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Bu bültende yer alan yazıların bilimsel, hukuki ve etik
sorumluluğu yazarlara ait
olup, yazılar Enerji Uzmanları
Derneği’nin veya yazarların
çalıştığı kurum/kuruluşların
görüşünü yansıtmamaktadır.
Bu e-derginin içeriği Enerji
Uzmanları Derneği’nin üretimi olup dergi içeriğinin Fikir

Enerji Piyasası Bülteni’ne Yazı Göndermek için...
Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik
çıkartılan düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki gelişmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uzman görüşlerinin yer aldığı
süreli bir yayın olarak oluşturulmuştur. Enerji piyasalarının bilgi dağarcığına katkıda bu-

Eserleri yasası gereğince

lunmak isteyen okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile birlikte derneğimiz ile irtibata geç-

izinsiz kullanılması yasaktır.

meleri durumunda, bilgilerini olabildiğince geniş kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tec-

Yazı içerikleri, dergi ve yazar

rübelerini paylaşabilme fırsatını da yakalamış olacaklardır.

ismi kaynak gösterilerek
kullanılabilir.

Enerji Piyasası Bülteni’ne gönderilecek yazılar, 1000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalı, herhangi bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer
verilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.
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Haberler
Enerji Uzmanları Derneği ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından “Elektrik Dağıtım Şirketleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

11-12 Haziran 2009 tarihlerinde özel sektör ve kamu
dağıtım şirketleri ile bir araya gelmek, bilgi ve tecrübe
paylaşımını sağlamak, oluşturulan yeni dengeleme ve
uzlaştırma mekanizması hakkında tarafları bilgilendirmek amacıyla, Enerji Uzmanları Derneği ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından EPDK ve
TEĐAŞ’ın katkılarıyla “Elektrik Dağıtım Şirketleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, EPDK
Đkinci Başkanı Yusuf Tülek, Enerji Uzmanları Derneği
Başkanı Dr. Murat Gidiş ve ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan
toplantıda, “Elektrik Piyasasında Dağıtım Şirketleri Tarife ve Fiyatlandırma”, “Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Nihai Dönem Düzenlemeleri”, “Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve Yan Hizmetler Yönetmeliğinde
Dağıtım Şirketlerine Đlişkin Hükümler” ve “Dengeleme
ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Profil Uygulamasına
Đlişkin Usul Esaslar ve Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisi” başlıklı oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Programımıza yaptığı katkılardan ötürü ELDER, EPDK, TEĐAŞ, Deloitte ve
sunum yapan tüm uzmanlara Enerji Uzmanları Derneği adına teşekkürlerimizi

sunarız.

Program

boyunca

yapılan

tüm

sunumlara

www.enerjiuzmanlari.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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Özelleştirme Đdaresi Başkanı Metin Kilci Enerji
Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı.
ÖĐB Başkanı iken elektrik dağıtım bölgeleri ihaleleri ile ilgilenen
Kilci Çoruh, Yeşilırmak ve Osmangazi elektrik dağıtım ihalelerine
çıkılması süreçlerini yönetmişti. Bu atama ile birlikte enerji piyasalarında özelleştirme ve serbestleşme süreçlerinin hızlanması
bekleniyor.

Enerji Uzmanları Derneği Sohbet Toplantıları’nın
ilk konuğu Cumhurbaşkanlığı Enerji Danışmanı
Sayın Doç.Dr.Volkan Ş.Ediger oldu.
Cumhurbaşkanlığı Enerji Danışmanı Sayın Doç. Dr. Volkan
Ediger "Enerji, Piyasa ve Düzenleme Toplantıları" kapsamında Enerji Uzmanları Derneği'nin misafiri olmuştur. Dernek
üyeleri ile birlikte Dernek üyesi olmayan Kamu ve Özel Sektör temsilcilerinin katıldıkları ve TOBB ETÜ'de gerçekleştirilen
"21. yy'da Sürdürülebilir Enerji Trendleri" başlıklı organizasyonda Sayın Ediger değerli tecrübelerini, görüşlerini ve öngörülerini paylaşmıştır. Kendisine teşekkür ederiz.

Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı

Petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı sahiplerinin fiyat uygulamalarında en yakın
erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınmadığı anlaşıldığından, lisans sahiplerinin
fiyat uygulamalarını söz konusu aykırılıkları giderecek şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin “Rafinerici ve dağıtıcı lisansı kapsamında yapılan piyasa faaliyetlerine
ilişkin fiyatlar, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, lisans sahipleri
tarafından hazırlanan tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirilir.” hükmüne uygun hale getirmeleri için
20/06/2009 tarihine kadar süre verilmesine karar verilmiştir.
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Haberler
4. Dönem Enerji Uzman Yardımcıları Enerji Uzmanlığı’na atandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 4.Dönem Enerji Uzman Yardımcıları, Enerji Uzmanlığı’na
atanmış olup, uzmanlıklarını alanların isimleri ve tez konuları aşağıda verilmiştir.

Burak
TÜFEKÇĐOĞLU

Doğal Gaz Piyasasında Doğal Gaz
Ölçümü, Önemi ve Piyasa Faaliyetlerine Etkisi

Elif Burcu
PEKYARDIMCI

Dikey Bütünleşik Yapıların Ayrıştırılması ve Ayrıştırmanın Doğal Gaz Piyasasına Etkileri

Ercüment
CAMADAN

Rekabetçi Elektrik Piyasalarındaki
Dengeleme ve Uzlaştırma Mekanizmalarının Đncelenmesi, Türkiye'de
Halihazırdaki Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasasının ve Hedeflenen Nihai
Piyasa Yapısının Değerlendirilmesi

Hesna YAŞAR

Elektrik Piyasasında Rekabet Karşıtı
Davranışlardan Manipülasyonun Đncelenmesi, Kaliforniya Örneği ve Düzenleyici Otoriteler Tarafından Manipülasyona Karşı Alınması Gereken
Önlemler

Đlker Fatih KIL

Petrol Piyasasında Bayilik Sözleşmesi

Hayati
IRKIÇATAL

Doğal Gaz Ticareti ve Đkincil Kapasite
Piyasaları

Güliz
EZBĐDERLĐ

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Mevzuatı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Kullanımına Đlişkin Teşvikler ve bu
Çerçevede Yeşil Sertifika Uygulaması
ve Türkiye'de Uygulamaya Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi

Türkay DOĞAN

Akaryakıtın Piyasa Arzından Önce
Petrol Piyasasında Yapılan Harmanlanma, Karıştırma, Katkılama Faaliyetleri Đle Denatürasyonunun Uygulanmasının Đncelenmesi ve Bu Kapsamda Denizcilik Yakıtlarının Değerlendirilmesi

Fatih KÖLMEK

Elektrik Toptan Satış Piyasalarında
Rekabetin Sağlanması ve Sistem Đşletme Güvenliği Açısından Kısıt Yönetiminde Kullanılan Araçlar, Dünyadaki
Mevcut Uygulamalar, Ülkemizdeki
Elektrik Piyasasında Kısıt Yönetimi,
Karşılaşılan Sorunlar ve Muhtemel
Çözüm Önerilerinin Đncelenmesi

Hacı Yusuf
ÇINAR

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Uyarınca Verilecek Đdari Yaptırımlar ve
Bu Yaptırımlarla Đlgili Denetim, Ön
Araştırma ve Soruşturma Usulleri

Betül Oğuz
IRKIÇATAL

Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirilmesi ve Regülasyonu Dünya Örnekleri ve Türkiye Uygulaması

Ulvi CANKAYA

Ülkemizde Elektrik Enerjisi Arz Açığının Karşılanmasına Yönelik Yatırım
Alternatiflerinin Maliyet Analizinin
Yapılması ve Alternatiflerin Karşılaştırılması

Nedim
KORKUTATA

Doğal Gaz Piyasalarında Arz Güvenliğinin Sağlanmasının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Enerji Uzmanları Derneği olarak, yeni dönem uzman arkadaşlarımıza
başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.
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Elektrik Dağıtım Bölgelerinin Eş Zamanlı Olarak
Özelleştirilmesi Ve Üretim Özelleştirmelerine Geçiş Süreci
Muhsin ERSOY

4

lar;
628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle

• Elektrik üretim ve dağıtım tesislerinin etkin ve verimli

uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için,

bir şekilde işletilmesi suretiyle maliyetlerin düşürülme-

rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet

si,

gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir
elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada
bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlan-

• Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması ve arz
kalitesinin artırılması,

mıştır.

• Dağıtım sektöründeki teknik kayıpların OECD ülkeleri
Bu amaç doğrultusunda ve Avrupa Birliği topluluk müktese-

ortalamalarına indirilmesi ve kaçakların önlenmesi,

batına uyum hedefi çerçevesinde; elektrik üretim ve dağıtım
tesislerinin, zamanında ve başarılı bir şekilde özelleştirilmesi

• Gerekli yenileme ve genişleme yatırımlarının kamu

piyasanın serbestleştirilmesi açısından büyük önem taşımak-

tüzel kişilerine herhangi bir yükümlülük getirmeden

tadır.

özel sektörce yapılabilmesi,

Yüksek Planlama Kurulu’nun 17/03/2004 tarihli ve 2004/3 şeklinde özetlenebilir.
sayılı Kararı ile çıkartılan “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu
ve Özelleştirme Strateji Belgesi (Strateji Belgesi)” ile ser- Bugüne kadarki süreçte, 20 dağıtım bölgesinin özelleştirme
bestleşmiş bir piyasada perakende satış lisansı sahibi dağı- modeline ilişkin olarak ÖĐB tarafından, dağıtım varlıklarının
tım şirketlerinin, üretim faaliyeti gösteren veya gösterecek mülkiyeti kamuda kalacak şekilde dağıtım bölgelerinde kuruyatırımcılara güven verecek bir yapıda olması gerektiğinden lu olan/kurulacak Şirketlere işletme hakkı verilmesi ve işletözelleştirmelere dağıtım sektöründen başlanması özelleştir- me hakkı ile dağıtım ve perakende satış lisansına sahip şirmenin temel ilkelerinden biri olarak benimsenmiştir.

ketlerin hisselerinin blok olarak satışı yöntemi benimsenmiş-

tir. Ayrıca, Yüksek Planlama Kurulu’nun 18/05/2009 tarihli
Bu amaçla, TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıkları Yüksek Planlama ve 2009/11 sayılı Kararı ile çıkartılan “Elektrik Enerjisi PiyaKurulu Kararı ile 02/04/2004 tarihinde özelleştirme kapsam sası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi (Yeni Strateji Belgeve programına alınmış; ülkemize özgü coğrafi yapı, işletme si)”nde elektrik piyasasında faaliyet gösteren kamu şirketlekoşulları, enerji bilançosu, teknik/mali özellikler ve mevcut rinin özel üretim ve dağıtım şirketlerindeki hisselerinin özelsözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreç dikkate alına- leştirileceği vurgulanarak Kayseri Civarı TAŞ deki kamu hisrak Türkiye genelinde 20+1 (Kayseri ve Civarı TAŞ) dağıtım selerinin de özelleştirme kapsamına alınacağının sinyali verilbölgesi oluşturulmuş ve bu bölgeler Kayseri Civarı TAŞ hariç miştir.
olmak üzere Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı’na (ÖĐB) devreOluşturulan bölgeler incelendiğinde, bütün bölgelerin eş zadilmiştir.
manlı olarak talep görmeyebileceği veya bazı bölgelerin
Elektrik enerjisi özelleştirmelerinden beklenen temel fayda- özelleştirmesinin uzun zaman alabileceği gibi bir argüman ile
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karşılaşılabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte dağıtım gerçekleştirilmesi sürecinde bile Kamunun özel bir dağıtım
bölgelerinin tümünün eş zamanlı olarak özelleştirmesi yerin- şirketine göre kat etmesi gereken oldukça uzun bir yol oldude olacaktır.

ğu anlaşılmaktadır.

Eğer dağıtım bölgelerinin özelleştirilmeleri birbirinden farklı Yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda; dağıtım bölgeledönemlerde yapılacak olursa; mülkiyeti TEDAŞ’ a ait kamu rinin eş zamanlı olarak ihale edilememesi durumunda hizşirketleri ile mülkiyeti maliye hazinesine ait işletme hakkını met kalitesinin yükseltilmesi, etkin ve verimli çalışmanın
devralmış özel şirketler aynı hizmetleri eşit olmayan koşul- sağlanması, kayıpların iyileştirilmesi ile kaçakların önlenmesi
larda ve platformda gerçekleştirmek durumunda kalacaklar- alanlarında özelleştirilen dağıtım bölgeleri ile Kamuda kalan
dır. Elektrik dağıtım işi oldukça meşakkatli ve yoğun emek bölgeler arasında büyük farklar oluşacağı ve bunun Kamu
gerektiren bir hizmet işidir. Coğrafi ve fiziksel koşullar şebe- aleyhine gelişeceği açıkça görülmektedir. Diğer taraftan
kenin kaliteli ve kararlı çalışmasını her an etkileyebileceğin- özelleştirilmeyen bölgelerdeki Kamu şirketleri bir takım muden hızlı karar verilmesine ve eyleme geçilmesine ihtiyaç afiyet ve ayrıcalıklara sahip olmak isteyecek, serbest piyasa
bulunmaktadır. Ayrıca hizmet kalitesinin sürekliliğini sağla- yapısı içerisinde bu durum eşit taraflar arasında ayrımcılık
mak açısından planlı bir şekilde genişleme ve yenileme yatı- yapılması anlamına gelecektir.
rımlarının yapılması gerekmektedir. Şu anda TEDAŞ’ın yaşadığı en büyük handikapların istenilen tahsilat oranına ulaşı- Bilindiği üzere Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleşlamaması ile yüksek orandaki kayıp-kaçakların düşürüleme- tirme Strateji Belgesi en fazla 21 adet dağıtım bölgesi önmesi olduğu; yaşanan sorunların bir kısmının şebekenin görmektedir. Mümkün ise daha az bölge sayısı ile veya portteknik alt yapısının eksik olmasından ve yapılması gerekli föy oluşturulmak suretiyle ( Kayıp kaçak oranı az bir bölge
yatırımların yeterli oranda gerçekleştirilememesinden, bir ile fazla olan diğer bölgenin bir grup oluşturması) ihaleye
kısmının da dış etkenlerden ve otoritenin yaptırımlarından sunulmasının daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
kaynaklandığı gözlenmektedir.

TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıkları Strateji Belgesi özelleştirme
programına alınmış ve ETKB ile ilgili kuruluş olma statüsü

Mevcut durumda, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, bir sonraki yıla kaldırılarak, ÖĐB’ye devredilmiştir. Bu yapılan işlemden çıkaait yatırım programı tasarılarını DPT Müsteşarlığı tarafından rılacak esas sonuç, bütün bölgelerin birlikte en kısa sürede
belirlenen takvim çerçevesinde, Yönetim Kurulu’na onaylat- özelleştirilmesidir, aksi takdirde yalnızca öncelikle özelleştimakta, onaydan sonra, bu tasarılar ÖĐB ve Maliye Bakanlığı rilmesi düşünülen Bağlı Ortaklık veya Müesseselerin özelleşaracılığıyla DPT Müsteşarlığı’na gönderilmektedir. DPT tara- tirme bünyesine alınmasına gerek duyulurdu. Böylece, mevfından yatırımlar için tavan ödeneği belirlenmektedir. TEDAŞ cut sistem bozulmadan işletmecilik faaliyetleri ÖĐB’ye devreGenel Müdürlüğünde yatırımlar proje bazında netleştirilmek- dilmeden önceki haliyle daha düzenli olarak yürütülebilirdi.
tedir. Dağıtım şirketinin yatırım programı netleştirilirken
proje öncelikleri ve yatırım programı hazırlama genelgesi Strateji Belgesinde Elektrik Üretim AŞ ve Bağlı Ortaklıklarışartları dikkate alınmaktadır. Daha sonra, yatırım programı nın ise 30 Nisan 2004 tarihine kadar özelleştirme kapsamına
TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından onaylanmakta ve onayla- alınacağı ve akabinde programa alınacağı öngörülmekteydi.
nan yatırım programı DPT Müsteşarlığı’na gönderilmektedir. Dağıtımdaki özelleştirmede olacak öteleme ve aksaklık üreTBMM’deki Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasını müteakip, tim özelleştirmelerini doğrudan ilgilendirmektedir, DPT taraDPT tarafından belirlenen format çerçevesinde DPT’nin su- fından da dile getirilen mevcut Kamu santrallerinde tam
numuyla Resmi Gazetede dağıtım sistemi yatırımlarının kapasite ile çalışma ve randıman sağlanması, gerekli rehabigruplar bazında icmali yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. litasyonların yapılması mümkün olamamıştır. Kamu eli ile
yatırım yapılamadığı gibi iyileştirme ve rehabilitasyon progDiğer taraftan özel bir dağıtım şirketinin yatırımı ile ilgili ramın uygulanması da aksamaktadır. Bu nedenle üretim
sürece baktığımızda ise; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanu- özelleştirmelerine bir an evvel başlanılmalı, başka bir deyişle
nu’nun 2 nci bölümünün, 2 nci maddesinin, (c) fıkrasının dağıtım özelleştirmesi bir an evvel bitirilmelidir.
sekizinci bendinde de belirtildiği şekilde özelleştirilen elektrik
dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatı- Bu kapsamda, “Yeni Strateji Belgesi”nde; dağıtım özelleştirrım plânlaması ve uygulamasında onay, değişiklik ve deneti- mesi için tespit edilmiş esaslar çerçevesinde özelleştirme
min Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ait olduğu görül- işlemlerinin 2010 yılı sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmektedir. Dolayısıyla herhangi bir yatırımın planlaması ve ması ve üretim tesislerinin özelleştirilmesi işlemlerine 2009

“Eğer
dağıtım
bölgelerinin özelleştirilmeleri
birbirinden
farklı
dönemlerde yapılacak olursa; mülkiyeti TEDAŞ’ a ait kamu şirketleri ile
mülkiyeti maliye hazinesine ait işletme hakkını devralmış özel şirketler
aynı hizmetleri eşit olmayan koşullarda ve platformda gerçekleştirmek
durumunda kalacaklardır.”
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Maliyeti gün geçtikçe artan kayıp kaçak ile
mücadelede tek etkin yöntem olan özel sektör
eliyle işletmecilik, eş zamanlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmeli ve tüm ülkede aynı periyotlarda faaliyete geçirilmelidir.

yılı içerisinde başlanması hedeflenmektedir.

tedir. Bu durum, özelleştirmede artık geri dönülemez bir

yola girildiğini göstermektedir. Bu nedenle, kamunun elinTEDAŞ bünyesindeki mevcut olan Şirketlere ilaveten yeni deki mevcut dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinde zakurulan Şirketlere, Şirket Müdürlüğü organigramı çerçe- man kaybedilmeden icraata geçilmeli, maliyeti gün geçvesinde atamaların yapılması mevcut yapının dönülemez tikçe artan kayıp kaçak ile mücadelede tek etkin yöntem
bir hale geldiğini göstermektedir. Yeni kurulan şirketlerin olan özel sektör eliyle işletmecilik, eş zamanlı ve en kısa
Lisans alınması sonrası süreçte, TEDAŞ ile sorumluluk ve sürede gerçekleştirilmeli ve tüm ülkede aynı periyotlarda
işleyiş bazında irtibatının kalmayacağı dikkate alındığında, faaliyete geçirilmelidir.
yeni şirketlerin gelişen piyasa yapısı içerisinde özel şirket
kuruluşları olarak yerlerini alması zaruret arz etmektedir.

Mevcut nakit akışında Kamu özel sektör ayrımı yine borç-

lanmayı yok etmeyecek, Kamu dağıtım şirketleri borçlanElektrik sektöründe yapılanma AB direktifleri ve süreci ile maya devam ederken özel sektör zamanında ödemelerini
paralel olarak, finanse edilebilir ve sürdürülebilir bir piya- yapacak, bu durum eşit taraflar arasında ayrımcılık ve
sa yapısı kurulması şeklinde olmalıdır. Yerli veya yabancı kayırmacılık getirecek, mevcut Kanun ve mevzuata uygun
yatırımcı açısından özelleştirmenin cazip olması için öngö- olmayacaktır.
rülebilir bir gelecek projeksiyonu yapılması gerekmektedir. Bütün dağıtım bölgelerinin beraber ihale edilmesi Bu değerlendirmeler çerçevesinde; dağıtım bölgeleri, dapiyasada artık geri dönülemez bir serbestleştirme mesajı ğıtım hizmet kalitesinin artırılması, zamanında ve yerinde
verecek ve yatırımcı bu piyasada yerini almak isteyecek- yatırım, önceden kestirimci bakım, kesintisiz ve kaliteli
tir.

elektrik enerjisi sunumu, müşteri memnuniyeti ve 4628

sayılı Kanun ve mevzuata uyum açısından, ülkenin tamaÖzelleştirme faaliyetleri tüm piyasa makro bazda düşünü- mını kapsayacak bir şekilde eş zamanlı ve tek paket halerek yapılmalıdır. Yapılan elektrik dağıtım bölgelerinin linde özel sektöre devir için serbest piyasaya özelleştirme
ihaleleri sonrası, Başkent EDAŞ, Sakarya EDAŞ, AYDEM amaçlı olarak sunulmalı ve üretim tesislerinin özelleştirme
Elektrik Dağıtım bölgelerinin dâhil olduğu yaklaşık 15 il ve işlemlerine 2009 yılı içerisinde yeni Strateji Belgesinde
Aralık 2009 itibarıyla Osmangazi EDAŞ, Yeşilırmak EDAŞ, tanımlandığı şekilde başlanılmalıdır.
Çoruh EDAŞ, Aras EDAŞ, Meram EDAŞ, AKEDAŞ Elektrik
Dağıtım bölgelerini kapsayan 45 ilde elektrik dağıtım faaliyetinin özel sektör eliyle yürütülmesi sürecine girilmek-
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Doğal Gaz Toptan Satış Piyasasında Rekabetin
Oluşumuna Đlişkin Öneriler
Mehmet ERTÜRK

T

Ancak geçen 8 yıllık dönemde azımsanmayacak bir yol kat
ekel piyasalarına yönelik olarak 1980’lerde Đngiltere’de edildiği de göz ardı edilmemelidir. Bu süreçte, TPAO öncülü-

başlayan serbestleşme süreci ülkemizde de etkisini göster- ğünde gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri
miş ve daha önce devlet tekelinde yürütülen telekomünikas- sonucunda Akçakoca civarında bulunan doğal gaz, bir toptan
yon, elektrik ve doğal gaz piyasa faaliyetlerinin özel sektöre satış şirketi aracılığıyla piyasaya sunulmuş ve 2007 yılında
devri ve rekabete açılması ilkesi benimsenmiştir. Bu kap- ilk kez iletim şebekesi BOTAŞ haricinde bir şirketin gazını
samda, söz konusu piyasaların serbestleşmesine ilişkin piya- taşımaya başlamıştır. Yine aynı yılın sonunda kontrat devri
sa kanunları çıkarılmış ve üretim, iletim, dağıtım, toptan yoluyla BOTAŞ’ın ithalatının bir kısmını devralan Shell piyasatış ve perakende satış gibi faaliyetler ayrıştırılarak, bu saya girmiş ve BOTAŞ dışında bir şirket ilk kez doğal gaz
faaliyetlerin farklı tüzel kişiliğe sahip piyasa oyuncuları tara- ithal etmiştir. Sonrasında, 2009 yılı başında bir firma, ilerlefından yürütülmesi hükme bağlanmıştır. Bu faaliyetlerden yen aylarda iki firma daha kontrat devri kapsamında piyasayapısı gereği doğal tekel olmaya devam eden iletim ve dağı- ya girmiş ve ithalat yapan firma sayısı beşe çıkmıştır. Bu
tım faaliyetleri rekabete açılmamış, bu alanlarda faaliyet firmaların piyasaya girmesi ile BOTAŞ’ın piyasa payı % 90’ın
gösteren firmaların düzenleyici kurumlar aracılığıyla kontrol altına düşmüştür. Ayrıca, 2008 yılında 4646 sayılı Kanunda
edilmesi yoluna gidilmiştir. Ancak, rekabete açılması müm- yapılan değişiklik ile spot LNG ithalatı serbest bırakılmış ve
kün olan üretim, toptan satış ve perakende satış faaliyetleri- 2009 yılı başlarında ilk kez BOTAŞ dışında bir firma LNG
nin serbest piyasa koşulları içerisinde çok oyunculu bir yapı- ithalatı gerçekleştirmiştir.
ya kavuşturulması amaçlanmıştır.
Gelinen noktada doğal gaz ticaretinde çok oyunculu bir yapı
Serbestleşme sürecinin Türkiye doğal gaz piyasasına yansı- kurulmuş, hem ithalatta hem toptan satışta yeni firmaların
ması 2001 yılında çıkarılan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası piyasaya girmesi ile piyasada yetersiz düzeyde de olsa rekaKanunu ile somutlaşmıştır. Bu kanun ile doğal gaz piyasa- bet başlamıştır. Böylece, piyasa tekel yapıdan kurtulmuş ve
sında ithalat ve toptan satış faaliyetlerinin serbestleştirilmesi pazar payı % 80’i aşan bir hakim firmanın olduğu monopollü
ve piyasanın çok oyunculu bir yapıya kavuşturulması amaç- rekabet piyasası oluşmuştur.
lanmıştır. Kanunda serbestleşmeyi mümkün kılacak hükümlere yer verilmiş olup, bu hükümler oluşturulurken ülke do- Önümüzdeki dönemde piyasanın tam olarak rekabetçi bir
ğal gaz ihtiyacının tamamına yakınının yurtdışından karşılan- hüviyete kavuşması için daha çok firmanın piyasaya girmesi
ması ve bunun da tek bir firma tarafından gerçekleştirilmesi ve hakim konumdaki oyuncunun piyasa payının peyderpey
hususları da dikkate alınmıştır. Bu bağlamda, Kanunun geçi- azaltılması gerekmektedir. Bu kapsamda, ülke içi üretimde
ci 2 nci maddesi ile tüm ithalat hakkını elinde bulunduran ciddi artış olmayacağı varsayımı ile yeni dönemde iki politiBOTAŞ’ın bu sözleşmelerini ihale prosedürünü çalıştırarak kanın birlikte yürütülmesi faydalı olacaktır. Bunlardan birinözel sektöre devretmesi ve piyasa payını 2009 yılına kadar cisi arz-talep dengesi dikkate alınarak oluşturulacak bir meKanunun tüm oyuncular için öngördüğü üst limit olan % 20 kanizma çerçevesinde yeni ithalat sözleşmelerine izin verilsınırına çekmesi düzenlenmiştir.

mesine dayanan ithalat serbestisi yöntemidir. Bu uygulamada mevcut sözleşmelerden doğan al ya da öde yükümlülük-

Ülke içi üretimin düşük olduğu durumda doğal gaz toptan leri dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, arz miktarı mevcut
satış piyasasının serbestleştirilmesi ithalatta çok oyunculu sözleşmelerin asgari alım miktarını ya da bu miktarla sözleşbir yapıyla mümkündür. Bunun gerçekleşmesi için de üç me miktarı arasında bir miktarı esas alarak hesaplanmalı ve
temel yöntemden birinin seçilmesi söz konusudur. Bu yön- talebin bu miktarı aşan kısmı için yeni ithalat izinleri veriltemler ithalatın serbest bırakılması, kontrat devri ve miktar melidir.
devridir. Ülkemizde doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesine karar verilen dönemde bir kamu şirketi olan BOTAŞ’ın

Ayrıca, BOTAŞ’ın piyasa payı %

yüksek miktarda alım sözleşmeleri imzalamış olması ve bu

20

sözleşmelerdeki al ya da öde yükümlülüklerinin oluşturduğu

BOTAŞ’ın yeni sözleşme yapma-

riskler birinci yöntemi kapsam dışı bırakmıştır. Diğer iki yön-

sı ve süresi dolan sözleşmeleri

temden ise kamunun kontrata ilişkin tüm yükümlülüklerden

yenilemesi

kurtulmasını mümkün kıldığından kontrat devri yöntemi

sözleşmelerin

benimsenmiştir. Ancak, kontrat devri sözleşmenin iki tarafı-

oyuncuları tarafından yapılması

nın da rızasına bağlı olduğundan karşı tarafın kabul etme-

sağlanmalıdır.

mesi durumunda işlemeyecek bir mekanizmadır. Nitekim
söz konusu risk gerçekleşmiş ve BOTAŞ’ın gaz alım sözleşmesi yaptığı firmalar devir talebini reddetmiş, sadece
Gazprom düşük bir miktar için onay vermiştir.

düzeyine

ininceye

kadar

engellenmeli,
diğer

bu

piyasa

Bu uygulamalarla rekabetçi piyasaya geçişin daha sağlam ve
sancısız olması mümkün olacaktır. Böylece piyasada karmaşa oluşmasının önüne geçilmesi, hem piyasanın, hem piyasadan sorumlu düzenleyici kurumun hem de kamuoyunun

Kanunda öngörülen serbest piyasaya geçiş ve bunun sağlan- rekabetçi piyasa yapısına tedricen uyum sağlaması ve piyaması amacıyla geliştirilen mekanizmalar geride bıraktığımız sada tam rekabetin sağlam bir temele dayalı olarak oluşmadönemde beklenen başarıyı tam olarak sağlayamamıştır. sı mümkün olacaktır.
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Rekabetçi Elektrik Piyasalarında Vadeli Đşlemler – I
Zafer KORKULU

B

leşmeleri ve diğer türev sözleşmeler, piyasa katılımcılarının
ilindiği üzere, yeniden yapılandırma çalışmalarından serbest rekabet ortamında karşılaşabileceği çeşitli riskler-

önce, ekonomik bir ürün olarak özellikleri itibariyle ve üre- den korunmak ve bu riskleri yönetebilmek amacıyla yararlı
tim teknolojisinin gereklerine paralel olarak, çoğu ülkede birer araç olarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda, serelektrik tüketicilere dikey bütünleşik bir tekel tarafından bestleştirilmiş elektrik piyasalarında uzun vadeli sözleşmearz edilmekteydi. Kamu, bu tekelin faaliyetlerini ya doğru- lerin yapılabilmesi, enerji alanına yatırım yapacakların dadan kendi mülkiyetine alarak, ya da imtiyaz verilen özel ha rasyonel karar almalarına da yardımcı olacaktır.
şirketi

düzenlemeye tabi tutarak kontrol etmekteydi.
1980’li yıllardan itibaren başta OECD ülkeleri olmak üzere Vadeli işlem piyasalarının en önemli fonksiyonu etkin risk
dünya ülkeleri, dikey olarak entegre sistemlerden vazgeçe- yönetimi ve geleceğe yönelik fiyat keşfidir. Bu piyasarek, elektrik sektörünün fonksiyonlarına göre ayrıştırıldığı larda işlem gören sözleşmeler gerek yatırım gerekse kove elektrik arzının serbest rekabet ortamında sağlanmasını runma amaçlı olarak geniş bir katılımcı kitlesi tarafından
hedefleyen yapısal değişikliklere gitmişlerdir.

kullanılmaktadır. Bu haliyle dünyadaki vadeli işlem piyasaları ülke ekonomilerine çok önemli katkıda bulunmaktadır.

Dünya genelinde elektrik piyasalarında serbestleşme süreci Vadeli işlem ve opsiyon borsaları liberal ekonomik sistemile birlikte, elektrik fiyatları genel olarak düşüş eğilimine lerin vazgeçilmez kurumlarıdır.
girmiş, fakat aynı zamanda sabit ve tek elden belirlenen
fiyatların yerini piyasa tabanlı ve gerçek maliyetleri yansı- Elektrik Vadeli Đşlem Piyasaları
tan fiyatlar aldığından, elektrik fiyatları daha dalgalı seyretmeye başlamıştır. Oluşan bu fiyat kararsızlığı(price
volatility), üreticiler ve tüketiciler başta olmak üzere tüm
piyasa katılımcıları için yeni riskler doğurmuştur.

Piyasalarda tarımsal ürünler üzerine vadeli işlem sözleşmeleri 1860’lardan beri işlem görmekte iken, enerji üzerine
vadeli işlem sözleşmeleri 1970’lerden itibaren kullanılmaya
başlanılmıştır. New York Ticaret Borsası’nda kalorifer yakıtı

Rekabetçi bir elektrik piyasasında üreticiler, ürettikleri vadeli işlem sözleşmeleri 1978’de, ham petrol vadeli işlem
elektriği fiyatların anlık olarak değiştiği spot piyasalarda sözleşmeleri 1983’de, kurşunsuz benzin vadeli işlem sözsatmakta ve spot fiyatların elektrik üretim maliyetlerini leşmeleri 1984’de, sıvılaştırılmış propan gazı vadeli işlem
karşılayamama riskine maruz kalmaktadırlar. Tüketiciler de sözleşmeleri 1987’de, doğalgaz vadeli işlem sözleşmeleri
mevsimsel, günlük ve saatlik bazda fiyat dalgalanmaları ile 1990’da ve son olarak elektrik vadeli işlem sözleşmeleri
karşılaşmakta, özellikle de büyük sanayi tüketicileri için 1996’da işlem görmeye başlamıştır.
elektriğin üretim sürecindeki ara girdilerden biri olarak
önemi göz önüne alındığında, uzun dönemli finansal durumları açısından ciddi belirsizlikler ortaya çıkmaktadır.
Diğer taraftan, spot piyasalarda işlem yapan toptan ve
perakende satış şirketleri de spot elektrik fiyatının kendi
müşterilerine uygulayacakları fiyatlardan yüksek olması
riskiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar.
Đşte bu noktada elektrik üzerine yapılan vadeli işlem söz-

Nord Pool vadeli işlem piyasası, 1993’den beri faaliyet göstermekte olup dünya genelinde elektrik üzerine işlem yapılan ilk ve en başarılı finansal piyasa olarak kabul edilmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde son birkaç yıl içerisinde vadeli işlem piyasaları kurulmasına rağmen, henüz oturmuş
bir piyasa yapıları bulunmamaktadır.
Elektrik piyasalarında vadeli işlemlerin kullanımına geçme-

Vadeli işlem sözleşmeleri ve diğer türev sözleşmeler, piyasa katılımcılarının serbest rekabet
ortamında karşılaşabileceği çeşitli risklerden korunmak ve bu riskleri yönetebilmek amacıyla
yararlı birer araç olarak kullanılabilmektedir.

Tablo 1. Avrupa’daki Finansal Piyasalar.
Piyasa

Piyasa Đşletmecisi

Gün Öncesi Piyasası Açılış Tarihi

Finansal Piyasa
Açılış Tarihi

Đskandinav

Nord Pool

1991

1993

Almanya

EEX

2000

2002

Romanya

OPCOM

2000

2006

Fransa

PowerNext

2001

2004
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den önce, bu bölümde pek çoğumuz için fazla bilinmeyen Peki şu anda henüz sahip olunmayan, üç ay sonra sahip
bir konu olması nedeni ile, vadeli işlemler hakkında kısa ve olunacak bir mal veya hizmet hangi fiyattan satılacaktır?
özet bilgiler vermek faydalı olacaktır.

Örneğin, bir çiftçinin, tarlasına patates ektiğini, ürününün
yetişmesi için yaklaşık beş ay gerektiğini ve beş ay sonra

Vadeli Đşlem Nedir?
Ödeme ve teslimatın işlem yapılan günde veya çok kısa
süre içerisinde yapıldığı işlemlere spot veya nakit işlemler
denilmektedir. Anlaşmanın bugün yapılması, anlaşma yükümlülüklerinin ise gelecekte yerine getirilmesi yönünde
yapılan işlemlere ise genel olarak vadeli işlem denilmektedir.

patates fiyatlarının ne olacağını bilmediğini kabul edelim.
Geçmiş yıllarda çiftçinin tarlasına ekmiş olduğu patatesi
hasat zamanı teslim etmek şartıyla tüccara belli bir fiyattan
sattığını farz edelim. O yıl patates fiyatları ürün bolluğu
nedeniyle çok düşünce anlaşma yapılan tüccar ortadan kaybolmuş ve çiftçi ciddi miktarda zarar etmiş olsun. Bu yaşanılan tecrübe nedeniyle artık çiftçi yapacağı anlaşmalarda
güvence talep edecektir. Đçinde bulunulan yıl ise ne olacağı-

Vadeli işlemler, dünyada kullanılan terminolojiye gö- nı bilmemekte ama mevcut durumdan da endişe duymaktare türev araçlar olarak ifade edilmektedir. Türev araç- dır. Aynı durum tersinden bakıldığında tüccarlar için de gelar, piyasaların ve yatırımcıların ihtiyaçlarından türedikleri çerlidir.
için türev ismini almışlardır. Türev araçlar aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır:

Dünyada benzer sıkıntıları yaşayan insanlar bir araya gelerek gelecekteki fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskleri

• Alivre Đşlem Sözleşmeleri

ortadan kaldırmak ve yapılan sözleşmelerde taraflara garanti vermek amacıyla vadeli işlem sözleşmelerini standart

• Vadeli Đşlem Sözleşmeleri

hale getirerek borsa çatısı altında alıp satmaya başlamışlar-

• Opsiyon Sözleşmeleri

de bu sözleşmeler üzerinden işlem yapmaya başlamış, böy-

• Takas Sözleşmeleri

üreticiler ve pazarlamacılar bir çözüme kavuşurken, yatı-

dır. Sözleşmenin standart hale getirilmesi ile spekülatörler
lelikle fiyat riskine karşı korunma çabası içerisinde olan
rımcılar ve spekülatörler de cazip bir yatırım aracına sahip

Alivre işlem sözleşmeleri, genellikle organize borsalarda olmuşlardır. Ayrıca, finansal alanda faaliyet gösteren aracı
yapılmayan, dolayısıyla, fiyat, vade, miktar gibi unsurların kurumlar ve bankalar müşterilerine yeni alternatif ürünler
standart olmayıp tarafların karşılıklı uzlaşmasıyla belirlendi- sunabilir hale gelmişlerdir.
ği vadeli işlemlerdir.
Vadeli işlem piyasalarının kurulmasında etken olan yukarıda
Vadeli işlem piyasalarının temelini oluşturan vadeli işlem belirtilen ihtiyaçlar, bu piyasalar sayesinde çözüme kavusözleşmeleri, borsalarda işlem görmekte bunun sonucu şurken geleceğe yönelik fiyatların oluşumu, etkin risk yöneolarak da, vade, sözleşme büyüklüğü, alınacak teminatlar, timi ve istikrarın sosyal faydası tüm kişi ve kurumlara yanfiyat adımları, işlem kriterleri, ilgili borsalar tarafından belir- sımaktadır. Yukarıdaki örneği ithalatçılar, ihracatçılar, finans kurumları, üreticiler, tüketiciler, kısaca ekonomik sis-

lenmektedir.

tem içerisindeki her kesimi kapsayacak şekilde genişletmek
Opsiyon sözleşmeleri, genellikle organize borsalarda iş- mümkündür.
lem gören fiyat, miktar, vade açısından standartlaştırılmış
Vadeli Đşlem Piyasalarında Đşlem Gören Dayanak Varsözleşmelerdir.
lıkları
Takas sözleşmeleri ise, iki tarafın belirli bir zaman diliminde ödemelerinin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları Bugün dünyada vadeli işlem piyasalarına bakıldığında vadeli
işlem sözleşmeleri dayanak varlıkları dört ana grupta topfinansal işlemlerdir.
lanmaktadır:
Bu sözleşmelerin tamamında bugün varılan anlaşma çerçevesinde gelecek bir vadede tarafların yükümlülüklerini yeri- Tarımsal Ürünlere Dayalı Vadeli Đşlem Sözleşmeleri: Pamuk,
ne getirmeleri öngörülmekle birlikte, aralarında önemli Buğday, Canlı Hayvan, Arpa, Mısır, Şeker, Kahve, Kakao,
farklılıklar vardır. Vadeli işlem piyasaları ile özellikle vadeli Portakal Suyu, Kereste vb.
işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımının yapıldığı
organize piyasalar ifade edilmektedir.

Finansal Ürünlere Dayalı Vadeli Đşlem Sözleşmeleri: Faiz
Oranları, Döviz Kurları, Hisse Senetleri ve Hisse Senedi

Vadeli Đşlem Piyasalarına Neden Đhtiyaç Duyulmakta- Endeksleri vb.
dır?
Metaller Üzerine Yazılan Vadeli Đşlem Sözleşmeleri: Bakır,
Dünyada bir çok mal veya hizmetin fiyatı serbest piyasa Alüminyum, Altın, Platin vb.
koşullarında arz ve talebe göre belirlenmekte ve fiyatlar
sürekli bir değişkenlik göstermektedir. Sahip olunan mal Enerji Vadeli Đşlem Sözleşmeleri: Petrol, Elektrik, Doğalgaz
veya hizmetler piyasa koşullarında oluşan fiyatlardan satıla- vb
bilmekte, diğer taraftan ihtiyaç duyulan mal veya hizmetler
de piyasa fiyatlarından temin edilebilmektedir.

Yukarıdaki sınıflandırmanın dışında yer alan hava tahmin
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raporları, otel oda ücretleri gibi çok farklı vadeli işlem söz- rın sözleşmeyi feshedebilmek için; ya başlangıçta sözleşleşmeleri de piyasalarda alınıp satılmaktadır.

meye ilgili madde koymak zorunluluğunu ya da karşı tarafı
ikna etmek yükümlülüğünü getirmektedir. Sayılan bütün

Alivre Đşlem Sözleşmeleri
Alivre işlem sözleşmeleri, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın vadesi, kalitesi, yeri, fiyatı ve

bu sebepler dolayısıyladır ki, alivre işlemler bütün dünyada
hem tür hem de hacim olarak sınırlı kalmakta ve yerlerini
hızla vadeli işlem sözleşmelerine bırakmaktadırlar.

miktarı bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı iş- Vadeli Đşlem Sözleşmeleri
lemlerdir.
Vadeli işlem sözleşmesi esasen standart hale getirilmiş
Alivre işlem sözleşmeleri, tarafların, gelecekte almak veya alivre işlem sözleşmeleridir. Vadeli işlem sözleşmesi, ileri
satmak istedikleri ürünlerin fiyat değişimleri nedeniyle bir tarihte, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki
oluşan riskten korunma ihtiyacı karşısında çözüm olarak ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası arakullandıkları sözleşmelerdir. Tarafların sözleşme yapmaları cını, malı, kıymetli madeni veya dövizi alma veya satma
gereken sınırlı bir fiziksel mekan söz konusu olmadığı gibi, yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Vadeli işlem sözleşmesözleşmelerin alım satımı için de bir mekanizma ya da sinde alım satıma konu mal veya finansal aracın niteliği,
organizasyonun varlığı zorunlu değildir. Sözleşmenin yapıl- miktarı, süresi ve teslim yeri standart olarak tanımlanmışdığı ilk aşamada, ilke olarak bir ödemede bulunulmaz. tır.
Öngörülen teslim ve ödeme süresi genellikle bir yıldan
kısadır. Alivre işlemlerde teslimi garanti eden herhangi bir Vadeli işlem sözleşmelerinde tek değişken, alım satım sırakurum ya da kuruluş da bulunmamaktadır. Bu yönüyle sında oluşan fiyattır. Vadeli işlem sözleşmeleri, vadeli işalivre işlem sözleşmeleri, vadeli işlem sözleşmelerinin ge- lem borsalarında işlem görür ve borsa takas kurumunun
liştirilmesine temel oluşturmuştur.

garantisi altındadır. Sözleşmelerin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için her vadeli işlem borsası takas kurumu deni-

Alivre işlem sözleşmeleri, bütün taraflara; bir malın veya len, borsaya bağlı olarak kurulan ya da ayrı bir ticari işlethizmetin nitelikleri, miktarı, vadesi, teslim yeri ve koşulları me olarak kurulabilen bir organizasyona sahiptir. Bu orgahakkında her şeyi özgürce belirleyebilecekleri geniş bir nizasyonun fonksiyonu vadeli işlem sözleşmesine taraf
ortam sunarken, taraflar için bir avantaj sayılan bu durum, olanların sorumluluklarını yerine getirmelerini garanti etaynı zamanda malın veya hizmetin standart olmaması, mektir. Başka bir deyişle satıcının yalnızca takas kurumutarafların bütün dikkat ve yoğunluklarını fiyat üzerine ve- na karşı sözleşme konusu malı teslim etme sorumluluğurememeleri gibi handikapları da beraberinde getirmekte- nun bulunması, alıcının da yalnızca takas kurumundan
dir.
sözleşme konusu malın teslimini isteme hakkının ve takas
Alivre işlemlerde, taraflardan herhangi birisinin sözleşmeye uymaması ve iflası halinde karşı tarafın zararını karşılayabilecek herhangi bir mekanizmanın bulunmaması, özellikle spekülatif amaçlardan uzak, riskini minimize etmek
isteyen piyasa katılımcılarının bu işlemlere soğuk bakması-

kurumuna karşı ödeme yapma sorumluluğunun bulunmasıdır. Takas kurumu uygulamasının diğer bir fonksiyonu
alıcı ve satıcı arasındaki güven sorununu ortadan kaldırarak vadeli işlem sözleşmelerinin çok geniş bir alanda yapılmasını sağlamasıdır.

na sebep olmakta ve alivre işlem yapmak isteyen bir taraf, Đşlemlerin borsa takas kurumu tarafından garanti edilmesi,
güvenebileceği bir karşı tarafı bulmakta oldukça güçlük uygulanan teminat sistemi ile mümkün olmaktadır. Sözleşçekmektedir. Bu durum, hem alivre işlemlerin yapıldığı me bazında teminatlar potansiyel günlük zarar riskini karmal çeşidini sınırlamakta, hem de toplam alivre işlem hac- şılayacak şekilde borsa tarafından belirlenir.
minin düşük düzeylerde kalmasına sebep olmaktadır. Alivre işlemlerin genelde standart bir yapıya sahip olmaması- Vadeli işlem sözleşmelerinde alım satım yapmak isteyen
nın doğurduğu bir başka sonuç da, tarafların süresi dolma- yatırımcılar sözleşme bazında belirlenmiş olan teminatları
dan yükümlülüklerini yerine getirerek anlaşmadan kurtul- yatırmak zorundadır. Teminat sistemi ile işlemlerin garanti
ma imkanının az olmasıdır. Đkinci el piyasalarının mevcut edilmesi ve sözleşmelerin standart hale gelmesi, vadeli
olmaması ve devrinin hemen hemen imkansızlığı, tarafla- işlem sözleşmelerinin alım satım aracına dönüşmesini sağ-

Vadeli işlem sözleşmeleri,
standart
hale getirilmiş
alivre
işlem
sözleşmeleridir. Alivre işlemler standart bir yapıya sahip olmadığından,
bütün dünyada hem tür hem de hacim olarak sınırlı kalmakta ve yerlerini
hızla vadeli işlem sözleşmelerine bırakmaktadır.
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lamıştır. Vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyon alan yatırım- KAYNAKLAR:
cı vade sonuna kadar beklemek zorunda değildir. Pozisyon
alan yatırımcı dilerse son işlem gününe kadar pozisyonunu 1- Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, ĐMKB
koruyabilir, dilerse vade sonuna kadar beklemeksizin pozis- Yayınları http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm,
yonunu ters işlem yaparak kapatabilir.

22/11/2005

Opsiyon Sözleşmeleri

2- Türev Araçlar Lisanslama Kılavuzu, Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Kasım 2005

Opsiyon sözleşmesi, iki taraf arasında yapılan ve alıcıya
ilerideki bir tarihte bugünden belirlenen bir fiyat üzerinden 3- Korkulu, Zafer, “Serbestleştirilmiş Elektrik Piyasalarında
bir menkul kıymeti satın alma veya satma hakkı tanıyan Türev Araçların Kullanılması, Vadeli Đşlem ve Opsiyon Piyasözleşmedir. Alıcı satın aldığı bu hak karşılığında satıcıya saları”, Uzmanlık Tezi, EPDK, Ankara, Mart 2006.
“prim” adı verilen bir tutarı ödemek zorundadır. Prim, satıcının opsiyonu kabul etmek için talep ettiği fiyattır ve genelde
işlem anında tahsil edilir. Bu sözleşmeyle alıcı tarafa bir hak
tanınmışken, satıcı taraf bir yükümlülük üstlenmektedir.
Belirlenen bir süre içinde alıcı arzu ettiği takdirde satıcı sözleşme hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak,
alıcı tarafın bir yükümlülüğü söz konusu değildir, diğer bir
deyişle opsiyonu satın alan taraf sözleşmeden doğan hakkını
kullanmak zorunda değildir.
Opsiyonları diğer türev sözleşmelerden ayıran en önemli
fark, tanınan hakkın kullanılıp kullanılmamasıdır. Opsiyon
işleme sokulmadığı takdirde zarar, ödenen primle sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla, sınırlı zarar olasılığı ve yüksek kaldıraç potansiyeli de avantajları arasında yer almaktadır.

Kaynak: www.vob.org.tr
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Türkiye Petrol Piyasasında Fiyat Oluşumu
Bülent HAYALOĞLU
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Öncesi Dönem

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun (Kanun) fiyat oluşu-

ma ilişkin hükümleri 10 uncu maddede yer almaktadır. Bu
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını düzenleme yetkisi 1960 maddede esas itibariyle yerli ham petrolün fiyatına ilişkin
tarihli ve 79 sayılı kanun ile Hükümete verilmiş ve 2003 bir kısım detaylı düzenlemeler yer almaktadır. Rafinerici,
yılından önceki dönem petrol fiyatları yoğun olarak devlet dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin ürünlerinin satışında
kaynaklı, Akaryakıt Fiyat Đstikrar Fonu, Akaryakıt Tüketim uygulayacakları fiyatlara ilişkin bu şekilde detaylı bir düVergisi gibi düzenlemelere konu olmuş, fiyatlara çeşitli Ba- zenleme yoktur. 10 uncu maddenin 11 inci fıkrasında yer
kanlar Kurulu Kararları ve Kararnamelerle müdahale edil- alan “Rafinerici ve dağıtıcı lisansı kapsamında yapılan piyamiştir. Böylelikle petrolle ilgili tüm temel faaliyetlerin kamu sa faaliyetlerine ilişkin fiyatlar, en yakın erişilebilir dünya
kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü 1989 yılından önceki serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, lisans sahipleri
dönemde piyasalarda rekabet olmayıp, ithalat, ihracat, tarafından hazırlanan tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirifiyatlandırma faaliyetleri bütünüyle kamu iznine tâbi ol- lir.” hükmü en temel düzenlemedir.
muştur. 1989’da çıkarılan 3571 Sayılı Kanun ile petrol fiyatlarının belirlenmesinde liberal bir sisteme doğru ilk Bu hükmün lisans sahiplerine getirdiği yükümlülük ilk baadımlar atılmıştır. 89/14264 Sayılı Kararname, 89/13607 kışta belirli bir kritere bağlanmış gibi görünmekle birlikte,
Sayılı Karar gibi düzenlemeler de paralel olarak yürürlüğe uygulamaya ilişkin bazı belirsizlikleri de bünyesinde taşıgirmiştir. Bu dönemde fiili uygulamada ithalat ve ihracat maktadır. Đlk olarak, ‘en yakın erişilebilir dünya serbest
serbestleştiyse de fiyatlara devlet müdahalesinin azalması piyasa oluşumu’ ifadesinden ne anlaşılması gerektiği konuiçin yaklaşık on yıl daha beklenilmesi gerekmiştir. Bütün bu su açık değildir. Đkinci olarak ‘dikkate alma’nın ne şekilde
süreçte fiyatlara kamu tarafından müdahale edilebilmesi yorumlanması gerektiği hususu açık değildir.
TÜPRAŞ’ın zarar etmesi pahasına yapılabilmiş, bu zararlar
da görev zararı kapsamında karşılanmaya çalışılmıştır. An- Bu konuların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum)
cak, gelişmelerin bu yöntemin sürdürülmesini zorlaştırma- tarafından uygulamada yorumlanması gerekmektedir. Ülsıyla birlikte yeni bir yönteme ihtiyaç duyulmuş, bu kap- kemiz bakımından bu kriterlere yaklaşılacak olursa;
samda 1998 sonrasında “Otomatik Fiyat Mekanizması”
devreye girmiştir.

1. Fiyatı dikkate alınacak en yakın aktör olan TÜPRAŞ’ın
“en yakın” ve “erişilebilir” koşullarını sağlasa da “dünya

Ham petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma serbest piyasa oluşumu” koşulu açısından yetersiz kaldığı,
Esasları ile Akaryakıt Fiyat Đstikrar Fonu’nun Đşleyişi Hakkındaki 98/10745 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.07.1998
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.
Otomatik fiyatlandırma mekanizmasının uygulamaya geç-

2. Karadeniz çevresindeki piyasanın “yakın ve erişilebilir” olmakla birlikte “serbest piyasa” kriterini karşılamakta
zorlukları içerdiği,

mesiyle Türkiye’deki petrol ürünleri satış fiyatları, kısmi bir

3. Avrupa’nın kuzeyindeki piyasanın (Rotterdam vs.)
serbestleşme imkânına kavuşarak, uluslar arası piyasa “erişilebilirlik” açısından sorunlarının bulunduğu,
fiyatlarına göre (CIF Akdeniz) belirlenmeye başlanmıştır.
4. Bu kapsamda, Kanun öncesinden günümüze kadarki
Bu sistem, zaman içerisinde çeşitli değişiklikler yapılmakla
birlikte, temelde, rafineri fiyatının 5 günlük ortalama Platts genel yaklaşımda da geçerli olduğu üzere en yakın erişileCargoes CIF MED Basis Genova/Lavera fiyatlarının Türk bilir piyasası Akdeniz piyasalarının kabul edilmesinin en
Lirasına çevrilerek %3 marj eklenerek belirlenmesiyle işle- geçerli seçenek olduğu,
mekteydi. Bu fiyatta, ortalama fiyatlar belli bir süre boyunca (5 ve 7 gün olarak uygulanmıştır) takip edilmekte ve görülmektedir.
ayarlamalar yapılmaktadır. Aynı zamanda azami bayi satış
fiyatları rafineri fiyatına sabit bir kar marjı, nakliye ve vergiler eklenerek oluşturulmuştur. Kar marjı da dağıtıcı ve
bayiler arasında paylaşılmıştır. Şirketler bu şekilde oluşan
tavan fiyatın altında satış yaparak rekabet etme imkânına
sahip olmuştur.
5015 Sayılı Kanun’da Fiyat Oluşumu

Bu sebeple, Kurum tarafından yapılan çalışmalarda, Akdeniz havzasındaki ticarette kullanılan CIF MED Genova/
Lavera CIF MED FOB fiyatları ve Akdeniz havzasından benzer usullerle piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan Akdeniz
ülkelerinin fiyat uygulamaları kullanılmaktadır. Dikkate
alma konusunda yapılmış herhangi bir hukuki değerlendirme bulunmamaktadır. Ancak, yapılan çalışmalarda genel
olarak serbest piyasanın hâkim olduğu ve rekabetçi uygu-

Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması Kararnamesi’nin 1 lamaların yerleşik olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde oluşan
Ocak 2005 tarihi itibariyle yürürlükten kalkması ile birlikte, bayi ve dağıtıcı fiyatlarına yakınsayan bir fiyat oluşumunun
rafineri fiyatlarının endeksle oluşturulması, dağıtıcı ve nak- “dikkate alma” kriterini karşıladığı değerlendirilmektedir.
liye paylarının tavanı gibi fiyatların dolaylı veya dolaysız Bunun dışında söz konusu ülkelerdeki piyasa yapıları araolarak kamuca belirlenmesine ilişkin uygulamalar sona sındaki aşağıda örnekleri verilen bazı farkların tatminkâr
erdirilerek fiyatların serbest piyasa koşullarına göre oluş- şekilde rakamlandırılması ise olası görülmemektedir.
ması bir esas olarak benimsenmiştir.
Diğer yandan, ülkemizde sıklıkla yapıldığı şekilde, akaryakıt
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fiyatlarının her zaman birebir ham petrol fiyatı ile eşzamanlı payı ile bu alanda hakim durumunu korumaktadır. 5015
hareketi de beklenmemelidir. Petrol piyasasında dolaşımda sayılı Kanun sonrasında serbest piyasa esası benimsenirbulunan tüm petrollerin fiyatı, ham petrol fiyatındaki deği- ken, yeni yapıya esas teşkil edecek önemli bazı yenilikler
şimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat teşek- yapılmış ve daha önce rafinericiyi koruyan bir kısım hükümkülünün arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı oluştuğu, ler kaldırılmıştır. Bu kapsamda daha önce izne tabi olan
fiyatların oluşumuna etki eden birçok faktörün de bu süreç- ithalat serbest bırakılması ile dağıtıcıların %60 oranında
te rol oynadığı bilinmektedir. Ham petrol fiyatı ve ürünlerin rafineriden alım yükümlülükleri zikredilebilir. Böylelikle rafiarz-talep koşullarının yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, nerinin tekel olmasının etkileri de giderilmek istenmiştir.
ülkelerin mevzuatlarına göre gümrük vergileri, ÖTV ve KDV Ancak kurgulanan bu yapının fiili işleyişinde uygulamadan
gibi diğer vergileme unsurları gibi hususlar yanında tarafla- kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Ülkemizdeki ithalat
rın özel hukuk çerçevesinde aralarında kararlaştırdıkları işlemlerinin 10 günün üzerinde sürelerle tamamlanabilmesi
unsurlar, belirli bir zamandaki konjonktürel gelişmeler gibi ithalat imkanın etkin kullanılmasını önlemektedir. Dolayısıybirçok husus da fiyat oluşumuna etki edebilmektedir.

la, ithalat işlemlerinin hızlandırılması, ithalat kapasitesinin

arttırılması, rafinaj faaliyetinin teşviki konularında çalışma
brüt yapılmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir.
sektörel marjların, ABD ve AB’deki marjların üzerinde olduAncak,

ülkemizde

petrol

piyasasındaki

ortalama

ğu görülmektedir. Ülkemizdeki dağıtıcı ve bayi marjları ge- Diğer yandan, ülkemizdeki piyasa aktörleri 2008 yılında
nel olarak maktu tutarlardan oluşmaktadır. AB ülkelerinde petrol piyasasında yaşanan olağanüstü koşulların etkisini
marjlar uluslararası fiyatların seyrine göre zaman içinde derinden hissetmiştir. Bu yılın ikinci yarısında şirket karlılıkazalıp artan bir trend izlemekteyken, ülkemizdeki TL cinsin- larında önemli düşüşler yaşanmıştır. Dünya çapındaki ekoden marjlar bu gelişmelerden etkilenmeksizin yıllar boyun- nomik krizin sonucu ortaya çıkan kredi arzı daralması
ca devamlı artan bir trend takip etmektedir. Dağıtıcı şirket- (Credit Crunch) faaliyetlerin yürütülmesindeki en büyük
ler, fiyat ayarlamalarını hemen hemen tamamıyla TÜPRAŞ sorun olarak ortaya çıkmış ve ülkemizdeki zaten AB ülkelefiyat değişimlerinin zamanlamasına endekslemiş, yuvarla- rine göre daha yüksek olan finansman maliyetlerini daha da
maları çoklukla kendi lehlerinde uygulayan, farklı fiyatlar- yükseltmiş, ithalat kanalının etkin kullanımını da zorlaştırdan ithalat yapmış olsa da buradan elde ettiği avantajı satış mıştır. Finansal risklerden korunmaya ilişkin (hedging gibi)
fiyatına yansıtmayarak rafineri fiyatından bu ürünü de fi- araçların Türkiye petrol piyasalarında yaygın olmaması,
yatlayan bir yapıdadır.

ülkemizdeki piyasa faaliyetlerinin yüksek maliyetlerle, özel-

likle bayi kanalında, yürütülüyor olması gibi sebepler de
Bu durumda bir kısmına Rekabet Kurumu tarafından da şirketlerin yükünü artırmış, hareket kabiliyetlerini azaltmışişaret edilen sektörün yapısına ilişkin hususlar da etki et- tır.
mektedir. Ayrıca, ülkemiz ile AB ülkeleri arasında fiyatların
farklılaşmasına yol açan etkenlerden birinin piyasadaki mül- Akaryakıt fiyatlarına ilişkin EPDK’ya verilen en önemli yetki
kiyet yapılarındaki farklılar olduğu görülmektedir. Bilindiği Kanunun 10 uncu maddesindeki “Ancak, petrol piyasasında
üzere, AB ülkelerinin büyük bölümünde, ülkemizden farklı faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama
olarak, bayiler dağıtıcılar tarafından işletilmekte (COCO – amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek
Dağıtıcı Mülkü ve dağıtıcı tarafından işletilen, CODO – Dağı- nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu
tıcı mülkü ama bayi tarafından işletilen, DODO – Bayi mül- etkiler oluşturması

halinde, gerekli işlemlerin başlatılma-

kü ve bayi tarafından işletilen) ve oluşan kar tek bir tüzel sıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetkişi tarafından alınmaktadır. Ülkemizde ise dağıtıcıların, lerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygubayilerin mülkiyet ve işletmesine aynı anda sahip olmaya lanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli
kanuni limitler dahilinde nedense pek yanaşmadıkları görül- tedbirlerin alınmasına Kurum yetkilidir” hükmüdür. Bu kapmektedir. Ülkemizdeki piyasanın AB ülkelerinden diğer samda gerekli tespitleri yapması halinde Kuruma takdir
önemli bir farkı, dağıtıcıların daha yüksek ÖTV tutarını daha hakkı verilmemiş ve yapması gereken işlem belirlenmiştir.
uzun süre taşımak durumunda kalması sonucunda finans- Bu yetkinin kullanılabilmesi için Kurum tarafından fiyatların
man maliyetlerinin daha yüksek olmasıdır.

etkin bir biçimde izlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla en

kısa sürede petrol piyasası bilgi sistemi yönetmeliğinin deTürkiye petrol piyasasının temel özelliklerinden biri rafinaj ğiştirilmesi ve tavan fiyatların yanı sıra ağırlıklı ortalama
faaliyetinin tekel olmasıdır. TÜPRAŞ yaklaşık %75 e ulaşan fiyatların takibine başlanmalıdır. Ayrıca piyasa aktörlerinin

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(Şubat 2009 Ortalamaları)
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mali olarak güçlü olmaları da gerektiğinden, fiyatlar üze-

1) Tarife, akaryakıt bayi, dağıtım ve toptan fiyat seviye-

rinde kontrol oluşturabilecek ya da önemli piyasa paylarına leri, metodoloji gibi eski yönetmelikte yer almayan veya
sahip firmaların finansal risklere karşı aldıkları tedbirlere tereddütlere yol açan tanımlar netleştirilmiş,
ilişkin bilgi ve belgelerin temin ve takip edilmesi hususu
2) Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanına ilişkin ilkeler, yü-

değerlendirilmelidir. Yani fiyatların kontrol edilmesi yerine

fiyatları etkileyecek unsurların etkin bir izlemeye tabi tutul- kümlülükler açıklanmış,
ması ve piyasa aktörleri ile sıkı ve karşılıklı bir işbirliği,
serbest piyasa mantığının zedelenmemesi ve istismarların
önlenmesi için elzemdir. Bunun için EPDK’ya 2 aylık taban

3) Tarifelerin oluşturulması, uygulanması, değiştirilmesi ve kamuoyuna açıklanması usulleri ortaya konulmuştur.

ve/veya tavan fiyat belirlemek dışında çeşitli kontrol ens- Buna göre petrol piyasasına sunulan mal ve/veya hizmettrümanları da mevzuat ile verilmeli, amaçlar ve amaçlara lerle ilgili olarak;
ulaşılması için gerekli enstrümanların açıkça tanımlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Böylelikle fiyatlar konusunda bir

a) Đletim, depolama, rafinerici ve dağıtıcı lisansları kapsa-

aksaklık tespit edildiğinde hemen en ağır silaha başvurmak mındaki faaliyetlerde, tarife,
mecburiyetinde kalmadan daha lokal tedbirler almak mümb) Đşleme lisansı kapsamındaki faaliyetlerde, fiyat listesi,

kün olabilecektir.
Son olarak, 10 uncu maddenin son fıkrası uyarınca “Belirli
bölgelere ve belirli amaçlara yönelik olarak fiyatlara müda-

c) Bayilik (Đstasyonlu) lisansı kapsamındaki faaliyetlerde,
fiyat ilanı,

hale edilmeksizin kullanıcıların desteklenmesinin usul ve esası getirilmiş,
esasları ile miktarı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu
d) Taşıma, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik
kararı ile belirlenir” hükmü çerçevesinde Kanun gereği
(istasyonsuz) lisansları kapsamındaki faaliyetler için ise
fiyatlar yoluyla sübvansiyon yapmak vb. imkanı bulunmadüzenleme yapılmamış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’maktadır. Halihazırda Bakanlar Kurulunca maddede belirtinun takdirine bırakılmıştır.
len içerikte bir düzenleme yapılmamıştır.
Kanunda yukarıda yer verilen hükümlerin dışında konuya

Yapılan düzenlemelere göre piyasada faaliyet gösteren;

ilişkin diğer en temel düzenleme, petrol piyasasında öngörülebilirliği ve işlemlerde düzenliliği sağlama gibi amaçlar
güden Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği

• Đletim, depolama, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri,
faaliyetlerini tarifelerine,

(Yönetmelik)’dir.

• Đşleme lisansı sahipleri, faaliyetlerini fiyat listelerine,

Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’

• Bayilik (istasyonlu) lisansı sahipleri akaryakıt teslimle-

nde Tarife Düzenlemeleri

rini fiyat ilanlarına,
Yönetmelikte temel olarak;
göre yapmakla yükümlü kılınmışlardır.

Petrol Piyasasında Fiyat Oluşumu
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Yönetmelik ile yapılan önemli yeniliklerden biri de onaya ve ra %18 oranında KDV uygulanarak vergiler dâhil rafineri
bildirime tabi tarife kavramını getirmesidir. Yönetmeliğe çıkış fiyatına ulaşılır.
göre, iletim lisansı ile iletim tesisleriyle bağlantılı olan depolama tesislerine ilişkin depolama lisansı sahipleri, faaliyetle- 3) Dağıtıcılar kendi satış politikaları ve maliyetlerini (navlun,
rini onaya tabi tarifelerine, rafinerici, dağıtıcı ve iletim tesis- depolama, elleçleme, reklam, promosyon, sadakat karları,
leriyle bağlantılı olmayan depolama tesislerine ilişkin depo- diğer pazarlama ve müşteri programları, ürün kalitesi ve
lama lisansı sahipleri, faaliyetlerini bildirime tabi tarifelerine geliştirme faaliyetleri, otomasyon maliyetleri, hukuk ve vergöre yapar. Lisans sahiplerinin;

gi harcamaları, finansman maliyetleri, işletme sermayesi
giderleri, personel giderleri, komisyonlar, ulusal marker ve

1) Đletim ve depolama tarifelerinde indirimler hariç olmak katık operasyonları, ulusal stok ve operasyonel stok maliüzere, fiyat,

yetleri gibi) dikkate alarak bu rakam üzerine kar marjlarını

ve kendi faaliyetlerine isabet eden KDV tutarını ekleyerek
2) Rafinerici ve dağıtıcı tarifeleri ile fiyat listeleri ve fiyat dağıtıcı depo çıkış fiyatını oluşturur. Dağıtıcılar genel olarak
ilanlarında, tavan fiyat,
ithal ettikleri ürünlere ilişkin olarak da rafineriye bağlı olaesası uygulamaları da hüküm altına alınmıştır. Yani fiyat

rak oluşturdukları fiyatları kullanmaktadır.

esası uygulayacaklar tarifelerinde yazan fiyatın dışına çıka- 4) Dağıtıcılar sözleşme türlerine göre bayilerine bir fiyat
mayacak, tavan fiyat esası uygulayanlar ise bu tavanı aş- tavsiye edebilir, tamamen serbest bırakabilir veya bir tavan
mamak üzere serbestçe fiyat oluşturabileceklerdir.
fiyat belirleyebilirler. Mevzuatımızda bayilerin fiyatına ilişkin
Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yürütülen mevcut uygulamalar kapsamında, TÜPRAŞ 4 adet rafineriden vergili rafineri çıkış fiyatını, dağıtıcılar, vergili depo çıkış fiyatlarını ve
yine dağıtıcılar iller itibariyle bayileri adına, tavsiye ettikleri
veya tavan olarak belirledikleri bayi satış fiyatlarını Kurumumuza elektronik olarak bildirmektedir. Bildirimler düzenli
aralıklarla değil fiyatlar değiştikçe yapılmaktadır.
Günümüzde yurtiçinde geçerli akaryakıt bayi satış fiyatının
içerisinde 3 adet fiyat bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; Rafi-

bunun dışında açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Yukarıdaki rafineri ve dağıtıcı fiyatları da Kanunun 10 uncu maddesi gereği tavan fiyatlar olup, ilgililer her zaman bu fiyatların altında satış yapma imkânına sahiptir. Bu konuda dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta ise eşit durumdaki alıcılara eşit muamelede bulunma yükümlülüğünün titizlikle uygulanmasıdır.
Ülkemizdeki akaryakıtlarda halen uygulanan ÖTV, gelir payı
ve KDV oran ve tutarları aşağıda yer almaktadır:

neri Satış Fiyatı/Đthalat Fiyatı, Dağıtıcı Şirket/Bayi Maliyet
ve Kar Payı ile Sabit tutarlı ÖTV ve ÖTV dâhil olmak üzere
yukarıdaki toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV’dir. Bu
tutarların dışında tamamlayıcı stoğun tutulması amacına
yönelik rafinerici tarafından tahsil edilen ve özel bir hesapta

ÖTV
KDV

Akaryakıt Adı

(TL/Lt,

miktardır. Ülkemizdeki akaryakıt fiyat fiyatını oluşturan bileşenler içinde en büyük pay vergidir. Vergi tutarı içinde en
büyük payı ise litre/kg başına sabit olarak alınan ÖTV oluşturmaktadır. Sabit vergi uygulaması ile fiyat değişimleri

Yakıt Nafta
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1,4915
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1,6135

18

0,0017
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18
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18
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18

0,0018
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0,2240

18

0,0018

Fuel Oil 6

0,2240

18

0,0018

Motorin
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18
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Kırsal Motorin

0,9345

18

0,0017
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0,7200

18

0,0017

Yakıt Biodizel

0,7200

18

0,0017

Kurşunsuz Benzin
(95 Oktan)
Katkılı Kurşunsuz

oluşan tampon etkisiyle yumuşamakta ve piyasaya birebir

Benzin (95 Oktan)
Kurşunsuz Benzin

yansıması engellenmektedir. Böylece geçmişte yaşanan

(98 Oktan)

nispi vergi oranları sebebiyle fiyat değişimlerinin tüketiciye
katlanarak yansıması sorunu ortadan kalkmıştır.
Ülkemizdeki vergiler yurtiçi fiyatlardaki en büyük kalem
olmanın yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında uygulanan vergilerden daha da yüksektir. Esasen grafiklerden
de görülebileceği üzere ülkemizdeki fiyatlar hem vergili hem
de vergisiz olarak AB ülkelerinin üzerindedir.
Fiyatlar oluşturulurken uygulamada izlenen genel yöntem
ise şu şekildedir:
1) Rafinerici tarafından Kurumumuza vermiş olduğu tarife

Lt, Kg)

Kg)

biriken, miktarı EPDK tarafından belirlenen gelir payı da
bulunmaktadır. Ancak bu rakam litre/kg da çok küçük bir

(%)

GELĐR
PAYI (TL/

uyarınca Akdeniz fiyatları ve döviz kurları kullanılarak tarifedeki marjlar eklenmek suretiyle vergisiz rafineri çıkış fiyatı
bulunur.
2) Bu fiyat üzerine ÖTV ve Gelir Payı eklenir. Bulunan tuta-
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Yenilenebilir Enerji Projelerinde Đnşaat Öncesi Döneme
Đlişkin Süreç*
Neşe LEBLEBĐCĐ

4

Bu kapsamda; elektrik üretim tesislerine ait yapıların plan,
628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak ha- fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluğunun sağlanması

zırlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. madde- önem kazandığından çevresel etki değerlendirmesinin yasinde, üretim lisanslarına eklenen tesis tamamlanma süre- pılması, imar planlarının onaylanması ve inşaat ruhsatlarısinin inşaat öncesi ve inşaat dönemi olarak ayrı ayrı belirle- nın alınması gündeme gelmektedir. Projenin çevreye olabinen sürelerin toplamından oluştuğu belirtilmektedir. Termin lecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumprogramının şekillendirilmesini amaçlayan ve işletmeye suz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vergiriş tarihini belirleyen bu sürelerin mümkün olduğunca meyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin,
gerçeğe yakın olarak planlanması arz güvenliğinin yakından seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerizlenebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nok- lendirilmesinde ve projenin uygulanmasının izlenmesi ve
tadan hareketle, inşaat öncesi döneme ilişkin sürenin iyi kontrolünde sürdürülecek çalışmalar çevresel etki değerplanlanması ve yönetilmesi hedefi bu yazının arayışını oluş- lendirmesi ile belirlenir. Bu konuda Çevresel Etki Değerlenturmaktadır.

dirmesi Yönetmeliği ile eşik değer ve üzeri projeler; kurulu

Etüt Ve Planlama

üzeri rüzgâr enerji santralleri, ısı kapasitesi 5 MWt ve üzeri

gücü 0,5 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller, 10 MW ve

Arazide yapılan inceleme sonucu elde edilen etüt raporları
ile arazinin genel yapısı, konumu, bağlı olduğu yerleşim
birimleri, idari sınırları, jeolojik durumu, toprak özellikleri,
topoğrafik durumu, iklimsel özellikleri, ulaşım olanakları,
çevresel etkileri, cinsi, tarım arazisi olup olmadığı, arsa
niteliği taşıyıp taşımadığı, kadastrosunun olup olmadığı,
yerleşim yeri kapsamında kalıp kalmadığı vb. belirlenir;
iskânı gereken alanlar varsa yeniden yerleşimi planlanır,
kıymet takdiri yapılır ve mütemmim cüzler ile müştemilat
tespit edilir. Tespit edilen mülkiyet sınırları mevcut kullanım durumları da belirtilerek haritalara aktarılır. Bu kapsamda; varsa bölge ve çevre koruma planları, imar planları, hâlihazır haritalar, kadastro paftaları, orman kadastro
veya amenajman haritaları projeye ilişkin genel vaziyet
planı ile birlikte değerlendirilerek uygun ölçekli haritalar
oluşturulur. Mülkiyetlerin kullanım fonksiyonları yönünden
incelenmesi amacıyla, arsa-arazi ayrımı yapılarak taşınmaz
malların üzerinde yapı veya ürün olup olmadığı, toprak
özellikleri ve topoğrafik yapı gibi fiziksel nitelikler ortaya
konmalıdır. Ayrıca; maden sicilleri, koruma ve sit alanlarını
gösterir haritalar, orman amenajman haritaları, içme suyu
havza koruma planları, boru hatları, karayolu veya demiryolu geçişleri vb. incelenerek ormanlık alanlar, tarım arazileri, askeri bölgeler, sanayi bölgeleri veya serbest bölgeler
vb. gibi özel yasalarla tanımlanmış ve sınırlanmış alanlarla
olan ilişkileri araştırılır ve arazi kullanım ve mülkiyet durumu haritalarına işlenir. Söz konusu faaliyetin gerektirdiği
ilgili diğer yasal düzenlemeler incelenir. Böylece; fiziki özelliklerin ve yasal statülerin mevcut kullanımlar ile birlikte
değerlendirildiği, değiştirilebilir nitelikteki verilerin bir ara-

jeotermal enerji kullanan tesisler, elektrik elde edilmesi için
kurulan 10 MW ve üzeri endüstriyel tesisler olarak belirlenerek seçme ve eleme kriterleri uygulanmakta, kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller ise çevresel
etki değerlendirilmesine tabi olmaktadır. Ayrıca, malzeme
alım sahaları ve hafriyat depolama alanları ile ilgili izinlerin
alınması da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Diğer yandan, konuyla ilgili kurum görüşlerinin alınması koşuluyla ve
varsa üst ölçekli plan kararlarına uygunluğu sağlanarak,
belediye sınırları içinde kalan yerlerde belediye meclisince,
belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde ise il genel
meclisince onaylanan nazım ve uygulama imar planları ile
gerektiğinde mevzi imar planları düzenlenir. Bu konuda,
5784 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan düzenleme 3194 sayılı Đmar Kanununun 9. maddesinde belirtilen
Bayındırlık ve Đskan Bakanlığının re’sen onaylama yetkisinin enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına ilişkin imar planları için de uygulanmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra; 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
Đlişkin Kanun”un 4 üncü maddesi ile kamu veya Hazine
arazileri üzerinde rüzgar enerjisi kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyici imar
planlarının

düzenlenemeyeceği

hükmü

getirilmekte,

“Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” in 5. maddesinde ise
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu doğrultuda ilgili
merciler nezdinde gerekli girişimde bulunacağı belirtilmektedir.

da yer aldığı bir sentez haritası oluşturmak suretiyle mev- Özel Mülkiyete Tabi Olan Taşınmaz Mallar
cut durum planı olarak adlandırılabilen bir plan hazırlanır.
Özel mülkiyete ait taşınmaz mallar lisans sahibi tüzel kişileArazi Temini
Bu aşamada, proje alanında bulunan taşınmaz malların
mülkiyet ve kullanım durumlarına göre ve yürürlükteki
yasal düzenlemeler çerçevesinde değişiklik gösteren işlemler iş akış şemalarında sıralanarak, alınacak izin, onay,
ruhsat, karar, tescil vb. adımlar gerçekleştirilir.

rin talep etmeleri halinde 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
hükümleri doğrultusunda kamulaştırılarak elde edilebilmektedir. Bu kapsamda, lisans sahibi tüzel kişilerce hazırlanan
kamulaştırma planları ve kıymet takdir raporları EPDK tarafından değerlendirilerek söz konusu taşınmaz mallar için
kamu yararı kararı yerine geçmek üzere kamulaştırma ka-

* Bu yazı ICCI 2009’da yapılan sunumdan derlenmiştir.
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rarı alınır ve Hazine adına tescil edilmesi ile üzerlerinde lisans mal edinme hakkı olan diğer kamu idarelerine ait taşınmaz
sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine ve lisansın geçerlilik malların elde edilmesi amacıyla; EPDK tarafından karar alınsüresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesis edilir. Kamu- dıktan sonra belirlenen devir bedeline veya devir işlemine
laştırma kararı alınmadan önce, kamulaştırma planlarının muvafakat edip etmedikleri hususunda ilgili kamu idaresinilgili kadastro müdürlüğünce onaylanması ve Tarım Đl Müdür- den alınan görüş doğrultusunda taşınmaz malın Maliye Hazilüğünün tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanımına izin nesi adına tescili sağlanır. Taşınmaz mal sahibi idare devire
vermesi şartı aranmaktadır. Bu noktada, yenilenebilir enerji muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise
projeleri için yapılan bir düzenleme ile 5403 sayılı Toprak anlaşmazlık, EPDK’nın başvurusu üzerine Danıştay ilgili daiKoruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapan 5578 resince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır.
sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve böylece EPDK’nın talebi üzerine yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili Maliye Hazinesinin Mülkiyetinde Veya Devletin Hüküm
yatırımlar için toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz Mallar
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca izin verilmesi gündeme gelmiştir.

Proje alanında Maliye Hazinesine ait tescilli veya tescilsiz
taşınmaz malların bulunması durumunda, 4628 sayılı Elektrik

kararı, Piyasası Kanununun 15/d maddesinde belirtilen esaslara göre
30/09/2004 tarihli ve 25559 sayılı Resmi Gazetede yayımla- işlem yürütülür. Bu kapsamda; üzerlerinde sabit yapı bulunan “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Yapılacak Kamu- nan parseller için irtifak hakkı tesisi, üzerlerinde yapı bulunAyrıca,

EPDK

tarafından

alınan

kamulaştırma

laştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. Mad- mayan parseller için ise kiralama yapılması amacıyla EPDK
desinin Uygulanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nın bu- tarafından alınan kararlar Milli Emlak Genel Müdürlüğüne
lunması nedeniyle, gerektiğinde acele kamulaştırma yönte- iletilir. Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni verilmesi,
minin uygulanmasına da olanak sağladığından, ilgili Asliye irtifak hakkı tesis edilmesi ve kiralama yapılması işlemleri,
Hukuk Mahkemesinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 19/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
27. maddesi gereğince değer tespiti ve taşınmaz mala el giren “Hazine Taşınmazlarının Đdaresi Hakkında Yönetmelik”
konulması istemine ilişkin olarak açılan davaların karara bağ- ile buna bağlı olarak 26/04/2009 tarihli Resmi Gazetede yalanması ve bedelin lisans sahibi tüzel kişi tarafından bankaya yımlanan 324 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre Valiliklerce (Defterdarlık) yürütülmek-

yatırılmasından sonra inşaata başlanmaktadır.

tedir. Buna göre; kullanma izni verilmesi ve irtifak hakkı teTapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların elde edilmesinde sis edilmesinde, ilk yıl için taşınmaz malın emlak vergisine
ise; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 19. maddesine esas asgari metrekare değerinin yüzde birinden, kirada ise
göre, taşınmaz malın 20 yılı aşkın bir zamandan beri davasız yüzde beşinden az olmamak üzere tespit ve takdir edilen
ve aralıksız olarak malik sıfatıyla zilyetlikle kullanıldığı bilirki- bedelin lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenmesi koşuluyla
şiler aracılığıyla tespit edilip bir tutanakla belgelenir ve ilgili işlem gerçekleştirilmektedir. Lisans süresi boyunca izleyen
kurumlardan sorulmak suretiyle söz konusu taşınmaz malla- yılların bedelleri Türkiye Đstatistik Kurumunca yayımlanan
rın kamu mallarından olup olmadığı belirlenir. Bu şekilde elde ÜFE oranında artırılır. Konuya ilişkin olarak, 5784 sayılı Kaedilen bilgi ve belgeler ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine ileti- nun ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
lerek kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin ödenmesi Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına Đlişkin Kanunun 8 inci
karşılığında taşınmaz malın Maliye Hazinesi adına tesciline maddesinde yapılan değişiklik ile anılan kanun kapsamındaki
karar verilmesi istenilir.

hidroelektrik üretim tesislerinin rezervuar alanında bulunan
Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarru-

Kamu Tüzel Kişileri Ve Kurumlarına Ait Taşınmaz Mal- fu altındaki taşınmaz mallar için bedelsiz olarak kullanıma
lar
izni verilmesine olanak sağlanmıştır. Yapılan aynı düzenleme
Proje sahalarında kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz malların bulunması halinde, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c maddesinde de ifade
edildiği üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen esaslar kapsamında taşınmaz malların Maliye Hazinesine devredilmesi temin edilir.

Hazine

adına

taşınmaz mal edinebilen genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerinin dışında kalan ve tüzel kişilikleri adına taşınmaz

ile yenilenebilir enerji kaynaklı projelerin enerji nakil hatları
için de izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine
indirim uygulanması hükme bağlanmıştır. Böylece, 324 sıra
numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere
31/12/2012 tarihine kadar devreye alınacak yenilenebilir
enerji kaynaklı tesislerden, ulaşım yollarından ve şebekeye
bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hatlarından yatırım ve
işletme dönemlerinin ilk on yılında Hazinenin özel mülkiyetin-

Özel mülkiyete ait taşınmaz mallar lisans sahibi tüzel kişilerin talep etmeleri halinde
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c maddesi gereğince Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumunca (EPDK) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
hükümleri
doğrultusunda kamulaştırılarak elde edilebilmektedir.
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deki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz kilde planlanması; tesisin süresi içerisinde tamamlanmasımallar için izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedelle- na olanak sağlamasının yanı sıra, söz konusu faaliyetin
rine yüzde seksenbeş indirim uygulanmaktadır.

gerektirdiği ilgili diğer yasal düzenleme hükümlerine uyulmasını teminen yapılması gereken işlemleri yerine getirme-

Orta Malı Taşınmaz Mallar
Proje alanında mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi taşınmaz mallar özel sicilinde kayıtlı bulunan orta malı taşınmaz malların bulunması durumunda,
EPDK tarafından ilgili Tarım Đl Müdürlüğüne müracaat edilerek 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bu alanların tahsis amaçlarının değiştirilmesi talep edilir. Bu konuda 5751

yi de öngörmektedir. Đnşaat öncesi dönemin iyi planlanması amacıyla; sürecin konularına göre uzman olan kişilerden
oluşan deneyimli bir kadro ile takip edilmesi, proje alanının
ön etüdüne önem verilmesi, uygun yerleşilebilir alanların
belirlenebilmesi için proje risk analizi ve risk yönetiminin
yapılması, mevcut durum planının hazırlanması ve ilgili
yasal düzenlemelerin incelenmesi önerilmektedir.

sayılı Kanun ile yapılan düzenleme, 4342 sayılı Mera Kanu- Yanı sıra, söz konusu projelerin gerçekleştirilmesinde ilgili
nunun 14. maddesine eklenen ğ fıkrası ile 4628 sayılı kurumların işlevlerini verimli bir şekilde yerine getirebilmeElektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki elektrik enerjisi leri için etkin bir koordinasyona ihtiyaç olduğu göz ardı
üretim faaliyetleri için gerekli bulunan yerlerin tahsis amaç- edilmemeli, çerçevenin net olarak çizildiği yasal düzenlelarının değiştirilebileceğini hükme bağlamıştır. Đlgili mera meler ile bu koordinasyon desteklenmelidir. Ülke bazında,
komisyonunun uygun bulması ve 20 yıllık ot geliri üzerin- oluşturulacak taşınmaz yönetim politikasının işler hale getiden belirlenen ücretin lisans sahibi tüzel kişi tarafından rilmesi ve arazi kullanım planlaması yapılması ile söz konuödenmesi sonucunda tahsis amaçları değiştirilen taşınmaz su enerji projelerinin gerçekleştirilmesinde yaşanan sorunmallar Maliye Hazinesi adına tescil edilmektedir.
lar için köklü çözüme varılabileceği düşünülmektedir. EPDK
Ormanlık Alanlarda Bulunan Taşınmaz Mallar

tarafından verilen lisansların ön lisans ve kesin lisans şeklinde düzenlenmesi ise süreç kontrolünün etkin bir şekilde

6831sayılı Orman Kanununun 17. maddesi; enerji tesisleri yürütülmesini sağlayacağı düşünülen konuya ilişkin bir dive bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları ğer çözüm önerisidir. Uygulamada sorun olarak karşılaşılan
kamu yararı ve önemli bir hususa değinmek gerekirse; özel mülkiyete tabi
zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mu- taşınmaz malların öncelikle lisans sahibi tüzel kişilerce doğkabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebileceğini rudan satın alınması önerilmekle beraber, değere ilişkin
üzerinde bulunması veya yapılmasında

hükme bağlamaktadır. Halen yürürlükte olan “Orman Sayı- beklentilerin artmasına neden olabilen bu işlemin çok uzun
lan Alanlarda Verilecek Đzinler Hakkında Yönetmelik”in 11. sürelere yayılması ve kamu gücünü kullanarak maliklerin
bölümünde söz konusu izinlerin verilmesinde uygulanacak kamulaştırma ile tehdit edilmesi uygun görülmemekte,
usul ve esaslar belirtilmektedir. Bu kapsamda, lisans sahibi satın alınabilir koşullara sahip olan taşınmaz malların zaten
özel hukuk tüzel kişilerince doğrudan yapılacak olan müra- kısıtlı olduğu da dikkate alınarak tamamen serbest alımcaatlar Çevre ve Orman Bakanlığınca değerlendirilerek, satım esaslarına göre yürütülmesi öngörülen sürecin iyi
bedeli karşılığında ön izin ve kesin izin verilmektedir. Đlgili yönetilmesi gerektiği kanısı taşınmaktadır. Ayrıca, batıdaki
yönetmelikte bedellerin tespitine ilişkin esaslar kapsamında örneklerinde olduğu gibi, kamulaştırmadan etkilenen bölge
belirtilen ağaçlandırma bedeli, alan üzerinden ağaç türüne halkının projenin getirisini belli bir oranda paylaşabilmelerigöre her yıl Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen birim ne olanak sağlayacak düzenlemeler üzerinde durulmalıdır.
bedel üzerinden ve arazi izin bedeli ise yapılacak olan tesislerin ormanlık alana düşen toplam proje maliyet bedeline göre belirlenmektedir. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
Đlişkin Kanunun 8 inci maddesinde de ifade edildiği üzere;
31/12/2012 tarihine kadar devreye alınacak yenilenebilir
enerji kaynaklı elektrik üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil
hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılındaki
izin bedellerine yüzde seksenbeş indirim uygulanmakta,
Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri alınmamaktadır. Böylece, yenilenebilir
enerji kaynaklı elektrik üretim tesislerine ait orman izinle-

“EPDK tarafından verilen
lisansların ön lisans ve lisans şeklinde düzenlenmesi, süreç kontrolünün
etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. “

rinde, bir defaya mahsus olmak üzere ağaçlandırma bedeli
ile teminat bedeli ve her yıl için olmak üzere arazi tahsis
bedelinin alınması söz konusu olmaktadır.
Sonuç Ve Öneriler
Đnşaat öncesi döneme ait sürecin teknik, ekonomik, sosyolojik ve hukuksal boyutta değerlendirilerek başarılı bir şe-
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LPG Sektöründe EPDK-Rekabet Kurumu Đlişkileri
Ali Kemal KILAVUZ
Rekabet

R

ekabet, en temel anlamda, bir piyasada faaliyet gös-

termekte olan satıcıların daha fazla müşteriyi çekmek ve
böylece kârlarını artırmak için giriştikleri ekonomik yarıştır.
Rekabet olgusu, piyasa sisteminin temelini oluşturur; sosyal adaleti ve ekonomik etkinliği sağlamak için önemli bir
araçtır. Ancak teşebbüsler arası bu yarış, devlet kontrolü
ve müdahalesi bulunmazsa,

yıkıcı bir hal alabilir, sosyal

refah ve iktisadi gelişmeyi olumsuz etkileyecek işbirliklerine
veya rekabeti yok edici eylemlere yol açabilir. Ülkemizde
bu nedenle, 07.12.1994 tarihinde 4054 Sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiş ve bir rekabet
otoritesi tesis edilmiştir.
Rekabet Kanunu
Rekabet Kurumu, kendisine yapılan rekabet ihlallerine ilişkin ihbar veya şikayetler sonucunda veya Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nın talebi üzerine soruşturma açabileceği gibi,
piyasada rekabetin engellendiği durumlar hakkında bilgi
sahibi olursa res'en de soruşturma açabilir.
Rekabet Kanunu uyarınca;
Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama
amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu
eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri,

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Kapsamında Rekabet
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’ inci maddesi Kanunun amacını, “… yurt
içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış
petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet orta-

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da mı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetbir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim lerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için
durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaş- gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak.” olarak belirtmiştir. Aynı
malar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması,
Kanunun ‘Fiyat Oluşumu’ başlıklı 10’ uncu maddesi, “…
yasaklanmıştır.

Ancak, LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelle-

Rekabet Kanununda yasaklanan eylemler, haksız rekabet
yaratan değil ancak mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa mekanizması dışında
belirlenmesi, rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi
gibi mevcut rekabet düzenini bozan ya da bozmaya çalışan
fiillerdir. Türk Ticaret Kanununda haksız rekabeti düzenleyen 56' ncı ve devamı maddeler ise, Rekabet Kanunu'nun
kapsamında olmayan ve teşebbüslerin rekabet etme haklarını iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde kullanarak ticari
faaliyette bulunmalarına ilişkin eylemleri yasaklamakta ve
kişileri rekabet hakkının kötüye kullanımına karşı korumaktadır.

me, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi
doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde,
gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki
ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel
veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan
fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına Kurum yetkilidir...” hükmünü, ‘Eşgüdüm’ başlıklı 11’ ini maddesinin
üçüncü fıkrasının (b) bendi, “Kurum; Piyasada haksız rekabet yaratacak ve yanıltıcı nitelikte reklam ve ilânlar ile benzeri faaliyetlerin yapılması durumunda…

görüş

bildir-

meye veya ilgili makamlardan talepte bulunmaya yetkilidir.” hükmünü, beşinci fıkrası ise, “Kurum, bu Kanunun
etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürütür
ve alınacak kararların uygulanmasında ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarından uzman eleman çalıştırabilir.” hükmünü
düzenlemektedir.
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“Bazı ülkelerde düzenleyici kurumlar sektörde rekabetin artırılması ve sektöre
ilişkin
özel
rekabet
kurallarının
oluşturulması
ve
uygulanması
ile
görevlendirilirken, bazı ülkelerde rekabet kurumları istisnasız tüm sektörlerde
rekabetin korunması görevini yerine getirmektedir.”

Sıvılaştırılmış petrol gazları sektörünün, gerek stratejik

- Özelleştirmelere izin vermek,

önemi bulunmasından gerekse ülkemizin en büyük sorunlarından biri olarak kabul edilen enflasyon oranı üzerinde olarak sayılabilir.
etkileri olmasından dolayı, rekabet açısından özel yaklaşım
gerektiren bir sektör olduğu söylenebilir.
LPG Sektöründe EPDK-Rekabet Kurumu Đlişkileri
Düzenleyici

kurumlarla

rekabet

kurumları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ nun (EPDK),
LPG sektöründe rekabetin tesisine ilişkin görev ve yetkileri

arasında

ise esas olarak;
- LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti en-

sektörel rekabetin korunması hususundaki görev paylaşı- gelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya
mı, her zaman için tartışmalı bir konu olmuştur. Bazı ülke- bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlerde düzenleyici kurumlar sektörde rekabetin artırılması laşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkive sektöre ilişkin özel rekabet kurallarının oluşturulması ve ler oluşturması halinde,
uygulanması ile görevlendirilirken, bazı ülkelerde rekabet
kurumları istisnasız tüm sektörlerde rekabetin korunması

- Gerekli işlemlerin başlatılması,

görevini yerine getirmektedir. Ancak genel itibariyle, reka-

- Her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin
bet kurumları ile düzenleyici kurumlar arasında nasıl bir her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulangörev paylaşımı yapılacağı hususu her ülkenin kendine mak için taban ve/veya tavan fiyat tespiti ve gerekli tedözgü hukuki altyapı ve geçmiş düzenleme tecrübeleri göz birlerin alınması, olarak belirtilmiştir.
önüne alınarak saptanmaktadır.
Đlgili mevzuattan da anlaşıldığı üzere, sıvılaştırılmış petrol
Rekabet Kurumunun başlıca görev ve yetkileri, 4054 sayılı gazları piyasasında rekabetin tesisi ve korunması husuKanunda;
sunda sektörel düzenleyici kurum olan EPDK ile rekabet
- Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan
veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da

otoritesi olan Rekabet Kurumu arasındaki görev paylaşımı
çok açık değildir.

kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran 5307 sayılı Kanun EPDK’ya, rekabet ihlallerinin mevcudiyahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası yeti halinde, gerekli işlemlerin başlatılması ve her seferinanlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu de iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında,
tür karar ve eylemleri ile hakim durumun kötüye kulla- bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/
nılması eylemleri hakkında, başvuru üzerine veya resen veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınması
inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; bu Kanunda yetkisini vermiştir. Ancak EPDK’nın bu yetkiyi kullanabildüzenlenen hükümlerin ihlal edildiğinin tespit edilmesi mesi için rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amaüzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri cını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek
alıp bundan sorumlu olanlara idari para cezaları uygula- nitelikte anlaşma veya eylemlerin varlığı yetmemekte, bu
mak,

anlaşma ve eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluş- Belirli şartların varlığı halinde, ilgililerin muafiyet

taleplerini değerlendirerek, teşebbüsler arası anlaşma,
uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının 4’ üncü
madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına
karar vererek muafiyet belgesi vermek,

turması da gerekmektedir. Rekabet düzenini bozucu eylemlerden biri olan hakim durumun kötüye kullanılmasının
tespiti halinde EPDK’ nın bu yetkiyi kullanıp kullanamayacağı ise düzenlenmemiştir. Piyasa düzenini bozucu etkilerin tespiti halinde EPDK gerekli işlemleri başlatmaya yetkili
olup, bu gerekli işlemlerin neler olduğu hususunda Kanun-

- Đlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvu- da yine açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu
rusu üzerine Kurul, bir anlaşmanın, kararın, eylemin veya ihlallere ilişkin idari, hukuki ve cezai işlemler bu kapsamda
birleşme ve devralmanın Kanunun 4, 6 ve 7’ nci maddele- değerlendirilebilir. EPDK gerekli işlemleri başlatmanın yanı
rine aykırı olmadığını gösteren bir menfî tespit belgesi sıra piyasa düzenini bozucu etkileri bertaraf etmeye yönelik gerekli tüm tedbirleri almaya da yetkilidir. Bu tedbirler
vermek,
somut olaya göre Kurul tarafından saptanacaktır. EPDK’
- Birleşme ve devralmalara izin vermek,

nın buradaki en önemli yetkisi ise, rekabeti engelleme,

Enerji Piyasası

22

Bülteni

Haziran 2009 * Sayı : 4

bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde her
seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespit etmektir. Serbest piyasaya
müdahale anlamını taşıyacak bu yetkinin kullanımı azami
2 aylık sürelerle kısıtlanmıştır, ancak birden fazla kez tespit edilmesine bir engel yoktur. EPDK tarafından alınan
tüm bu tedbirlerin uygulanmasının engellenmesi, hatta
engellenmeye teşebbüs dahi edilmesi, 5307 sayılı Kanunda ağır kusur sayılarak idari para cezası yaptırımına tabi
kılınmıştır. Rekabet Kurumunun rekabet ihlallerinin saptanması durumunda bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespit etmek yetkisi
bulunmamaktadır.

-

Teşebbüsler

bakımından

istikrarsızlığa

ve

belirsizliğe,
- Piyasada aşırı müdahaleye yol açabilecektir.1
Bu noktada, rekabet kurumlarının, rekabet konusunda,
düzenleyici kurumlara nazaran daha fazla uzmanlık ve
tecrübe birikimine sahip oldukları düşünülebilir. Ancak;
Rekabet Kurumunun rekabet ile ilgili sorunlara müdahalesi, özelleştirmeler için görüş bildirme ve birleşme ve devralmalara izin verilmesi gibi durumlar dışında, bir ihlalin
ortaya çıkmasından sonra (ex-post) olmaktadır. Rekabet
Kurumu, rekabet ihlaline ilişkin şikayet veya ihbarlar doğrultusunda veya resen harekete geçerek ön araştırma ve
soruşturmaya başlar. Bu ön araştırma ve soruşturma süreleri mevzuatta belirlenmiş olup, bir soruşturmanın sonuçlandırılması uygulamada ortalama bir yıl sürmektedir.

Sektöre ilişkin muafiyet ve menfi tespit belgesinin verilme- Bu açıdan bakıldığında özellikle enerji sektörü gibi hızla
si, devralma, birleşme ve özelleştirmelere izin verme hu- gelişen ve değişen dinamik bir sektörde Rekabet Kurumususunda yetki ise Rekabet Kurumundadır. Ayrıca 5307 nun ex-post müdahalesinin gereğinden yavaş kalma riski
sayılı Kanunda aksi bir düzenleme bulunmadığından, Re- mevcuttur. Bu açıdan bakıldığında, EPDK’nın sektörde rekabet Kurumu LPG sektörüne ilişkin rekabet ihlallerinde kabet ve düzenleme kurallarını önceden belirleyerek bunkendini yetkili görmeye devam etmekte ve soruşturma lara uyulup uyulmadığının sürekli olarak denetlenmesi
2
raporlarını karara bağlamaktadır. 4054 ve 5307 sayılı Ka- görevi ex-ante niteliktedir.

nunlarının ilgili maddeleri incelendiğinde ise, birbirleriyle
çakışan ve çelişen hükümlerin bulunduğu görülebilecektir.
Ancak özellikle rekabet ihlallerinin içeriği, tespiti ve uygulanacak yaptırımlar açısından düzenlemelerde farklılıklar
vardır. Piyasada sektöre ilişkin rekabetin sağlanması yetkisinin bir sektörel düzenleyici kurul ile rekabet kurumu tarafından eş zamanlı olarak kullanılması;

Rekabet kurumları ile düzenleyici kurumların nihai hedefleri ortak olmakla birlikte görevlerinin nitelikleri ve piyasaya ilişkin mekanizmaları farklıdır. Ancak, ortak nihai hedef
olan ekonomik etkinliğin sağlanması doğrultusunda sektörlerin daha sağlıklı, daha az masraflı ve daha etkin bir
şekilde düzenlenmesi için bu kurumlar arasında sıkı işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda EPDK ile

- Rekabet mevzuatının yorumlanmasında ve uygu- Rekabet Kurumu arasında, özellikle 5307 sayılı Kanununun
11’ inci maddesinin ruhuna uygun olarak, bir koordinasyon
lanmasında çelişkili sonuçlara,
ve işbölümü mekanizmasının tesis edilmesi sektördeki
-

Aynı

fiile

yönelik

farklı

veya

mükerrer teşebbüsler açısından bir güvence oluşturacaktır.

yaptırımlara,
- Zaman ve kaynak israfına,

EPDK’nın rekabet konusundaki en önemli yetkisi, rekabeti engelleme, bozma
veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek
nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması
halinde bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan
fiyat tespit etmektir. Rekabet Kurumunun böyle bir yetkisi bulunmamaktadır.

1
2

Rekabet Kurumu 3.Yıllık Rapor, sy. 60
Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon ve Rekabet, Özge Đçöz, Ankara, 2003, sy. 60
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Düzenleme Ve Rekabet Ekseninde Dağıtıcılar Arası
Akaryakıt Ticareti
Berkan ACAR

2

0/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun (Kanun) Faaliyetlerin Kısıtlanması
başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan
“...Dağıtıcılar

arası

akaryakıt

ticareti

Kurulun iznine bağlıdır.” hükmü ile dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) iznine
bağlanarak dağıtıcılar arasında yapılacak
söz konusu ticarete ilişkin bir kısıtlama
getirilmiştir.
Kanun’a yönelik Hükümet’in tasarısı ve
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu
beraber incelendiğinde, Hükümet tarafından teklif edilen metinde yer almayan
söz konusu Kanun hükmünün sonradan
Komisyon tarafından ilave edildiği anlaşılmaktadır. Komis- süre için ilk defa dağıtım şirketlerine izin verilmesine ara
yonun bu hükme ilişkin gerekçesi ise “…disiplinsizlik ile verilmiş olması, dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretinin usul
haksız rekabeti önlemek…” olarak belirtilmiştir. 1
ve esasları hakkında uygulama değişikliğine gidileceğinin
Söz konusu Kanun hükmü başlangıçta hiçbir sınırlamaya
tabi tutulmadan bildirime tabi bir şekilde genel izin verilmesi şeklinde uygulamaya konmuştur. Nitekim 2005 yılından itibaren 01/04/2006 tarihine kadar ara verilmeksizin
ve çoğu üçer aylık dönemler için alınan 5 Kurul kararıyla
dağıtım şirketlerine miktar, yer, tarih ve depo bilgilerini
EPDK’ya (Kurum) bildirmeleri kaydıyla dağıtıcılar arası
akaryakıt ticaretine izin verilmesine karar verilmiştir. Bu
süreçte hem temin yapan şirketler hem de satış yapan
şirketler ticaretini yapmayı planladıkları akaryakıta ilişkin
bilgileri ayrı ayrı Kuruma ibraz etmiştir.
Diğer taraftan; 2005 yılı içerisinde, dağıtım şirketleri
5.070.296 ton akaryakıt için satış bildiriminde bulunmuşken, 4.054.257 ton akaryakıt için temin bildiriminde bulunmuşlardır.2 Kuruma bildirilen miktarlar arasındaki çok yüksek fark dikkate alındığında, şirketlerin ciddi miktarda
akaryakıt için birbirlerinden habersiz bir şekilde bildirimde
bulunduğu anlaşılmaktadır. Uygulamada yaşanan bu durum ise ilgili Kanun hükmünün gerekçesi ile çelişen bir sektör yapısı ortaya koymuştur.

bir işareti olarak değerlendirilebilir. Nitekim, 04/04/2006
tarihli ve 710 sayılı Kurul kararı ile, dağıtıcı lisansı sahiplerine 31/05/2006 tarihine kadar önceden olduğu şekilde
genel izin verilmekle beraber; yaklaşık bir hafta sonra tüm
dağıtım şirketlerine yazılan bir yazı ile, hazırlanan Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaretine Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Karar

Taslağı’na yönelik

dağıtım şirketlerinden,

PETDER, ADER, AKADER ve TÜPRAŞ’tan görüşleri istenmiştir. Söz konusu piyasa aktörlerinden gelen görüşlerin derlendiği anlaşılan bu hazırlık sürecinde, 26/05/2006 tarih ve
767/173

sayılı

Kurul

kararı

ile

dağıtım

şirketlerine

30/06/2006 tarihine kadar tekrar genel izin verilmiştir.
Daha sonra, Karar taslağı ve piyasa aktörlerinden gelen
görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, 19/06/2006 tarihinde Kurul tarafından 796 sayılı Dağıtıcılar Arası Akaryakıt
Ticaretine Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar)
kabul edilmiştir. Karar’da yürürlük tarihi 01/07/2006 olarak
belirtilmiş; ancak 29/06/2006 tarih ve 813 sayılı Kurul Kararıyla yürürlük tarihi 01/08/2006 olarak değiştirilmiş ve
söz konusu tarihe kadar dağıtım şirketlerine tekrar genel
izin verilmiştir. Böylece, yürürlüğe girmeden önce yeni

Bununla beraber; 01/04/2006 tarihinden itibaren 3 günlük uygulamanın iyi anlaşılabilmesini teminen, dağıtım şirketlerine ek süre verilmiştir. Ayrıca, 20/07/2006 tarihinde yapı-

1

Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu,

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss288m.htm, 28/05/2009.
2

2005-2006 Petrol Piyasası Sektör Raporu, s. 35.
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lan ikinci değişiklik ile, yürürlüğe girmesinden önce Karar’- tarihinde ise “il” kısıtlamasının Đstanbul ilinde Anadolu ve
daki son düzeltmeler de yapılmıştır.

Avrupa yakası olarak ayrı ayrı değerlendirilmesi hususu
kabul edilmiştir.

Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihteki haline bakıldığında;
özetle,

13/12/2007 tarihli ve 1419 sayılı Kurul kararında 2008 yılı

izin bedelinin 10.000 YTL olarak belirlenmesi nedeniyle,
Dağıtım şirketlerinin üçer aylık dönemler için karşılıklı ola- bedelin hangi usul ve esaslara göre alınacağının açıklığa
rak imzaladıkları başvuru formlarının akaryakıt alımı yapan kavuşturulması gerekmiştir. Bu çerçevede; Karar’da yapışirketler tarafından Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının lan 31/12/2007 tarihli değişiklik ile, bedelin izin başvuru
ilk 5 günü içerisinde temin gerekçesi veya varsa müc- formu başına, formu imzalayan her iki şirket tarafından
bir sebep beyanını içeren bir yazı ekinde Kuruma ibraz ödeneceği hususu ve kabul edilmiştir. Bu arada, başvuruedilmesi,

daki “5 iş günü içerisinde” ibaresi de “onbeşinci gününe

01/01/2007 tarihinden itibaren aynı bölgede (il ve komşu

kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

iller) depolama tesisi olan şirketlerin birbirlerine akaryakıt 25/03/2008 tarihli ve 1550 sayılı Kurul kararı ile, aynı ilde
teminine yönelik izin başvurusunda bulunamayacağı,
depolama tesisi bulunan şirketlere yönelik kısıtlamada
Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Üç Aylık Gerçekleşme
Raporunun (Rapor) Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının

havaalanlarındaki depolama tesisleri için istisna getirilmiştir.

ilk on beş günü içinde ibraz edilmemesi halinde yeni dö- Özetle, dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretinin ilgili Kanun
nemde izin verilmeyeceği,
hükmünün gerekçesine daha uygun olarak düzenlenmesi
Dağıtıcı lisansı sahibinin dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti
kapsamında yapacağı akaryakıt temini ve satışı talebine
konu olan yıllık akaryakıt miktarı toplamı, bir önceki yıl
toplam yurt içi beyaz ürün satış miktarının (dönem içinde
lisans alan dağıtıcıların ise Kuruma beyan edilen yurt içi
beyaz ürün satışı projeksiyonunda belirtilen miktarın) %
50’sinden fazla olamayacağı (01/01/2007 tarihine kadar
%25’inden fazla olamayacağı),
Đlgili mevzuat dahilinde usulüne uygun şekilde yapıldığı
tespit edilen

dağıtıcılar arası akaryakıt ticaret izni

başvurularının Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılacağı ve izin kararında izne konu akaryakıtın türü-

amacıyla alınan Karar yaklaşık üç yıl süreyle uygulanmıştır. Bu süreçte, sektörün talepleri doğrultusunda izin prosedürünü kolaylaştırmaya yönelik çeşitli değişiklikler yapılmakla beraber, 2008 yılında izin için bedel alınmasına da
başlanmıştır. Ancak, verilen izinler ile gerçekleşmeler arasında ciddi farklar bulunmasının, ciddi başvuruların işleme
konulmasını teminen izin bedeli uygulamasında etkili olmuş olabileceği değerlendirilmektedir.
Bununla beraber, EPDK ve sektör arasındaki toplantılarda,
rekabetin daha iyi sağlanabilmesi gerekçesiyle dağıtıcılar
arası ticarete yönelik sınırlamaların kaldırılması ya da en
azından azaltılması sık sık gündeme gelmiştir.

ne, miktarına, akaryakıt ikmalinin yapılacağı tesise ve Bu çerçevede, son olarak alınan 22/04/2009 tarih ve
döneme ilişkin bilgilerin yer alacağı, Ticarete izin verilme- 2073 sayılı Kurul kararı uyarınca; 796 sayılı Kurul kararı
den önce veya verilen iznin kapsamı dışında dağıtıcılar 01/07/2009 tarihinden itibaren tamamen yürürlükten
arası akaryakıt ticareti yapılamayacağı
kalkmakta olup, 01/07/2009 ve 31/12/2009 tarihleri aragibi hükümler ile dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin
usul ve esaslar belirlenmiştir.

sında; tüm dağıtıcı lisansı sahiplerine sadece satış talebinde bulunan şirketin bir kez bedel ödemesi ve yapılan satış
talebi bildirimine uymaları kaydıyla akaryakıt ticaret izni

Karar’ın yürürlüğe girmesinin akabinde 17/08/2006 tari- verilmiştir. Ayrıca, 2073 sayılı karar alındığı tarihte, rapohinde yapılan bir değişiklik ile beraber, beyaz ürün satışı runu geç ibraz edenlere yeni dönemde izin verilemeyeceolarak takvim yılını tamamlayan şirketler için bir önceki ğini düzenleyen Karar’ın 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası da
yürürlükten kaldırılmıştır.
takvim yılı satışlarının dikkate alınması esas alınmıştır.
22/03/2007 tarihinde yapılan kapsamlı değişiklikte ise; Yeni uygulamada; akaryakıt satışı yapacak olan dağıtım
başvurudaki “5 gün” ibaresi “5 iş günü” olarak değiştiril- şirketleri sadece bir kez bedel yatırmalarının akabinde,
mesi, Rapor’un dönem sonundaki ay içerisinde sunulması tüm taleplerini Kuruma “Oluşuma Bağlı Bildirim” olarak
(bir döneme mahsus geç ibraz edenlere izin verilebilmesi) ibraz etmeleri halinde anında uygulamaya koyabileceklerve “bölge” kısıtlamasının “il” kısıtlamasına indirgenmesi dir. Söz konusu dağıtım şirketleri ayrıntılı satış gerçekleşgibi bir takım kolaylıklar getirilmiş ve Karar’da kullanılan melerini ise müteakip ay içerisinde “Aylık Bildirim” olarak
dil daha açıklayıcı ifadeler ile değiştirilmiştir. 20/6/2007 yapacaklardır. Kısacası, önceki uygulamada üç aylık olarak

3

Satıcı şirketler de imzaladıkları bu anlaşmalara göre bildirim yapacaklar, ancak anlaşmalar Kurum istemediği müddetçe Kuruma ibraz edilmeyecektir.
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verilen ve önceden şirketlerin (hem alıcı hem de satıcı) kararındaki sınırlamaların da dağıtım şirketlerini ithalata ve
karşılıklı olarak onayladığı, “miktar” ve “il” gibi kısıtlamala- yeni depolama tesisleri inşa etmeye yönlendirme gibi amaç
ra uyulması gereken, başvuru formlarının yerine, hiçbir taşıdığı değerlendirilebilir. Ancak, piyasaya yeni giren dağısayısal ve bölgesel kısıtlama olmayan anlık olarak ibraz tım şirketlerinin, denetim güvenliği açısından elzem olan
edilecek satış talebi bildirimi getirilmiş, gerçekleşme rapor- yüksek ulusal marker teminatlarını karşılamada zorlanmaları da aylık bildirim haline dönüştürülmüştür.

ları bu şirketlere özellikle rafinericiye uzak bölgelerde diğer
dağıtıcılardan akaryakıt temini dışında bir imkan bırakma-

Diğer taraftan; anılan dönemde, diğer dağıtım şirketlerin- maktadır. Ayrıca, ithalat yeteneği yüksek olan büyük ölçekden akaryakıt temininde bulunacak şirketlerin akaryakıt li dağıtım şirketlerinin antrepolarda millileşmemiş akaryakısatışı yapacak dağıtım şirketleri ile yazılı olarak anlaşmaları tı serbest olarak birbirlerine satabilmeleri de, ithalat yeteve bu anlaşmalarına3 uygun davranmaları dışında başka neği az olan küçük ölçekli şirketler açısından bir dezavantaj
hiçbir şey yapmalarına gerek bulunmayacaktır. Yeni siste- olarak görülebilir.
min tamamen satıcı şirketlerin bildirimlerine bağlı yürütülmesinin bürokrasiyi azaltacak bir etki göstereceği değer- Bu bağlamda, rafinerici akaryakıtına alternatif sağlayan
lendirilmektedir.

ithal edilen akaryakıtın piyasada yaygınlaşması için dağıtı-

cılar arası ticaretin serbestleştirilmesinde yarar görülmekBununla beraber, yeni uygulamanın rekabet ve fiyata olası tedir. Tabii ki bu yararın sağlanabilmesi için, rafineri çıkış
etkilerinin de değerlendirilmesinde fayda görülmektedir:
fiyatından ucuza mal edilen akaryakıtın hedeflenen rekabet
Bilindiği üzere, dağıtım şirketleri piyasaya sundukları akaryakıtı rafinericiden, ithalat yoluyla ya da diğer dağıtıcılardan temin edebilmektedir. Ülkemizde rafinericinin tekel
olması fiyat konusunda baskın olmasını sağlamaktadır.
Rafinericiden alınan akaryakıta alternatif tek arz imkanı ise

ortamı çerçevesinde görece düşük fiyatlar ile piyasaya sunulması

büyük

önem

arz

edecektir.

Bu

nedenle,

01/07/2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni uygulamanın dağıtım şirketlerince iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

dağıtıcılar tarafından ithal edilen akaryakıttır. Bu nedenle,
mevcut düzende akaryakıt ithalatının teşviki arz çeşitliliği
açısından önem arz etmektedir. Nitekim 796 sayılı Kurul

ERRA Training Course;
Introduction to Energy
Regulation
13-17 July 2009
Budapest, Hungary

The prime objective of the course is to provide basic technical, economic and legal regulatory
skills that are needed to design and manage successful regulatory systems for the energy
industry. The course will have two tracks: one for regulators and another one for nonregulators. The two

tracks run

parallel

with

occasional

joint

classes and

exercises.

Tuition
ERRA Full Members

Euro 1,200+ 20% VAT

For more information:

ERRA Associate and Affiliate Members

Euro 1,400+ 20% VAT

http://www.erranet.org/Training/

Non-members

Euro 1,700+ 20% VAT

erSchool/2009/Course_Description

Non-regulators

Euro 2,200+ 20% VAT

Tuition fee includes accomodation for 5 nights, lunches and coffee breaks during the course.
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Enerji Piyasasına Yönelik Etkinlikler

Key issues to be addressed at China-Russia-Central Asia Oil and Gas Forum
2009 include:
• Chinese, Russian and central Asian oil and gas markets review and outlook:
Import and export policies, market regulations, investments outlook and opportunities
•Doing business in tough times: Economy crisis and the implication for global energy
market
•Progress and perspectives of joint projects between China, Russia and central
Asian countries
•China, Russia and central Asia oil refining markets: Capacity distribution, products
quality, refining trends, refineries upgrade and expansion plans
•Global crude oil and petroleum products pricing trends and evolving trading
patterns
•Oil pricing in China, Russia and central Asia
•Cross-border oil and gas export infrastructure and logistics: Developments of
ports infrastructure, the transport pipelines, storage facilities and the railway systems for
exporting oil and gas products to China
•Natural gas supply, demand, exporting and pricing: Potential gas supply from
Russia and central Asia, exporting rules and regulations, natural gas pricing
mechanisms

Bu sayfada yer almasını istediğiniz etkinlik duyurularınız için
bulten@enerjiuzmanlari.org adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
Enerji Piyasası
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KEYKEY-THEMES OF THE
WFER IV ĐNCLUDE:
• Security and reliability of supply through
competitive energy markets
• The role of regulators for a market
response to
Climate Change
• The role of regulators in ensuring
competitiveness and affordability of energy
supply
• Issues of relevance to the independence,
powers, responsibilities and best practices
of Regulators.

The event will be hosted by the Regulatory Authority for Energy of Greece (RAE) and is organised jointly by RAE in
coordination with the Council of European Energy Regulators (CEER) under the guidance of the WFER IV Steering
Committee formed by chairpersons of the world’s major regional regulators’ associations. These regional regulators’
associations are also active promoters of the Forum.
Regulator, Government officials, Industry representatives, Consumer associations, Academics, Consultants and Other
stakeholders all will convene to discuss energy and regulatory developments and challenges.

Florence School of Regulation
Summer School on Regulation of
Energy Utilities
TRAINING COURSE FOR ENERGY REGULATORY INSTITUTIONS &
ENERGY COMPANIES
22-26 June 2009, Florence, ITALY
The FSR Summer School on Regulation of Energy Utilities is designed to develop a sound
knowledge

of

companies and

regulatory
for

principles

those who work

for

professional

regulators

in close cooperation with

and

staff

regulators or

of

energy

regulatory

decisions, but also for those who may decide to become professional regulators.
The application deadline is Friday May 22nd, 2009. We will not consider applications
after this deadline. You can only apply by filling the on-line application form http://
www.rscas.org/fsrform.asp
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ENERJĐ PĐYASASI
BÜLTENĐ
Dernek çalışmaları hakkında bilgi almak veya
dernek tarafından çıkartılacak
akademik dergi ve elektronik bültenlere ulaşmak isteyenler,
www.enerjiuzmanlari.org ve www.dergienerji.org
web sitelerini kullanabilirler.
Ayrıca, yazılarının Bülten’imizde yayımlanmasını isteyen yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını
bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.

Enerji Piyasası Bülteni ENERJĐ UZMANLARI DERNEĞĐ'nin aylık yayınıdır.
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