet tarifesin-
den karşılanması tercih edilebil-
mektedir. 

Bir şebekede günlük kapasite 
kullanımının bulunması o piya-
sadaki gelişmişlik seviyesinin 

bir göstergesidir. Ayrıca günlük 
kapasite kullanılması planlama 
güçlüklerini de ortadan kaldır-
maktadır. Taşıtanların kapasite 
kullanımlarını optimize etmele-
rini sağlamaktadır. Bu sebeplerle 
gelişmekte olan piyasalarda 
piyasanın geliştirilmesi amacıy-
la uygulanan kapasite tarifesi 
teşviklerinin (yatırım maliyetle-
rinin bir bölümünün de hizmet 
tarifesinden karşılanması) günlük 
kapasiteye geçilmesiyle kaldırıl-
ması gerekmektedir.    

3.2 Gaz Yılı Öncesi Kapasite 
Tarifesi/Gaz Yılı İçi Kapasite 
Tarifesi Oranı:

Kapasite rezervasyonunun iletim 
şebekesi işletmecisi açısından 
birinci önemi yıl boyu taşıması 
gereken kapasiteyi belirleyip 
planlamalarını yaparak alması 
gereken önlemleri zamanında 
alabilmesini temin etmektir. 
Taşıyıcı yıl öncesinde bir sene 
boyunca geçerli olacak şekilde 
yapılan kapasite rezervasyonla-
rından planlama çalışmalarında 
yararlanabilmektedir. Yıl içinde 
yapılan aylık veya günlük kapasi-
te rezervasyonlarından planlama 
maksatlı olarak faydalanama-
maktadır. 

Taşıyıcının sağlıklı planlama ya-
pabilmesi için gaz yılı öncesinde 
yapılan rezervasyon miktarının 
gaz yılı içinde yapılan rezervas-
yon miktarına oranının yüksek 
olması gerekmektedir. Dolayı-
sıyla gaz yılı içinde alınan aylık 
atıl kapasitenin bedelinin gaz 
yılı öncesi alınan yıllık kapasite 
bedelinden, gaz yılı içinde alınan 
günlük atıl kapasite bedelinin ise 
gaz yılı içinde alınan aylık atıl 
kapasite bedelinden fazla olması 
faydalı olacaktır. Aylık ve günlük 
atıl kapasite katsayılarının bu 
durumu tesis edecek şekilde 
belirlenmesi taşıyıcının taşıma 
kapasitesini planlamasına olumlu 
katkı yapacaktır. 



3.3 Sübvansiyonlar:

Tanımı itibarıyla bakıldığında, 
sübvansiyonu bir anlamda bir 
kurumun diğer bir kurumun ma-
liyetlerini üstlenmesi olarak dü-
şünebiliriz. Sübvansiyonu sadece 
aynı çatı altındaki kurumların 
birbirilerinin maliyetlerini üst-
lenmesi veya bir kamu kuruluşu-
nun bir diğer kamu kuruluşunun 
maliyetlerini üstlenmesi olarak 
algılamak doğru bir yaklaşım 
değildir. Birbirinden bağımsız ku-
ruluşlar da birbirilerinin maliyet-
lerini üstlenebilirler. Bu durumun 
da bir çeşit sübvansiyon olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu bakış açısıyla bakıldığında 
rekabetin olduğu piyasalarda 
verimsiz firmaların daha verimli 
firmaları sübvanse ettiğinden söz 
edebiliriz. İletim şebekelerinden 
hizmet alımının prensipleri-
nin belirlendiği şebeke işleyiş 
düzenlemeleri de taşıtanların 
performanslarına göre iletim 
maliyeti ödemelerine temin 
etmeye yöneliktir. Dolayısıyla 
şebeke işleyiş düzenlemeleri 
bir anlamda performansı düşük 
taşıtanların performansı yüksek 
taşıtanları sübvanse etmesi sonu-
cunu doğuruyor. 

Örneğin, ağırlıklı olarak yıl 
öncesinde kapasite rezerve 
eden taşıtanlar, ağırlıklı olarak 
yıl içerisinde aylık veya günlük 
kapasite rezerve eden taşıtanları 
sübvanse ediyor. Bu manada bir 
sübvansiyon olmaması için tüm 
taşıtanların kapasite kullanım 
oranlarının aynı olması gerek-
mektedir. Ancak bu pratik olarak 
mümkün değildir. Çünkü ağırlıklı 
olarak gaz yılı içerisinde aylık 
veya günlük kapasite kullanan 
taşıtanlar kapasiteyi daha verim-
li kullanarak kapasite kullanım 
oranlarını artırabiliyorlar. Ağırlık-
lı olarak gaz yılı öncesinde yıllık 
kapasite rezerve eden taşıtanlar 
ise verim kaybı yaşıyor ve düşük 
kapasite kullanım oranlarına 
sahip oluyorlar. 

Performansı, verimi ve kapasite 
kullanım oranı düşük taşıtan-
ların bu parametreleri yüksek 
taşıtanları sübvanse etmesinin 
sebebi taşıyıcının gelir tavanı-
nın sabit olmasıdır. Dolayısıyla 
performans düşüklüğü sebebiyle 
bir taşıtanın maruz kaldığı ilave 
maliyet gelir tavanını artırmadığı 
için performansı yüksek taşıtanın 
maliyetinin düşmesine sebebiyet 
vermektedir. 

Yukarıda 3.2 no’lu başlık altın-
da, taşıyıcının sağlıklı planlama 
yapabilmesi için daha düşük 
süreli kapasitenin daha yüksek 
kapasite katsayısına sahip olması 
gerektiğine değinilmişti. Bu uy-
gulama aynı zamanda bu başlık 
altında değinilen sübvansiyonun 
azaltılmasını da sağlayacaktır. 
Çünkü gaz yılı içinde alınan aylık 
atıl kapasitenin bedelinin gaz 
yılı öncesi alınan yıllık kapasite 
bedelinden, gaz yılı içinde alınan 
günlük atıl kapasite bedelinin 
ise gaz yılı içinde alınan aylık 
atıl kapasite bedelinden fazla 
olmasını sağlayacak şekilde atıl 
kapasite katsayılarının belirlen-
mesi gaz yılı içinde kullanılacak 
günlük ve aylık atıl kapasite 
kullanımını sınırlandıracaktır. Bu 
da taşıtanlar arasındaki kapasite 
kullanım oranı farkının açılma-
sını engelleyecek, böylelikle söz 
konusu sübvansiyon minimize 
edilmiş olacaktır. 

3.4 Tarifelerin Çeşitlendirilme-
si:

İletim şebekelerinde maliyetlerin 
farklı kaynakları vardır (dengele-
me maliyetleri, düzenleme mali-
yetleri, kapasite aşım maliyetle-
ri, basınç kaybı maliyetleri, vb.). 
Eğer tek tip tarife uygulanırsa bir 
çeşit maliyete sebebiyet veren 
taşıtanın yükü, bu çeşit maliyete 
sebebiyet vermeyen taşıtanlara 
da yansıyacaktır. Çünkü tek tip 
tarifede maliyetlerin tamamı 
taşıtanlara (bu maliyetlere hangi 
taşıtanların sebebiyet verdiğine 
bakılmaksızın) tüketimleri nispe-
tinde yansımaktadır. Bu durum 

da herhangi bir çeşit maliyete 
sebebiyet veren taşıtanın bu çe-
şit maliyete sebebiyet vermeyen 
taşıtanlar tarafından sübvanse 
edilmelerine yol açacaktır. Bu 
durumu engellemek için iletim 
şebekesi işleyiş düzenlemelerin-
de her farklı maliyete sebebiyet 
veren durum için farklı tarife 
uygulamasına yer verilmektedir. 
  
Bu mantıktan hareketle, her biri 
farklı maliyet kalemi olan yıl 
öncesi yıllık kapasite rezervas-
yonunun, yıl içi aylık kapasite 
rezervasyonunun ve yıl içi günlük 
kapasite rezervasyonunun farklı 
bedelleri olması gerektiğini 
söyleyebiliriz. Bir başka deyişle 
yıl öncesi yıllık kapasite rezer-
vasyonunun, yıl içi aylık kapasite 
rezervasyonunun ve yıl içi günlük 
kapasite rezervasyonunun farklı 
tarifelerinin olması gerekliliği-
nin, tarifenin farklı maliyet ka-
lemlerine göre çeşitlendirilmesi 
gerekliliğinden kaynaklandığını 
ifade edebiliriz. Hatta günlük ka-
pasite kullanım türleri kategori-
ze edilip (ay içinde ilk kez tesisin 
devreye alınması, ay içinde şehir 
besleme istasyonunun devreye 
alınması, deponun ay içinde kul-
lanımı, vb.) her kategori için ayrı 
atıl kapasite katsayısı belirlen-
mesi de faydalı olacaktır. 

3.5 Kapasite Tarifesinde Tahmi-
ni Rezervasyonun Kullanılması:

Gelir tavanının kapasite tarife-
sine aktarılacak kısmının yıl ön-
cesinde rezerve edilen kapasite 
miktarına bölünmesi ile kapasite 
tarifesi belirlenmektedir. Ancak 
bu uygulamanın yukarıda bahse-
dilen sübvansiyonlara sebebiyet 
vermemesi için yıl öncesinde 
rezerve edilen miktarların yıl 
içinde rezerve edilen miktarlara 
oranının yüksek olması gerek-
mektedir. Çünkü çoğunluk, yıl içi 
aylık veya yıl içi günlük kapa-
siteye yönelirse yıl öncesinde 
rezervasyon miktarı azalır. Bu 
da kapasite tarifesinin yüksel-
mesine sebebiyet verir. Bu da 
yıl öncesinde rezervasyon yapan 
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taşıtanların yıl içinde rezervas-
yon yapan taşıtanları daha fazla 
sübvanse etmesine neden olur. 

Bu durumu önlemek için kapa-
site tarifesi kabullerini yeniden 
gözden geçirebiliriz. Örneğin ka-
pasite tarifesini yıl öncesinde ya-
pılan rezervasyonları baz alarak 
hesaplamak yerine yıl içerisinde 
kullanılacak tahmini rezervasyon 
miktarını baz alarak kapasite 
tarifesini hesaplayabiliriz. Bu du-
rum yıl öncesinde rezerve yapan 
taşıtanların yıl içinde rezerve 
eden taşıtanları sübvanse etme-
sini hafifletecektir. 

Kapasite tahminlerindeki muh-
temel yanılmadan kaynaklanan 
gelir tavanı kayıpları ise bir 
sonraki tarife döneminde dikkate 
alınabilir. Böylelikle taşıyıcının 
gelir kaybı da engellenmiş olur.           

SUMMARY:

Capacity reservation is the most 
widespread method used to 
provide Third Party Access in 
natural gas networks. In some 
networks, capacity reservation 
is annual. In some others, it may 
be for a longer period of time. 
Capacity reservation is either 
before the gas year or within 
the gas year. Before the gas year 
reservation is annual. Shorter 
periods of within the gas year 
reservation are generally month-
ly or daily. 

Benefits of Daily Reservation: 
Primarily, daily reservation is re-
quired in high-liquidity markets 
acting as a trade platform and 
hub where trade is made daily. 
Secondary benefits are: 1) it 
helps in cases where a new nat-
ural gas consumption facility is 
required to be activated within 
the month, 2) it helps in cases 
where a city has more than one 
stations and switching to or acti-
vating other stations within the 
month is required, 3) it helps in 
cases where capacity, transfered 
at a point from another shipper, 

is required to be transferred dai-
ly to another point, 4) it helps 
in cases where storage facility 
is to be used only a few days 
within the month, 5) it helps in 
cases where unexpected rise in 
storage facility usage is required 
within the month. It is possible 
to create seperate solutions for 
all these cases, but it is not an 
efficient way of preparing reg-
ulation. Daily reservation is the 
unique solution to all these cases 
and therefore more efficient. 

Effects of Daily Reservation on 
Capacity Tariffs: 

1) In order to promote un-
der developed markets, some 
portion of investment costs may 
be shifted from capacity tariffs 
(comprised %100 of investment 
costs in developed markets) to 
service tariffs (comprised %100 
of operational costs in developed 
markets). If daily reservation is 
chosen, such promotion will be 
unnecessary. 

2) In order for transporter to 
make annual plannings, ratio of 
before the year annual reserva-
tion to within the monthly and 
daily reservation should be high. 
To provide this, idle capacity 
coefficients of daily capaci-
ty should be higher than idle 
capacity coefficients of month-
ly capacity and idle capacity 
coefficients of monthly capacity 
should be higher than before the 
year annual capacity. 

3) Subventions are compensation 
of one entity to another. The 
entities subventing each other 
may be within the same frame 
company, may be two public 
entities or may be completely 
independent entities. From this 
perspective competition may 
result in subventions in some 
markets. Natural gas networks 
are example of such markets. 
In natural gas networks, perfor-
mance of shippers is promoted. 
This results in differences in 

capacity utility ratio among 
shippers. Shippers reserving 
before the year annually has 
lower capacity utility ratio than 
shippers reserving within the 
year monthly or daily. And since 
income ceiling of transporter is 
fixed (in other words since inef-
ficient and low capacity utility 
ratio shippers does not increase 
income ceiling), shippers reserv-
ing before the year subvents the 
shippers reserving within the 
year. If capacity utility ratio is 
the same for all shippers, such 
subvention will be prohibited. In 
order to minimize such sub-
vention, idle capacity coeffi-
cients of daily capacity should 
be higher than idle capacity 
coefficients of monthly capacity 
and idle capacity coefficients 
of monthly capacity should be 
higher than before the year 
annual capacity. Because such 
coefficients will limit within the 
year reservations and thus will 
prohibit opening of gap between 
capacity utility ratios of ship-
pers, consequently will minimize 
subventions.

4) In natural gas networks, 
costs have different sources 
(balancing, scheduling, capacity 
overrun, pressure drop, etc.). 
Therefore tariff is diversifed in 
network codes such that each 
of the cost item has a seperate 
tariff. The reason for this is to 
prevent a shipper (which cause 
formation of a cost item) from 
being subvented by another 
shipper (which does not cause 
formation of such cost item). 
This fact also leads to conclusion 
that tariffs of before the year 
annual reservation and with-
in the year monthly and daily 
reservation should have seper-
ate tariffs. Setting different idle 
capacity coefficients for mothly 
and daily reservations will be 
the solution of this problem. 
Furthermore, daily reservations 
can be further categorized (such 
as activation of a new facility 
first time within the month, 



activation of or switching to 
another city station within the 
month, utilisation of storage fa-
cility few days within the month, 
etc.) and seperate idle capacity 
coefficients can be set for these 
categories. 

5) While setting capacity tariff, 
before the year annual reser-
vations are taken into account 
(within year reservations are not 
considered). But this assumption 
is more convenient where there 
is no daily reservation. Because 
in networks where there is daily 
reservation, ratio of before the 
year annual reservation is low. 
This leads to higher capacity 
tariffs. And this leads to more 
subvention of shipper reserving 
within the year by  the shippers 
reserving before the year. In 
order to minimize this, we can 
change our capacity tariff calcu-
lation assumption and take into 
account the projected capacity 
rather than before the year 
reservations in capacity tariff 
calculations. Income ceiling loss-
es of transporter formed due to 
deviation in capacity projections 
will not create a problem, since 
they may be tolerated in next 
tariff term.   

         mehmet.ozdaglar@botas.gov.tr
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Yeşil Bina Maliyetleri ve Sertifikalan-
dırma Süreçleri Üzerine Bir İnceleme

Neşe LEBLEBİCİ  
Enerji Uzmanı, EPDK

Latif Onur UĞUR  
Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi

Sınırlı doğal kaynakların dün-
ya ekosistemi ve insan yaşamı 
üzerindeki olumsuz etkileri-
nin kapsamlı ve bütünleşik bir 
yaklaşımla giderilmesini öngören 
önlemler ve çözümler, günü-
müzde iş yapma yöntemleri ve 
yaşam alışkanlıklarının değişimi-
ni de beraberinde getirmektedir. 
Bina yapımı ile ilgili geliştirme 
alanlarında da gözlenen bu de-
ğişim; binaların sürdürülebilirlik 
özelliklerinin ön plana çıkmasına 
ve yüksek nitelikli bina sistemle-
rinin geliştirilmesine yol açmak-
tadır. Genel olarak yeşil bina 
olarak adlandırılan bu projeler-
de, enerji verimini artırma ve 
olumsuz çevresel etkileri azalt-
maya dayalı önlemlerin, maliyet 
optimizasyonu koşulunu sağlama-
sı beklenmektedir. Yeşil binaların 
maliyetler açısından ele alınması 
ve uluslararası yeşil bina sertifika 
sistemleri kapsamında değer-
lendirilmesi amacıyla hazırlanan 
bu çalışmada, dünyada en çok 
kullanılan ve kabul gören Enerji 
ve Çevresel Tasarımda Liderlik 
(LEED) sertifika sisteminin ince-
lenmesi hedeflenmektedir. 

Yeşil Bina Nedir?

Yüksek performanslı, sürdü-
rülebilir, enerji etkin, ekolo-
jik, çevre dostu, akıllı, üstün 
nitelikli, net sıfır enerjili, net 
pozitif, yeşil vb. gibi pek çok 
isimle adlandırılan yeni nesil 
binaları kesin ve net bir şekilde 
tanımlamak zor olsa da hemen 
hepsi sürdürülebilir yapı ilkele-
ri doğrultusunda doğal kaynak 
tasarrufuna, çevreyi ve insanla-
rın yaşam kalitesini iyileştirmeye 
ve korumaya,  sağlığa, verime, 
iyi yaşam koşullarına, kalite ve 
konfora yönelik yapıları temsil 
etmektedir.

Türkiye’de yapı sektörünün sür-
dürülebilir ilkeler ışığında geliş-
mesine katkı sağlamak amacıyla 
kurulan Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği (ÇEDBİK) tarafından 
yeşil bina “yapının arazi seçimin-
den başlayarak yaşam döngüsü 
çerçevesinde değerlendirildiği, 
bütüncül bir anlayışla ve sosyal 
ve çevresel sorumluluk bilinciyle 
tasarlandığı, iklim verilerine ve o 
yere özgü koşullara uygun, ihti-
yacı kadar tüketen, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelmiş, 

doğal ve atık üretmeyen mal-
zemelerin kullanıldığı katılımı 
teşvik eden, ekosistemlere 
duyarlı,  doğayla uyumlu yapılar 
olarak tarif edilebilir” şeklinde 
tanımlanmaktadır.

Birleşik Devletler Yeşil Bina Kon-
seyi (USGBC) tarafından yapılan 
tanımda ise yeşil binaların çevre 
ve kullanıcı üzerinde oluşabi-
lecek her türlü negatif etkiyi 
belirgin oranda azaltan binalar 
olarak tanımlandığı görülmekte-
dir. Çevresel, sosyal ve ekonomik 
faydalar arasındaki sağlıklı ve 
dinamik dengeyi temsil eden ye-
şil bina doğa, insan ve ekonomik 
sistemlere bütüncül bir bakış ile 
bakmak ve tüm bunların yaşam 
kalitesini destekleyen çözümler 
bulmak anlamına gelmektedir.

Yeşil Binalar Nasıl Sınıflandırı-
lır?

Çevre üzerinde doğrudan ve 
dolaylı etkileri bulunan binaların 
gerçekleştirilmesinde enerji, su 
ve ham madde kullanımı, atık 
üretimi ve zararlı atmosferik 
salımlar yapılması gibi gerçekler, 
binaların doğal çevre üzerindeki 
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etkilerini sürdürülebilir tasarım 
ile azaltmak amacıyla, yeşil 
bina standartları, sertifikaları 
ve değerlendirme sistemlerinin 
oluşturulmasına yol açmıştır. 
Yeşil bina değerlendirme sistem-
leri, bina bazındaki projelerin 
çevre üzerindeki etkilerini ve 
doğal kaynakları korumadaki 
duyarlılıklarını ortaya çıkar-
mada ölçülebilir bir referansın 
olmasına olanak sağlayan bir tür 
değerlendirme sürecini içeren 
derecelendirme sistemleri olarak 
tanımlanmaktadır. 

İngiltere’de, 1990 yılında Yapı 
Araştırma Enstitüsü (BRE) tara-
fından ortaya konan, BREEAM 
olarak kısaltılan Building Resear-
ch Establishment Enviromental 
Assessment Method, Yapı Araş-
tırma Kurumu Çevresel Değer-
lendirme Metodu, bu sertifika 
programlarının ilkidir. BREEAM 
ile benzer kriterleri temel alarak 
dünya yapı üretimi pazarında 
sürdürülebilir bir yapı üretimi 
sisteminin oluşturulmasını ve 
yaygınlaştırılmasını hedefleyen 
çabalar doğrultusunda, Ameri-
ka’da LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) adı 
verilen sertifika programı 1998 
yılında uygulanmaya başlamıştır. 
LEED Sertifikasının hızla yaygın-
laşarak etkinlik kazanması son-
rasında 2000 ve 2010 yılları ara-
sında pek çok ülke, bu öncül iki 
sertifika sistemini örnekleyerek 
kendi ulusal modellerini oluş-
turmaya başlamışlardır. Bu iki 
sertifika sistemini, SBTool (Ulus-
lararası), EcoProfile (Norveç), 
PromisE (Finlandiya), Green Mark 
for Buildings (Singapur), HK-BE-
AM ve CEPAS (Hong Kong), Green 
Star (Avustralya), SBAT (Güney 
Afrika), CASBEE (Japonya) ve 
Environmental Status (İsveç) gibi 
çok sayıda metot izlemiştir. 

LEED Standartları

Gönüllü bir sertifika sistemi olan 
LEED ile dizayn ve inşa edilen 
binalarda hem enerji etkinliğinin 
sağlanması hem de bu binala-

rın çevreye verecekleri olum-
suz etkilerin en düşük düzeye 
indirilmesi hedeflenmektedir. 
Çevresel performans bütün bina 
perspektifinde ve kullanım süresi 
üzerinden değerlendirir ve yeşil 
binayı oluşturan net standartlar 
oluşturmaya çalışır. Sistem de-
netleme değil belgeleme esasına 
dayalıdır ve tamamen şeffaf bir 
süreçtir. Yeşil bina danışmanlığı-
nın doğru şekilde yapılabilmesi 
için Yeşil Bina Sertifikasyon 
Kuruluşu (GBCI)1  tarafından yeşil 
bina uzmanı olarak kabul edilmiş 
LEED AP diye adlandırılan kişiler 
ile çalışılması gerekmektedir. 
Fakat süreç boyunca LEED da-
nışmanı ile çalışma zorunluluğu 
bulunmamakta olup danışman 
ile birlikte çalışmak ayrı bir 
puan kazandırmaktadır. LEED 
süreci kısaca; kayıt formunun 
doldurulması ve kayıt ücretinin 
ödenmesi, LEED Online üzerin-
den dokümantasyon sürecinin 
yürütülmesi, LEED tasarım 
kredileri için gerekli bilgilerin 
toplanması ve kredilerin doldu-
rulması, tasarım kredileri için 
değerlendirmenin yapılması, 
LEED inşaat kredileri için gerekli 
bilgilerin toplanması ve kredile-
rin doldurulması, inşaat kredileri 
için değerlendirmenin yapılması, 
değerlendirme sürecinin sonunda 
sertifika seviyesinin belirlenmesi 
şeklindedir. Sertifika doküman-
larında ön koşul olarak belirtilen 
şartlar sağlanmazsa başvuru 
kabul edilmemektedir. Sertifika, 
projenin LEED gereklerine uyumu 
sürecini bağımsız bir üçüncü 
taraf olarak değerlendiren GBCI 
tarafından verilmektedir. 

Uygulanmaya başladığı 2000 
yılından itibaren, gelişen 
koşullar ve ihtiyaçlar doğrultu-
sunda sürekli güncellenen LEED 
sisteminin yeni sürümleri ortaya 
çıkmaktadır. Halen yürürlükte 
olan, LEED 2009 veya LEED v3 
olarak adlandırılan, LEED’in 
3’üncü versiyonunda sertifika 
sistemi; beşi esas, ikisi ekstra 
olmak üzere toplam yedi ka-
tegoriden oluşmaktadır. Her 

bir kategori bünyesinde yerine 
getirilmesi gereken gereklilik-
ler ve esas kategori sınıfındaki 
beş kategori yerine getirilmesi 
zorunlu ön şartlar içermektedir. 
Bu kategoriler; Sürdürülebilir 
Arazi, Su Verimi, Enerji ve At-
mosfer, Malzeme ve Kaynaklar, İç 
Mekan Yaşam Kalitesi, İnovasyon 
ve Yerel Önem Sırası şeklinde 
sıralanmakta ve bu kategorilerin 
her yapı tipi için bütün içindeki 
oranları farklılaşmaktadır. Puan 
tabanlı bir sistemdir ve her bina 
projesi belirli yeşil bina kriterle-
rini karşılamak için puan kazanır. 
Yedi adet kredi kategorisinin her 
birinde projeler, özellikle belirli 
önkoşulları karşılamalı ve puan 
kazanmalıdır. Tasarımda yenilik 
ve bölgesel öncelik için verilen 
ödül puanlar ile birlikte en fazla 
110 puan üzerinden bir değer-
lendirme söz konusudur. LEED v3 
sertifika sisteminin dereceleri; 
Sertifikalı (40-49 puan), Gümüş 
Sertifikalı (50-59 puan), Altın 
Sertifikalı (60-79 puan) ve Platin 
Sertifikalı (80 ve üzeri puan) 
olarak belirlenmektedir.

2013 yılının sonlarında piyasaya 
çıkarılan LEED’in dördüncü ver-
siyonu LEED v4, en güncel LEED 
sürümüdür ve yeni LEED Online 
platformunda kayıt için halen 
açık durumda bulunmaktadır. An-
cak, 31 Ekim 2016 tarihine kadar 
LEED v3’e tabi olan projeler için 
kayıt alınmaya devam edilecek-
tir. USGBC ayrıca versiyon adlan-
dırma sistemini de değiştirmiş 
ve böylece yeni LEED sürümü, 
belirli bir yıla bağlı olmadan, 
LEED 2012 yerine LEED v4 olarak 
adlandırılmıştır. LEED v4, mal-
zeme ve kaynaklar kategorisini 
tamamen değiştiren düzenleme-
ler getirerek malzeme seçiminde 
yaşam döngüsü etkilerinin göz 
önünde bulundurulmasını ve üre-
timde şeffaflığı ön plana çıkar-
maktadır. Bu kapsamda; iki yeni 
ön koşul eklenmiş, sertifikasyon 
ve raporlamalar daha net olarak 
belirlenmiş, önceki versiyondaki 
kredilerin yerini daha kapsamlı 
yenileri almış ve kredi isimleri 
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değiştirilerek malzeme seçimin-
de de yeni ölçütler getirilmiştir. 

LEED v4 ile yapılan değişiklikler 
kapsamında; veri merkezleri, 
depo ve dağıtım merkezleri, 
konaklama tesisleri (otel vb.), 
mevcut okullar, mevcut ma-
ğazalar ve orta katlı evler için 
de standartlar getirilmektedir. 
Bütünleşik tasarıma odaklanmış 
yeni kredi kategorileri oluşturul-
ması, kredi puanlarının değişti-
rilmesi, malzemelerin ömür boyu 
analizi ile ölçüm ve performansa 
verilen önemin arttırılması gibi 
zorlayıcı teknik değişikliklerin 
artırıldığı görülmektedir. Ayrıca, 
işlemleri kolaylaştırmak amacıy-
la LEED dokümantasyon sürecini 
daha etkin hale getirecek araç-
ların tanıtıldığı ve LEED Online 
platformunun daha kullanışlı 
olacak şekilde geliştirildiği göz-
lenmektedir.

Türkiye’de Yeşil Bina

“Enerji Yöneticisi ve Sertifikası” 
ile “Enerji Kimlik Belgesi” kav-
ramlarını getiren, Enerji Verim-
liliği Kanunu ile başlayan enerji 
verimi çalışmaları kapsamında, 
iki temel yönetmelik yürürlü-
ğe konmuştur. Bunlar; Merkezi 
Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistem-
lerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su 
Giderlerinin Paylaştırılmasına 
Yönelik Yönetmelik ve Binalarda 
Enerji Performans Yönetmeli-
ği’dir. Binaların ısıtılmasında kul-
lanılan enerji miktarlarını sınırla-
mak, enerjiden tasarruf etmek 
ve net ısıtma enerjisi ihtiyacının 
hesaplanması sırasında kullanı-
lacak standart hesap metodu ve 
değerlerini belirlemek amacıyla, 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından yayımlanan TS 825 
Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
Standardı, revize edilen son hali 
ile halen yürürlüktedir. “Ulusal 
İklim Değişikliği Strateji Belgesi” 
ve “İklim Değişikliği Eylem Planı” 
ile belirlenen vizyon doğrul-
tusunda, 2023’te Türkiye’nin 
gayrisafi milli hasıla başına tüke-
tilen enerji miktarının en az %20 

azaltılması hedeflenmiştir.
Ulusal sertifika sisteminin gelişti-
rilmesi amacıyla yapılan çalışma-
lar kapsamında, TSE tarafından 
“Güvenli Yeşil Bina Belgesi”ne 
yönelik kriterlerin belirlenmiş 
olup belge ile binalarda deprem 
ve yangın gibi afetlere karşı 
önlem şartı getirilirken, aynı 
zamanda binaların yapımında 
kullanılacak malzemelerdeki 
kanserojenlik ile hazır betondaki 
radyasyon oranlarına yönelik 
kriterler de düzenlenmiştir. Bu 
sistemde aynı zamanda bina in-
şaatlarında ağaç dikimini teşvik 
etmek amacıyla yeni ağaç diki-
mini öngören ve bunların binala-
rın inşasından sonra da bakımını 
sağlayan projeleri ekstra puanlar 
ile ödüllendiren mekanizmalar 
bulunmaktadır. TSE güvenli yeşil 
bina kriterleri; başlangıç tasarı-
mı, alan seçimi, yaşamsal alan 
tasarımı, malzeme ve kaynak 
kullanımı, sağlık, güvenlik, kon-
for, suyun etkin kullanımı, enerji 
verimi, karbon ayak izi, işletme 
yönetimi ve ödül puandan (ağaç-
landırma ile kalkınmada öncelikli 
bölge puanı) oluşmaktadır.

Uluslararası kabul görecek milli 
sürdürülebilir yeşil bina serti-
fika sisteminin oluşturulması 
amacıyla hazırlanan ve konuyla 
ilgili en güncel yasal düzenleme 
olan “Sürdürülebilir Yeşil Binalar 
İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin 
Belgelendirilmesine Dair Yönet-
melik” kapsamında; 7 kişiden 
oluşan daimi komite kurulmuş 
olup ilk toplantısını bu yılın Şu-
bat ayında yaparak çalışmalara 
başlamıştır.

Yeşilin Maliyeti 

Ekonomik sürdürülebilirlik açı-
sından çok önemli olan bina ma-
liyetleri, üstün niteliklere sahip 
yeşil binalarda bu önemini daha 
da artırmaktadır. Yeşil binaların 
ilk yatırım maliyetlerinin gele-
neksel binalara göre daha yüksek 
olduğu, buna karşın binanın 
kullanım sürecinde düşük işletme 
maliyeti ile bu farkın karşılan-

dığı görülmektedir. Tasarım ve 
yapım aşamasındaki masraflar 
toplamından oluşan ilk yatırım 
maliyetleri, arsa bedeli, etüt ve 
proje giderleri, arazi düzenleme-
si giderleri, bina inşaat giderleri, 
makine-teçhizat giderleri gibi 
unsurları kapsamaktadır. Yeşil 
binalarda bu giderlere ilaveten 
sertifika ve danışmanlık giderleri 
de eklenmektedir. Enerji, su, ba-
kım-onarım ve çevre maliyetleri 
gibi binanın kullanımı sırasında 
oluşan işletme giderleri ise yeşil 
binaların önemi açısından belir-
leyici olan maliyetlerdir. 

İşletme giderleri gibi gelecekte 
ortaya çıkması beklenen gider-
lerin inşaat maliyetlerinden 
daha fazla olması ihtimali, bina 
maliyetlerinin belirlenmesinde 
kullanım ömrü maliyetlendir-
me yönteminin uygulanmasını 
gerektirmektedir. Toplam sahip 
olma maliyeti veya ömür boyu 
maliyet olarak da adlandırılan 
bu maliyetlendirme sistemi, 
ilerideki avantajların etkisini 
açıklanan maliyet senaryosuna 
dahil etmektedir. 

Dünya Yeşil Binalar Konseyinin 
(WGBC) “Yeşil Binalar İçin Yapıla-
bilirlik Çalışması2” adlı raporun-
da; maliyet stratejileri, program 
yönetimi ve çevresel stratejilerin 
başlangıçtan itibaren proje geliş-
tirme sürecine entegre edildiğin-
de, tasarım ve inşaat maliyetinin 
yeşil olmayan binaya göre daha 
fazla olmadığının ortaya kondu-
ğu belirtilmektedir. Enerji ve su 
kullanımı ile uzun dönem işletme 
ve bakım maliyetlerinin azalması 
yeşil binaların para kazandıran 
özelliği olarak gösterilmekte-
dir. Sadece enerji tasarrufu ile 
tasarım ve inşaat maliyetlerinin 
makul bir sürede geri döneceği 
ifade edilmektedir.

Sonuç ve Öneriler
 
Günümüzde artık, yeşil binaları 
desteklemek ve bunu yaparken 
daha düşük maliyetler ile daha 
yüksek ekonomik canlılık ve 



çevresel sağlığın teşvik edilme-
sini sağlamak gerektiği konusuna 
odaklanılmış ve görüş birliğine 
varılmıştır. Yeşil bina için maliye-
te ilişkin algının gerçek maliyet-
ten yüksek olduğu görülmektedir. 
Oysa uzun dönemde işletme 
giderlerinin düşük olması dola-
yısıyla taşınmaz değerinde artış 
sağlaması ile önemli kazanımlar 
sunan yeşil binaların yaygın-
laşmasının; üretici, tüketici ve 
karar vericilerin bilinçlenmesine 
bağlı olarak ivme kazanacağı ve 
yaşanacak algı değişimi ile yeşil 
binaların geleneksel, kahverengi 
binalardan pahalı olmadığının 
anlaşılacağı düşünülmektedir.

Dünyada yeşil bina sertifikalan-
dırma sistemleri arasındaki lider-
liğini ilerleten LEED’in piyasaya 
sürülen en yeni versiyonu LEED 
v4 ile güvenli materyaller ve 
ürün şeffaflığına daha fazla önem 
verildiği görülmektedir. Türki-
ye’de ise; ÇEDBİK gibi lider sivil 
toplum kuruluşunun kurulması, 
ulusal yeşil bina sertifika sistemi-
nin oluşturulması hedefleri kap-
samında hazırlanan yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesi ve TSE Güvenli 
Yeşil Bina Belgesinin verilmeye 
başlanması, yeşil binaların önem 
kazanması ve yaygınlaşması yö-
nünde atılan adımlar olarak öne 
çıkmaktadır. 

Gerek dünyada gerekse Türki-
ye’de hız kazanan bu gelişme-
lerin; ekonomik, çevresel ve 
sosyal odaklı sürdürülebilirlik 
kapsamında ele alınması, sadece 
bina olarak değil mahalle ve 
kent ölçeğinde de yeni nesil 
yaşam alanlarının oluşturulması, 
sürdürülebilir inşaat yapımının 
teşvik edilmesi, yenilenebilir 
enerjinin binalarda kullanımını 
kolaylaştıracak sistemler kurul-
ması,  toplumsal farkındalığın 
ve bilincin arttırılması, tercih 
edilme önceliğinin artması, algı 
değişimi başlatılması ve mali-
yetlerin azaltılması hedeflerinin 
eyleme geçirilmesi ile daha da 
ilerleyeceği düşünülmektedir.

Dipnotlar
116 Nisan 2015 tarihinde GBCI 
yönetim kurulu tarafından yapılan 
açıklama ile, daha önce Yeşil Bina 
Sertifikasyon Enstitüsü olarak bilinen 
kurum adının Yeşil Bina Sertifikasyon 
Kuruluşu şeklinde değiştirildiği ve 
GBCI olarak temsil edilmeye devam 
edileceği bildirilmiştir. 
22013 yılında yayımlanan “The 
Business Case For Green Building” 
adlı raporda, yeşil binalarda maliyet, 
fayda ve değer ilişkileri incelenmek-
tedir.
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3. Web Sitesi: http://www.cedbik.
org.
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tifika Programları ve Türkiye’deki 
Uygulanabilirliğinin Araştırılması” 
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Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri 
Kuruluş Önerileri

Gülsüm Gözde AYANOĞLU 
Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

1. GİRİŞ

Yenilenebilir enerji kaynakları 
bakımından yüksek potansiyele 
sahip olan Türkiye, son dönem-
lerde önemli yenilenebilir enerji 
yatırımlarına ev sahipliği yapma-
ya başlamıştır. Bununla birlikte, 
yenilenebilir enerji sektöründe 
kooperatifleşme konusunda ABD, 
İngiltere, Almanya gibi ülkelerde 
kaydedilen ilerleme Türkiye’de 
kaydedilememiştir. Bunun en bü-
yük nedeni, her alanda faaliyet 
gösteren kooperatiflerin enerji 
gibi insan varlığı için son derece 
önemli olan bir sektörde yer 
alması konusunda farkındalığın 
oluşamamasıdır. 2012 yılında yü-
rürlüğe giren “Türkiye Koopera-
tifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” 
kapsamında yeni tür koopera-
tifler ile birlikte özellikle enerji 
kooperatifleri konusunda top-
lumsal farkındalık oluşturulması 
amacıyla çalışmalara başlanmış 
ve ülke mevzuatına göre elektrik 
piyasasında kooperatiflerin hangi 
düzeyde faaliyet gösterebileceği 
araştırılmıştır. Yapılan araştırma-
lar sonucunda mevcut mevzuata 
göre kooperatiflerin elektrik 
piyasasında ancak lisansız elekt-
rik üretimi yapabileceği tespit 
edilmiştir. Asıl amaç toplumsal 
sorumluluk ilkesini haiz olan koo-
peratiflerin yenilenebilir kaynak-

ları kullanarak elektrik üretimi 
yapmasını sağlamak olduğu için 
lisanssız elektrik üretimi kapsa-
mında yapılan araştırmalar bu 
yönde yoğunlaştırılmıştır. Buna 
göre kooperatifler lisans alma-
dan, sadece kendilerinin veya 
ortaklarının elektrik ihtiyacını 
karşılamak ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanmak 
koşulu ile azami 1 MW’lık (1000 
kW) elektrik enerjisi üretimi 
yapabilmektedir. Bu sayede 
yenilenebilir kaynaklardan azami 
1000 kW’a kadar elektrik enerjisi 
üreten bir kooperatif, elektrik 
ihtiyacını karşıladığı gibi, YEK 
Destekleme Mekanizmasının sun-
duğu 10 yıllık alım garantisinden 
de yararlanarak ihtiyaç fazlası 
enerjiyi satabilecektir. 

Ancak kurulacak yenilenebilir 
enerji kooperatiflerinin çeşitli 
engellerle karşılaşması muhte-
meldir. Önemli olan bu prob-
lemlerin öngörülerek çözüm 
yollarına ilişkin alternatiflerin 
üretilebilmesidir. Bu çerçevede, 
yapılan araştırma ve incelemeler 
sonucunda, yenilenebilir enerji 
kooperatiflerinin karşılaşabilece-
ği sorunlar; hukuksal, ekonomik 
ve devlet-yerel yönetim-koope-
ratif ilişkileri başlıkları altında 
toplanmıştır.

2. KURULUŞ ÖNERİLERİ

2.1. Hukuksal Öneriler

Yenilenebilir enerji kooperatif-
lerinin örnek ana sözleşmelerin-
de belirlenen amaç ve çalışma 
konusunun, yenilenebilir enerji 
mevzuatındaki düzenlemeler ile 
paralel olması şarttır. Yenilene-
bilir enerjinin hangi alanında 
(rüzgar, güneş, biyoyakıt, jeoter-
mal vs.) faaliyet gösterilecek ise 
o kaynak ile ilgili mevzuatın iyi 
taranması ve ana sözleşme met-
nine işlenmesi gerekmektedir. Bu 
doğrultuda, 2013 yılında yayın-
lanan Elektrik Enerjisi Üretim 
ve Tüketim Kooperatifi Örnek 
Anasözleşmesi1, EPDK tarafından 
yayınlanan “Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretimine İliş-
kin Yönetmelik 2”  kapsamında 
belirlenen usul ve şartlara uygun 
olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, ku-
rulu kooperatiflerin, ihtiyaçları 
çerçevesinde enerji üretimlerini 
yapabilmeleri için ana sözleş-
melerindeki amaç ve faaliyet 
maddelerine bu düzenlemelere 
paralel olarak ilave hükümler 
getirilmiştir.
 
Anasözleşmenin yanı sıra Elektrik 
Piyasası mevzuatının da bu alan-
da kooperatifleşmeye uygun hale 
getirilmesi gerekmektedir. Bu 
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doğrultuda, tüketim birleştirme 
kapsamında faaliyet gösterecek 
olan kooperatifler öncelikle 
“Aynı bağlantı noktasına bağ-
lanma veya elektrik enerjisi tü-
ketimlerinin tek bir ortak sayaç 
ile ölçülme” şartlarından hariç 
tutulmalıdır. Zira bu şartlar aynı 
şehirde ve hatta aynı semtte 
ikamet eden kişilerin söz konusu 
şartları taşımamaları sebebiy-
le tüketimlerini birleştirmek 
suretiyle kooperatif kurmalarını 
engellemektedir.

Lisanssız elektrik üretiminde 
başarılı sonuçlar elde eden 
kooperatiflerin, uygun koşullar 
sağlandığı takdirde, elektrik 
piyasasında lisanslı olarak da 
faaliyet gösterebilmeleri için 
gerek 6446 sayılı Elektrik Piya-
sası Kanunu gerekse “Elektrik 
Piyasası Lisans Yönetmeliği”nde 
gerekli tadiller yapılarak lisans 
başvurusu yapabilecek tüzel 
kişiler tanımına dahil edilmesi 
ile tüm piyasa faaliyetlerinde yer 
almaları sağlanabilecektir. 

2.2. Ekonomik Sorunlara Yöne-
lik Öneriler

Kooperatifler, kar maksimizas-
yonundan çok, kuruluş amacına 
ulaşmayı ve ortaklarının sürdü-
rülebilir kalkınmasını hedefleyen 
yapılardır. Ancak, kooperatifler 
de hedef ve amaçlara ulaşabil-
mek için maddi araçlara ihtiyaç 
duymakta ve çoğu kooperatif 
sahip olduğu öz sermaye ile 
bunu karşılayamamaktadır. Bu 
nedenle, kooperatiflerin finansal 
sorunları normal bir işletmenin 
sorunlarından daha çeşitli ve 
ciddi olabilmektedir (Kooperatif-
çilik Stratejisi, 2012). Bilhassa, 
temelde kar amacı güdülmemesi 
nedeniyle alıkonan karların bü-
yük önem arz etmemesi, serma-
ye birikiminde özendirici unsur-
lar ile (Mülayim, 2003) ortaklar 
tarafından yapılan sermaye 
katkısının sınırlı miktarda olması, 
tahvil-hisse senedi gibi finansal 
varlıklar yoluyla kaynak temin 
edilememesi ve uygun oranlarla 

kredi imkanlarından yararla-
nılamaması ekonomik alanda 
yaşanan sorunların başında yer 
almaktadır.

Fransız Gelişim Ajansı ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası finans 
kuruluşları tarafından sağlanan 
uygun kredi koşullarının yanı 
sıra BM, AB gibi uluslararası 
alanda faaliyet gösteren çeşitli 
kuruluşlar tarafından sağlanan 
projeye dayalı hibe veya kredi 
imkanları sayesinde de birçok 
proje hayata geçirilmektedir. 
Özellikle yenilenebilir enerji gibi 
alanlarda faaliyet gösteren veya 
gösterecek kooperatiflerin bu 
yolla finansman sorunlarını aşa-
bilmeleri mümkün olabilecektir. 
Ancak bu projelerin son derece 
profesyonel hazırlanması ve bu 
desteklerin ne zaman verileceği 
konusunda bilgi sahibi olunması 
gereklidir. 

Ulusal bazda kalkınma ajansları 
tarafından verilen hibelerde 
özellikle yenilenebilir enerji 
kooperatifleri tarafından sunu-
lacak projelere de yer verilmesi 
gerekmektedir. Özellikle kaynak-
ların yerinde ve etkin kullanımını 
sağlayarak yerel potansiyeli 
harekete geçiren, bölgesel geliş-
meyi hızlandıran, bölgeler arası 
ve bölge içi gelişmişlik farklarını 
azaltmak amacıyla kurulan kal-
kınma ajanslarının yayımladıkları 
hibe programlarında toplumsal 
sorumluluk ilkesi ile hareket 
eden yenilenebilir enerji koope-
ratiflerine yer vermesi bu neden-
le büyük önem arz etmektedir. 

2.3. Devlet -Yerel Yönetim-Ko-
operatif İlişkileri ve Öneriler

Bugüne kadar kooperatifçilik 
konusunda istikrarlı bir gelişme 
gösterilememesinin ve yeni koo-
peratifçilik sistemlerinin oluştu-
rulamamasının başka bir nedeni 
de sık değişen, müdahaleci 
nitelikli politikalar olmuştur. Bu 
durum aslında en az bir anonim 
şirket kadar bağımsız hareket 
alanına sahip olan kooperatifleri, 

sahip oldukları özerklik ilkesi-
ne rağmen, bağımlı kuruluşlar 
haline getirerek özel hukuk 
tüzel kişiliğinden soyutlamıştır. 
Halbuki bir kamu hukuku tüzel 
kişisi olarak devletin, özel hukuk 
tüzel kişilerinin hukuki alanına 
müdahale etmeden, yol gösterici 
bir tutum sergilemesi gerekmek-
tedir. Anayasa’da da belirtildiği 
üzere, devlet ülke kooperatif-
çiliğinin geliştirilmesine destek 
vermekle mükellef tutulmuştur. 
Ancak burada bahsedilen destek, 
faaliyetlerin kooperatif adına 
yürütülmesi değil bir özel hukuk 
tüzel kişisi olan kooperatif 
şirketlerin yürüteceği faaliyet-
lere rehberlik edilmesi olarak 
anlaşılmalıdır. Bu doğrultuda, 
Türkiye’de yenilenebilir enerji 
alanında emsal teşkil edecek 
kooperatif bulunmaması nede-
niyle bireylerin kooperatifleşme 
sürecinde yürütecekleri kuruluş, 
anasözleşme hazırlığı, fizibilite 
ve proje çalışması, Ar&Ge gibi 
önemli konularda, devletin ya-
pılacaklara ilişkin yol göstermesi 
ve karşılaşılabilecek engelleri 
tespit ederek çözümler geliştir-
mesi gerekmektedir. 

Kooperatif-Devlet ilişkisinin yanı 
sıra kooperatiflerin yerel yö-
netimler ile ilişkisi de özellikle 
yenilenebilir enerji gibi yerel 
kaynakların değerlendirilmesinin 
gündemde olduğu bir konuda, 
büyük önem arz etmektedir. 
Yerinden yönetim ilkesine uygun, 
özerk yapıları ile bulunduğu 
bölgeyi her açıdan en iyi tanıyan 
belediyelerin, kooperatifler gibi 
toplumsal sorumluluk bilinci ile 
hareket eden yapılar ile iş birliği 
yapması, kalkınma için atılabile-
cek önemli bir adımdır. Bu kap-
samda, bugüne kadar genellikle 
kentsel dönüşüm projelerinde 
gerçekleştirilen belediye-koope-
ratif iş birliğinin, yenilenebilir 
enerji alanında da uygulanma-
sıyla olumlu geri bildirimler 
alınabilecektir. Bu çerçevede, 
yenilenebilir kaynaklardan 
elektrik ya da biyoyakıt üretimi 
konusunda kurulan kooperatif, 
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projenin hayata geçirilmesi aşa-
masında kurulduğu yer belediyesi 
ile iş birliği yaparak ilk aşamada 
hem finansman hem de dolay-
lı olarak bölge halkı desteğini 
almış olacaktır. Belediye, 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9 
uncu maddesine göre kooperatif 
ortağı olarak içeriden ya da des-
tekleyici kuruluş olarak dışarıdan 
kooperatife ücretsiz yer tahsisi, 
proje uygulaması ya da uzman 
eleman istihdamı gibi destekler 
sunarak kooperatif ile çalışa-
bilir ya da yenilenebilir enerji 
alanında sahip olduğu projelerin 
bölge halkı ile birlikte kooperatif 
çatısı altında gerçekleştirilmesi-
ne katkıda bulunabilir. ILO’nun 
193 sayılı kararında da yer 
alan“Uygun olduğu takdirde, ko-
operatiflere ilişkin politikaların 
ve düzenlemelerin hazırlanması 
ve uygulanması sorumluluğunun 
bölgesel ve yerel düzeylere dağı-
tımı sağlanmalıdır.” tavsiyesi ile 
ülkemizin de imza attığı 7 Şubat 
1992 tarihli Maastricht Antlaşma-
sındaki subsidiarity ilkesi (Ayde-
mir, 2003), bu alanda kurulacak 
belediye-kooperatif-toplum iş 
birliğinin; ulusal düzeyden, ma-
halli düzeye kadar farklı ölçek-
lerde ancak demokratik ilişkiler 
ve kooperatiflerin özerklik ve 
bağımsızlık ilkesi çerçevesinde 
yapılanarak geliştirilmesini des-
teklemektedir.

3. SONUÇ

Toplum için var olan koopera-
tiflerin asıl amaçları sermaye 
artışından ziyade ortaklarının 
kalkınmasıdır. Enerji bağımlılığı 
yüksek düzeyde olan Türkiye’de, 
dünyanın birinci gündem mad-
desi haline gelmiş bir alanda 
toplumsal sorumluluk bilincine 
sahip kooperatiflerin faaliyet 
göstermeleri, enerji piyasasında 
alternatif girişimlerin yer alması 
nedeniyle önem arz etmektedir 
(Ayanoğlu, 2013). Ekonominin 
her alanında faaliyet gösterebi-
len kooperatiflerin gerek yerel 
ekonomiye sağladığı katma değer 
gerekse ülke enerji politikasına 

ve yenilenebilir enerji üretimi-
ne sağladığı katkılar bakımın-
dan, enerji kooperatiflerinin 
Türkiye’de kuruluşu, yerel 
kaynakların yerel kalkınma için 
kullanılmasını gerçekleştirmek 
adına yapılan çalışmalara önemli 
katkılar sağlayacaktır. 

Bu çerçevede, yapılacak farkın-
dalık çalışmalarının ardından ön-
celikle, enerji kooperatiflerinin 
ortak sayısının artması amacıyla, 
hukuksal öneriler başlığı altında 
da değinilen, Lisanssız Elektrik 
Üretimi Yönetmeliği’nin tüketim 
birleştirme şartları içinde yer 
alan “Aynı bağlantı noktasına 
bağlanma veya elektrik enerji-
si tüketimlerinin tek bir ortak 
sayaç ile ölçülme”  şartından 
kooperatif ortaklarının hariç 
tutulması gerekmektedir. Ancak 
bu sayede enerji kooperatifle-
rinin kuruluşu belirli bir alanla 
sınırlandırılmayarak aynı dağıtım 
bölgesi içinde aboneliği olan 
elektrik tüketici-
leri tarafından kurulabilecektir. 
Ortak sayısının artışı ile yatırım 
miktarları da artacaktır. 

Mevzuat tadilinin yanı sıra ulusal 
bazda yenilenebilir enerji pro-
jelerine önemli miktarda hibe 
veren kalkınma ajanslarının hibe 
yararlanıcıları arasına enerji ko-
operatiflerini de eklemesi, tesis 
kuruluş aşamasında finansman 
zorluğu yaşayan kooperatifleri-
miz için büyük önem arz etmek-
tedir. Bu husus kooperatifleri-
mizin projelendirme ve proje 
uygulama kapasitesinin de geliş-
mesine katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, yerel ve yenilene-
bilir enerji yatırımlarının, ister 
küçük ister büyük ölçekte, ister 
şehir ister kırsal alanda olsun, 
toplum dayanışmasının bir ürünü 
olarak kurulan kooperatifler 
çatısı altında değerlendirilme-
si; enerjinin tüketileceği yerde 
üretilmesi, enerji sistemimizdeki 
kayıp oranlarının azaltılması, 
istihdam üzerinde yaratacağı 
olumlu etki, toplumun ekonomi-

ye katılımı, enerjide tekelleşme-
yi önleyerek enerji fiyatlarının 
düşürülmesi, sermayenin tabana 
yayılması, yerel kalkınmayı 
sağlaması, çevreye olumlu etkisi 
ve özellikle ülke enerji bağım-
lılık oranlarının düşürülmesine 
katkısı nedeniyle çok önemlidir. 
Bu çerçevede, Dünya’nın büyük 
ekonomileri arasında sayılan 
Türkiye; sahip olduğu zengin 
yenilenebilir enerji kaynakları 
ile köklü kooperatifçilik tarihi-
ni, toplumsal sorumluluk ilkesi 
sayesinde, tek bir kurumsal yapı 
altında buluşturarak ortaklarının 
katkılarını, uygulanabilir iktisadi 
projeler içine kanalize edebilen, 
yerel ve yenilenebilir kaynakları 
en doğru şekilde değerlendirerek 
enerji üretimi yapan kooperatif 
işletme modelini en kısa sürede 
hayata geçirecek ve dünya lider-
leri arasında yerini alacaktır.

Dipnotlar

1Yenilenebilir enerji kooperatifleri 
örnek anasözleşmesi Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel 
Müdürlüğü tarafından 18 Aralık 2013 
tarihinde hazırlanarak girişimcilerin 
hizmetine sunulmuştur. http://koop.
gtb.gov.tr/data/52b18e46487c8e-
c1a8fccebd/yenilenebilir%20ener-
ji%20kooperatifleri%20anasözleşme-
si.pdf
2Burada lisanssız elektrik üretimi-
nin alınma nedeni kooperatiflerin 
bugünkü düzenleme ile azami 1000 
kW elektrik üretimi yapma hakkına 
sahip olmasıdır.
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6446 sayılı Kanun Çerçevesinde Üretim
Şirketlerinin Tedarik Lisansı Almaları

Tolga TURAN
Kıdemli Danışman, Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı

Giriş:

Bilindiği üzere 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu, 6446 
sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi 
ile EPDK’nın Teşkilat Kanunu 
haline dönüşmüş, piyasaya ilişkin 
kurallar 6446 sayılı Kanun’da yer 
almış ve bu Kanun Elektrik Piya-
sası Kanunu adını almıştır. Her iki 
kanunun da temel amacı devlet 
eliyle yürütülen elektrik piya-
sasına ilişkin faaliyetlerin özel 
sektöre açılması ve hem kamu 
sektöründen hem özel sektörden 
müteşekkil piyasa aktörlerinin 
bağımsız bir sektör-spesifik 
düzenleyici kurum tarafından 
düzenlenmesidir. Ancak böyle 
bir düzenlemenin 6446 sayılı 
Kanun’un “Amaç” başlıklı 1 inci 
maddesinde unsurları derpiş 
edilen piyasa yapısını oluştur-
maya muvaffak olabileceğinden 
hareket edilmiştir. 

Tabiatıyla, düzenleme dendikte 
kamunun ya da kamu otoritesini 
temsil eden bir kurumun piyasa 

aktörlerine ve faaliyetlerine bir 
şekilde müdahalesi söz konusu 
olmaktadır. Bu müdahaleler 
zaman zaman mülkiyet hakkı-
na, zaman zaman da sözleşme 
ve teşebbüs hürriyetine bazı 
sınırlamalar getirebilmektedir. 
Burada hassas nokta, düzenle-
yici kurumların piyasaya ilişkin 
ortaya koydukları düzenleme-
leri oluştururken getirdikleri 
sınırlamaları bu hassas terazide 
tartmaları ve anayasal güvence 
altında bulunan haklara tesir 
edecekleri vakit bunun kanuni 
dayanağını açıkça ortaya koya-
bilmeleri gerektiği keyfiyetidir. 
Zira birtakım pratik ve ekonomik 
mülahazalar, Anayasa ile güven-
ce altına alınmıştır ve ancak çok 
sınırlı durumlarda ve her hal ve 
şart altında kanun ile sınırlanabi-
lecek haklara şartlar oluşmadan 
ve düzenleyici işlemler ile temas 
sağlanmasının önünü açmama-
lıdır. Her halde bu mülahazalar 
anayasanın ve hukukun üstünlü-
ğü prensibinden önde gelmemek 
icap eder.

Üretim Lisansı Sahiplerinin Te-
darik Lisansı Alıp Alamayacağı:

Elektrik piyasasında dileyenin 
faaliyet gösterememesi, bu 
hususta düzenleyici kurumdan 
lisans alınması gerektiği husu-
su kanuni dayanak bakımından 
gayet açık olup bu konuda bir 
duraksamaya gerek yoktur. Ka-
nun’da yazılı faaliyetleri yerine 
getirmek isteyen kişiler Kuruldan 
lisans almak zorundadır. Diğer 
taraftan, lisans sahibi bir kişinin 
mevcut lisansı ile gösterebile-
ceği faaliyetler, bu faaliyetlerin 
kapsamı, lisans kapsamında yer 
alan haklar ve yükümlülükler gibi 
konularda da Kurula düzenleme 
yapma yetkisi Kanun ile verilmiş-
tir. Bu konuda da herhangi bir 
duraksama söz konusu değildir. 
Bize göre muarazaya yol açan 
husus, muayyen bir lisansa 
sahip olan bir kişiye diğer bir 
lisansın verilemeyeceği husu-
sunda Kanun’da açık dayanak 
olmaksızın düzenleyici kurumun 
bu konuda yasak getirmesidir. 

Enerji Piyasası Bülteni

“Hukuk devletlerinde kanunlar tarafından açıkça
yasaklanmamış her şey serbesttir. Polis

devletlerinde ise kanunlarca serbest
bırakılmamış her şey yasak…”

Alparslan IŞIKLI (Ö. 2013) 



Nitekim Kurul 27.03.2014 tarih 
ve 4935-19 sayılı kararı ile “6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
kapsamında üretim lisansı sahibi 
bir tüzel kişinin tedarik lisansı 
alamayacağına, bu kapsamda 
Kuruma yapılan başvuruların ön 
inceleme aşamasında reddedil-
mesi gerektiği”ne hükmetmiştir. 
Bize göre üretim ve tedarikte 
hukuki ayrışma anlamına gelen 
bu kararda hukuka uyarlık kay-
detmek gayrikabildir zira mevcut 
Kanun’da böyle bir sınırlandırma 
getirilebileceğine ilişkin ya da 
Kurulun böyle bir yetki kullan-
masına cevaz verecek açık bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

Öncelikle şunu belirtelim ki 
4628 sayılı Kanun döneminde 
bu konuda çok açık bir kanuni 
düzenleme mevcut idi. Hem da-
ğıtım şirketleri bakımından hem 
de üretim şirketleri bakımından 
Kanun’da sayılı faaliyetler ba-
kımından başkaca bir faaliyetin 
yapılamayacağı hüküm altına 
alınmıştı. Diğer bir deyişle, yapı-
labilecek faaliyetler sınırlı sayıda 
olmak suretiyle sayılmış (nume-
rus clauses) ve bunun dışındaki 
faaliyetlerin yapılamayacağı 
açıkça belirtilmişti.

4628 sayılı Kanun Madde 3/1-
(c)-1-4: “Üretim şirketleri, bu 
faaliyetler dışında piyasada her-
hangi bir faaliyette bulunamaz.” 

4628 sayılı Kanun Madde 3/1-
(c)-3-5: “Dağıtım şirketleri, 
tanımlanan bu faaliyetler dışında 
piyasada başka bir faaliyette 
bulunamaz.” 

Binaenaleyh, 4628 sayılı Kanun 
döneminde üretim lisansı sahibi 
elektrik üretim şirketlerinin 
teşebbüs hürriyeti, yani aynı 
zamanda hukuk süjesi olarak 
tedarik (o dönem itibarıyla top-
tan satış veya perakende satış) 
lisansı almaları hukuken mümkün 
olmadığı cihetle sınırlandırılmış 
idi, lakin bu sınırlama kanuni bir 
düzenlemeye istinat etmekteydi. 

Hal böyleyken, 6446 sayılı Elekt-
rik Piyasası Kanunu 30.03.2013 
tarih ve 28603 sayılı Resmi 
Gazete’de neşrolunmak suretiyle 
yürürlüğe girmiş, 4628 sayılı Ka-
nun’un piyasaya ilişkin maddele-
ri mülga olmuş ve her bir piyasa 
faaliyeti yeni Kanun ile ayrıntılı 
olarak düzenlenmiştir. Elekt-
rik piyasası faaliyetleri 4 üncü 
maddede, lisans esasları 5 inci 
maddede düzenlenmiştir. Üretim 
faaliyetine ilişkin hususlar ise 7 
nci maddede ayrıntılı olarak yer 
almıştır. Mamafih, 4628 sayılı 
Kanun’da yer alan açık sınırlama 
hükmü dağıtım şirketleri bakı-
mından muhafaza edilmekle bir-
likte bu hükme üretim şirketleri 
bakımından yeni Kanun’da yer 
verilmemiştir. Bir önceki yasal 
düzenlemede üretim şirketleri-
nin teşebbüs hürriyetini açıkça 
kısıtlamaya müteveccih irade 
ortaya koyan kanunkoyucu aynı 
iradeye yeni metinde yer ver-
memiştir. Diğer bir deyişle, eski 
iradesini terk etmiştir. 

Biz burada yeri gelmişken bir 
ayrıma dikkat çekmek istiyoruz. 
Lisans kapsamındaki faaliyetlerin 
düzenlenmesi ile başka bir lisans 
alarak yerine getirilecek faali-
yetlerin belirlenmesi birbirlerin-
den oldukça farklı ameliyelerdir. 
İlkinde, mevcut bir lisans ile 
yerine getirilebilecek faaliyetler, 
yapılabilecek işlemler vb. söz 
konusudur ve 6446 sayılı Kanun 
ile Kurula verilen yetkilerin pek 
çoğu buna matuftur. Örneğin 
lisans kapsamında yer alan hak 
ve yükümlülükler Kanun’un 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi uyarınca Kurul tarafından 
pekala belirlenebilir. Ancak, 
bir tüzel kişinin yeni bir lisans 
alarak yeni bir faaliyet yapması 
bundan farklı bir şeydir. Ve bizim 
kanaatimizce bu yönde bir sınır-
lamanın getirilmesi için açık bir 
kanuni düzenleme gerekir. 6446 
sayılı Kanun’da yer almayan tam 
da budur.

Bu husustaki hukuki mülahaza-
larımızı ismi “EPDK’nın Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun” 
olarak değiştirilen 4628 sayılı Ka-
nun’da yer alan bir düzenlemeye 
değinerek niha-
yetlendirilelim. Kanun’un Kuru-
lun görevlerinin belirlendiği 5 
inci maddesinin altıncı fıkrasının 
(j) bendi aşağıdaki şekildedir:          

“Rekabeti sağlamak için iştirak-
ler arası ilişkilere ilişkin stan-
dartlar ve kurallar oluşturmak, 
uygulamak ve bu standartların, 
piyasa faaliyetlerinde karşılıklı 
iştirak, işletme ve muhasebe 
konularında kısıtlamalar içerme-
si gerektiğinde, bu kısıtlamaları 
belirlemek.”

Yukarıdaki madde metninden 
Kurulun iştirakler arası ilişkilere 
ilişkin olarak rekabeti sağlamak 
maksadıyla standartlar oluştu-
rabileceği ve bu standartların 
da iştirak, işletme ve muhasebe 
konularında kısıtlamalar içere-
bileceği anlaşılmaktadır. Bizim 
kanaatimize göre burada kaste-
dilen keyfiyet, iştirakler arasın-
daki ilişkilerde çıkar çatışmala-
rının önlenmesi ve fonksiyonel 
ayrışma kurallarına matuf bazı 
düzenlemelerin Kurul tarafından 
yapılabileceğidir. Yoksa Kanun’da 
açık dayanak olmaksızın hukuki 
ayrışım anlamına gelen 4935-
19 sayılı Kurul Kararı’na 6446 
sayılı Kanun’da dayanak aramak 
beyhude bir çabadan ibaret 
kalacaktır. 

Konuya pratik açıdan da yakla-
şılmasında fayda vardır. Şöyle ki, 
elektrik endüstrisinin spesifik bir 
düzenleyici kurum tarafından dü-
zenleme altında tutulmasının te-
mel sebebi var olan kalıcı piyasa 
aksaklıklarıdır. Diğer bir deyişle, 
endüstri değer zinciri doğal tekel 
niteliğini haiz olduğu cihetle re-
kabete açılamayan binaenaleyh 
düzenlenmesi gereken segment-
ler ve aynı zamanda bu nevi 
piyasa aksaklığının mevzubahis 
olmadığı dolayısıyla düzenleme-
nin asgari düzeyde tutulmasında 
ve rekabete mümkün olduğunca 
açılmasında fayda olan bağlan-
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tılı piyasalardan müteşekkildir. 
Doğal tekel niteliğini haiz olan 
iletim ve dağıtım yoğun bir dü-
zenleme altındayken bu nitelikte 
olmayan üretim ve tedarik ise 
rekabetin mümkün olduğu piyasa 
segmentleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Regülasyon literatü-
ründe de keyfiyet bu şekilde bir 
vakıa olarak kabul edilmektedir.

Diğer taraftan, kapsam ekonomi-
leri (economies of scope) etkin-
lik artışı sağlayan yapılardır, bu 
nedenle rekabete ilişkin kaygılar 
öne geçmedikçe teşvik edilme-
lidir. Kapsam ekonomileri bir 
firma tarafından birden çok mal 
veya hizmetin aynı anda sunul-
masından kaynaklanan maliyet 
avantajları olarak tanımlanabilir. 
Kalıcı piyasa aksaklığı olan bir 
piyasa ile böyle bir aksaklığın söz 
konusu olmadığı piyasaya ilişkin 
faaliyetin tek bir şirket tarafın-
dan yürütülmesi icabı hale uygun 
telakki edilmemektedir, zira 
böyle bir durumda kalıcı piyasa 
aksaklığının olduğu piyasayı dü-
zenlemek durumunda olunduğun-
dan mecburen rekabetçi piyasa 
da düzenleme altında kalmakta-
dır. Dolayısıyla, böyle durumlar-
da rekabete ilişkin mülahazalar 
ile kapsam ekonomilerinden elde 
edilecek etkinlik artışlarından 
feragat edilmekte, bu iki faaliyet 
zorunlu olarak ayrıştırılmak-
ta, piyasa aksaklığının mevcut 
bulunduğu piyasa düzenlemeye 
devam edilirken diğeri rekabete 
açılmaktadır. Elektrik dağıtımı ve 
perakende satışı bunun en müte-
bariz örneğini teşkil etmektedir. 
Mamafih, her ikisi de rekabetçi 
olan üretim ve tedarik arasın-
da böyle bir ayrışmaya gitmek 
yukarıdaki mantıkla açıklanacak 
mahiyeti haiz değildir. 

Sonuç Yerine:

Hülasa, üretim şirketlerinin te-
darik lisansı alamayacağı yönün-
deki düzenlemenin hem hukuki 
hem de iktisadi yönden isabetsiz 
olduğu değerlendirilmektedir. 
Kanaatimizce, bir üretim şirketi-

nin tedarik lisansı alarak teda-
rik faaliyetinde bulunmasının 
önünde ne hukuki ne de iktisadi 
bir engel vardır. Eğer rekabete 
ilişkin mülahazalar ile bu dikey 
ilişkiye bir sınırlama getirilmek 
isteniyor ise 4628 sayılı Kanun’da 
yer alan ve yukarıda değindiği-
miz hüküm mucibince çeşitli dü-
zenlemeler getirilebilir. Ancak, 
Kanun’da açık bir düzenleme yer 
almaksızın bu ilişkinin külliyen 
hukuka aykırı sayılmasında bizce 
isabet kaydedilmemiştir.

        tturan@baseak.com  
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