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Bu bültende yer alan yazıla-

rın 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 üreti-

mi olup dergi içeriğinin Fikir 

Eserleri yasası gereğince 

izinsiz kullanılması yasaktır. 

Yazı içerikleri, dergi ve yazar 

ismi kaynak gösterilerek 

kullanılabilir.  

Derneğimizin değerli üyeleri ve enerji piyasasının değerli 
katılımcıları; 

Bir Enerji Piyasası Bülteni ile daha sizlere merhaba diyoruz. Sıcak havaların ve 

tatil havasına girmiş olmanın getirdiği olumsuz koşullara rağmen, değerli enerji 

uzmanlarının güncel ve genel konularda enerji piyasasını bilgilendirdikleri yazıları 

ve güncel haberleri sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Coğrafi konumu itibariyle tüm dünyanın, özellikle enerji alanında stratejik önemini 

bildiği ülkemizin, enerji alanındaki konumunu pekiştiren anlaşmalar imzaladığı 

tarihi dönemeçte, insan kaynağına önem ve değer veren yaklaşımlarla 

güçleneceği açıktır.    

Dünyanın ve ülkemizin sürekli gündem maddesi olan enerji alanında, çağımızın 

bilgi toplumu anlayışı içerisinde, spesifik konuları paylaşım esası çerçevesinde 

irdeleyen bültenimizin, önemli bir misyonu yerine getirdiği inancındayız. Bu vesile 

ile, bültenimize ilişkin olarak bugüne kadar aldığımız geri bildirimlerden ve elde 

edilen sonuçtan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz. 

Bu sayımızda; “Uzun dönemli gaz alım satım sözleşmelerinde miktar”, “Rekabetçi 

elektrik piyasalarında vadeli işlemler-iii”, “Avrupa Birliği 3. enerji paketi”, “Enerji 

piyasasında bağımsız dış denetim”, “Doğal gazın faturalandırılması”, “Benzin ve 

motorin kalitesinin denetimi akaryakıt kalitesi izleme sistemleri-AKİS”, “Elektrik 

piyasasında kısıt yönetimi-ii”, “4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde 

para yaptırımları”,  “Doğal gaz piyasasında abone bağlantı bedeli” başlıklı yazılar 

ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir bilgi notu yer almaktadır. 

Bildiğiniz gibi, bültenimizin sayılarına www.enerjiuzmanlari.org adresi üzerinden 

ulaşılabilmektedir. Görüş, öneri ve eleştirileriniz ile bültenimizin geliştirilmesine 

katkı yapmanızı ve yazılarınız ile bilgi deryasında paylaşım adacıkları 

oluşturmanızı ümit diyoruz. 

İlgi ve desteğiniz için teşekkür ediyor ve devamını diliyoruz. Gelecek sayılarda 

buluşmak dileğiyle... 

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

çıkartılan düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendiril-

diği, sektördeki gelişmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uzman görüşlerinin yer aldığı 

süreli bir yayın olarak oluşturulmuştur. Enerji piyasalarının bilgi dağarcığına katkıda bu-

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

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

rübelerini paylaşabilme fırsatını da yakalamış olacaklardır. 

Enerji Piyasası Bülteni’ne gönderilecek yazılar, 1000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlan-

malı, herhangi bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer 

verilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ya-

zarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine göndere-

bilirler.  

Editör’den... 

Enerji Piyasası Bülteni’ne Yazı Göndermek için... 
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• Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 

aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi ve aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 

değiştirilmiştir. 

 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2006 tarih ve 753/120 sayılı Karar eki olan Petrol 

Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları Bölüm 1- “BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ” 

tablosundaki (8) numaralı dipnotun (“İmar Kanunu hükümlerine göre imar planına “Akaryakıt 

İstasyonu” alanı olarak işlenmiş veya geçerli inşaat ruhsatı veya yapı kullanım ruhsatı olan yerler 

için, kişilerin yapacakları başvurularda aranmaz.” ifadesinin) kaldırılmasına, 09/07/2009 tarihli 

2168/20 sayılı Kurul Kararı ile karar verilmiştir. 

 

• 09/07/2009 tarihli 2168/18 sayılı Kurul Kararı ile; 01/07/2009 tarihli ve 27275 sayılı Resmi Ga-

zetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bulunan akar-

yakıt depolama, petrol boru hattı, iskele ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz 

ulaşımına yönelik diğer üst ve alt yapı tesislerine sahip olan ve halen Kurumumuz ilgili mevzuatı 

gereği rafinerici / dağıtıcı (alt başlıkta depolama tesisi bulunan)/ depolama / ihrakiye / madeni 

yağ / işleme ve iletim lisansına sahip gerçek veya tüzel kişilere, lisansları kapsamında yer alan 

kıyı tesislerine ait İşletme İzin Belgesini veya Geçici İşletme İzin belgesini ibraz etme yükümlülü-

ğünün yerine getirilebilmesini teminen, bahse konu yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin (b) 

bendinde yer alan hüküm gereği, 01/07/2010 tarihine kadar süre verilmesine karar verilmiştir. 

 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Karar eki olan ve 

30/04/2009 tarih ve 2081 sayılı Kurul Kararı ile düzenlenerek “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları Bölüm 1-“BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ” 

tablosundaki (3) numaralı dipnotunda yer alan “01/01/2005 tarihinden önce; İmar Kanunu hü-

kümlerine göre imar planına “LPG Otogaz İstasyonu” alanı olarak işlenmiş veya geçerli inşaat 

ruhsatı veya yapı kullanım ruhsatı olan yerler için, kişilerin yapacakları başvurularda aranmaz.” 

hükmünün kaldırılmasına 30/07/2009 tarihli ve 2194 sayılı Kurul Kararı ile karar verilmiştir. 

 

• 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal 

Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak, 

‘dağıtım şirketlerinin kesin teminatının iadesine esas olmak üzere ihale şartnameleri kapsamında 

Güncel Mevzuat Değişiklikleri 

Aşağıda yer alan duyuruların detaylarına www.epdk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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5 yıllık yatırım yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin ilgili mevzuat, ihale şartnamesi ve 

dağıtım lisansı kapsamında incelenerek tespit edilmesi’ çalışmalarının yükümlülük sahibi dağıtım 

şirketince Kurum tarafından yetkilendirilecek sertifika sahibi firmalara yaptırılması ve bu firmalar 

tarafından hazırlanacak raporların Kurum’a sunulması kararlaştırılmıştır. 

 

• 09/07/2009 tarihli 2164 sayılı Kurul Kararı ile TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol 

birim hizmet bedelinin 2009 yılı üçüncü çeyreği için 0,84 TL/MWh olarak onaylanmasına karar ve-

rilmiştir. 

 

• Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerin obilge@epdk.org.tr  adresine e-posta olarak ve Kurum 

adresine yazılı olarak  17/08/2009 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. 

 

• Doğal Gaz Piyasasında 2010 Yılı Tarifelerine Esas Oluşturacak Tablolar 21/07/2009 tarihinde 

http://www.epdk.gov.tr/yeni.html adresinde ilan edilmiştir. 

 

• Bilindiği üzere rüzgâr başvuruları “Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlen-

dirmesi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) esasları çerçevesinde değerlendirilmek üzere Elektrik 

işleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne (EİE) gönderilmiştir.  

 

− EİE’den alınan 30/07/2009 tarihli ve 1340 sayılı yazıda ön incelemesi yapılan başvurular-

dan 299 adedinin santral sahası bildirimlerinin Yönetmeliğe uygun olmadığı bildirilerek, 

söz konusu projelerin Yönetmelik esaslarına göre bir kereye mahsus olmak üzere düzelti-

lerek Ağustos 2009 sonuna kadar Genel Müdürlüklerine gönderilmesi istenilmiştir. 

 

− Bu hususun yerine getirilebilmesini ve işlemlerin hızlandırılmasını teminen, http://

www.epdk.gov.tr/duyuru/elektrik/acil/resduyuru/res05082009/resduyuru05082009.html 

adresinde yer alan EİE yazısında Hatalı Santral Sahası Bildiriminde bulunan projelerin baş-

vuru numaraları ve hata nedeni ile santral sahası bilgilerinin gönderileceği format sunul-

maktadır. 

 

− İlgili tüzel kişilerin düzeltilmiş santral sahası bilgilerini EİE yazısında yer alan formatta 2 

(iki) nüsha halinde ve CD’ye kaydedilmiş olarak EİE Genel Müdürlüğüne gönderilmek üze-

re EPDK’ya ivedilikle sunmaları gerekmektedir. 
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T ürkiye ve dört AB ülkesi, Pazartesi 

günü (13 Temmuz) Avrupa'nın Rus 

doğal gazına bağımlılığını azaltacak 

bir boru hattına ev sahipliği yapma konusunda 

resmen anlaştı. Türkiye, Avusturya, Bulgaris-

tan, Romanya ve Macaristan başbakanları, 

Avrupa'yı Orta Asya ve Orta Doğu'daki doğal 

gaz kaynaklarına bağlayacak anlaşmayı imza-

ladı. Nabucco projesi Avrupa'nın Rus gazına 

bağımlılığını tümüyle ortadan kaldırmasa da 

(hatta 31 milyar metre küplük kapasitenin 

tam olarak kullanılabilmesi için Rusya'dan alım 

yapılması gerekebilir), bölgedeki enerji kay-

naklarının çeşitlendirilmesini hedefliyor. 

 

Pazartesi günü İran, Mısır ve Suriye ise birer 

açıklama yaparak boru hattına kendi kaynak-

larıyla katkıda bulunmaya hazır olduğunu bil-

dirdi. Benzer bir açıklama Cuma günü Türkmenistan tarafından yapılmıştı. Projeye katkı sağlaması en fazla beklenen ülke-

lerden Azerbaycan ise Nabucco'ya öncelik verdiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, "Nabucco, 

Türkiye, Güney Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'ya enerji güvenliği sağlayacak gerçek bir Avrupa projesidir" dedi. "Türkiye ve 

AB ortak bir amaç doğrultusunda, enerji kaynaklarının güvenliği ve çeşitlendirilmesi doğrultusunda birlikte hareket etti." 

 

Rusya Avrupa doğal gazının dörtte birinden fazlasını sağlıyor ve bunun yüzde 80'i Ukrayna'da bulunan boru hatlarından 

aktarılıyor. Doğal gaz ithalatında çeşitlenme ve Rusya doğal hazının bir kısmının Nabucco'ya kaydırılması, Avrupa'ya Ocak 

krizinin (Bir fiyat anlaşmazlığı nedeniyle Ukrayna'da geçen doğal gaz bir anda kesilmişti) yeniden yaşanmasına engel olma 

olanağı tanıyor. Bununla birlikte, Avrupa tüketiminin ancak yüzde 5'ini karşılayacak Nabucco'nun etkisinin gene de sınırlı 

olması bekleniyor. 

 

AB ile birlikte Nabucco projesine destek veren ABD, Rusya'nın projeye katılımına karşı olmadığını, ama İran'ın, Batı'yla iliş-

kileri iyileşene kadar proje dışında bırakılması gerektiği kanısında olduğunu bildirdi. Washington'dan yapılan açıklamada, 

boru hattının AB'ye yeni bir hayat kaynağı olacağı ve ABD'nin müttefiklerini güçlendireceği belirtildi. 

 

ABD'nin Avrasya enerji meselelerinden sorumlu özel temsilcisi Richard Morningstar ve ABD senatörü Dick Lugar, Rusya'nın 

muhtemelen projeye katılacağını söylediler. Lugar, "Rusya bir ortak olarak katılabilir. Enerji alanında Rusya'yla işbirliğini 

hedefliyoruz. Kazananın olmayacağı bir oyundan yana değiliz. Enerji konusunda Rusya'yla aramızdaki güveni geliştirmenin 

yollarını bulmamız gerekiyor" dedi. 

 

İran'ın Avrupa ve ABD'yle bağlarını geliştirene kadar proje dışında bırakılması gerektiğini belirten Morningstar ise, "İran'ın 

projeye katılması gerektiği kanısında değiliz" dedi. "Biz İran'a elimizi uzattık ve şu ana kadar olumlu bir yanıt almış değiliz." 

 

Morningstar, tartışmalı nükleer programı konusunda işbirliği yapması halinde İran'ın kazancının "enerji sektöründen fayda 

sağlamak olacağını" söyledi. 

 

Boru hattı Türkiye'yi sadece Orta Asya ve Orta Doğu ile Avrupa arasında alternatif bir enerji yolu haline getirmekle kalma-

yacak. Projenin, AB üyeliği konusunda gördüğü direnci aşma konusunda Türkiye'nin elini güçlendirmesi de bekleniyor. 

 

Barosso, "İlk doğal gazın ulaşmasıyla, ki uzmanlar bunun 2014'de gerçekleşebileceğini söylüyor, bu anlaşmanın AB ile Tür-

kiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatacağı inancındayım" dedi. "Doğal gaz boruları çelikten olsa da, Nabucco, 

halklarımız arasındaki ilişkilerin çimentosu olabilir. 

 

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise Katar'ın Türkiye'deki bir tesise sıvı doğal gaz gönderebileceğini ve burada 

gazın dönüştürülüp Nabucco boru hattı üzerinden Avrupa'ya aktarılabileceğini belirtti. 

 

(Bu haber Associated Press yazarları Selcan Hacaoğlu ve Suzan Fraser'ın 13 Temmuz tarihli haberinden ve http://

www.newsweek.com.tr ‘den derlenmiştir.) 
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11/10/1926 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi ile, Kayseri ve çevresindeki yerleşim birimlerinin elektrik enerjisi 

üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti hizmetlerini yapmak üzere 50 yıl süre ile imtiyaz tanınmış olan Kayseri ve Civarı Elekt-

rik Türk Anonim Şirketinin elektrik işletmeleri, imtiyaz süresinin dolması ile birlikte, 15/07/1970 tarihli ve 1312 sayılı Tür-

kiye Elektrik Kurumu Kanununun 6. maddesi ve 09/09/1982 tarihli ve 2075 sayılı Kanun gereği, ülke genelinde belediye 

ve köylerle bunların birliklerinin ve diğer müessese ve kuruluşların olduğu gibi,  Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiştir. 

04/12/1984 tarihli 3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticare-

ti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun”  ile elektrik sektörünün özelleştirmeye açılması süreci başlamıştır. Söz konusu 

Kanun kapsamında, Kanunda sözü edilen hizmetleri 50 yılı aşkın bir süredir başarı ile yürütmüş olan Şirketin görevli şirket 

olarak yapmış olduğu başvurular ve talepleri uygun bulunmuş ve 27/11/1988 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile gerekli izin 

verilerek 12 Ocak 1989 tarihinde “Görev Verme Sözleşmesi” ile 8 Ocak 1990 tarihinde “İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi“ 

ve 9 Şubat 1990 tarihinde “Enerji Satış Anlaşması” imzalanarak 1 Mart 1990 tarihinde işletme hakkı Şirkete devredilmiş-

tir. 17/03/2004 tarihli ve 2004/3 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile dağıtım faaliyeti ülkemize özgü coğrafi yapı, 

işletme koşulları, enerji bilançosu, teknik/mali özellikler ve mevcut sözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreç dikkate 

alınarak, Türkiye genelinde en fazla 21 dağıtım bölgesi bazında yürütülmesi ön görülmüştür. Söz konusu YPK kararında 

Kayseri ili 18 inci bölge olarak tanımlanmıştır. 

Bugüne kadar, 4628 sayılı Kanunda ifade edildiği şekliyle mevcut sözleşmeler kapsamında faaliyet gösteren Şirket, 4628 

sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren lisanslama sürecini yakından takip etmiş ve Temmuz 2006 yılında görev 

verme sözleşmesinin imzalanmasını müteakip EPDK’ya lisans başvurusunda bulunmuştur. Şirketin başvurusu üzerine 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketin başvuruları değerlendirilerek, ilgili 

tüzel kişiliğe, 18 inci dağıtım bölgesinde dağıtım, perakende satış ve perakende satış hizmeti faaliyetleri yapmak üzere 

dağıtım ve perakende satış lisansı verilmesine ilişkin süreç EPDK tarafından başlatılmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rulunun 09/07/2009 tarihli ve 2174-1 ve 2174-2 sayılı Kararları ile; Şirkete, Kayseri İlinin tamamı ile Sivas İli, Gemerek 

İlçesine bağlı Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Arpaözü ve Sızır köyleri sınırları içinde kalan bölgede 15/07/2009 tarihinden itiba-

ren 30 (otuz) yıl süreyle elektrik dağıtım, perakende satış ve perakende satış hizmeti faaliyetleri göstermek üzere 4628 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca dağıtım ve perakende satış lisansları verilmiştir. Lisanslama sü-

recini tamamlanması ile birlikte, tarifesi düzenlemeye tabi bir faaliyet yürütmesi nedeniyle tarifeleri EPDK tarafından 

onaylanan Şirket, 15/07/2009 tarihinden itibaren ulusal tarifeleri uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca, Şirket ve bölgesindeki 

tüketiciler, 15/07/2009 tarihinden itibaren 4628 sayılı Kanunun getirdiği tüm haklardan faydalanabilecektir. 

Haberler 

15 Temmuz 2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tu-

tarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” gereğince tavan fiyat 

uygulamasına konu akaryakıt türlerinin ÖTV miktarları arttırılmış olup, söz konusu tarihten itibaren yapılacak ve ilan edile-

cek olan tavan fiyat hesaplamalarında yeni ÖTV miktarları geçerli olacaktır. ÖTV’li fiyatın KDV’sinin ödendiği de düşünüldü-

ğünde toplam vergi artışı aşağıdaki biçimde gerçekleşecektir: 

ÜRÜN 
Eski ÖTV Miktarı 

(TL/Lt) 
Yeni ÖTV Miktarı 

 (TL/Lt) 
ÖTV Artışı 

(TL/Lt) 
Toplam Vergi Artışı 

(TL/Lt) 

K. Benzin 95 Oktan 1,4915 1,6915 0,20 0,236 

Motorin 1,0045 1,1545 0,15 0,1770 

Kırsal Motorin 0,9345 1,0845 0,15 0,1770 
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1. Yaptırım Kavramı 

E PK’nın 11 inci maddesinin madde başlığı “Yaptırımlar 

ve yaptırımların uygulanmasında usul” olmasına 

karşın maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi “Kurul, 

piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere aşağıdaki yaptırım 

ve cezaları uygular” şeklindedir. Madde incelendiğinde de 

görüleceği üzere, ceza terimiyle kastedilenin idari para ceza-

sı olduğu; yaptırım terimiyle de lisans iptalinin kastedildiği 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla madde başlığı ile içerik arasında 

ya kelimelerin özensiz kullanımından kaynaklanan bir çelişki 

söz konusudur ya da madde başlığı madde içeriğini tam 

olarak karşılamamaktadır. Maddede düzenlenen idari para 

cezalarının her şeyden önce bir yaptırım türü olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda madde başlığının doğru olduğu 

ancak maddenin ilk cümlesinde özensiz bir dilin kullanıldığı 

gözlemlenmektedir. 

Kanun koyucu EPK’nın 11 inci maddesiyle, elektriğin yeterli, 

kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekil-

de tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamın-

da özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, 

mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi 

piyasasının oluşturulması amacını gerçekleştirirken uygula-

yacağı yaptırım türlerinin idari para cezası ve lisans iptali 

olduğunu belirtmektedir.  

11 inci maddenin başlığından da anlaşılacağı üzere lisans 

iptali ve idari para cezası öncelikle birer yaptırım türüdür. 

Yaptırım teriminin neyi ifade ettiğini belirtmeden yapılacak 

bir inceleme, eksik kalacaktır. Yaptırım, esas itibariyle kural-

lara uyulmasını sağlama amacı taşıyan ve kişiye, kuralı ihlal 

ettiğinde karşılık olarak öngörülen neticedir. Hukuk doktri-

ninde ve uygulamada yaptırım ve müeyyide kavramları eş 

anlamda kullanılmaktadır. Müeyyide kelimesi daha çok ceza 

hukuku alanında kullanılırken yaptırım kelimesi genellikle 

idare hukuku alanında kullanılmaktadır1. Müeyyide kelimesi 

ceza hukukunda da daha çok ceza kelimesiyle eş anlamlı 

kullanılmaktadır. 

Biz de müeyyide kelimesinin çoğunlukla ceza ile eş anlamda 

kullanıldığını, bu ifadenin idare hukuku alanında uygulanan 

yaptırımlar için de kullanılmasının yerinde olmadığını, zira 

idarenin uyguladığı yaptırımların ceza hukuku müeyyidele-

rinden gerek ortaya çıkışları, gerek yetki ve usul açısından 

gerekse sonuçları bakımından farklı özellikler taşıdığını, ida-

re hukuku alanında geçerli yaptırımlar için idari yaptırım 

kavramını kullanmayı uygun değerlendirdiğimizi belirterek 

bu ifadeye sadık kalmaya çalışacağız. Nitekim Viyana 14. 

Uluslararası Ceza Kongresinde idari yaptırımlar ve bu alan-

lardaki ihlalleri ifade etmekte kullanılan kavram ve terimle-

rin suç ve cezalardan ayırt edici olacak şekilde kendine özgü 

olması gerektiği açıkça belirtilmektedir. 

2. İdari Yaptırım ve Kabahat Kavramları 

Her hukuk dalının kendine özgü yaptırımları bulunmakla 

birlikte yaptırımları, hukuk dalları arasında yapılan sınıflan-

dırmayı da göz önünde bulundurarak kamu hukuku yaptı-

rımları ve özel hukuk yaptırımları olarak ikiye ayırabiliriz. 

Özel hukuk yaptırımları cebri icra, tazminat ve hükümsüzlük 

(yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlık) olarak sıralanabilir. 

İdari yaptırımların da içerisinde yer aldığı kamu hukuku yap-

tırımları ise ceza hukuku yaptırımları, anayasa hukuku yap-

tırımları, uluslararası hukuk yaptırımları ve idare hukuku 

yaptırımları (idari yaptırımlar) olarak sayılabilir2. 

Cezanın suçun karşılığı, idari yaptırımın ise kabahatin karşı-

lığı olduğunu3, bu konuda devletin bir takdir hakkı olduğunu 

belirtebiliriz. 

Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) suçları cürüm ve 

kabahat olarak ayırmakta ve kabahat karşılığında hafif ha-

pis, hafif cezayı nakdi ve muayyen bir meslek ve sanatın 

tatili icrası türünden cezaların verilebileceğini düzenlemekte-

dir. Örneğin 526 ncı madde de düzenlenen “salahiyettar 

mercilerin emirlerine itaatsizlik” kabahati nedeniyle üç ay-

dan altı aya kadar hafif hapis ve hafif para cezası verilir. 

Oysa 5237 sayılı TCK suç olmaktan çıkarma eğiliminin etki-

siyle kabahatlere yer vermemiş sadece cürümlere ilişkin 

hükümler getirmiştir4. Daha sonra çıkarılan Kabahatler Ka-

nunu (KK) ise adından da anlaşılacağı üzere sadece kaba-

hatlere özgü olarak hazırlanmış olup kabahatin; kanunun, 

karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksız-

lık olduğu belirtilmiştir. 

İdari yaptırımlar öteden beri idare tarafından uygulanmakla 

birlikte suç olmaktan çıkarma eğiliminin güçlenmesi ve dev-

letin izlenen liberal politikalar gereği ekonomik ve toplumsal 

alanda düzenleyici ve denetleyici rolünün genişlemesi neti-

cesinde kapsam olarak son yıllarda artış göstermiştir. İdari 

yaptırımın doktrin ve yargı kararlarında birçok tanımı bulun-

maktadır. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 23/10/1996 tarihli 

ve E. 1996/48, K.1996/41 sayılı kararında yer verilen tanı-

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) Çerçevesinde İdari 

Para Yaptırımları 
Hacı Yusuf ÇINAR 

1 “Ancak günümüzün ileri toplumlarındaki müeyyideler hukuki ve cezai olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.” Dönmezer-Erman, s.3; “İdare edilenleri idari kararlara 
kendiliğinden uymaya sevketmek için çeşitli idari müeyyideler öngörülmüştür.” Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, 3.Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005, 
s.324 
2 Ramazan Çağlayan, İdari Yaptırımlar Hukuku (Kabahatler Kanunu Yorumu), 1.Baskı, Asil Yayınları, Ankara, 2006, s.16-17; Yaptırım türlerine ilişkin olarak yazarın 
yaptığı ayrımdan faydalanılmıştır. Yazarın kullandığı müeyyide terimi yerine yaptırım terimine yer verilmiştir. 
3 KK Madde 2- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır. 
4 TCK “ suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adli para cezalarıdır.” hükmünü amir olan 45’inci maddesi ile kabahatleri kapsam dışında bırak-
mıştır. 765 sayılı TCK da yer alan bazı kabahatler 5237 sayılı TCK’da suç olarak düzenlenmiştir. Örnek olarak, gürültüye neden olma (m.183), kumar oynanması 
için yer ve imkan sağlama (m.228), dilencilik (m.229), sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi (m.280) 
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mın uygun bir tanım olduğu değerlendirilmektedir. Söz ko-

nusu kararda “Öğretide de kabul edildiği gibi idarenin, bir 

yargı kararına gerek olmaksızın yasaların açıkça verdiği bir 

yetkiye dayanarak İdare Hukukuna özgü yöntemlerle, doğ-

rudan doğruya bir işlemi ile uyguladığı yaptırımlarla, verdiği 

cezalara “idarî yaptırım” denilmektedir.” ifadelerine yer ve-

rilmiştir. 

3. EPK Çerçevesinde İdari Para Yaptırımına Neden 

Olan Kabahatler 

Elektrik piyasasında, idari para yaptırımı ve lisans iptali yap-

tırımlarına ilişkin temel madde EPK’nın ikinci bölümünde yer 

alan ve “Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul” 

başlıklı 11 inci maddedir. EPK’nın 11 inci maddesinin ilk hali 

5496 ve 5728 sayılı Kanunlarla değişikliğe uğramıştır. Konu-

muza ilişkin olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde 

(EPLY) de hükümler yer almakta olup yeri geldikçe bu hü-

kümlere de değinilecektir. İdari para yaptırımına neden olan 

kabahatleri aşağıdaki şekilde inceleyebiliriz. 

3.1 Bilgi-Belge İsteminin Yerine Getirilmemesi Ve 

Yerinde İncelemenin Engellenmesi 

Bağımsız İdari Otoritelerin (BİO) yetkileri sayılırken bu yet-

kilerden birinin de düzenleme ve izleme yetkisi olduğu belir-

tilmektedir. Aslında bu yetki aynı zamanda bir görevdir. Zira 

regülasyon yapılan piyasaya yasaların izin verdiği ölçüde 

müdahale edilebilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve dü-

zenlemelerin yapılabilmesi için bu yetkinin varlığı elzemdir. 

BİO’lar anılan yetki çerçevesinde her türlü bilgi ve belgeleri 

ilgili kişilerden isteyebilir ve yerinde inceleme yapabilir. 

Bilgi-belge isteme ve yerinde inceleme ile ilgili olarak EPK’da 

11 inci madde dışında 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin 7 no’lu alt bendi “Lisans sahibi tüzel kişiler; tesisle-

rini, yasal defter ve kayıtlarını Kurul denetimine hazır bulun-

durmak, Kurul tarafından talep edildiğinde denetime açmak 

ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç 

duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında Kurula ver-

mek zorundadır.” hükmünü, 4 üncü maddenin ikinci fıkrası 

“Kurum, tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri ve bu faa-

liyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan 

Kurul onaylı lisansların verilmesinden, işletme hakkı devri 

kapsamındaki mevcut sözleşmelerin bu Kanun hükümlerine 

göre düzenlenmesinden, piyasa performansının izlenmesin-

den, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hiz-

metleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve 

uygulattırılmasından, denetlenmesinden, bu Kanunda yer 

alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, piyasa ihtiyaç-

larını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan 

elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit 

etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyu-

lacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan ve bunla-

rın denetlenmesinden ve piyasada bu Kanuna uygun şekilde 

davranılmasını sağlamaktan sorumludur.” hükmünü, Kuru-

lun görevlerini sayan 5 inci maddenin yedinci fıkrasının (t) 

bendi “Bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine geti-

rirken, konusuna ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi 

ve belgeyi, tüm kamu ve özel kuruluşlardan ve kişilerden 

istemek ve/veya yerinde incelemek.” hükmünü içermekte-

dir. 

Bilgi-belge isteme ve yerinde inceleme ile ilgili olarak EPK’da 

yer alan hükümlerle birlikte Elektrik Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edi-

lecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Denetim Yö-

netmeliği) “delillerin toplanması” başlıklı 19 uncu maddesin-

de de düzenleme bulunmaktadır. Bu hükme göre; 

“Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, 

konu ile ilgili gerekli bilgileri isteme ve yerinde inceleme 

yapma yetkisine sahip olup; gerekli her türlü bilgi ve belge-

nin verilmesini ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir, 

bunların aslı ve/veya örneklerini alabilir, gerekli tutanakları 

düzenleyebilir, konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama iste-

yebilir. 

İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerinden talep edilen her 

türlü defter, belge ve bilgiyi vermekle yükümlüdür. Gizlilik 

ve sır saklama hükümleri ileri sürülerek bilgi ve belge ver-

mekten imtina edilemez....”5 

EPK’da yer alan hükümler ile Denetim Yönetmeliğinde yer 

alan hüküm birlikte değerlendirildiğinde şu hususlar tespit 

edilmektedir: 

• Denetim Yönetmeliğinde yer alan bilgi-belge isteme ve 

yerinde inceleme yetkisi, delil toplama amaçlı olup soruştur-

ma kapsamında kullanılabilecek bir yetkidir. Oysa EPK’da 

yer alan yetki, delil toplama amacını da kapsayan ve sadece 

soruşturmaya münhasır olmayan daha geniş bir yetkidir. 

Yani EPDK, bir soruşturma kapsamında olmaksızın da dene-

tim yapma yetkisini haizdir. Zira EPDK, bir BİO olarak her 

şeyden önce düzenleme yetkisine ve yapılan bu düzenleme-

lere uyulup uyulmadığını izleme ve denetleme yetkisine sa-

hiptir. İzleme yetkisinin bilgi-belge olmadan yürütülebilmesi 

mümkün olmayıp sağlıklı bir denetimin de bilgi-belgeye da-

yalı olması gerekmektedir. Dolayısıyla izleme ve denetim 

yetkileri çerçevesinde her türlü bilgi ve belge lisans sahibi 

tüzel kişilerden istenebilir. Bu çerçevede, idari yaptırımlara 

karar veren EPDK, yaptırım gerektiren bir ihlalin varlığını 

gerek yapacağı bir soruşturma çerçevesinde gerekse de 

yaptığı rutin denetimler sonucunda tespit edebilir. 

• Söz konusu yetki, elektrik piyasasında faaliyet göste-

ren gerek özel hukuk tüzel kişilerini gerekse kamu hukuku 

tüzel kişilerini kapsayacak şekilde kullanılabilecek bir yetki-

dir. Yani kamu hukuku tüzel kişileri de kendilerinden istenen 

bilgi-belgeleri vermek ve yerinde inceleme için Kurum per-

soneline gereken imkânı sağlamak zorundadır. 

• Denetim Yönetmeliği’nde yer alan yetkiyi Yönetmelik 

çerçevesinde görevlendirilen Kurum personeli kullanır. 

EPK’da ise 3., 5. ve 11 inci maddelerde her ne kadar “Kurul 

tarafından...” istenen bilgi-belge denilmekle birlikte söz ko-

nusu yetki Kurum tarafından da kullanılabilir. Zira, yukarıda 

anılan 5 inci madde izleme ve denetim konusunda Kuruma 

sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa edilebilmesi 

için mutlaka böyle bir yetkiye sahip olunması gerekmekte-

5 Erişim: www.epdk.org.tr (08/03/2009) 
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dir. Ayrıca enerji piyasası gibi dinamik bir piyasada, Kuru-

mun, EPK’nın kendisine verdiği görevleri yerine getirmesi 

için bu yetkiyi haiz olması da gerekir.  Diğer taraftan, Ku-

rul, Kurumun temsil ve karar organı olması nedeniyle ev-

leviyetle bu yetkiye sahiptir. Ancak bu yetki münhasıran 

Kurul tarafından kullanılması gereken bir yetki değildir. 

Daire Başkanlıkları da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

Teşkilatı Ve Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkın-

da Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yürütürken 

söz konusu yetkiyi mutlaka kullanmak durumundadır. Bu 

çerçevede, bilgi-belge isteme yetkisine ilişkin olarak bura-

da Kurul ibaresinin “Kurum” şeklinde yorumlanması gere-

kir. 

3.2 Elektrik Piyasasına İlişkin İlgili Mevzuata 

Aykırılık 

Söz konusu kabahat EPK’nın 11 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendinde yer almaktadır. 

İlgili mevzuatın ne demek olduğu EPLY’nin tanımlar mad-

desinde açıklanmıştır. Buna göre ilgili mevzuat “Elektrik 

piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genel-

ge ve Kurul kararlarını” ifade etmektedir. EPK’nın 11 inci 

maddesinin (b) bendi ise sadece elektrik piyasasını doğru-

dan ilgilendiren mevzuatın ihlalini yaptırıma tabi tutmuş-

tur. Bu çerçevede lisans sahibi tüzel kişilerin uymakla yü-

kümlü oldukları diğer mevzuat hükümlerine aykırılık elekt-

rik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata aykırılık anlamına gel-

memektedir. 

Lisans sahibi tüzel kişilerin elektrik piyasasına ilişkin ilgili 

mevzuata uygun olarak faaliyet göstermeleri gerektiği, her 

lisans türünün genel hükümler kısmında yer almaktadır. 

Dolayısıyla ilgili mevzuata aykırı olarak işlenen her fiil aynı 

zamanda lisans genel esasları ve hükümlerine de aykırılık 

teşkil etmektedir. Bu çerçevede, aşağıda da belirttiğimiz 

üzere ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden bir fiil, EPK’nın 

11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle birlikte, 

lisans genel esasları ve hükümlerine aykırılığı yaptırıma 

bağlamış olan (c) bendini ihlal edecektir. Bu durumda ne 

bis in idem ilkesi çerçevesinde, KK’nın “ Bir fiil ile birden 

fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin 

tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır 

idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak ka-

nunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da 

öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanması-

na karar verilir.” hükmünü amir olan 15 inci maddesinin 

birinci fıkrası uygulanmalıdır. O halde, lisans sahibi tüzel 

kişilere ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden fiilleri nedeniyle 

(b) bendine göre daha ağır idari para yaptırımı öngören 

(c) bendi hükmü çerçevesinde üçyüzbin Türk Lirası idari 

para yaptırımı uygulanmalıdır. 

3.3 Lisans Genel Esasları Ve Yükümlülüklerine 

Aykırılık 

Söz konusu kabahat EPK’nın 11 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinde düzenlenmektedir. 

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek için Kurul tarafın-

dan ilgili tüzel kişilere aynı zamanda bir yetki belgesi olan 

lisans verilmektedir. Bu belgede, adı geçen tüzel kişinin 

belirtilen tarihler arasında izin verilen faaliyeti yürütebile-

ceği ifade edilmektedir. Lisans genel ve özel hükümlerden 

oluşmakta olup lisansla izin verilen faaliyetin genel ve özel 

hükümler çerçevesinde yürütüleceği belirtilmektedir. 

Bu bendin uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlardan 

biri EPK’nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 

ortaya çıkabilecektir. Söz konusu fıkra “Bu maddenin bi-

rinci fıkrasının (c) veya (d) bendinde sayılan ihlallerde 

Kurul, fiilin ağırlığına göre idari para cezası uygulamaksızın 

lisansı doğrudan iptal eder.” hükmünü içermektedir. Bu 

hükme göre lisans genel esasları ve yükümlülüklerine her 

aykırılık idari para yaptırımını netice vermemelidir. Lisans 

genel esasları ve yükümlülüklerine aykırılık teşkil eden bir 

fiil idari para yaptırımı uygulanmasını gereksiz kılacak de-

recede ağır bir aykırılıksa lisans iptali yaptırımının uygu-

lanması gerekir. Yani Kurula bir takdir hakkı tanınmıştır. 

Zira lisans genel esasları ve yükümlülüklerine aykırılık 

teşkil eden fiilin ağırlık itibariyle nasıl bir aykırılık olduğuna 

Kurul karar verecektir. Ama aynı zamanda bir bağlı yetki 

de verilmiştir. Zira ağırlık itibariyle, idari para yaptırımı 

uygulanmasıyla telafi edilemeyecek bir kabahatin varlığı 

halinde Kurulun, lisans iptali yaptırımını uygulaması gerek-

mektedir. 

Lisans genel esasları ve yükümlülüklerine aykırılığın ağırlı-

ğına göre idari yaptırım belirlenirken Kurul’un ne gibi kıs-

tasları göz önünde bulundurması gerektiğine ilişkin olarak 

EPK’da her hangi bir hüküm yoktur. Ancak Kurul’un takdir 

hakkı sınırsız değildir. Kurul, lisans genel esasları ve yü-

kümlülüklerine aykırılığın ağırlığını tespit ederken öncelikle 

hukukun genel ilkelerinden biri olan ölçülülük ilkesini, fiilin 

işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araç, konunun önem 

ve değeri, fiilin işlendiği zaman ve yer, fiilin diğer özellikle-

ri, zararın ve tehlikenin ağırlığı, ilgilinin amacı ve olayın 

özelliğine göre başka kıstaslar var ise onları da göz önün-

de bulundurması gerekmektedir. Ayrıca göz önünde bulun-

durulan kıstaslar ve bunun somut olayda varlığı açıklan-

malı ve bu hususlara Kurul kararında yer verilmelidir. 

3.4 Lisans Verilmesine Esas Şartların Yokluğu 

Tüzel kişiler piyasada faaliyet göstermek üzere lisans al-

mak için; EPLY Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” 

ve Ek-2’deki “Taahhütname” ile birlikte, Kurul kararıyla 

yürürlüğe konulan “Lisans Başvurusunda Sunulması Gere-

ken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken 

belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvuruda bulu-

nur.6 Bu kapsamda, lisans başvurusunda bulunan tüzel 

kişilerden lisans türüne göre lisans verilmesi için gerekli 

şartları tevsik eden belgeler istenmektedir. 

Lisans verilmesine esas şartların lisans müracaatı sırasında 

6 EPLY m.7/3, Erişim: www.epdk.org.tr (02/03/2009) 
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olmadığı ya da bu şartların lisans verildikten sonra ortadan 

kalktığı hallerde EPK, idari yaptırım uygulanması gerektiği-

ne hükmetmiştir. Ancak, söz konusu kabahat hem EPK’nın 

11 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hem de (g) 

bendi çerçevesinde yaptırıma tabi tutulmuş olup uygula-

mada sıkıntılar meydana getirebilecek ifadelere yer veril-

miştir. Zira, lisans başvurusu sırasında sahte belge ile 

başvuru yapılması halinde, (d) bendi çerçevesinde işlem 

tesis edildiği takdirde söz konusu tüzel kişi sahteliği dü-

zeltmek suretiyle idari yaptırıma tabi tutulmaktan kurtula-

bilir. Oysa bu husus (g) bendi çerçevesinde değerlendiril-

diği takdirde, söz konusu tüzel kişiye ihtar dahi verilmeksi-

zin doğrudan lisans iptali yaptırımına başvurulması gerek-

mektedir.  

Bu iki bendi kanaatimizce şöyle yorumlamak isabetli olur: 

Lisans verilmesine esas olan şartların lisansın yürürlüğü 

sırasında ortadan kalktığının veya baştan mevcut olmadı-

ğının saptanması halinde bu şartların düzeltilmesi müm-

kün görülüyor ise lisans sahibine süre verilerek ihtar yapıl-

malıdır. Bu ihtar, lisans sahibinin söz konusu fiilin işlenme-

sinde kasıt veya kusurunun bulunmadığı yönündeki muh-

temel iddiasını da bertaraf edecektir. İhtarla verilen süre-

ye rağmen düzeltme yapılmazsa idari para yaptırımı uygu-

lanmalıdır. Ancak düzeltilmesi mümkün görülmeyen bir 

şart söz konusu ise kanun koyucu bu takdirde herhangi bir 

kusur aramaksızın lisansın iptal edilmesi gerektiğini hük-

me bağlamış olduğundan dolayı doğrudan lisans iptali yap-

tırımına başvurulması gerekmektedir. Burada şartların 

hangisinin düzeltilmesinin imkân dâhilinde olduğu her tü-

zel kişi için ayrı ayrı ve olaya göre değerlendirilmek sure-

tiyle kararlaştırılmalıdır. Mümkünse, tüzel kişi yetkilileri 

dinlenilmek suretiyle işlem tesis edilmelidir. 

3.5 İştirak İlişkisi Yasağına Aykırılık 

İştirak EPK’nın ve EPLY’nin tanımlar maddesinde açıklan-

mıştır.7 Buna göre iştirak; “Kamu iktisadi teşebbüsü olan-

lar hariç olmak üzere; doğrudan veya dolaylı olarak tek 

başına veya başka şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve 

kişilerle birlikte piyasada faaliyet gösteren herhangi bir 

tüzel kişiyi kontrol eden şirket veya doğrudan ya da dolaylı 

olarak, tek başına veya birlikte, başka herhangi bir şirket 

ve şirketler veya gerçek kişi ve kişiler tarafından kontrol 

edilen, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiyi ve bu şirket-

lerin ve/veya piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin 

birinin diğeriyle veya birbirleriyle olan doğrudan veya do-

laylı ilişkisini” ifade eder. Söz konusu tanımda geçen kont-

rol terimi de “Bir tüzel kişi üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte, 

fiilen ya da hukuken belirleyici etki uygulama olanağını 

sağlayan hakları, sözleşmeler veya başka araçlarla ve 

özellikle bir tüzel kişinin malvarlığının tamamı veya bir 

kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullan-

ma hakkıyla veya bir tüzel kişinin organlarının oluşumunda 

veya kararları üzerinde belirleyici etki sağlayan hakları 

veya sözleşmelerle meydana getirilen hakları”8 ifade eder. 

Dolayısıyla iştirak terimi kontrolden daha geniş bir anlam 

içermektedir. 

Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere iştirak iliş-

kisi gerek elektrik piyasasında faaliyet gösteren lisans 

sahibi tüzel kişiler arasında gerekse de lisans sahibi tüzel 

kişiler ile elektrik piyasası dışında faaliyet gösteren tüzel 

kişiler arasında söz konusu olabilir. EPK’da ve EPLY’de her 

lisans türüne göre lisans kapsamında yürütülebilecek 

elektrik piyasası faaliyetleri ile piyasa dışında faaliyet gös-

terilip gösterilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçe-

vede iştirak ilişkisiyle ilgili hükümlere de yer verilmiştir. 

Örneğin, EPK’nın 3 üncü maddesinde üretim şirketlerinin, 

dağıtım şirketleri ile kontrol oluşturmaksızın iştirak ilişkisi-

ne girebileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, özel sektör 

dağıtım şirketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti 

dışında, üretim lisansı almak ve hesapları ayrı tutulmak 

kaydıyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi olduğu veya işti-

rak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden 

ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatını geçmeyecek 

fiyattan elektrik enerjisi satın alabilir. Dolayısıyla bir üre-

tim şirketi özel sektör dağıtım şirketiyle kontrol oluştur-

maksızın iştirak ilişkine girebilir. Ancak kontrol oluşturacak 

kadar iştirak ilişkisinin varlığı halinde ihtar uygulanmak 

suretiyle söz konusu yasağa aykırılığın giderilmesi gerekti-

ği bildirilir. 

Diğer taraftan, önemle belirtmek gerekir ki; EPK’da açıkça 

izin verilmiş olmadıkça lisans sahibi tüzel kişilerin o tür 

iştirak ilişkisinde de bulunamayacakları kabul edilmelidir. 

Zira kanun koyucu üretim ve dağıtım lisansında olduğu 

gibi iştirak ilişkisini ve bu ilişkinin sınırlarını açıkça düzen-

lemiştir. Böyle bir düzenleme yoksa, kanun koyucunun 

susması, söz konusu iştirak ilişkisine izin verilmediği şek-

linde yorumlanmalıdır.  

3.6 Lisans Kapsamı Dışında Faaliyet Gösterme-

me Yasağına Aykırılık 

EPK ve EPLY’de elektrik piyasası; üretim, iletim, dağıtım, 

toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, 

ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve 

kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faali-

yetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasası 

şeklinde tarif edilmiş olup bu faaliyetlerin yürütülebilmesi 

için alınması gereken lisans türleri de üretim lisansı, otop-

rodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, iletim lisansı, 

dağıtım lisansı, toptan satış lisansı ve perakende satış 

lisansı olarak sayılmıştır.  

Her lisans türü için lisans kapsamında piyasada yürütülebi-

lecek faaliyetler, EPK’da ve EPLY’de belirtilmiş ve lisansla-

ra da hüküm olarak dercedilmiştir. Örneğin üretim lisansı 

sahibi tüzel kişiler; üretim tesisi kurulması, işletmeye alın-

ması, elektrik enerjisi üretimi, ürettikleri elektrik enerjisi-

nin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal edebi-

lir ve kontrol oluşturmaksızın dağıtım şirketleri ile iştirak 

7 EPK m.1, EPLY m.4, Erişim: www.epdk.org.tr (08/03/2009) 
8 EPK m.1, EPLY m.4, Erişim: www.epdk.org.tr (08/03/2009) 
9 EPK m.3, EPLY m.17, EPK ve EPLY bazen de yasaklanan faaliyeti belirtmek suretiyle lisans kapsamında yürütülebilecek faaliyetlerin sınırını çizmiştir. Örneğin EPLY’nin 22 nci maddesinin (j) 
bendinde iletim lisansı sahibi TEİAŞ’ın hiçbir surette kendi nam ve hesabına elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti ile iştigal edilmeyeceği belirtilmiştir. 
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ilişkisine girebilir.9 Söz konusu tüzel kişiler elektrik piyasa-

sında başka faaliyet yürütemezler. 

Lisans kapsamı dışında faaliyet gösterilmesi, EPK’nın 11 

inci maddesinin hem (b) bendi hem (c) bendi hem de (f) 

bendi çerçevesinde idari para yaptırımını gerektirmektedir. 

Yani bir fiil ile kanunun birden fazla maddesi ihlal edilmek-

tedir. Bu çerçevede her üç bentte de idari para yaptırımı 

öngörülmesi nedeniyle en yüksek idari para yaptırımını 

gerektiren (f) bendinin uygulanması gerekmektedir. Zira 

KK’nın 15 inci maddesinin öngördüğü sonuçta bu yöndedir. 

Lisans kapsamı dışında faaliyet ile lisanssız faaliyet birbi-

rinden farklıdır. Lisanssız faaliyette, elektrik piyasasında 

faaliyet gösteren kişinin herhangi bir lisansı yoktur. Oysa 

lisans kapsamı dışında faaliyette, elektrik piyasasında faa-

liyet gösteren tüzel kişinin lisansı vardır ancak lisansın izin 

verdiğinden fazlası yapılmaktadır. 

3.7 İdari Para Yaptırımları İle İlgili Genel De-

ğerlendirme 

Elektrik piyasasında idari para yaptırımlarına ilişkin olarak 

yukarıda yer alan tespitlere ilave olarak şu hususların da 

belirtilmesinde fayda vardır: 

• İdari para yaptırımlarının tümü maktu idari para yap-

tırımlarıdır. Dolayısıyla aynı fiili işleyen farklı tüzel kişilere, 

tüzel kişilerin kusuru, fiilin haksızlık içeriği, fiilin işlendiği 

zaman gibi kıstaslar göz önünde bulundurulmaksızın aynı 

idari para yaptırımı uygulanmaktadır. Oysa bu durum hem 

eşitlik ilkesine hem de idari yaptırımların şahsiliği ilkesine 

aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca ölçülülük ilkesine de ay-

kırılık söz konusudur. Meseleyi ölçülülük ilkesinin alt ilkele-

ri bağlamında incelersek idari para yaptırımı; elektriğin 

yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu 

bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet 

ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebi-

lecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik 

enerjisi piyasasının oluşturulması için elverişli ve gerekli 

bir yaptırımdır. Zira, elektrik piyasasında yürütülen faali-

yetler ekonomik kamu düzenine ilişkin faaliyetler olup 

piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiler için mali yaptırımlar 

caydırıcı olmaktadır. Ayrıca, idari para yaptırımını gerekti-

ren fiillerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrik piyasa-

sında mali etkileri ve parasal zararları olmaktadır. Maddi 

zararların idari para yaptırımları ile telafi edilmesi doğru 

bir seçimdir. Ancak idari para yaptırımının miktarı belirti-

len amaçlara ulaşmada yeterli olmayabilir. Yani ulaşılmak 

istenen amaç ile bu amaca ulaşmada kullanılan bir araç 

olan idari para yaptırımı arasında orantılılığın olmadığı 

durumlar söz konusu olabilir. Dinamik bir piyasanın maktu 

yaptırımlarla regülasyonu eksik bir regülasyon olacaktır. 

Maktu idari para yaptırımı yerine nisbi ya da alt ve üst 

sınırlar arasında idari para yaptırımlarına yer verilmesi ve 

bu sınırlar arasında yaptırım tespit edilirken gözetilmesi 

gereken kıstasların, KK’nın 17 nci maddesinin ikinci fıkra-

sında belirtilen kıstaslara ek olarak başka kıstaslara da yer 

verilmek suretiyle belirlenmesi uygun olacaktır. 

• EPK’da yer alan idari para yaptırımları sadece söz 

konusu kabahati işleyen tüzel kişiler hakkında uygulan-

maktadır. Oysa tüzel kişilerin iradeleri organları aracılığıyla 

tecelli eder. Bu çerçevede, tüzel kişinin idari para yaptırı-

mına tabi tutulması halinde ihlalde sorumluluğu olan organ 

ve/veya temsilcilere de idari para yaptırımı uygulanabil-

melidir. Bu şekilde, organ ve temsilcinin görevlerinde ge-

reken özen ve dikkati göstermeleri sağlanmak suretiyle 

tüzel kişilerin idari yaptırım gerektiren ihlallerden kaçın-

ması sağlanır. Yukarıda belirtildiği üzere her ne kadar 

KK’nın “Organ veya temsilcinin davranışından dolayı so-

rumluluk” başlıklı 8 inci maddesi bu amaçla kaleme alın-

mış bir madde olsa da madde metni gerekçesiyle uyumsuz 

olup lisans sahibi tüzel kişilerin idari para yaptırımına ma-

ruz kalmaları halinde, organ ve/veya temsilcilere de idari 

para yaptırımı uygulanmasında yetersiz bir maddedir. Zi-

ra, madde metni gerekçesine uygun şekilde yorumlansa 

dahi, KK sadece idari yaptırım uygulanabileceğini öngördü-

ğünden dolayı organ veya temsilciye, örneğin idari para 

yaptırımı uygulayabilmek için, mutlaka bir düzenleme ge-

rekmektedir. Bu çerçevede, RKHK’nın 16 ncı maddesinin 

dördüncü fıkrasına benzer bir düzenlemeye EPK’da yer 

verilmesi uygun olacaktır. Söz konusu fıkra “Teşebbüs 

veya teşebbüs birliklerine üçüncü fıkrada belirtilen idarî 

para cezaları verilmesi halinde, ihlalde belirleyici etkisi 

saptanan teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya 

da çalışanlarına teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen 

cezanın yüzde beşine kadar idarî para cezası verilir.” hük-

münü içermektedir. Elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel 

kişilerin organlarına da idari yaptırımın uygulandığı tek hal 

EPK’nın 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde 

hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hükme göre, üretim 

tesisi yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen sü-

reler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerden Kurum-

ca sorumlulukları tespit edilen görevden ayrılmış olan veya 

halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyeleri 

lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans başvurusun-

da bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde 

doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz. 
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1. Mevcut Piyasa Yapısında Kısıt Yönetimi 

G ün öncesi planlama ve gerçek zamanlı dengeleme 

olmak üzere iki temel bileşene sahip olan elektrik 

piyasasındaki kısıt yönetimi, gün öncesinde yapı-

lan ekonomik dengelemeden hemen sonra başlamakta ve 

gün içerisinde verilen yük alma veya yük atma talimatla-

rıyla devam etmektedir. 

Milli Yük Tevzii Merkezi’nin (MYTM) gün öncesinde yaptığı 

talep tahminine ve üreticilerin bildirdikleri günlük üretim 

planları (GÜP) ile yük almaya ve yük atmaya ilişkin fiyat 

tekliflerine dayalı olarak gün öncesinde yapılan ekonomik 

sıralama neticesinde, gün içindeki her bir saat için hangi 

üretim tesislerinin ne miktarda üretim yapması gerektiği 

belirlenmektedir. Ancak, Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) 

aracılığıyla yapılan bu ekonomik sıralamada, bir gün son-

rası için bildirilmiş olan şebeke arızaları veya bakımları göz 

önünde bulundurulmadığı gibi, ortaya çıkacak yük akışları-

nın hat kapasitelerini aşıp aşmadığı veya belirlenen güven-

lik limitleri dâhilinde olup olmadığı da dikkate alınmamak-

tadır. Bu nedenle, gün öncesinde PYS aracılığıyla yapılan 

üretim planından sonra MYTM, Bölgesel Yük Tevzii Merkez-

leri (BYTM) tarafından kendisine bildirilen kısıt programları 

doğrultusunda yeni bir yük dağıtımı yaparak nihai üretim 

planını oluşturur. BYTM’ler tarafından bildirilen kısıt prog-

ramlarında, kısıt (arıza, bakım, kapasite sınırlamaları) 

nedeniyle sistemi dengelemek ve şebeke güvenliğini koru-

mak amacıyla bölgedeki hangi üretim tesisinin, hangi sa-

atler arasında, ne miktarda üretim yapması gerektiği bilgi-

si gerekçeleriyle birlikte yer almaktadır. 

İletim şebekesinin 380 kV’luk kısmı tamamen enterkon-

nekte iken, 154 kV’luk sistem tamamen enterkonnekte 

değildir. Bu nedenle, özellikle 380 kV/154 kV dönüşümü-

nün yapıldığı ototrafolarda çıkan arızalar veya yapılan ba-

kımlar nedeniyle ilgili bölgenin dışında yapılan üretim bu 

bölgeye tam olarak ulaştırılamayabilmektedir. Dolayısıyla, 

PYS’nin yaptığı yük dağıtımı neticesinde söz konusu bölge-

de bulunan ancak ekonomik sıralamaya giremeyen yüksek 

maliyetli üreticilere yük alma talimatı verilirken, bölgenin 

dışında bulunan ve ekonomik sıralamaya girmiş olan dü-

şük maliyetli üreticilere yük attırılabilmektedir. 

Diğer taraftan, gün öncesinde yapılan planlama ile denge-

lenmiş olan sistemin, gün içerisinde ortaya çıkan tüketim 

değerlerinin planlanandan farklı olması nedeniyle gerçek 

zamanlı olarak da dengelenmesi gerektiğinden, MYTM ta-

rafından ihtiyaç duyulan yük alma ve yük atma talimatları 

verilerek sistemin kararlılığı korunmaktadır. Verilen tali-

matların bir kısmı talepteki artış veya azalışla, diğer bir 

kısmı ise sistemden oluşan iletim kısıtları ile ilgilidir. Örne-

ğin gün içerisinde, bir trafoda veya hatta meydana gelen 

bir arıza veya bazı hatların taşıma kapasitelerinin aşılması 

riski nedeniyle, üretilen elektriğin tüketimin gerçekleştiği 

bölgelere iletilmesinde sorunlarla karşılaşılabilmektedir. 

Böyle durumlarda öncelikli olarak, ortaya çıkan sorunun 

şebeke üzerinde gerçekleştirilecek manevralar neticesinde 

yük akışlarının yeniden düzenlenmesi ile giderilmesinin 

mümkün olup olmadığına bakılmakta, mümkün olmaması 

halinde ise gerekli yük alma ve yük atma talimatları veri-

lerek yeni bir yük dağıtımı yapılmaktadır. Kısıt durumunda 

şebekenin bir kısmında yapılacak manevranın şebekenin 

başka taraflarında aşırı yüklenmeye neden olacağı, sonra-

dan yapılacak yük dağıtımının sistemdeki kısıtı gidermeye-

ceği veya yük dağıtımı neticesinde yük alma talimatı veri-

len üretim tesislerinin devreye girmelerine kadar geçecek 

zamanın sistemin kararlılığını riske atacağı durumlarda ise 

kesinti yapma yoluna gidilebilmektedir. Bu durum, sık 

olarak görülmemekle birlikte, özellikle tüketimin yüksek 

olduğu yaz aylarında ortaya çıkabilmektedir. 

Bu çerçevede, elektrik piyasasında hâlihazırda uygulan-

makta olan kısıt yönetimi metodunun “Yeniden Dağıtım 

Metodu” olduğu söylenebilir. Zira, sistemdeki arz ve tale-

bin dengelenmesi için öncelikle kısıtların dikkate alınmadı-

ğı bir ekonomik sıralamaya dayalı olarak yük dağıtımı ya-

pılmakta, yapılan yük dağıtımı neticesinde ortaya çıkan 

üretim planının sistemdeki kısıtlar nedeniyle gerçekleştiri-

lemeyecek olması durumunda ise gerekli yük alma ve yük 

atma talimatları verilerek yeni bir yük dağıtımı yapılmakta 

ve sistemin dengede kalması sağlanmaktadır. 

Bu noktadaki önemli bir soru, düşük maliyetli üreticilerin 

devreden çıkarılarak yüksek maliyetli üreticilerin devreye 

alınması ile sonuçlanan sistem kısıtlarının maliyetinin nasıl 

karşılandığıdır. Mevcut piyasa yapısında, oluşan kısıtların 

maliyeti, diğer bazı maliyetlerle birlikte, “sıfır bakiye dü-

zeltme kalemi” içerisinde sisteme verdikleri elektrik enerji-

si oranında üreticilere yansıtılmaktadır. Böylelikle bir üreti-

ci, mali uzlaştırma yapılırken, kısıt nedeniyle aldığı yük 

alma talimatı için kendi teklif fiyatı üzerinden alacaklı du-

rumda iken, sıfır bakiye düzeltme kaleminden ötürü bir 

ödeme yükümlülüğüyle karşılaşmakta ve sonuç olarak 

sisteme verdiği elektrik enerjisi için kendi teklif fiyatından 

daha azını kazanmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu ma-
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liyet tüm üreticilere yansıtıldığından, sistemdeki kısıt ne-

deniyle kendisine 1 kodlu yük alma talimatı verilen bir 

üreticiye kendi teklif fiyatının ödenebilmesi için gereken 

mali kaynak tüm üreticilerden sağlanmakta, bu durum ise 

kısıtla doğrudan ilgisi olmayan ve bildirdikleri programlar 

dâhilinde üretim yapan diğer üreticileri (özellikle dengele-

me birimi olmayan küçük üreticileri) olumsuz şekilde etki-

lemektedir. Oluşan kısıt nedeniyle yük atma talimatı veri-

len üretici ise, zaten ticari olarak kayba uğramış durumda-

dır. 

2. Yeni Piyasa Yapısında Kısıt Yönetimi 

2.1 Gün Öncesi Planlamada Kısıt Yönetimi 

Nihai yapıya geçiş sürecinde çalıştırılacak olan gün öncesi 

planlama mekanizmasında kısıt yönetimi, sistem işletmeci-

sinin kısıtları PYS içerisindeki gün öncesi planlama modü-

lüne girmesi ve PYS’nin ilk olarak kısıtsız üretim/tüketim 

programını, sonrasında ise mevcut kısıt verilerini değer-

lendirerek gerekli yük alma ve yük atma talimatlarıyla 

nihai programı oluşturması ile gerçekleştirilecektir. Gün 

öncesi planlama aşamasında sistem işletmecisi, iletim 

kısıtları, dengeleme birimlerine ilişkin teknik kısıtlar, arz 

güvenilirliği ve arz kalitesine ilişkin kriterler dikkate alına-

rak belirlenen muhtemel sistem kısıtlarını her gün saat 

10:30’a kadar gün öncesi planlama modülüne girecektir. 

Saat 10:30 – 12:30 arasında ise gün içindeki her bir saat 

için kısıtsız üretim/tüketim programı oluşturularak saatlik 

sistem marjinal fiyatları belirlenecektir. Yine aynı zaman 

dilimi içerisinde, sistem işletmecisi tarafından modüle giril-

miş olan sistem kısıtları ve toplanan fiyat teklifleri değer-

lendirilerek ihtiyaç duyulan yük alma ve yük atma talimat-

ları oluşturulacak ve katılımcılara bildirilecektir. Diğer bir 

ifadeyle, sistem kısıtları nedeniyle verilmesi gereken tali-

matlar, mevcut uygulamanın aksine, doğrudan sistem 

işletmecisi tarafından genellikle sadece teknik hususlar 

dikkate alınarak oluşturulmayacaktır. Bunun yerine, topla-

nan fiyat teklifleri göz önünde bulundurularak, sistemin 

dengesini sağlayacak en ekonomik yük dağıtımının yapıl-

ması sağlanacaktır. 

Gün öncesi planlama mekanizmasına geçilmesi ile öngörü-

len bu olumlu gelişme, esasen kısıtların piyasa mekaniz-

ması içerisinde yönetilmesi açısından önemli bir noktayı 

işaret etmektedir. Sistem kısıtlarının PYS’nin içerisinde yer 

alacak olan gün öncesi planlama modülüne girilmesi ve 

yazılım tarafından kısıtlara ilişkin bilgilerin yük alma/atma 

talimatlarının oluşturulmasında dikkate alınması, hem sis-

tem işletmecisi üzerindeki yükü hafifletecek hem de en 

ekonomik yük dağıtımının yapılmasına ilişkin işlemlerin 

daha şeffaf bir süreç içerisinde gerçekleştirilebilmesine 

imkân tanıyacaktır. 

2.2 Gün Öncesi Piyasasında Kısıt Yönetimi 

Gün öncesi piyasasında kısıt yönetimi, piyasa ayrışımı 

(bölgesel fiyatlandırma) metodu1 ile yapılacaktır. Bu kap-

samda öncelikle, piyasa ayrışımının söz konusu olacağı 

teklif bölgelerinin ve bu bölgeler arasındaki ticaret sınırla-

rının belirlenmesi gerekmektedir. İletim kısıtlarının gün 

öncesi piyasasına dayalı olarak yönetilmesine ihtiyaç du-

yulması halinde, TEİAŞ tarafından teklif bölgelerinin belir-

lenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek EPDK’ya tek-

lif edilecek ve bu usul ve esaslara ilişkin tebliğ Kurul kararı 

ile yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Sonrasında ise, sis-

tem işletmecisi tarafından teklif bölgeleri arasında teknik 

gerekçelerle veya güvenlik gibi nedenlerle kullanıma kapa-

tılmış olan iletim kapasitesi dışında kalan, elektrik ticareti 

için uzlaştırma dönemi bazında izin verilebilir maksimum 

iletim kapasitesi sınırları (ticaret sınırları) belirlenecektir. 

Bu sınırlar içerisinde kalan tüm iletim kapasitesinin gün 

öncesi piyasasına sunulması gerekmekte olup, söz konusu 

sınırlar piyasa işletmecisine ve piyasa katılımcılarına bildi-

rilecektir. 

Piyasa ayrışımına esas teşkil eden teklif bölgeleri, sistem 

işletmecisi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecek 

olan, iletim sistemindeki uzun vadeli, büyük çaplı ve sü-

reklilik arz eden olası kısıtları belirlemek amacıyla yapıla-

cak çalışmalar ve analizler neticesinde belirlenecektir. Tek-

lif bölgelerinin sınırlarındaki değişiklikler, teklif bölgelerinin 

belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen zaman 

1 Bu metodun nasıl işlediğini hatırlamak bakımından, yazımızın Temmuz Bülteni’ndeki birinci bölümüne bakmak faydalı olacaktır. Bknz. http://www.enerjiuzmanlari.org/icerik/bulten/
epb_temmuz_2009_sayi_05.pdf 
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sınırları içerisinde piyasa işletmecisine bildirilecek olup, 

yapılan değişiklikler piyasa işletmecisi tarafından piyasa 

katılımcılarına duyurulacaktır. Teklif bölgelerinin ve ilgili 

ticaret sınırlarının belirlenmesinden sonra gün öncesi piya-

sasında yapılacak olan kısıt yönetimine ilişkin süreç genel 

olarak şu şekilde işleyecektir:  

Gün öncesi piyasasında Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatı’nın 

(KPTF) oluşturulmasından sonra, her bir teklif bölgesi için, 

KPTF üzerinden gerçekleştirilecek alış ve satış miktarları 

arasındaki farkın gün öncesi piyasasında kullanılmak üzere 

tahsis edilmiş iletim kapasitesini aşması durumunda piya-

sa ayrışımına gidilerek kısıtın yaşandığı her bir teklif böl-

gesi için Nihai Piyasa Takas Fiyatları (NPTF) belirlenecek-

tir. Herhangi bir iletim kısıtının yaşanmaması halinde ise, 

piyasa ayrışımı yapılmayacak ve her bir teklif bölgesi için 

NPTF’ler gün öncesi piyasasında ortaya çıkan KPTF’lere 

eşit olacaktır.2 

Bölgeler arasında iletim kısıtların oluşması durumunda 

yapılacak olan piyasa ayrışımı çerçevesinde; kısıtın her iki 

tarafındaki teklif bölgelerinden enerji fazlası olan bölgenin 

fiyatı KPTF’den başlayarak azaltılacak, enerji eksiği olan 

bölgenin fiyatı ise KPTF’den başlayarak artırılacak olup, 

bölgeler arasındaki yük akışının gün öncesi piyasası için 

tahsis edilen iletim kapasitesine inmesi sağlanacaktır. Bu 

işlem, tüm teklif bölgeleri arasındaki yük akışları belirlenen 

limitleri aşmayacak hale gelene kadar tekrarlanacak ve 

her bir teklif bölgesi için NPTF’ler belirlenecektir. Yapılan 

piyasa ayrışımı kapsamında, düşük fiyatlı bölgelerden yük-

sek fiyatlı bölgelere azami derecede enerji akışı sağlana-

rak her bir teklif bölgesi için en düşük maliyetli dengele-

menin yapılması esastır. Bu dengeleme neticesinde oluşan 

NPTF’ler doğal olarak, enerji fazlası olan teklif bölgesinde 

KPTF’den düşük, enerji eksiği olan bölgede ise KPTF’den 

yüksek olacaktır. 

2.3 Dengeleme Güç Piyasasında Kısıt Yönetimi 

Sistemde gün içerisinde oluşabilecek kısıtların giderilmesi, 

sistemin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacıyla 

işletilecek olan dengeleme güç piyasasında, mevcut uygu-

lamada olduğu gibi yük alma ve yük alma talimatları ile 

yapılacaktır. Mevcut ve yeni uygulama arasındaki önemli 

bir fark ise, gerçek zamanlı kısıtların giderilmesinde mev-

cut uygulamada sadece teknik hususlar dikkate alınırken, 

yeni uygulamada teknik hususlarla birlikte teklif bölgesi 

bazında verilen fiyat tekliflerinin de dikkate alınacak olma-

sıdır.  

Dengeleme güç piyasasında, teklif bölgesi bazında sunula-

cak olan yük alma ve yük atma fiyat teklifleri, günün her 

bir saati için geçerli oldukları bölgeler bazında fiyat sırala-

masına dizileceklerdir. Sistem işletmecisi sıraya konulmuş 

olan fiyat tekliflerini, sistemin dengelenmesi için ihtiyaç 

duyulması halinde, iletim sistemi kısıtlarını, ilgili dengele-

me birimlerine ilişkin teknik kısıtları ve arz güvenilirliği ile 

arz kalitesine ilişkin kriterleri dikkate alarak, işletme gü-

venliği ve sistem bütünlüğü sağlanacak ve dengeleme 

maliyetleri en düşük olacak şekilde değerlendirecek ve 

sistemin gerçek zamanlı olarak dengelenmesini sağlaya-

caktır. Bu kapsamda oluşturularak ilgili katılımcılara bildiri-

len yük alma veya atma talimatları, sistemin dengelenme-

si amacıyla verilenler için 0, sistem kısıtlarını giderme 

amacıyla verilenler için 1 ve yan hizmetler kapsamında 

verilenler için 2 etiket değerini taşıyacaktır. 

3. Öneriler 

3.1 Kısıt Bilgilerinin Niteliği 

Hatırlanacağı üzere, mevcut piyasa yapısı içerisinde PYS 

tarafından sistemi dengelemek amacıyla gün öncesinde 

yapılan ekonomik sıralamada sadece fiyat teklifleri dikkate 

alındığından, sistem işletmecisi tarafından ekonomik sıra-

lama ile ortaya çıkan üretim planına doğrudan müdahale 

edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada, yük alma veya yük 

atma talimatı verilecek üretim tesislerinin belirlenmesi 

tamamen sistem işletmecisine bırakılmıştır. Diğer bir ifa-

deyle, verilecek talimatlarda ilgili üretim tesislerinin fiyat 

tekliflerinin dikkate alınarak dengelemenin en düşük mali-

yetli şekilde gerçekleştirilmesinin sorumluluğu sistem işlet-

mecisine yüklenmiştir. 

Sistem işletmecisinin bu işlemi yaparken şebekenin karar-

lılığının korunması için hangi üretim tesisinin ne miktarda 

üretim yapması gerektiğini gösteren kısıt bilgilerini dikkate 

aldığı ve söz konusu üretim tesislerine bu çerçevede doğ-

rudan yük alma talimatı verdiği göz önüne alındığında, 

gün öncesi planlamaya geçilmesi ile sistem kısıt bilgilerinin 

PYS’ye halihazırda olduğu biçimde girilmesi durumunda, 

gün öncesi planlama modülü tarafından yapılacak olan 

kısıt yönetimi mevcut uygulamadan pek farklı olmayacak-

tır. Bu nedenle, dengelemenin en düşük maliyetli şekilde 

yapılmasını sağlayacak optimal yük dağıtımının yapılabil-

mesi için, dengeleme birimlerine verilecek olan talimatla-

rın, ekonomik sıralama esaslı olarak optimizasyon yapacak 

olan modül tarafından, hangi üreticinin ne miktarda üretim 

yapması gerektiği değil, sistemin kararlılığının korunması 

için ilgili baralarda ne miktarda enerji bulunması gerektiği 

dikkate alınarak oluşturulması daha uygun olacaktır. 

3.2 Talimatların Ayrıştırılması 

Mevcut piyasa yapısı içerisinde, gün öncesinde saat 14:30 

itibariyle en son bildirilen GÜP’ler kesinleşmiş olarak kabul 

edilmekte ve bildirilen fiyat teklifleri dikkate alınarak bir 

dengeleme yapılmaktadır. Bu kapsamda verilen tüm yük 

alma/atma talimatları, 0 etiket değerine sahip oldukları 

için SMF’nin oluşturulmasına esas teşkil etmektedirler. Bu 

aşamadan sonra ise MYTM tarafından, gün içerisindeki 

kısıt bilgileri de dikkate alınarak gerekli yük alma/atma 

talimatları verilmekte ve nihai üretim planı oluşturulmak-

tadır. Buradaki önemli bir nokta, bu aşamada kısıt nede-

niyle verilen talimatlar ile dengeleme amaçlı olarak verilen 

tüm talimatların ayrım yapılmaksızın 1 etiket değerine 

sahip olmasıdır. Aynı durum, gün içinde yapılan dengele-

me veya oluşan iletim kısıtları kapsamında verilen talimat-
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lar için de geçerlidir. Bu şekilde yapılan bir etiketlendirme 

ile, kısıt nedeniyle verilen talimatların ayrıştırılması yapıla-

mamakta ve kısıtların maliyeti açıkça görülememektedir. 

Diğer taraftan, aslında dengeleme amaçlı olarak verilen 

talimatlar SMF’lerin hesaplanmasında dikkate alınmamakta 

ve tüketilen elektrik enerjisi için gerçekçi bir fiyatlandırma 

yapılamamaktadır. Verilen talimatların kısıt yönetimi açı-

sından ortaya çıkardığı sonuçlara dönülecek olursa, kısıt 

nedeniyle verilen talimatların 1 etiket değerine sahip ol-

ması ve teklif fiyatı üzerinden uzlaştırma yapılması anlamı-

na gelen 1 kodlu talimatların maliyetleri, sıfır bakiye dü-

zeltme kalemi içerisinde sisteme elektrik enerjisi veren 

tüm üreticilere yüklenmektedir. Yani kısıtların maliyeti, 

elektriği tüketen müşterilere veya iletim şebekesinin işle-

tilmesinden ve gerekli yatırımların gerçekleştirilmesinde 

sorumlu olan sistem işletmecisine yansıtılamamaktadır. Bu 

durum, kısıtların maliyetinin karşılanması açısından uygun 

olmadığı gibi, kısıtların uzun vadede kalıcı şekilde gideril-

mesi için de tercih edilen bir durum değildir. Bu çerçeve-

de, hem gün öncesinde hem de gün içerisinde sistemdeki 

kısıtları gidermek amacıyla hangi birimlere ne miktarda 

yük alma veya yük atma talimatı verildiğinin belirlenebil-

mesi, verilen talimatların uzlaştırma hesaplamalarına sağ-

lıklı bir biçimde yansıtılabilmesi ve kısıtların maliyetlerinin 

gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için, verilen talimatla-

rın birbirlerinden ayrıştırılmasına dikkat edilmesi gerek-

mektedir. 

3.3 Kısıtların ve Kısıt Gerekçeli Talimatların İzlen-

mesi 

Etkin bir kısıt yönetimi yapılabilmesi için, kısıt gerekçeli 

talimatlar ile sistemde süreklilik arz eden kısıtların izlen-

meleri ve piyasanın gelişimi açısından düzenli şekilde de-

ğerlendirmeleri gerekmektedir. Zira, piyasadaki oyuncula-

rın rekabet kurallarını ihlal ederek kısıtları haksız kazanç 

sağlamak için kullanmaları doğru olmadığı gibi, süreklilik 

arz eden kısıtların giderilmesine yönelik olarak iletim siste-

mi işletmecisi tarafından gerekli çalışmaların yapılmaması 

da serbest bir elektrik piyasasında karşılaşılması istenme-

yen bir durumdur. Bu nedenle, sistemdeki kısıtların ve 

kısıt gerekçeli talimatların; sistemdeki kısıtların giderilme-

sine yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla sistem 

işletmecisi tarafından, piyasadaki rekabet koşullarının ihlal 

edilip edilmediğini tespit etmek ve sistem işletmecisinin 

sistemdeki kısıtları gidermeye yönelik çalışmalar yapıp 

yapmadığını belirlemek amacıyla da EPDK tarafından ya-

kından izlenmesi ve bu izlemelerden elde edilecek sonuç-

ların piyasanın gelişimine katkı sağlamak amacıyla alına-

cak kararlar için bir temel teşkil etmesi gerekmektedir. 

3.4 Kısıt Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması 

Sistemdeki kısıtları gidermek amacıyla verilecek talimatla-

rın 1 (bir) etiket değerini taşıdığı(taşıyacağı), 1 etiket de-

ğerine sahip talimatların uzlaştırılmasının verilen teklif 

fiyatları üzerinden yapıldığı(yapılacağı) ve oluşan maliyetin 

de üreticilere dağıtıldığı (tüm piyasa katılımcılarına dağıtı-

lacak) olduğu dikkate alındığında, kısıt yönetimin şeffaf bir 

şekilde yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıy-

la, ülkemizdeki elektrik piyasasında sağlıklı sinyaller ürete-

rek oyuncuları doğru şekilde yönlendiren serbest bir piya-

sa yapısının hedeflendiği göz önüne alındığında, hem gün 

öncesindeki hem de gün içerisindeki kısıt bilgilerinin en 

azından piyasa katılımcılarına duyurulması faydalı olacak-

tır. Böylelikle, sistem şeffaf bir şekilde işletileceğinden ve 

herhangi bir oyuncunun aklında ayrımcılık yapıldığına dair 

en ufak bir soru işareti kalmayacağından, piyasa mekaniz-

masına olan güven artacaktır. Ayrıca, verilen talimatların 

sorgulanabilir olması, yapılması muhtemel hataların önüne 

geçerek elektrik enerjisinin daha düşük maliyetli alterna-

tifler varken daha yüksek maliyetli şekilde üretilmesini 

engellemiş olacaktır. 

3.5 Teklif Bölgelerinin Oluşturulması ve Bölgesel 

Fiyatlandırma 

Yeni piyasa modeline göre, ihtiyaç duyulması halinde sis-

tem işletmecisi tarafından tanımlanan sınırlar doğrultusun-

da teklif bölgeleri oluşturulacak ve bu teklif bölgeleri ara-

sında bir iletim kısıtı yaşanması durumunda yapılacak olan 

piyasa ayrışımı ile her bir bölge için farklı bölgesel fiyat 

söz konusu olabilecektir. Bu fiyat farklılaştırmasının yapıla-

bilmesi için gün öncesi piyasasının tam anlamıyla işlerlik 

kazanması bir ön koşuldur. Zira, sağlıklı talep tahminleri-

nin yapılmadığı, dengeden sorumlu taraf kavramının tam 

olarak oturtulmadığı ve tüketim tarafının ayrı bir katılımcı 

olarak piyasada yer almadığı bir gün öncesi piyasasında 

piyasa ayrışımı yapılarak bölgesel fiyatlandırmaya geçil-

mesi uygun değildir. 

Buradaki önemli bir nokta, mevcut duruma göre özellikle 

üretim tarafı açısından daha serbest hale gelmiş bir piya-

sada, teklif bölgelerinin oluşturulmasından sonra bulun-

dukları konumlar itibariyle yüksek öneme sahip üreticilerin 

konumlarını piyasa fiyatlarını manipüle ederek haksız ka-

zanç sağlamak amacıyla kullanıp kullanmayacakları ve bu 

durumun bölgesel fiyatlandırma mekanizmasının işleyişini 

olumsuz şekilde etkileyip etkilemeyeceğidir. Böyle bir so-

runla karşılaşılmaması için, piyasanın rekabetçi olması 

beklenen yapısına aykırı hareket edilip edilmediğinin izle-

yecek uygulamalar geliştirilmelidir. Aksi takdirde, bölgeler 

arasında normal şartlarda oluşmayacak bir kısıt oluşturu-
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larak tüketicilerin yüksek maliyetlere maruz kalması söz 

konusu olabilir. Bu nedenle, teklif bölgelerinin sınırlarının 

belirlenmesinde, sistemdeki süreklilik arz eden kısıtlarla 

birlikte, kurulu güçleri ve bulundukları konumlar itibariyle 

yüksek önem arz eden üreticilerin sistemdeki konumlarının 

dikkate alınması faydalı olacağı gibi, verilecek fiyat teklif-

lerinin incelenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması da 

piyasanın rekabetçi bir yapı içerisinde işletilebilmesine 

katkı sağlayacaktır. 

3.6 Yeni Piyasa Modelinde İkili Anlaşmaların    

Yapısı 

Mevcut piyasa modelinin temelini oluşturan ikili anlaşma-

lar iki piyasa katılımcısı arasında yapılmakta olup, yapılan 

anlaşmaların uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmak 

üzere piyasa işletmecisine bildirilmeleri gerekmektedir. 

Özel hukuk hükümlerine tabi olan bu ikili anlaşmalar için 

getirilmiş başka herhangi bir kısıt (elektrik enerjisinin fiya-

tı, üretici ve tüketicilerin şebekedeki konumları, vs.) söz 

konusu olmayıp, katılımcılar bu konuda serbest bırakılmış-

lardır. Bu kapsamda, ikili anlaşmaların fiziksel uzlaştırması 

üreticinin herhangi bir noktada sisteme elektrik enerjisi 

vermesi ve tüketicinin herhangi bir noktada sistemden 

elektrik enerjisi alması ile yapılmakta, mali uzlaştırması 

ise, taraflar herhangi bir dengesizliğe düşmedikleri sürece, 

yapılan anlaşma çerçevesinde piyasa işletmecisinin müda-

halesi olmadan tarafların kendi aralarında yapılmaktadır. 

Ancak, yeni piyasa modeli çerçevesinde teklif bölgelerinin 

belirlenmesi ve sistemde kısıt olması halinde piyasa ayrışı-

mı yapılarak bölgesel fiyatların oluşması durumunda, ikili 

anlaşmaların mevcut yapılarının korunması mümkün değil-

dir. Zira, iki bölge arasındaki iletim kapasitesi sınırlı oldu-

ğundan, ayrı bölgelerde yer alan piyasa katılımcılarının 

kendi aralarında yaptıkları ikili anlaşmaların mali uzlaştır-

masının (taraflar herhangi bir dengesizliğe düşmeseler 

bile) söz konusu bölgelerin fiyat farklılıkları dikkate alın-

madan anlaşmadaki fiyat üzerinden katılımcılar arasında 

yapılması, iki bölge arasındaki kapasitenin anlaşmanın 

taraflarına ticarete konu miktar ölçüsünde tahsis edilmesi 

anlamına gelecek ve bu durumda piyasa ayrışımı ile yapı-

lan kısıt yönetimi anlamını yitirecektir. Bu nedenle, söz 

konusu ikili anlaşmanın, üreticinin bulunduğu bölgenin 

fiyatı üzerinden sisteme elektrik enerjisi satması, tüketici-

nin ise bulunduğu bölgenin fiyatı üzerinden sistemden 

elektrik enerjisi alması esasına dayalı olacak şekilde yapıl-

ması gerekmektedir. Bu çerçevede, farklı teklif bölgeleri-

nin oluşturulması halinde piyasa katılımcıları arasında ya-

pılacak ikili anlaşmalar, aslında bölgesel fiyat farklılıklarına 

karşı üretici ile tüketici arasında yapılan ve ticarete konu 

elektrik enerjisinin fiyatını her iki taraf için de sabitleyen 

birer hedging sözleşmesi haline gelmelidir. Fiziksel piyasa-

yı tamamlayacak bir finansal piyasanın işletilmesi duru-

munda ise, fark sözleşmeleri3 zaten bir hedging mekaniz-

ması sağladığından, zaman içerisinde Nord Pool’da olduğu 

gibi taraflar arasındaki fiziksel teslimat zorunluluğu taşıyan 

ikili anlaşmaların yerini fiziksel teslimat zorunluluğu taşı-

mayan fark sözleşmelerinin alması söz konusu olacaktır.4 

3.7 Finansal Piyasanın Oluşturulması 

Yeni piyasa yapısına geçilmesi ve sistemin teklif bölgeleri-

ne bölünmesi ile uzlaştırma işlemleri belirlenen teklif böl-

geleri bazında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, sistem-

de herhangi bir kısıt yaşanmadığı durumda tek bir piyasa 

fiyatı geçerli olacak, kısıtın yaşandığı durumlarda ise, ilgili 

bölgelerdeki fiyatlar kısıtlar dikkate alınmadan hesaplan-

mış olan piyasa fiyatından farklılık gösterecektir. Bu fiyat 

farklılaşması, farklı teklif bölgelerinde bulunan bir üretici 

ve bir tüketici için, aralarında bir ikili anlaşma yapılmış 

olsa bile bir fiyat riski taşımaktadır. 

Bu nedenle, bölgesel fiyatlandırmaya geçilmesinden sonra, 

piyasada karşılaşılabilecek bölgesel fiyat farklılıklarından 

kaynaklanan fiyat risklerinin hedge edilebilmesine imkân 

tanınması gerekecektir. Ayrıca, piyasanın şimdi olduğun-

dan daha serbest bir hale gelmesi ile spot piyasa fiyatında 

da önemli farklılıklar görülebileceğinden, bu farklılıklar için 

de bir hedging mekanizmasına ihtiyaç duyulacaktır. Bu 

çerçevede, hem spot piyasadaki fiyat farklılıklarının, hem 

de bölgesel fiyat farklılıklarının piyasa katılımcıları açısın-

dan bir risk oluşturmaması için, fiziksel piyasa ile paralel 

olarak işletilecek finansal bir piyasanın da faaliyete geçiril-

mesi gerekecektir. Nitekim, yeni piyasa yapısının oluştu-

rulmasında temel alınan Nord Pool’da, spot piyasadaki 

fiyat farklılıkları için vadeli ve alivre işlem sözleşmeleri, 

bölgesel fiyat farklılıkları için ise fark sözleşmeleri kullanıl-

maktadır. 
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D oğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliği, Abone Bağlantı Bedelini, “Sayaç da-

hil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağ-

lantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay 

harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit 

bedeli ifade eder.” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımda üç 

önemli unsur göze çarpmaktadır. Yoruma açık olmakla 

beraber, tanıma göre Abone Bağlantı Bedelinin; 

♦ sabit, 

♦ sayaç ve servis hattı maliyetlerinden oluşan, 

♦ maliyet bazlı, 

 bir bedel olduğu düşünülebilir. 

Abone Bağlantı Bedelinin sabit bir bedel olduğu, 4646 sa-

yılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasında; “...Abonelere Kurum ve dağıtım şirketi 

arasında belirlenen sabit bağlantı tarifeleri uygulanır.” 

hükmü ile de belirtilmektedir.  

Kurumun yaptığı ihalelerde, Abone Bağlantı Bedelinin do-

ğal gaz dağıtım lisansı almak isteyen şirketler için bir ya-

rışma unsuru olması ve yarışma sonucunda bazı dağıtım 

bölgelerinde farklı bedellerin oluşması (Tablo-1) ve 4646 

sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış kanuni 

bir hak, belge, izin veya yetkilendirmeye müsteniden Do-

ğal Gaz dağıtım faaliyeti yapan şirketlerin (mevcut şirket-

ler) tarifelerini belirlerken zaman zaman dağıtım şirketi 

bazında farklılığa gidilmesi, Kurul’un “sabit bedel” ve 

“sabit bağlantı tarifesi” ifadelerini “tüm dağıtım bölgeleri 

için tek bir bedel” olarak yorumlamadığını açıkça göster-

mektedir. Yazının ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak 

değinilecek olan konuyla ilgili alınmış tüm Kurul Kararları-

na bakılacak olursa Kurul, sabit Abone Bağlantı Bedelini, 

bir dağıtım bölgesinde tarife uygulama dönemi boyunca 

değişmeyen, ABD Doları cinsinden sabit bir bedel olarak 

değerlendirmiştir.  

Tanımda yer alan ikinci unsura geçmeden önce; Kanunda 

yer alan, tarifenin “Kurum ve dağıtım şirketi arasında be-

lirlenmesi” ifadesinin üzerinde de durmakta yarar vardır. 

Bu ifade ile bedellerin ilgili şirket ve Düzenleyici Kurum 

arasında pazarlık ya da müzakere sonucunda mutabakat 

ile belirlenmesi değil, tarife hesaplama döneminde ilgili 

şirket ile Düzenleyici Kurumun, konu ile ilgili bilgi ve bel-

geler üzerinde birlikte çalışması ve karşılıklı yanlış anlama-

ların önüne geçmek amacıyla çeşitli toplantılar yapılması 

olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğal Gaz Piyasa-

sı Tarifeler Yönetmeliğinin “Bağlantı tarifeleri” başlıklı 11 

inci maddesinde yer alan; “…Dağıtım şirketinin sorumluluk 

alanı içindeki abonelere ihalede belirlenen ve Kurumun 

onayladığı sabit bağlantı tarifeleri uygulanır.” hükmü ile 

tarifelere ilişkin Kurum onayı açıkça yer almaktadır. 

Abone Bağlantı Bedeli tanımının ikinci önemli unsuru olan 

sayaç ve servis hattına ilişkin tanımlar da Doğal Gaz Piya-

Doğal Gaz Piyasasında Abone Bağlantı Bedeli 
Okan YARDIMCI 

Dağ ıtım Şirketleri (İhaleliler)
İhale Sonucu Oluşan 

Abone Bağlantı Bedeli 
(ABD Doları, KDV Hariç)

Dağıtım Şirketleri (İhaleliler)
İhale Sonucu Oluşan 

Abone Bağ lantı Bedeli 
(ABD Doları, KDV Hariç)

Kayseri ‐ KAYSERİGAZ 180 Yozgat ‐ SÜRMELİGAZ 180

Konya ‐ GAZNET 180 Malatya ‐ PEGAZ 180

Erzurum ‐ PALEN 180 Kahramanmaraş ‐ ARMADAŞ 180

Çorlu ‐ ÇORDAŞ 180 Denizli ‐ KENTGAZ 149

Gebze ‐ PALGAZ 180 Gaziantep Kilis ‐ GAZDAŞ 30

İnegöl ‐ İNGAZ 180 Şanlı Urfa ‐ GÜRGAZ 180

Çatalca ‐ TRAKYADAŞ 180 Çanakkale ‐ ÇANAKKALEGAZ 180

Bandırma ‐ BADAŞ 180 Isparta Burdur ‐ TOROSGAZ 180

Balıkesir ‐ BALGAZ 180 Afyonkarahisar ‐ AFYONGAZ 174

Sivas ‐ SİDAŞ 180 Kars Ardahan ‐ KARGAZ Kars Ardahan 180

Kütahya ‐ ÇİNİGAZ 180 Erzincan ‐ ERZİNGAZ 180

Ereğli (Konya) ‐ NETGAZ 180 Karaman  ‐ DOĞANGAZ 180

Çorum ‐ ÇORUMGAZ 180 Amasya Tokat Turhal ‐ TAMDAŞ 163

Kırıkkale Kırşehir ‐ KIRGAZ 180 Antalya ‐ OLİMPOSGAZ 5

Samsun ‐ SAMGAZ 180 K.bey M.Kemalpaşa Susurluk ‐ OVAGAZ 180

Aksaray ‐ AKSARAYGAZ 180 Elazığ ‐ ELAZIĞGAZ  5

Düzce Karadeniz Ereğli ‐ DERGAZ 180 Trabzon Rize ‐ KARADENİZGAZ 180

Gemlik ‐ GEMDAŞ 180 Gümüşhane Bayburt 180

Yalova ‐ ARMAGAZ 180 Diyarbakır ‐ DİYARGAZ 180

Uşak  ‐ UDAŞ 180 Adıyaman ‐ AKMERCANGAZ 180

Polatlı ‐ POLGAZ 180 Ordu Giresun ‐ FINDIKGAZ 169

İzmir ‐ İZMİRGAZ 180 Van ‐ VANGAZ 180

Manisa ‐ MANİSAGAZ 180 Seydişehir Çumra ‐ SELÇUKGAZ 180

Niğde Nevşehir ‐ KAPADOKYAGAZ 180 Çukurova ‐ AKSAGAZ 167

Bilecik Bolu ‐ BEYGAZ 180 Siirt Batman ‐ SİİRTGAZ 180

Karabük Kastamonu Çankırı ‐ KARGAZ 180 Aydın  ‐ AYDINGAZ 165

Edirne Kırklareli Tekirdağ ‐ TRAKYAGAZ 0 İHALELİLER ORTALAMA 165

Tablo-1 : İhale sonucu oluşan Abone Bağlantı Bedelleri  
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sası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde yer 

almaktadır. Tanımlara göre sayaç; “müşterilerin doğal gaz 

tüketimini ölçen Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeli-

ğine tabi cihazı”, servis hattı ise; “Dağıtım şebekesini abo-

ne servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istas-

yonuna bağlayan boru hattı ve servis kutusu veya basınç 

düşürme ve ölçüm istasyonu dâhil ilgili teçhizatı” ifade 

etmektedir. 

Aynı yönetmeliğin “Bağlantı” başlıklı 36 ncı maddesinde 

“Bağlantı hattı, servis hattı ve sayacın mülkiyetinin dağı-

tım şirketine devriyle ilgili hususlar talep sahibi ile dağıtım 

şirketi arasında yapılacak Bağlantı Anlaşmalarında yer 

alır.” denilmektedir. Servis hattı ve sayaç mülkiyetinin 

dağıtım şirketine devri pratikte birçok sorunu çözmekle 

beraber hukuki bir takım tartışmalara da sebep olmuştur. 

Doğal gaz piyasası bağlantı tarifeleri ile ilgili alınmış en 

son karar olan 24/12/2008 tarih ve 1903 sayılı Kurul Ka-

rarına kadar sayaç ve servis hattı bedelleri ayrı ayrı belir-

lenirken, son Kurul Kararında birlikte hesaplanarak, sayaç 

dâhil olmak üzere basınç düşürme ve ölçüm istasyonu 

veya servis kutusu çıkışına kadar servis hattı ile ilgili tüm 

maliyetler Abone Bağlantı Bedeli kapsamına alınmıştır. 

Sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri de 

Abone Bağlantı Bedeline dâhil edilmiştir. 1903 sayılı Kurul 

Kararı yazının ilerleyen bölümlerinde diğer Kurul Kararla-

rıyla birlikte detaylı olarak değerlendirilmekte olup, şimdi-

lik bu karar ile “servis hattı ve sayaç mülkiyeti” üzerindeki 

tartışmaların önüne geçildiğini söylemek yeterli olacaktır.  

Her ne kadar Abone Bağlantı Bedelinin normatif tanımı 

“Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağ-

lantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay 

harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit 

bedeli ifade eder” şeklinde olsa da bugüne kadar her bir 

bağlantı bazında maliyet esaslı bir uygulama olmamıştır. 

Hem ihale şartnamelerine çıkılırken hem de ilerleyen sü-

reçte mevcut şirketler için tarife belirlenirken, ortalama 

maliyetler göz önüne alınarak, ortalama bedel belirleme 

yoluna gidilmiştir. İhalenin doğası gereği şirketlerin yarış-

masını sağlayabilmek için bir değişkenin belirlenmesi ve 

diğer hususların sabitlenmesi kaçınılmazdır. Abone Bağ-

lantı Bedelinin ihalede bir yarışma unsuru olması; her bir 

bağlantı bazında maliyet esaslı bir uygulamayı olanaksız 

hale getirmiştir. Bununla birlikte ihale şartnamelerinin 8 

inci maddesinin (c) bendinde yer alan “Abone bağlantı 

bedeli beş yıllık sürenin bitiminden sonra lisans süresinin 

bitimine kadar ilgili mevzuat kapsamında Kurul tarafından 

belirlenir” hükmü ile 5 yıl sonunda söz konusu bedelin 

Kurul tarafından tekrar belirleneceği kurgulanmıştır. Kurul 

5 yılın sonunda, 1903 sayılı Kararı ile her bir bağlantı ba-

zında maliyet esaslı bir uygulama yoluna gitmeyip, ortala-

ma maliyetlere dayalı bir bedel belirlemiş, yani mevzuatın 

getirmiş olduğu maliyet esaslı bedel belirlenmesini yorum-

lama şeklinde bir değişikliğe gitmemiştir. 

Bu noktada bir servis hattının maliyet unsurlarına değin-

mek yararlı olacaktır. Servis hattının, servis hattı uzunlu-

ğuna göre değişkenlik gösteren maliyetleri; as-built, polie-

tilen boru, polietilen boru ferji, yer altı ikaz bandı, üst yapı 

giderleri (asfalt, vb), kontrolörlük ve müşavirlik hizmetleri-

dir. Servis hattının uzunluğuna göre değişen bu maliyetle-

rin yanı sıra her bir servis hattında adet ile bulunan sabit 

bir takım maliyetler de bulunmaktadır. Bunlar; kazı ruhsat 

harç giderleri, saddle tee ve montajı, gas stop ve montajı, 

regülatör ve montajı, servis kutusu ve montajı, vana, 

manşon, dirsek, sleeve, kep, redüksiyon gibidir. Görüldü-

ğü gibi hem değişken hem de sabit maliyetlerin bir kısmı 

işçilik bir kısmı ise malzeme maliyetleridir. 

Teoride abone bağlantı bedelinin her bir bağlantı bazında 

(her binanın ya da her dairenin kendi servis hattı uzunlu-

ğuna göre ortaya çıkacak olan servis hattı maliyetini karşı-

laması) maliyet esaslı olarak oluşturulması mümkün gö-

zükmekle beraber pratikte yaşanacak bir takım sorunlar 

nedeniyle bu uygulama yürürlüğe konmamıştır. Her şey-

den önce “bağlantı hattı bazında maliyet esaslı bedel” be-

lirlenmesi durumunda tanımın ilk unsuru olan “sabit bedel-

den” vazgeçilmesi ya da “sabit bedel” ifadesinin bugüne 

kadar yapılandan farklı bir şekilde yorumlanması gerek-

mektedir. Bununla beraber; aynı binada bulunan dairelerin 

farklı zamanlarda abone olması durumunda aboneler ara-

sında ve abonelerle dağıtım şirketi arasında anlaşmazlıkla-

rın ortaya çıkabileceği, bir cadde veya sokakta şebeke 

döşenmeye başlandığında tüm servis hatlarının çekildiği, 

maliyet bazlı bir sistemle sadece abone olmak isteyen 

binaya servis hattı çekilmesinin gerekeceği, abone olmak 

istemeleri durumunda diğer kullanıcılara servis hattı çekil-

mesinin uzun zaman alacağı, maliyetinin yüksek olacağı 

ve belediyelerden izin alınmasının zor olacağı, gerçek ma-

liyetlerin hat yapıldıktan sonra ortaya çıkmakta olduğu, 

abonelere eşit uygulama yapılması gerektiği, her hangi bir 

yolun iki tarafındaki eşdeğer binalar arasındaki eşitsizlikle-

rin şikayetlere yol açması olasılıkları gibi hususlar bağlantı 

bazında maliyet esaslı tarife sisteminin uygulanabilir olma-

dığını göstermektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında 

1903 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesi; “Kurumun 

yaptığı ihale sonucu lisans almış dağıtım şirketleri konut 

ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanacak abonelerine lisans-

larında belirlenen abone bağlantı bedelini uygular. Söz 

konusu dağıtım şirketleri için, lisans yürürlük tarihinden 

başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra, bu 

Kararın 2 nci maddesinde belirtilen hükümler geçerlidir.” 

daha anlamlı olmaktadır. Kısacası Kurul 2009 yılında uygu-

lanmak üzere Abone Bağlantı Bedelini tüm dağıtım şirket-

leri için mevcut uygulamaya paralel şekilde, sayaç dahil 

180 ABD Doları (KDV hariç) olarak; 01/05/2003 tarihinden 

önce sistemlerinde uygun yapılanma bulunan ve ön öde-

meli sayaç kullanan dağıtım şirketlerinin ön ödemeli sayaç 

kullanması durumunda 250 ABD Doları olarak belirlemiştir. 

Böylelikle 2009 yılında 5 yıllık süresi dolan 19 şirket için 

Abone Bağlantı Bedeli, ihalede belirlenen bedelden farklı-

laşmamış ve mevcut şirketler ile aynı şekilde belirlenmiş-

tir.  

5 yıllık süre içerisinde dağıtım şirketlerinin yatırımlarını 

büyük oranda bitirerek şehrin daire/bina oranları yüksek 

bölgelerinde abone bağlantılarını tamamladığı ve bu aşa-

madan sonra şehrin daire/bina oranı daha düşük olan ya-
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tay yapılaşmasının yoğun olduğu bölgelerinde (daha sey-

rek yapılaşmaların olduğu, tek katlı binalar ve şehir dışı 

sayfiye bölgeleri gibi) yatırım yapacakları düşünüldüğünde 

1903 sayılı Kurul Kararı ile ihaleli şirketlerin 5 yıllık süreleri 

sonrası için belirlenen bedelin düşük olduğunu savunanlar 

da olmaktadır. 

Bununla birlikte ihale sonucunda ilk 5 yıl için Abone Bağ-

lantı Bedeli 180 ABD Dolarının (KDV hariç) altında oluşan 

dağıtım şirketlerinin 5 yıllık süresi 2011 yılının başı itiba-

riyle dolacaktır. Özellikle bu süreçten sonra alınacak olan 

Kurul Kararlarının 5 yıllık yükümlülükleri yerine getirmeyle 

birlikte değerlendirilmesi, ihalelerin anlamlılığı, yatırımların 

devamlılığı ve sağlıklı bir doğal gaz piyasasının oluşumu 

açısından büyük öneme sahiptir. 

Abone Bağlantı Bedelinin ortalama maliyetler göz önüne 

alınarak belirlenmesinin dağıtım şirketlerine ekonomik 

yönden haksız fayda ya da zarar getireceğini düşünmek de 

doğru olmayacaktır. Çünkü artı ya da eksi bakiyelerin çe-

şitli metodolojiler yoluyla perakende satış tarifelerinde 

sisteme dâhil edilmesi mümkündür. Nitekim, Kurumun 

internet sayfasında geçtiğimiz aylarda yayımlayarak piya-

sa görüşüne açmış olduğu “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri 

İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları”nda da bu metotla-

rın kullanıldığı görülmektedir. 

Konu ile daha detaylı olarak ilgilenenler için, Abone Bağ-

lantı Bedeli ile ilgili daha önceki yıllarda alınmış olan Kurul 

Kararlarından da kısaca bahsetmek yararlı olacaktır. Abo-

ne Bağlantı Bedeli ile ilgili ilk Kurul Kararları 2002 yılında 

alınan 65, 71 ve 80 sayılı Kurul Kararlarıdır. Bu Kararlar, 

dağıtım şirketlerinin düzenleme öncesi Abone Bağlantı 

Bedeli uygulamalarının (dağıtım şirketlerinin kendi belirle-

diği bedeller) devamı şeklinde değerlendirilebilir. 2003 

yılında alınan 97 sayılı Kurul Kararı ile ilk kez Kurul bir 

Abone Bağlantı Bedeli belirlemiştir. Bu Kararla, mevcut 

şirketler için KDV hariç olmak üzere bağlantı bedeli 150 

ABD Doları/Bağımsız Bölüm Sayısı, sayaç bedeli ise 40 

ABD Doları olarak belirlenmiştir. Ancak 97 sayılı Kurul Ka-

rarının ilgili hükmü yürürlüğe girmeden 136 sayılı Kurul 

Kararı ile 97 sayılı Kurul Kararının ilgili hükmü ertelenmiş-

tir. 2003 yılı sonunda alınan 261 sayılı Kurul Kararı ile 97 

sayılı Kurul Kararında belirlenen bedellerin aynısı ilk kez 

01/01/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Abone 

Bağlantı Bedeli ile ilgili bir diğer önemli Karar da 2004 

yılında alınan 296 sayılı Kurul Kararıdır. Bu Karar bedeller-

de herhangi bir değişiklik yaratmamış ancak bağlantı tari-

felerine ilişkin diğer hususlar (güvence bedeli, sayaç açma 

kapama bedelleri gibi) Abone Bağlantı Bedeli hususuyla 

birleştirilmiştir. 2004 yılı sonunda alınan 409 sayılı ve 

2005 yılı başında alınan 466 sayılı Kurul Kararları, 296 

sayılı Kurul Kararında yer alan bedellerin devamı şeklinde-

dir. 2006 yılı boyunca uygulanmak üzere 2005 yılı sonun-

da alınmış olan 614 sayılı Kurul Kararı ile Adapazarı Gaz 

Dağıtım Anonim Şirketinin bağlantı bedeli diğer mevcut 

şirketlerden farklı olarak KDV hariç 250 ABD Doları olarak 

belirlenmiştir. KDV hariç 40 ABD Doları olan sayaç bede-

linde ise bir değişikliğe gidilmemiştir. Diğer mevcut şirket-

ler için ise daha önceki bedeller aynen korunmuştur. Bura-

da Kurul’un Adapazarı bölgesinin kentsel yapılaşma özelli-

ğini ve deprem sonrası oluşan özel durumunu (yatay yapı-

laşmanın yoğunluğunun artması, düşük daire bina oranla-

rı) göz önüne aldığı anlaşılmaktadır. 2007 yılı boyunca 

uygulanmak üzere 2006 yılı sonunda alınmış olan 1042 

sayılı Kurul Kararı ile 2008 yılı boyunca uygulanmak üzere 

2007 yılı sonunda alınmış olan 1410 sayılı Kurul Kararla-

rında 614 sayılı Kurul Kararındaki bedeller korunmuştur. 

2008 yılı ortasında 5 yıllık süresi dolan ilk şirket olan Kay-

seri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Anonim Şir-

keti için 1771/7 sayılı Kurul Kararı ardından da 2008 yılı 

sonunda 5 yıllık süresi dolan ikinci şirket olan Gaznet Şehir 

Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi için 1870 sayılı Kurul 

Kararı alınmıştır. Son olarak yukarıda detaylı bir şekilde 

yer verilen ve 2009 yılı boyunca uygulanmak üzere 2008 

yılı sonunda alınmış olan 1903 sayılı Kurul Kararı ile mev-

cut Abone Bağlantı Bedelleri belirlenmiştir. 1903 sayılı 

Kurul Kararı hakkında yukarıda yer alan yorumların yanı 

sıra, geçmiş dönem alışkanlıklarından dolayı uygulamada 

bir takım zorluklara yol açmış olduğu düşünülebilir. Yeni 

Karar ile bağımsız birim başına Abone Bağlantı Bedeline 

merkezi ve bireysel kullanımlar için montajı yapılacak sa-

yaçlar da dâhildir. Merkezi amaçlı gaz kullanım için monta-

jı yapılacak sayaçlarla ilgili ayrıca bir bedel alınmamakta-

dır. Bununla birlikte ihaleli ve ihaleli olmayan dağıtım şir-

ketlerinde yeknesak bir uygulamaya geçilmiş olması ve 

“servis hattı ve sayaç mülkiyeti” konusundaki tartışmaların 

önüne geçmesi dolayısıyla piyasayı rahatlatıcı birçok yönü 

de bulunmaktadır. 

Abone Bağlantı Bedeli ile ilgili diğer bir tartışmalı hususta 

“Bağımsız Bölüm Sayısı” (BBS) uygulamasıdır. İhale şart-

namelerinde “Dairenin 200 m² ye kadar brüt alanı için 

BBS=1 alınır, bundan sonraki ilave her 100 m² ye kadar 

alan için abone bağlantı bedeli 150 (yüz elli) ABD Doları 

artırılır.” hükmü yer almaktadır. İhale sonucu 5 yıllık süreç 

için oluşan Abone Bağlantı Bedelinin 180 ABD Dolarından 

düşük olması durumundaki uygulamaya ilişkin hukuki mü-

lahazaya ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 

Abone Bağlantı Bedeli ile ilgili bir diğer önemli hususta; 

Abone Bağlantı Bedelinin, bağlantı anlaşmasının imzalan-

ması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilme-

mek üzere dağıtım şirketince tahsil edilmesi gerekliliği ve 

aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu 

bedelin tekrar alınmayacak olmasıdır. Mevzuatta açıkça 

yer alan bu hükümlerin sıkı denetiminin sağlanması büyük 

önem arz etmektedir. 

Serbest tüketicilerin bağlantı bedeli, mal ve/veya hizmet 

üretim amaçlı doğal gaz kullanıcılarının bağlantıları, mün-

ferit/münferit olmayan bağlantı, mekanik sayaç/ön öde-

meli sayaç gibi hususlara bu yazıda detaylı bir şekilde yer 

verilmemiş olup; bu hususların kapsamlı bir şekilde ayrıca 

değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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A karyakıt kalitesi, akaryakıtların gerek çevrenin 

korunması, gerekse motorlu araçlarda hedeflenen 

performansın alınabilmesi amacıyla belirli teknik 

kriterlere uygunluğunun ölçüsüdür. 

Akaryakıt türlerinin kalitesine ilişkin teknik kriterler, baş-

langıçta motorlu araçların tasarımlarında öngörülen perfor-

mansı sağlaması ve motorların akaryakıtlardan kaynakla-

nabilecek belirli hasarlardan korunması amacıyla geliştiril-

miştir. Bu amaçla, akaryakıtların oktan sayısı, setan indisi, 

buhar basıncı, parlama noktası gibi belirli teknik özellikle-

rine ilişkin sınırlar tespit edilmiştir. 

Diğer yandan motorlu araçlar, ulaştırma sektörünün sü-

rekli artan akaryakıt tüketimi nedeniyle günümüzde başta 

karbondioksit olmak üzere birçok kirletici gaz salımının 

birincil kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle, 

akaryakıt tüketimine bağlı olarak gerçekleşen sera gazı ve 

diğer kirletici gazlarının salımının azaltılması, birçok ülkede 

enerji ve çevre politikaları ile hava kalitesinin ve toplum 

sağlığının korunması kapsamında devletin, sivil toplumun, 

motorlu araç üreticilerinin ve petrol sanayinin ortak amacı 

ve yükümlülüğü haline gelmiştir. Bu kapsamda, akaryakıt 

kalitesi de kirletici gaz salımının önlenmesi ve hava kalite-

sinin korunması ile doğrudan ilişkili bir kavram haline gel-

miş, başta kükürt olmak üzere akaryakıt içerisinde bulu-

nan bir takım bileşenlerin oranı sınırlandırılmıştır. 

Akaryakıt kalitesine yönelik tespit edilen teknik kriterler ve 

standartlar, ürün kalitesine yönelik olarak kesin hükümler 

içermekle birlikte, satış noktalarında tüketiciye sunulan 

akaryakıtların kaliteli olmasını temin etmeye yetmemekte-

dir. Son kullanıcılara sunulan akaryakıtın kalitesi, ancak 

ülke koşullarına uygun ve etkin izleme ve denetim sistem-

lerinin oluşturulması ve uygulanmasıyla sağlanabilmekte-

dir. 

Etkin bir akaryakıt kalitesi izleme sistemi şu ana bileşen-

lerden oluşmaktadır1: 

♦ Akaryakıt kalitesi ve akaryakıt kalitesinin izlenmesine 

yönelik düzenlemelerin yapılması, 

♦ Son kullanıcılara akaryakıt istasyonlarında sunulan 

akaryakıtın kalitesinin, mevcut teknik düzenlemelere uy-

gun olup olmadığının tespiti; bu amaçla piyasada faaliyet 

gösteren kişilere bir takım analiz ve raporlama yükümlü-

lükleri getirilmesi ve/veya sistematik denetimler kapsa-

mında akaryakıt istasyonlarından numune alınarak analize 

tabi tutulması, 

♦ Düzenlemelerin ihlali durumunda caydırıcı nitelikteki bir 

takım ceza ve yaptırımların uygulanmasıdır. 

Akaryakıt kalitesi izleme sistemlerinin uygulama aşamaları 

Şekil 1’de gösterilmektedir. 
Şekil 1: Akaryakıt kalitesi izleme sistemlerinin oluş-

turulmasına yönelik aşamalar2 

Benzin Ve Motorin Kalitesinin Denetimi: Akaryakıt Kalitesi İzleme 

Sistemleri (AKİS) 
Mehmet KÜRKÇÜ 

1 Fuel Quality Strategies Training Manual, Module 4, sa. 224. 
2 International Fuel Quality Center (IFQC), 2003. 

Kontrol edilecek akaryakıt özelliklerinin ve yetkili 
kurumun tespiti 

Akaryakıt özelliklerinin yasal sınırlarının tespiti 

Akaryakıt satışlarının ve istasyonlarının dağılımının 
belirlenmesi 

Sistemin finansman kaynaklarının tespiti 

Alınacak numune sayısının belirlenmesi 

Sistemin uygulanmasında görevli personelin numu-
ne alma konusunda eğitimi 

Örnekleme sıklığının belirlenmesi 

Analizleri gerçekleştirecek laboratuarların kurulması 
ya da akreditasyon şartlarının tespiti 

Analiz sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul-
lerin belirlenmesi 

Sonuçların bölgesel, mevsimsel ve ülke çapında 
genel olarak yorumlanması 
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Avrupa Birliği’nde AKİS 

Avrupa Birliği’nde akaryakıt kalitesine ilişkin ilk düzenle-

me, üye ülkelerin belirli sıvı yakıtların kükürt içeriğine iliş-

kin düzenlemelerinin uyumlaştırılması hakkındaki 75/716/

AAT sayılı Yönergedir3. Bu Yönerge ile üye ülkelerde, yal-

nızca belirli kükürt içeriği sınırlarına uygun akaryakıtların 

serbest dolaşımına olanak tanınmıştır. 75/716/AAT sayılı 

Yönerge, 87/219/AAT sayılı Yönerge4 ile tadil edilmiş ve 

akaryakıtların kükürt içeriğine ilişkin sınırlar tespit edilmiş-

tir. 

93/12/AAT sayılı Yönerge5 ile akaryakıtların kükürt içeriği-

ne ilişkin yeni sınırlar belirlenmiş ve 75/716/AAT sayılı 

Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 93/12/AAT sayılı Yöner-

ge ile 01/01/1994 tarihinden itibaren kükürt içeriği ağırlık-

ça %0,2’yi, 01/01/1996 tarihinden itibaren ise kükürt içe-

riği ağırlıkça %0,05’i geçen akaryakıtların piyasaya sunul-

ması yasaklanmıştır. 

Halen, Avrupa Birliği’nde benzin ve motorin kalitesi ile ilgili 

mevzuatın ana çerçevesi niteliğindeki 98/70/AT sayılı 

Yönerge6 ile Avrupa Birliği çapında piyasaya sunulacak 

benzin ve motorinin kalitesi hakkında kriterler belirlenmiş, 

93/12/AAT sayılı Yönerge tadil edilmiştir. 98/70/AT ile, 

• 01/01/2000 tarihinden itibaren kurşunlu benzinin Avru-

pa Birliği piyasasına sunulması yasaklanmış, 

• Kurşunsuz benzin ve motorine ilişkin teknik kriterler 

tespit edilmiştir. 

Diğer yandan, söz konusu Yönergenin 8’inci maddesi ile 

üye ülkelere, piyasaya arz edilen akaryakıtların belirlenen 

teknik kriterlere uygunluğunu izleme ve durumlarını Avru-

pa Komisyonu’na rapor etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu 

kapsamda, Komisyon’un üye ülkeler tarafından ortak şe-

kilde uygulanabilecek bir izleme sisteminin geliştirilmesini 

teşvik etmesi ve gerektiğinde Avrupa Standardizasyon 

Komitesi’nden (CEN) destek alması öngörülmüştür. Böyle-

ce, akaryakıt kalitesi izleme sistemleri hakkındaki EN 

142747 ve EN 142758 standartlarının geliştirilmesi süreci 

başlamıştır. Yönergenin akaryakıt kalitesinin izlenmesi ile 

ilgili 8’inci maddesi ayrıca, Komisyona üye ülkelerin akar-

yakıt kalitesi verilerini raporlamada kullanacakları formatı 

belirleme, üye ülkelere de her yılın 30 Haziran gününe 

kadar bir önceki takvim yılına ait akaryakıt kalitesi verileri-

ni Komisyon’a rapor etme yükümlülüğü getirmiştir. 

98/70/AT sayılı Yönerge, 2000/71/AT sayılı Yönerge9 ile 

tadil edilmiş olup,  Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya arz 

edilecek kurşunsuz benzin ve motorine ilişkin teknik kri-

terler yeniden tespit edilmiştir. 

Son olarak, 2003/17/AT sayılı Yönerge10 ile 98/70/AT sayı-

lı Yönerge tekrar tadil edilmiş ve akaryakıt kalitesinin iz-

lenmesi ve denetimi ile ilgili aşağıda özetlenen düzenleme-

ler yapılmıştır: 

• Piyasaya arz edilecek kurşunsuz benzinin ve motorinin 

kükürt içeriği, 01/01/2005 tarihinden itibaren 10 mg/kg ile 

sınırlandırılmış, 

• Üye ülkelerin akaryakıt kalitesini EN 228:1999 ve EN 

590:1999 standartlarında yer alan analitik yöntemleri esas 

alarak izlemeleri esası benimsenmiş, 

• Üye ülkelerin, akaryakıt kalitesi izleme sistemlerini ilgili 

Avrupa standardına uygun olarak ya da bu standarda eş-

değer sonuçlar verecek alternatif bir sistem şeklinde oluş-

turmaları zorunluluğu getirilmiş, 

• Üye ülkelerin, akaryakıt kalitesine ilişkin mevzuatın 

ihlali durumunda etkili, adil ve caydırıcı ceza uygulamaları 

öngörülmüş, 

• Üye ülkelerin, her yılın 30 Haziran gününe kadar önceki 

takvim yılına ait akaryakıt kalitesi verilerine, benzin ve 

motorin satışlarına ve 10 mg/kg kükürt içeren motorin 

arzına ilişkin raporlarını sunma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Üye ülkeler tarafından her yıl Avrupa Komisyonu’na sunu-

lan bir önceki yıla ait akaryakıt kalitesi izleme sistemlerine 

ilişkin bildirimler, Komisyon tarafından yıllık rapor şeklinde 

yayımlanmaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun 2003/17/AT sayılı Yönergesinin 

akaryakıt kalitesinin izlenmesi ile ilgili olarak ortaya koy-

duğu en önemli değişikliklerden biri, üye ülkeler tarafından 

uygulanan sistemlerin ilgili Avrupa standardına uygun ya 

da bu standarda eşdeğer sonuçlar verecek alternatif bir 

sistem şeklinde oluşturulması zorunluluğudur. Bu kapsam-

da, akaryakıt kalitesi izleme sistemleri ve akaryakıt temin 

noktalarından örnekleme kuralları ile ilgili olarak EN 14274 

ve EN 14275 standartları yayımlanmıştır. Söz konusu 

standartların Avrupa Birliği üyesi ülkelerde akaryakıt kali-

tesinin izlenmesine yönelik sağladığı en önemli yenilikler, 

3 Council Directive 75/716/EEC of 24 November 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to the sulphur content of certain liquid 
fuels. 
4 Council Directive 87/219/EEC of 30 March 1987 amending Directive 75/716/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the 
sulphur content of certain liquid fuels. 
5 Council Directive 93/12/EEC of 23 March 1993 relating to the sulphur content of certain liquid fuels 
6 Directive 98/70/EC (13 Oct 1998) relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC 
7 EN 14274: Automotive Fuels – Assessment of petrol and diesel quality – Fuel quality monitoring system (FQMS), August 2003. 
8 EN 14275: Automotive Fuels – Assessment of petrol and diesel quality – Sampling from retail site pumps commercial site fuel dispensers, August, 2003. 
9 Commision Directive 2000/71/EC of 7 November 2000 to adapt the measuring methods as laid down in Annexes I, II, III and IV to Directive 98/70/EC of the 
European Parliament and of the Council to technical progress as foreseen in Article 10 of that Directive 
10 Directive 2003/17/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 2003 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and 
diesel fuels 
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♦ Yaz ve kış aylarında farklı teknik kriterlere tabi olan 

akaryakıtların kalitesinin yaz ve kış dönemlerinde ayrı ayrı 

izlenmesi, 

♦ Sistemin akaryakıt satış miktarları, istasyon sayıları, 

nüfus dağılımı gibi bir takım parametreler esas alınarak 

tasarlanması, 

♦ Örneklemede, her ülkenin kendine özgü koşullarına 

göre belirlenen istatistiksel modellerin kullanılması, 

♦ Örneklemenin, akaryakıt türlerinin piyasa hacmi dikka-

te alınarak oluşturulması, 

şeklinde özetlenebilir. Anılan standartların sağladığı temel 

yarar, özellikle kükürt içeriği açısından AB normlarına uy-

gun akaryakıtların üye ülkeler sathında bağdaşık şekilde 

temin edilip edilemediğinin tespiti ve bu konuda doğru 

karşılaştırmaların yapılmasına olanak verecek tutarlı veri-

lerin teminidir. 

Türkiye’de AKİS 

Türkiye’de belirli teknik düzenlemelere uygun akaryakıtla-

rın piyasaya arzını ve akaryakıt kalitesinin izlenmesini sağ-

lamak üzere Türk Standartları Enstitüsü tarafından ilgili 

uluslararası standartlar uyumlaştırılarak Türk Standartları 

yayımlanmış, ayrıca petrol piyasası ve dış ticaret mevzuatı 

kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. 

Türkiye’de ise 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 

ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na piyasa faaliyetle-

rine konu edilecek akaryakıt türlerinin tabi olacağı teknik 

kriterleri belirleme yetkisi tanınmış ve yalnızca bu ölçütle-

re uygun akaryakıt türlerinin piyasaya arzına olanak sağ-

lanmıştır. Resmi Gazete’nin 10/09/2004 tarihli ve 25579 

sayılı nüshasında yayımlanan “Petrol Piyasasında Uygula-

nacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik” ve söz konu-

su yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan tebliğlerle de pi-

yasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tabi olduğu standart-

lar ve diğer teknik kriterler belirlenmiştir. 

Diğer yandan, Türkiye’de halen akaryakıt kalitesinin izlen-

mesine yönelik olarak resmi kurumlar tarafından sürdürü-

len uygulamalar, son kullanıcılara sunulan akaryakıtın 

kalitesinin sistematik olarak izlenerek tüketicilerin korun-

masından ziyade akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine 

odaklanmış durumdadır. Bununla beraber, bayi düzeyinde 

yapılan örnekleme ve denetimler esas olarak denetim pro-

tokolleri kapsamında hizmet alınan resmi kurumların per-

sonelinin inisiyatifinde yürütülmektedir. 

Buna karşın akaryakıt kalitesinin, tüketicilerin korunması 

amacıyla sistemli bir şekilde izlenebilmesi ve bu konuya 

ayrılan kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için ilgili 

Avrupa Standartlarına uygun olan ve ülke çapında tüketi-

cilere sunulan akaryakıtların kalitesini temsil edecek nite-

likte örnekleme, denetim ve raporlama faaliyetlerine daya-

lı bir akaryakıt kalitesi izleme sisteminin oluşturulması 

gerekmektedir. Bu sayede, mevcut uygulamalar kapsa-

mında anılan numune sayısından çok daha az sayıda nu-

mune ile ülke çapında tüketicilere sunulan akaryakıtların 

kalitesinin izlenmesi mümkün olabilecektir. 
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Türkiye’de halen akaryakıt kalitesinin izlenmesine 

yönelik olarak resmi kurumlar tarafından sürdürülen 

uygulamalar, son kullanıcılara sunulan akaryakıtın 

kalitesinin sistematik olarak izlenerek tüketicilerin 

korunmasından ziyade akaryakıt kaçakçılığının 

önlenmesine odaklanmış durumdadır.  

01/01/2000 tarihinden itibaren kurşunlu benzinin Avrupa Birliği piyasasına 

sunulması yasaklanmıştır.Piyasaya arz edilecek kurşunsuz benzinin ve motorinin 

kükürt içeriği, 01/01/2005 tarihinden itibaren 10 mg/kg ile sınırlandırılmıştır. 



  

 

G ünümüz enerji piyasalarında alternatiflerine olan 

üstünlükleri nedeni ile doğal gazın önemi giderek 

artmaktadır. Ülkemiz de bu gelişmeye paralel ola-

rak ulusal doğal gaz piyasasının hızla geliştiği bir dönemde 

bulunmaktadır. Artan enerji fiyatlarından dolayı doğal ga-

zın ekonomik değerinin ve bütçe içindeki payının sürekli 

artması, doğru ve sağlıklı bir şekilde işleyen bir ölçüm 

altyapısını zorunlu kılmaktadır. 

Bu amaçla, sağlıklı bir ölçüm altyapısının işler hale getirile-

bilmesi hedefi, birden çok oyuncunun bulunduğu bir piya-

sada, doğal gazın aranması ve çıkarılmasından son tüketi-

ciye ulaşmasına kadar doğal gazın birçok noktada el de-

ğiştirmesi, bu tarafların birbirleriyle anlaşma sürecinde 

temel veri olarak kullanılan doğal gaz miktarı ve bu mikta-

rın taşınması, doğal gaz ölçümünün önemini ortaya çıkar-

mıştır. 

Bilindiği üzere 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 

(Kanun) amacı “doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabe-

te dayalı esaslar çerçevesinde  çevreye zarar vermeyecek 

şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz 

piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı 

ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu 

piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanma-

sı”dır. Bu çerçevede, doğal gazın ölçümü ile ilgili düzenle-

melerin yeni oluşan bir piyasada yol belirleyen konumunda 

olduğu açıktır. Kanunun anılan bu amacı doğrultusunda 

yapılan ikincil düzenlemelerin teknik ve idari olmak üzere 

iki önemli boyutu bulunmaktadır. 

Teknik boyut ölçümün doğruluğu, sürekliliği ve arz güven-

liği açılarından önemli iken idari boyut ise piyasanın şeffaf-

lık ve rekabete açık olması yönüyle oldukça önemlidir. 

Ancak mali düzenlemeler teknik düzenleme sonuçları üze-

rine inşa edildiğinden teknik olarak doğru bir altyapı kur-

gusu idari düzenlemelerden sonuç alınmasını doğrudan ve 

doğrusal olarak etkilemektedir. 

Doğal gaz iletimi, doğal gaz piyasa faaliyetlerinin tümüyle 

doğrudan ilişkilidir. Tüm piyasa oyuncularının sisteme dâ-

hil olması, doğal gaz taşıması ve taşıtması CNG haricinde 

iletim şebekesi bağlantılı olmaktadır. Bu nedenle iletim 

şebekelerinin işleyişi ile ilgili düzenlemeler ile doğal gaz 

ölçümü ile ilgili hususların irdelenerek, yapılan düzenleme-

ler ile tüm tarafların bu vasıta ile ortak bir dil oluşturacak 

tanımlar üzerinde anlaşmaları da sağlanmıştır. 

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği ve 

BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin 

Esaslar incelendiğinde ölçüm noktalarının iletim şebekesi-

ne giriş ve çıkış noktaları ile doğalgazın teslim noktaları 

olduğu, bir başka deyişle, doğal gazın el değiştirdiği nok-

talar olduğu görülmektedir. Bu nedenle anılan bu noktalar 

bir ticari sözleşmeye tabi olunan noktalardır. Doğal gazın 

ölçümüne yönelik hususlar bu nedenle tarafların mutabık 

kaldığı hususlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde imzalanan 

bu sözleşmelerin bir parçası olmaktadır. 

Doğal gazın enerji değerinin ölçümü doğrudan kümülatif 

olarak değil örnekleme yoluyla yapılır. Her ne kadar ho-

mojen bir yapıya sahip görünse de doğal gaz fiziksel yapısı 

itibari ile bir gaz karşımı olup, çıkarıldığı veya üretildiği 

noktalar itibari ile kökeni ve buna bağlı olarak kimyasal 

kompozisyonu farklı olan doğal gazların enerjisi birbirinden 

farklı olmaktadır. Bu nedenle ölçüm yapılırken fiziksel ola-

rak, bir başka deyişle hacim ya da kütle olarak büyüklüğü 

sayaçlar vasıtası ile tespit edilen doğal gazın, belirli zaman 

aralıkları ile örnek olarak alınan numunelerinin kimyasal 

kompozisyonuna göre enerji miktarı ortalaması esas alına-

rak toplam enerji miktarı bulunmaktadır. Bundan dolayı 

ölçüm noktalarında genellikle fiziksel büyüklüğün yanında 

enerji ölçümü yapabilen cihazların da bulunması gereklidir. 

Bununla birlikte, fiziksel büyüklüğün ölçümünün hangi 

şartlarda ve nasıl yapılacağı gibi hususlar teknik düzenle-

me içerisinde yer alır. Ölçüm ile ilgili düzenlemelerin idari 

boyutu ise genel olarak ölçülen gazın ticari olarak fatura-

landırmasına ilişkin hususlardan oluşmaktadır. 

‘Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve 

Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Yapılması 

Planlanan Değişiklikler Burak TÜFEKÇİOĞLU 
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Sayaçlar doğal gazın fiziksel büyüklüğü olarak hacim ya 

da kütlesini belirlemenin yanında, eklenen sensörler 

veya yardımcı ekipmanlar vasıtası ile doğal gazın 

basıncını, sıcaklığını ve sıkıştırılabilirliğini de 

ölçebilmektedir. 



  

 

Görüldüğü üzere doğal gaz alım satım sözleşmelerinde 

doğal gazın bedeli enerjisi bazında ölçülerek değerlendiril-

mektedir. Bu yapılırken ise referans olarak belirlenen şart-

larda birim miktarda doğal gazın sahip olduğu enerji esas 

alınmaktadır. Bu nedenle sayaçlar doğal gazın fiziksel bü-

yüklüğü olarak hacim ya da kütlesini belirlemenin yanında 

sahip oldukları sensörler veya yardımcı ekipmanlar vasıta-

sı ile doğal gazın basıncını, sıcaklığını ve sıkıştırılabilirliğini 

de ölçebilmektedir. 

Dağıtım faaliyetinde bulunan tüzel kişilerin doğal gaz ölçü-

mü ve faturalandırma ile ilgili yükümlükleri ise; Kanun, 

yönetmelik ve diğer mevzuata ilaveten özel olarak 03 Ka-

sım 2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-

narak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müş-

teri Hizmetleri Yönetmeliği (DGPDMHY) ve 31 Aralık 2002 

tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğal 

Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst 

Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiş-

tir. Bu tebliğ, 2 Haziran 2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Pe-

rakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’in 1 

inci maddesinde yer alan hükümler uyarınca Doğal Gazın 

Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Fatura-

landırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ adını almış-

tır. 

Bu çerçevede, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hiz-

metleri Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinde doğal gaz tü-

ketim miktarının belirlenmesinde, sayaçlardan okunan 

değerin otomatik hacim düzelticiler vasıtasıyla düzeltilmiş 

hacim ölçüsüne göre hesaplanmasının esas olduğu ve oto-

matik hacim düzelticisi olmayan müşterilerin doğal gaz 

tüketim miktarı ise ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esas-

lara uygun olarak düzeltilmiş hacim ölçüsüne göre hesap-

lanacağı belirtilmiştir. Düzeltilmiş hacim ve faturalandır-

maya ait detaylar ise Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas 

Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin 

Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenmiştir. 

Bu tebliğ 26 Eylül 2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği-

nin 7 nci maddesi ile 3 Kasım 2002 tarihli ve 24925 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım 

ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlan-

mış olup, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçeve-

sinde EPDK tarafından gerçekleştirilen doğal gaz dağıtım 

ihaleleri sonucunda EPDK’dan lisans alan doğal gaz dağı-

tım şirketlerinin müşterilerine uygulayacakları doğal gazın 

faturalandırmaya esas satış miktarının tespiti ve faturalan-

dırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Tebliğde dağıtım şirketlerinin abonelere uygulayacakları 

faturalandırmaya esas doğal gaz miktarının tespitine yöne-

lik uygulamalar detayları ile açıklanmıştır. Bu kapsamda, 

Tebliğ, halihazırda ülkemiz genelinde kullanılmakta olan 

sayaçlara ve abonelerin hizmet aldıkları işletme basınçları-

na göre doğal gaz miktarının tespitine yönelik uygulamala-

rı belirlemiştir. 

Doğal gazın fiyatı gerek EPDK tarafından belirlenen tarife-

lerde gerekse de yine EPDK tarafından gerçekleştirilen 

dağıtım ihaleleri sonucunda 1 kWh değerindeki doğal gazın 

parasal karşılığı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle dağı-

tım şirketlerinin abonelere uygulayacakları faturalarda da 

doğal gaz tüketimlerinin enerji olarak karşılığının belirlen-

mesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, Tebliğ’de faturalandırmaya esas fiyatın tü-

ketilen doğal gazın gerçek hacminin ve üst ısıl değerinin 

belirlenerek; 1,01325 bar mutlak basınç ve 15oC sıcaklıkta 

doğal gazın kapladığı hacim 1 m3 olarak, referans üst ısıl 

değer ise 9155 kcal/m3 olarak belirtilen referans üst ısıl 

enerjisine sahip doğal gaz ile oranlanarak bulunması ön-

görülmüştür. Buna göre; 1 m3 9155 kcal/m3 üst ısıl değe-

rine sahip doğal gaz 10,64 kWh’lik enerjiye sahiptir ve bu 

değer dağıtım şirketlerinin faturalama hesaplarına esas 

teşkil eder. 

Tebliğ, bu referans değerin kullanılarak doğru bir fatura-

landırma yapılabilmesi için hem doğal gazın tüketilen ger-

çek hacminin hem de üst ısıl değerinin doğru olarak belir-

lenmesini zorunlu kılar. 

İki aşamalı bu işlemin ilk kısmı yani şehir dağıtım hattına 

giren doğal gazın üst ısıl değer tespiti dağıtım şirketinin 

sorumlu olduğu şebeke giriş noktaları olan şehir giriş is-

tasyonlarında bulunan kromotograf cihazları ile gerçekleş-

tirilir. Bu tespit kromotograf cihazının teknik özelliklerine 

göre birkaç dakikadan bir kaç saate kadar değişebilen 

periyotlarda tekrarlanır ve her gün sabah saat 08:00’dan 

sonraki gün sabah saat 08:00’a kadar geçen 24 saatlik bir 

gün zarfında ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması alına-

rak o günün üst ısıl değeri bulunur. Fatura hesaplamala-

23 Bülteni 
Enerji Piyasası 

Ağustos 2009  *  Sayı : 6 

Doğal gazın fiyatı; 1,01325 bar mutlak basınç 

ve 15oC sıcaklıkta kapladığı hacim 1 m3 ve üst 

ısıl değeri 9155 kcal/m3 olarak belirtilen 

referans doğal gaz ile oranlanarak bulunur. 



  

 

rında kullanılacak fiili üst ısıl değer ise, her gün için şehir 

giriş istasyonlarından belirlenen bu değerin, faturanın kap-

sadığı tahakkuk dönemindeki her gün için bu istasyonlar-

dan yapılan doğal gaz çekişlerinin miktarına göre hacimsel 

akış ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur. 

Doğal gaz faturalandırılırken şehir giriş istasyonlarında 

belirlenen günlük üst ısıl değerler dağıtım şirketinin abo-

nelerine aynı gün için uygulayacağı üst ısıl değerler olarak 

kabul edilir. Üst ısıl değeri böylece günlük olarak belirlen-

miş doğal gazın faturalandırılabilmesi için tüketilen mikta-

rın hacimsel olarak da belirlenmesi gerekir. Bu işlem ise 

dağıtım şirketi tarafından abonelerin sayaçları okunarak 

gerçekleştirilir. 

Sayaçlar dağıtım şirketi tarafından Doğal Gaz Piyasası 

Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 48 inci mad-

desi hükümleri çerçevesinde bir önceki okuma tarihine 

göre (artı-eksi iki günden fazla sapma olmayacak şekilde) 

aylık olarak okunur.  Bu iki okuma arasında kalan ortala-

ma bir aylık süre tahakkuk dönemi olarak adlandırılır. Ta-

hakkuk dönemi başlangıcında gerçekleştirilen sayaç oku-

ması o tahakkuk döneminin ilk okuması, dönem sonunda 

gerçekleştirilen diğer sayaç okunması ise son okuma ola-

rak adlandırılır. Ardışık iki tahakkuk döneminin ilkinin son 

okuması diğer dönemin ilk okuması olur ve böylece sayaç 

okumada süreklilik sağlanır. 

Sayaçların ilk okuma ve son okuma günleri arasında olu-

şan sayaç endeks farkı,  sıkıştırılabilir bir akışkan olan 

doğal gazın sıcaklık ve basınca göre hacminin değişebilme-

sinden dolayı tüketilen gerçek hacmi her zaman gösterme-

mektedir. Bu nedenle sayaç yardımıyla belirlenmiş hacmin 

düzeltilerek gerçek tüketim değerinin bulunması gerek-

mektedir. Bu amaçla Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müş-

teri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 41 inci maddesi hükümleri-

ne göre sayaçlardan okunan hacim değerinin otomatik 

hacim düzelticiler vasıtasıyla düzeltilmiş hacim ölçüsüne 

göre hesaplanması esas olup, otomatik hacim düzelticisi 

olmayan müşterilerin hacimsel doğal gaz tüketim miktarı-

nın belirlenmesi ise Tebliğ’de belirtilen esaslar çerçevesin-

de yapılır. 

Bu noktada Tebliğ, abonelerin kullanım basınçlarına göre 

otomatik hacim düzelticisi kullanımını zorunlu hale getir-

miştir. Buna göre 300 mbar’ın üzerinde işletme basıncına 

sahip abonelerin otomatik hacim düzelticilerinin olması 

zorunludur. 300 mbar ve altındaki basınçlarda gerçek ha-

cim yine Tebliğ’de belirtilen esaslar çerçevesinde hesapla-

nan düzeltme kat sayısının (K) sayaçtan okunan hacim ile 

çarpılması sonucu bulunur. 

Kısaca özetler isek;  

 md : Düzeltilmiş hacim (m3), 

 ms : Sayaçtan ölçülen hacim, 

 K    : Düzeltme katsayısı, 

 P    : Ölçüm basıncı (bar),  

 Pa : Aylık olarak şehir giriş veya diğer ölçüm is-

tasyonuna girilmiş basınç değeri (bara),   

 Pr  : Referans şartlardaki basınç (1,01325 bar),  

 Ps  : Sayaç ölçüm basıncı (barg), 

 T  : Pa değerinin alındığı Meteoroloji İstasyon 

Müdürlüğünden ilgili şehir için alınmış son on yılın (yoksa 

ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren) 75 cm için hesapla-

nan toprak altı sıcaklık değerlerinin, her tahakkuk dönemi 

için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması (0K), ön ödemeli 

sayaçlarda bir önceki aya ait 75 cm için hesaplanan toprak 

altı sıcaklık değerlerinin ortalaması (0K),  

 Tr : Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 0K), 

 Z : Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik, 

 Zr : Referans şartlardaki sıkıştırılabilirlik, 

 Zr / Z (sıkıştırılabilirlik oranı) = 1  olmak üzere: 

  

  

 

  

 P = Pa + Ps 

 md = ms x K             

bulunur. 

Bugün ülkemizde ölçüm yöntemlerine göre düşünüldüğün-

de yaygın olarak 4 tip sayaç kullanılmaktadır. Bunlar dü-

şük basınçlarda ve evsel tüketimlerde (konutlarda) kulla-

nılan körüklü veya diyaframlı sayaçlar ile daha yüksek 

basınçlarda kullanılan rotari metreler, türbin metreler ve 

kontrol amaçlı kullanılan ultrasonik metrelerdir. Bu sayaç-

ların dışında düşük basınçlarda kullanılan körüklü sayaçla-

rın yanında aynı ölçüm yöntemine sahip olan ancak 

numaratör kısmı elektronik kitler vasıtası ile desteklenmiş 

ön ödemeli sayaçlar da kullanılabilmektedir. Bu tip sayaç-

larda, sayaca gaz yüklemesi müşteri tarafından gaz şirke-

tine ödeme yapıldığı zaman gerçekleştiğinden dolayı aylık 

okuma yapılmamakta olup, düzeltme katsayısı (K) hesa-

bında bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl 

değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden ha-

cimsel akış ağırlıklı ortalaması alınarak ön ödemeli sayaç-

ları bulunan abonelere uygulanacak fiili üst ısıl değer bulu-

nur. 

Tebliğ sadece faturalandırmaya esas teşkil edecek doğal 

gaz tüketiminin hesaplanması ile ilgili hususları içerme-

mekte, dağıtım şirketlerince her tahakkuk dönemine ait 

fiili üst ısıl değer ile düzeltme katsayısı (K) ve bu değerler 

esas alınarak yapılan hesaplamaların faturalarda belirtil-

mesini ve dağıtım şirketinin bu bilgileri web sitesinde ya-

yınlamasını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte ön öde-

meli sayaç kullanılan sistemler için ise bir önceki aya ait 

her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için he-

saplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortala-

ması ile düzeltme katsayısının (K) yine dağıtım şirketleri-

nin web sitesinde yayınlanması zorunludur. 

Ayrıca Tebliğ dağıtım şirketlerinin faturalarında neleri be-

lirtmesi gerektiğine açıklık getirmiş ve faturalandırmaya 

esas tüm hesaplarda uyulması gereken tüm yuvarlamalara 

ilişkin hesapların doğruluk hassasiyetinin korunmasına 

yönelik kuralları belirlemiştir. 

K= 
P 

Pr 
x 

Zr 

Z 
x 

Tr 

T 
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Doğal gazın artan fiyatları ile doğal gaz ölçümünün ve 

faturalandırılmasının önem kazanması ile ölçüm ve haber-

leşme teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak 

piyasanın değişen ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere EPDK 

tarafından Tebliğ’in kapsamının genişletilerek yönetmelik 

haline getirilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır. Bu 

amaçla EPDK tarafından hazırlanan Yönetmelik taslağı 

2009 Nisan ayında tüm tarafların görüşlerine açılmıştır. 

Nisan ayı sonuna kadar EPDK’ya ulaşan görüşlerinde dik-

kate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda bu sene 

içinde söz konusu yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi 

beklenmektedir. 

Yeni çıkacak Yönetmelik’te Tebliğ’de kullanılan terim ve 

ifadelerin geniş tanımlamalarına yer verilerek kavramların 

net olarak anlaşılmasının amaçlandığı göze çarpmaktadır. 

Tebliğ’den farklı olarak yeni Yönetmelik taslağında: 

• Düzeltme katsayısı hesabında süreklilik arz etmesi ve 

EPDK’ya bilgi verilmesi kaydıyla meteorolojik verilerin alın-

dığı meteoroloji istasyonların teknik imkânlarına paralel 

olarak geçmiş yılların sıcaklık ve basınç verilerinin ortala-

ması yerine tahakkuk döneminin sıcaklık ve basınç değer-

lerinin kullanılabilmesine izin verildiği, 

• 300 mbar basınç üzerinde doğal gaz kullanıcılarının tü-

ketim kapasitelerine göre 1000 m3/h kapasiteye kadar 

sayacın regülatörden sonra, 1000 m3/h’in üzerinde tüketi-

mi olan kullanıcıların sisteminde sayacın regülatör önce-

sinde bulunması durumunda her hatta otomatik hacim 

düzelticisi bulunması kaydı ile ölçüm hattının çift hat olma-

sının zorunlu hale getirildiği, 

• Faturaların ön yüzünde faturalandırmaya esas olan han-

gi değerlerin yer alması gerektiği ile fatura arka yüzünde 

faturaların hesaplamalarında kullanılan formüllerin yer 

alması gerektiği, 

• Şehir giriş istasyonları ve müşteri istasyonlarında yer 

alan otomatik hacim düzelticilere girilecek referans değer-

lerin nasıl tayin edileceği ve hangi sıklıkla girileceği ve gaz 

kromatograf cihazlarının arızası durumunda hangi prose-

dürün takip edileceği, 

• Şehir giriş istasyonlarında ve iletime doğrudan bağlı 

serbest tüketici istasyonlarında ölçüm ve teknik emniyet 

konularında akredite kuruluşlardan eğitimli en az bir tek-

nik eleman ile en az bir güvenlik elemanın bulundurulma-

sının zorunlu hale getirildiği, 

• Otomatik hacim düzelticilerin üç aydan az olmayan bir 

hafızasının olması gerektiği ve bu süreyi aşan eski değer-

lerin başka yerlerde kayıtlarının saklanması gerektiği, bu-

na bağlı olarak müşterinin kusuru dışında herhangi bir 

nedenle oluşan arıza durumunda üç aydan uzun geriye 

dönük işlem yapılamayacağı, 

• Otomatik hacim düzelticilerin, sıcaklık ve basınç 

sensörlerinin kalibrasyonlarının 1 yılı aşmamak kaydı ile 

ilgili mevzuata ve üretici firmaların tavsiyelerine uygun 

olmak üzere lisans sahiplerince yaptırılacağı ve kayıt altına 

alınacağı, 

• Sayaçların mevzuatta belirtilen periyotlarda ve üretici 

firmaların tavsiyesine uygun olarak lisans sahipleri tarafın-

dan akredite merkezlerde bakım, onarım ve kalibrasyonla-

rının yaptırılacağı ve bu işlemlere ait raporların saklanması 

gerektiği, 

• İletim şirketlerinin ve dağıtım şirketlerinin web sitelerin-

de düzeltme katsayısı ve fiili üst ısıl değerlerin bulunması 

gerektiği, 

gibi değişiklikler yer almaktadır.  
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B undan önceki bölümlerde vadeli işlem piyasalarına 

ilişkin temel kavramlar, vadeli işlemlerin hangi 

ihtiyaçtan doğduğu, alivre işlem, vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmeleri olmak üzere yaygın vadeli sözleşme 

tipleri ve rekabetçi elektrik piyasalarında fiyat kararsızlığı 

ve riski konularına değinilmişti. Bu son bölümde ise elekt-

rik vadeli işlem sözleşmelerinin elektrik piyasa katılımcıları 

tarafından nasıl kullanılabileceği çeşitli örneklerle açıklan-

mıştır. 

Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

Türev sözleşmeler, mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimle-

re karşı bir sigorta işlevi görmektedir. Türev sözleşmeler, 

kazananın yanı sıra kaybedenin de olduğu sıfır kazanç 

toplamı olan bir oyun gibi düşünülebilir. Bir vadeli işlem 

sözleşmesini satan taraf eğer bir kazanç elde etmiş-

se, sözleşmenin alıcısı da satıcının kazandığı tutar 

kadar kaybetmek zorundadır. Fakat bu vadeli işlem 

sözleşmelerinde risk toplamının da sıfır olduğu anla-

mına gelmemektedir. Bir vadeli işlem piyasasındaki tüm 

katılımcılar risklerden korunma amaçlı pozisyon alabilir ve 

hepsi de başarılı bir şekilde risklerini düşürebilirler. 

Bir mal üreticisi, sahip olduğu üründeki uzun pozisyonuna 

karşı korunma amaçlı olarak vadeli işlem sözleşmesi satar, 

diğer taraftan bir tüketici ise kısa pozisyonuna karşı ko-

runma amaçlı olarak vadeli işlem sözleşmesi satın alır. 

Örneğin, bir elektrik üretim santralı sahibi, elektrik için 

uzun pozisyona sahiptir ve fiyat riskinden korunmak ama-

cıyla vadeli işlem sözleşmesi satabilir. Buna karşın elektrik 

satış anlaşmaları imzalamış olan bir toptan satış şirketi ise 

kısa pozisyondadır ve korunmak için vadeli işlem sözleş-

mesi satın alabilir. 

Vadeli piyasalarda işlem yapan önemli katılımcılardan birisi 

de spekülatörlerdir. Spekülatörlerin risk alma konusundaki 

isteklilikleri diğer piyasa katılımcılarına taşıdıkları riski spe-

külatörlere devrederek riskten korunma imkanı sağlamak-

tadır. 

Elektrik Piyasasında Katılımcıların Korunma Seçe-

nekleri 

Vadeli işlem sözleşmeleri, riskten korunma veya spekülas-

yon amaçlı olarak kullanılabilirler. Elektrik açısından kısa 

(uzun) pozisyona sahip bir elektrik piyasası katılımcısı, 

vadeli işlem sözleşmesi satın alarak (satarak) riskten ko-

runabilir. Diğer taraftan piyasada işlem yapan bir speküla-

tör ise, tahmin ettiği fiyat hareketine bağlı olarak sınırsız 

miktarda uzun veya kısa pozisyon sahibi olabilir. 

Elektrik vadeli işlem piyasasında sözleşme satın ala-

rak uzun pozisyon sahibi olan bir piyasa oyuncusu, 

elektrik fiyatları arttığı takdirde kar, azaldığı takdir-

Rekabetçi Elektrik Piyasalarında Vadeli İşlemler – III 

Zafer KORKULU 

 Tüketiciler Üreticiler 

Fiziksel Pozisyon 
Gelecek bir tarihte elektrik açısın-

dan KISA 

Gelecek bir tarihte elektrik açısın-

dan UZUN 

Fiziksel Pozisyon Açısından Risk   

Spot fiyat artarsa 

Spot fiyat azalırsa  

Kazancı azalır  

Kazancı artar 

Kazancı artar 

Kazancı azalır 

Finansal(Vadeli İşlem) Pozisyon 
UZUN (Vadeli işlem sözleşmesi 

satın alır) 

KISA (Vadeli işlem sözleşmesi 

satar) 

Finansal Pozisyon Açısından Risk   

Spot fiyat artarsa 

Spot fiyat azalırsa  

Kazancı artar 

Kazancı azalır 

Kazancı azalır  

Kazancı artar 

Tablo 1. Elektrik Piyasasında Üretici ve Tüketicilerin Fiziksel ve Finansal Piyasalarda Pozisyonları ve 

Alım Satım Stratejileri. 
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de zarar edecektir. Vadeli işlem sözleşmesi satarak 

kısa pozisyon almış olan bir piyasa oyuncusu ise 

fiyatlar arttığı takdirde zarar, azaldığı takdirde kar 

edecektir. 

Fiyat riskinden korunma amaçlı olarak elektrik üreticileri 

ve tüketicilerinin elektrik açısından fiziksel pozisyonları ve 

vadeli işlem piyasalarında sahip olduğu pozisyonlar ile 

uygulayacakları alım satım stratejileri aşağıdaki tabloda 

özetlenmektedir. 

Piyasa katılımcılarının vadeli işlem piyasalarını korunma 

amaçlı olarak nasıl kullanabilecekleri örneklerle daha de-

taylı olarak aşağıdaki kısımlarda açıklanmaktadır. Tüm 

örneklerde, vade sonu itibariyle vadeli işlem sözleşme 

fiyatının spot piyasa fiyatı ile eşitleneceği öngörülmektedir. 

(“perfectly hedge”durumu) 

Tüketiciler 

Tüketiciler fiyat riskinden korunmak amacıyla vadeli 

işlem sözleşmeleri satın alırlar. Bir tüketicinin, mesela 

büyük bir sanayi tüketicisinin, 6 ay sonra faaliyete geçe-

cek fabrikası için elektriğe ihtiyacı olduğunu düşünelim. Şu 

anda spot piyasa elektrik fiyatının 40 TL/MWh olduğunu ve 

6 ay ilerisi için vadeli işlem sözleşmesinin ise 36 TL/MWh 

üzerinden işlem gördüğünü varsayalım. Elektrik açısından 

kısa pozisyon sahibi olan tüketici, ileride söz konusu tarih-

te spot piyasadaki elektrik fiyatı artarsa daha fazla, azalır 

ise daha az bir tutar ödeyecektir. 

Tüketici bu fiyat riskinden korunmak amacıyla bugün 36 

TL/MWh üzerinden 6 ay ilerisi için vadeli işlem sözleşmesi 

satın alır. 6 ay sonra, tüketici elektriği spot piyasadan 

temin eder ve açık pozisyonunu kapatmak için vadeli işlem 

sözleşmesi satar. Eğer spot piyasa fiyatı 60 TL/MWh’a 

yükselirse, tüketici spot piyasadan satın alacağı elektrik 

için 60 TL/MWh ödeyecek, açık vadeli işlem pozisyonunu 

kapatırken yine 60 TL/MWh eline geçecek ve de ilk vadeli 

işlem pozisyonundan dolayı 36 TL/MWh ödeyecektir. Diğer 

taraftan eğer spot piyasa fiyatı 20 TL/MWh’a düşerse, tü-

ketici spot piyasadan satın alacağı elektrik için yine 20 TL/

MWh ödeyecek, açık vadeli işlem pozisyonunu kapatırken 

20 TL/MWh eline geçecek ve de ilk vadeli işlem pozisyo-

nundan dolayı 36 TL/MWh ödeyecektir. Her iki durumda 

da, tüketici sonuç itibariyle 36 TL/MWh fiyatı üzerinden 

elektriği satın almış olacak ve fiyat değişikliklerinden yani 

fiyat riskinden etkilenmeyecektir. 

Tüketicinin piyasalardaki olası kazanç düzeyleri Şekil 1’de 

gösterilmektedir. Spot piyasa fiyatının 0-80 TL/MWh ara-

sında değişebileceği varsayılmıştır. Tüketicinin büyük bir 

sanayi tüketicisi olduğunu, sabit fabrika ürün birim fiyatla-

rı üzerinden satış yaptığını ve ürün maliyetine birim başına 

sadece 40 TL/MWh düzeyinde bir elektrik maliyetini yan-

sıttığını varsayalım. 

Bu durumda, eğer tüketici vadeli işlem sözleşmesi satın 

alarak 36 TL/MWh’tan elektrik almayı garantilerse, müşte-

rilerine yansıtacağı elektrik maliyeti 40 TL/MWh olduğu 

için Şekil 1c’de gösterildiği gibi 4 TL/MWh bir kazanç elde 

edecektir.Şekil  

Üreticiler 

Elektrik üreticileri fiyat riskinden korunma amaçlı 

olarak vadeli işlem sözleşmeleri satarlar. Örnek ola-

rak, bir üreticinin 6 ay sonra spot piyasada elektrik sata-

cağını düşünelim. Üreticinin elektrik üretim maliyetinin 40 

TL/MWh, şu anda spot elektrik fiyatının 40 TL/MWh ve 6 

ay ilerisi için vadeli işlem sözleşmesi fiyatının ise 36 TL/

MWh olduğunu kabul edelim. Şu anda, üretici elektrik açı-

sından uzun pozisyona sahiptir ve eğer spot piyasadaki 

elektrik fiyatı düşerse üreticinin kazancı azalacak, yükse-

lirse kazancı artacaktır. 

Üretici bu fiyat riskinden korunmak için, bugün 36 TL/

MWh üzerinden 6 ay ilerisi için bir vadeli işlem sözleşmesi 

satar. 6 ay sonra, üretici elektriği spot piyasada satarak 

açık pozisyonunu kapatmak için vadeli işlem sözleşmesi 

satın alır. 
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Eğer spot piyasa fiyatı 60 TL/MWh’a yükselirse, üretici 

spot piyasada satacağı elektrik için 60 TL/MWh kazanacak, 

açık vadeli işlem pozisyonunu kapatmak için 60 TL/MWh 

ödeyecek ve de ilk vadeli işlem pozisyonundan eline 36 

TL/MWh geçecektir. Diğer taraftan, eğer spot piyasa fiyatı 

20 TL/MWh’a düşerse, üretici spot piyasada satacağı 

elektrik için 20 TL/MWh kazanacak, açık vadeli işlem po-

zisyonunu kapatmak için 20 TL/MWh ödeyecek ve de ilk 

vadeli işlem pozisyonundan eline 36 TL/MWh geçecektir. 

Her iki durumda da, üretici sonuç olarak 36 TL/MWh üze-

rinden elektriği satmış olacak ve fiyat dalgalanmalarından 

yani fiyat riskinden korunmuş olacaktır. 

Açıklanan risk yönetiminin sabit bir getiriyi garanti altına 

aldığı durum, Şekil 2c’de gösterilmiştir. Bu getiri üretici 

için negatif olarak gerçekleşmiştir. Bu örnekte, üretici 36 

TL/MWh bir satış fiyatına kendini angaje etmekte ve 4 TL/

MWh’lık bir zararı kabullenmektedir.(Hatırlanacak olursa, 

üreticinin elektrik üretim maliyetinin 40 TL/MWh olduğu 

kabul edilmiştir.) Eğer vadeli işlem fiyatı 44 TL/MWh ol-

muş olsaydı, bu kez üretici, elektrik üretim maliyetinden 

yüksek bir fiyata satış yapmayı ve de kar etmeyi garanti-

lemiş olacaktı. 

Genel olarak üreticinin fiziksel ve finansal pozisyonlarından 

doğan olası kazanç düzeyleri Şekil 2’de yer almaktadır. 

Üreticinin fiziksel pozisyonuna ait olası kazanç grafiği Şekil 

2a’da gösterilmektedir. Eğer spot piyasa fiyatı vade so-

nunda 20 TL/MWh olarak gerçekleşir ise, üretici 20 TL/

MWh tutarında bir zararla karşılaşacaktır. (Üreticinin üre-

tim maliyeti 40 TL/MWh) Diğer taraftan, eğer spot piyasa 

fiyatı vade sonunda 60 TL/MWh olarak gerçekleşir ise, 

üretici 20 TL/MWh’lık bir kar elde edecektir. 

 

Şekil 2b’de üreticinin vadeli işlem piyasasındaki pozisyo-

nuna ait olası kar ve zarar düzeyleri gösterilmektedir. Eğer 

spot piyasa fiyatı vade sonunda 20 TL/MWh olarak gerçek-

leşir ise, üretici 16 TL/MWh kar edecektir. Çünkü, üretici 

vadeli işlem sözleşmesini 36 TL/MWh fiyat üzerinden sat-

mıştır ve de vade sonunda 20 TL/MWh fiyat üzerinden 

vadeli işlem sözleşmesini satın alarak pozisyonunu kapata-

caktır. Eğer spot piyasa fiyatı vade sonunda 60 TL/MWh 

olarak gerçekleşir ise, üretici bu durumda finansal pozis-

yonundan dolayı 24 TL/MWh zarar edecektir (36 TL/MWh - 

60 TL/MWh). 

 

Şekil 2c’de ise fiziksel ve finansal piyasada sahip olunan 

pozisyonların bileşimi olan riskten korunma pozisyonu 

gösterilmektedir. Üretici, uyguladığı bu strateji sonucunda, 

elektrik satış fiyatını 36 TL/MWh, zararını da 4 TL/MWh 

olarak sabitlemiştir. Elbette ki, bu durumda üretici, zorun-

lu olmadığı müddetçe elektrik üretmek istemeyecektir, 

fakat ikili anlaşma ile taahhüt edilen bir üretim söz konusu 

ise, daha büyük bir zarardan kaçınmış olacaktır.il 4  
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U zun dönemli doğal alım satım sözleşmelerinde 

miktar hususu en az fiyat ve sözleşme süresi ka-

dar öneme sahip, hayatiyet arz eden bir mesele-

dir. Sözleşmelerde yer alan ve ticarete konu doğal gazın 

miktarına ilişkin bilgilerin; 

• Başlangıç-Gelişme-Plato Dönemleri Yıllık Sözleşme 

Miktarları, 

• Günlük Sözleşme Miktarı, 

• Asgari Alım Taahhütleri, 

olarak üç bölümde tasnif edilip incelenmesi mümkündür. 

1. Yıllık Sözleşme Miktarları (Başlangıç-Gelişme-

Plato Dönemleri İçin) 

• Başlangıç dönemi: Hazırlık dönemidir. Altyapı ve tesisle-

rin tamamlanması, üretimin tam kapasiteye ulaşması, 

alıcının pazarını oluşturma ya da genişletme sürecinde 

olması gibi durumlar göz önüne alınarak, 1 yıla kadar va-

ran süreler için tanımlanmış dönemdir. Bu dönem sözleş-

melerden kaynaklanan yükümlülüklerin tamamının yerine 

getirilmesi zorunluluğunun olmadığı muafiyetler dönemi-

dir.  

• Gelişme dönemi: Alıcının müşteri talebinin hemen oluş-

mayacağı ve başlangıç dönemindeki yükümlülüklerden 

muafiyet döneminin kısa tutulması düşüncesiyle yıllık söz-

leşme miktarının tedrici olarak arttırıldığı dönemdir. Tesis-

lerin yapımında bu dönemin bir takım avantajlar getirdiği 

bilinmektedir. Örneğin daha az sayıda basınç istasyonu ile 

yükümlü olunan miktarı teslim etmek ya da almak müm-

kün olmakta plato döneminde belirtilen miktarların taşın-

ması için gerekli diğer tesislerin yapımı için zaman kazanıl-

maktadır. Gelişme döneminin süresi sözleşme süresi ile 

genellikle orantılı olmakla birlikte değişkenlik de göstere-

bilmektedir. 

• Plato dönemi: Uzun vadede ticareti hedeflenen doğal 

gaz miktarını kapsayan dönemdir. Sözleşmenin kısa süren 

başlangıç ve gelişme dönemleri sonrasında gelen en uzun 

süreli dönemidir ve sözleşme kapsamında ticareti yapılan 

doğal gazın büyük bir çoğunluğu bu dönemde teslim edil-

mekte ya da alınmaktadır. 

Bazı sözleşmeler alıcı lehine, yıllık sözleşme miktarının 

(ACQ: Annual Contract Quantity) üzerindeki miktarla-

rın alımını içeren esneklik hükümleri taşımaktadırlar. Satıcı 

çoğunlukla ACQ üzerinde satış yapıp yapmamakta serbest 

olsa da bu esneklik ‘depolama’ benzeri bir işlev görebil-

mekte, boru hattı siteminin atıl kapasitesinin değerlendiril-

mesi ile daha verimli bir şebeke dizaynına katkıda bulun-

makta, birim iletim maliyetlerinde düşüş sağlamaktadır.   

 

2. Günlük Sözleşme Miktarı (DCQ: Daily Contract 

Quantity) 

Günlük talepte meydana gelebilecek dalgalanmalar göz 

önünde bulundurularak belirlenen ve alıcının talep etme 

hakkı, satıcının da teslim etme yükümlülüğü bulunan gün-

lük teslimat miktarıdır. Pik çekiş miktarını gösterir. Boru 

hatlarının dizayn kapasiteleri, çapları belirlenirken bu mik-

tar esas alınmaktadır.  

DCQ=ACQ/(365*X)                                                                             

DCQ: Günlük sözleşme miktarı 

ACQ: İçinde bulunulan yıla karşılık gelen yıllık sözleşme 

miktarı 

X: 1’den küçük bir faktör 

Alım esnekliğini belirlediğinden dolayı X faktörünün günlük 

arz güvenliğinde çok önemli rolü vardır. Günlük talep dal-

galanmalarının arz yönüyle karşılanamaması kesintilere ya 

da arz fazlalığına yol açabilir. Bu yüzden talebin yıl içeri-

sinde nasıl dalgalanmalar gösterdiğinin geçmiş verilerle 

tespiti, mevsimsel değişkenlikler ve pik talep düzeyinde 

ihtiyaç duyulacak doğal gaz miktarı bu faktörün belirlen-

mesinde istifade edilecek etmenlerdir.  

DCQ’yu sağlamaya çalışmak da satıcının mükellefiyeti iken 

bildirimde bulunduğu günlük miktarı almaya çalışmak da 

alıcının mükellefiyetidir. 

3. Alıcı Mükellefiyetleri, Asgari Alım Taahhütleri, 

Yazlık Alım Taahhüdü 

Asgari alım taahhüdü, yıllık sözleşme miktarının altında 

(genelde %70-90 oranında) bir miktarının tesliminin ga-

ranti altına alınması için konulan ve satıcıyı korumaya dö-

nük bir hükümdür. Asgari alım miktarı; 

MAQ= (M * ACQ)-D                                                                            

Uzun Dönemli Doğal Gaz Alım - Satım Sözleşmelerinde Miktar* 

Nedim KORKUTATA 

* Bu yazı “Korkutata,N., Türkiye Doğal Gaz Piyasalarında Arz Güvenliği, EPDK Uzmanlık Tezi, 2009.” dan derlenmiştir.  
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MAQ: Asgari Yıllık Alım Miktarı 

M: 1’den küçük bir faktör (genellikle 0,7 - 0,9 arasında) 

ACQ: Yıllık sözleşme miktarı 

D: Satıcı tarafından herhangi bir nedenle teslim noktasın-

da teslim edilememiş doğal gaz miktarı + Planlanmış ba-

kımlar ve mücbir sebeplerle alıcı tarafından satın alınama-

mış doğal gaz miktarı + Kalite kusurları nedeniyle alıcı 

tarafından satın alınmamış doğal gaz miktarı şeklinde ifa-

de edilebilir. 

 M faktörünün küçük olması esneklik sağlaması yönüyle 

alıcının, yüksek olması ise geliri garanti altına alması yö-

nüyle satıcı lehinedir. Yıllık talep tahminlerinin hesaplan-

masında yapılabilecek hatalar ve ortaya çıkabilecek sap-

maların bir kısmının küçük olarak belirlenen bir M faktörü 

ile telafi edilebileceği bilinmelidir. Bu kapsamda ithalat 

lisansı sahibi şirketlerin mümkün olduğunca küçük M fak-

törleri için pazarlık masasına oturmaları beklenmektedir. 

Buna karşın yatırımların ekonomikliklerini yitirmemeleri 

için M’nin belirli bir değerden daha düşük olamayacağı 

unutulmamalıdır. 

Alıcının en önemli mükellefiyeti asgari alım taahhüdüdür. 

Söz konusu taahhüt kimi sözleşmelerde yazlık alım taah-

hüdü ile de satıcı lehine perçinlenmektedir. Yazlık alım 

taahhüdü; 

MSQ=S*ACQ-Ds                                                                                

MSQ: Asgari Yazlık Alım Miktarı 

S: 0,5’den küçük bir faktör (genellikle 0,35-0,45 arasında) 

ACQ: Yıllık sözleşme miktarı 

Ds: (Yaz dönemi için) Satıcı tarafından herhangi bir ne-

denle teslim noktasında teslim edilememiş doğal gaz mik-

tarı + Planlanmış bakımlar ve mücbir sebeplerle alıcı tara-

fından satın alınamamış doğal gaz miktarı + Kalite kusur-

ları nedeniyle alıcı tarafından satın alınmamış doğal gaz 

miktarı 

şeklinde ifade edilebilir. 

Şekil 1: Asgari Alım Taahhüdü Kaynaklı Esneklik 

MAQ 

YILLIK ESNEKLİK MİKTARI 
M 

1 

ACQ 
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Asgari alım taahhüdünün, kullanılmayan gazın ödemesinin yapılması 

olarak kamuoyu tarafından anlaşılması söz konusudur. Hâlbuki 

ödemesi yapılan doğal gazın sonraki teslim yılları içerisinde alınması 

mümkündür.  

Yaz dönemi esneklik faktörünün çok küçük olması veya hiç olmaması kaydıyla 

sözleşmelerde yer alan esneklikler, depolama tesisi gibi kullanılarak talep dalga-

lanmalarını karşılamak mümkündür. 



  

 

                 

Yaz dönemi Kuzey yarımküre ülkeleri arasındaki ticarette 

genel olarak Nisan-Eylül (6 ay) dönemini ifade eder. Satı-

cılar S faktörünün yıllık asgari alım formülünde yer alan M 

faktörünün yarısı dolaylarında olmasını teslim rejiminin 

homojenleştirilmesi açısından daha çok tercih etmektedir-

ler. Ülkemiz gibi alıcılar için en uygunu bu faktörün daha 

küçük olması hatta hiç olmamasıdır. Bu sayede yıllık asga-

ri alım sağlayacak şekilde talebin arttığı kış dönemlerinde 

günlük DCQ düzeyinde, yaz dönemlerinde ise MAQ/365 

miktarının dahi altında alımlar yaparak sözleşmelerde yer 

alacak esneklikleri depolama tesisi gibi kullanarak talep 

dalgalanmalarını karşılamak mümkün olacaktır. MSQ ku-

suru cezasının ortalama depolama maliyetleri ile karşılaştı-

rılması neticesinde; 

MSQ Cezası < Ortalama Depolama Maliyeti,  

olduğunda depolama yerine sözleşme ihlalini tercih etmek 

alıcı lehine olacaktır. Bu sayede depolama faaliyeti sözleş-

me esneklikleri ile ikame edilebilecektir.     

Asgari alım taahhüdü satıcıyı koruyan rasyonel bir uygula-

madır. Asgari alım taahhüdünün, kullanılmayan gazın öde-

mesinin yapılması olarak kamuoyu tarafından anlaşılması 

söz konusudur. Hâlbuki ödemesi yapılan doğal gazın son-

raki teslim yılları içerisinde alınması mümkündür. Herhangi 

bir ‘i’ yılında alınması gerektiği halde alınmayan ve belirli 

oranda ödemesi yapılan doğal gaz miktarının sonraki her-

hangi bir ‘i+k’ yılında o yıla ait asgari alım taahhüdüne 

ilaveten alınması ve ‘i+k’ yılının fiyatları üzerinden kalan 

ödemesinin yapılması mümkündür. Hatta alınması gerekti-

ği halde alınmayan doğal gazın ‘i+k’ yılının ACQ miktarına 

ek olarak alınması dahi bazı kıstaslar çerçevesinde, satıcı-

nın uygun bulması durumunda mümkün olabilmektedir. 

Al ya da öde taahhüdü normal şartlar altında alıcı ülkeler 

ve Türkiye için bir fatura çıkarabilir. Ama bazı ülkelerin 

(İran) pik günlerde (kış döneminde), asgari teslim taahhü-

dünü yerine getirememesi ülkemizi bazen (özellikle Rus-

ya’dan) kontrat miktarlarının da üzerinde alım yapmaya 

sevk etmektedir. Diğer bir deyişle, söz konusu taahhüde 

ve alıcının satın alma isteğine rağmen satıcının doğal gaz 

teslimatını yapmaması da mümkündür.  

Al ya da öde taahhütleri fiziki bir takım değişkenlerden de 

etkilenir. Alternatif kullanımlardan elde edilen getiriler 

arttıkça sözleşme ilişkisinin kilitleyici etkisi düşer ve bu 

yüzden de al ya da öde oranları küçülür.1 Satıcının arz 

ettiği doğal gazın farklı noktalara yönlendirilebilme imkânı 

ve boru hatlarının başka noktalarla bağlantı sayısı arttıkça 

al ya da öde hükmünün satıcı için hayatiyeti azalmakta ve 

talep edilen asgari alım oranları düşebilmektedir. 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi spot LNG ticaretinin toplam 

ticaretteki payı arttıkça ortalama yıllık sözleşme miktarın-

da düşüşler olmaktadır. Bu düşüşlerde Uzak Doğu kaynaklı 

LNG sözleşmelerinin de önemli etkisi vardır. 

Dünya doğal gaz ticaretinde gözlemlenen genel temayülle-

re göre sözleşme sürelerinin yanında ortalama yıllık söz-

leşme miktarlarının düşmesi ve miktar anlamında daha 

esnek ilişkilerin ortaya çıkması beklenmektedir.  

Tablo 1: Dünyada ve Avrupa’da Uzun Dönemli Sözleşmelerin Süreleri2 

  

TÜM SÖZLEŞMELER 
(262 ADET) AVRUPA  (135 ADET) 

Değişken Ort. Min. Maks. 
Std. 

Sapma 
Ort. Min. Maks. 

Std. 

Sapma 

Yıllık Sözleşme 

Miktarı (bcm) 
2.29 0.03 16 2.42 2.81 0.15 16 2.79 

Spot LNG tica-

retinin payı 
4.10 0 11.5 3.73 3.71 0 11.5 3.53 

1 Creti, A., Villeneuve, B., Long-Term Contracts and Take-or-Pay Clauses in Natural Gas Markets, University of Toulouse (CEA, IDEI and LEERNA), October 24, 
2003, s. 7 

2 Neumann, A., Hirschhausen, C.V., Long-Term Contracts and Asset Specificity Revisited – An Empirical Analysis of Producer-Importer Relations in the Natural 
Gas Industry, Chair of Energy Economics and Public Sector Management, Dpt. of Business and Economics, Dresden University of Technology, May 2006, s. 12 
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1- Genel Olarak Bağımsız Dış Denetim  

İşletmelerin yürüttükleri çok sayıdaki faaliyetin malî so-

nuçları sadece söz konusu işletmeyi değil, aynı zamanda 

tüm toplumu da ilgilendirmektedir. Bu nedenle, muhasebe 

kayıtlarının tutulmasında, özetlenmesinde ve değerlendiril-

mesinde aynı dilde konuşuluyor olması gerekmektedir. Bu 

aynı dil; kabul edilen ilkeler, yöntemler, standartlar gibi 

düzenlemelerle sağlanmaktadır.  

İşletme faaliyetlerinden elde edilecek malî bilgilerin, yatı-

rımcılar, kredi kuruluşları, devlet gibi işletme dışı tarafların 

inceleme ve değerlendirmesine alınmasından önce, bu 

bilgilerin güvenilir olup olmadığını teyit etmek istemeleri, 

son derece doğaldır. Bu amaçla; bir işletmenin malî tablo-

larının veya kamuya açıklanacak diğer bilgilerinin, malî 

tablo düzenleme ve raporlama standartlarına uygunluğuna 

ilişkin “makul güvence” sağlayacak yeterli ve uygun ba-

ğımsız denetim kanıtlarının elde edilebilmesi amacıyla, 

bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm 

bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması ve değerlen-

dirmeden geçirilerek rapora bağlanmasına muhasebe 

denetimi denilmektedir.  Bu rapor; özet ve sistematik bir 

inceleme mahiyetinde olup amacı, mali tabloları değerlen-

direnlere nihai değil makul bir güvence sağlamaktır. Mu-

hasebe denetimi; bazı sektörlerde ve işletme türlerinde, 

yetkili otoriteler tarafından zorunlu olarak, bazen de işlet-

meler tarafından ihtiyari olarak yaptırılmaktadır. Her iki 

durumda da işletme dışından ve bağımsız denetçiler tara-

fından yapıldığı için, muhasebe denetimine bağımsız dış 

denetim adı da verilmektedir. Zorunlu olduğu durumlarda 

kuralları belirleyen mevzuata uygun olarak yapılması ge-

rekmekte olan bağımsız dış denetim, ihtiyari durumlarda 

ise bu seviyede kurallara bağlanmamıştır (Kaval, 2008:10-

11). 

Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuata göre zorunlu ba-

ğımsız dış denetime tabi olan şirket türleri; Sermaye Piya-

sası Kurumu  (SPK) mevzuatına tabi olan şirketler, Banka-

cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimine 

tabi olan şirketler, sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik 

şirketleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

kapsamına giren şirketlerdir (Kaval, 2008:45). 

2- Enerji Piyasasında Bağımsız Dış Denetime İlişkin 

Düzenleyici İşlemler 

2.1 Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek 

ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

Enerji piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel 

kişilerin, sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ve yetki 

belgesi sahibi resmi ve özel şirketlerin faaliyetlerinin, uy-

gulamalarının, işlemlerinin, hesaplarının ve mali tabloları-

nın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, Enerji Piya-

sası Düzenleme Kurulu (Kurul)  tarafından yürürlüğe ko-

nulan hesap ve kayıt düzeni ile mali raporlamaya ilişkin 

düzenlemelere ve bu kişilerin sahip olduğu lisans, sertifika 

ve yetki belgelerinin ayrılmaz parçasını oluşturan genel 

ve özel hükümlere uygunluğunun bağımsız denetim ku-

ruluşlarınca denetlenmesi, bu denetimleri yapacak bağım-

sız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve yetkilerinin 

geçici ya da sürekli olarak kaldırılmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemek amacıyla, Enerji Piyasasında Faali-

yet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız De-

netim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönet-

melik çıkarılmıştır. 

Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre bağımsız denetim 

uygulamasının; 

• Denetlenenin ilgili hesap dönemine ilişkin faali-

yetlerinin, uygulamalarının, işlem, hesap ve mali tabloları-

nın gerekli tüm denetim teknikleri kullanılarak her yıl ince-

lenmesi (sürekli denetim), 

• Denetlenen tarafından düzenlenmiş ara mali tab-

loların, sürekli bağımsız denetimi yapan bağımsız denetim 

kuruluşu tarafından gerekli denetim teknikleri kullanılarak 

sürekli denetim programına uyumlu bir biçimde denetlen-

mesi (sınırlı denetim), 

• Denetlenene ait mali tabloların; tasfiye, devir, 

birleşme ve bölünme gibi özel haller ile Kurulca gerek gö-

rülen diğer hallerde, bu Yönetmelik hükümleri ile konuya 

ilişkin Kurulca verilecek kararda belirtilen esaslar çerçeve-

sinde denetlenmesi (özel denetim), 

şekillerinde yapılması öngörülmektedir. 

Yönetmeliğin 6 ncı maddesi; Yönetmelik kapsamında ba-

ğımsız denetim yapacak kuruluşların, 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayanarak yürürlüğe konu-

lan yönetmelik ve tebliğler uyarınca bağımsız denetim 

yapma yetkisi almış olmalarını şart koşmaktadır. Denetim 

Enerji Piyasasında Bağımsız Dış Denetim 
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yapmak isteyen kuruluşların, talep edilecek belgelerle 

EPDK’ya başvurmaları gerekmekte olup gerekli koşulları 

taşıyan bağımsız denetim kuruluşlarına Kurul kararı ile 

denetlenen nezdinde bağımsız denetim yapma yetkisi ve-

rilmektedir. Kuruldan bağımsız denetim yapma yetkisi alan 

kuruluşların unvanları Resmî Gazetede yayımlanmakta ve/

veya EPDK internet sitesinde duyurulmaktadır. Bu çerçe-

vede, bağımsız denetim şirketlerinin listesine http://

w w w . e p d k . o r g . t r / d e n e t im / b a g i m s i z / k u r u l u s /

adresbilgisi.asp internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi ile; bağımsız denetim raporu 

hazırlanmasında uyulacak ilkeler, 16 ncı maddesi ile de 

denetçinin konunun mali tabloların güvenilirliğine etki dü-

zeyini göz önünde bulundurarak şartlı veya olumsuz görüş 

bildireceği durumlar belirlenmiş bulunmaktadır. 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile, bu Yönetmeliğin uygu-

lama esaslarının gerekli hallerde Kurul tarafından çıkarıla-

cak tebliğlerle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. 

2.2 Enerji Piyasasında Bağımsız Dış Denetime 

İlişkin Tebliğler 

Bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla 

Kurul tarafından 5 adet tebliğ yayımlanmış bulunmaktadır. 

Tebliğler incelendiğinde özet olarak; 

• 1 seri nolu Tebliğ ile bağımsız denetim yapma 

yetkisi almak isteyen şirketlerin Kuruma başvuru yapma-

larına ilişkin hükümler, denetim yaptırma yükümlülüğün-

den muaf tutulanlar hakkında,  

• 3 seri nolu Tebliğ ile lisans sahibi tüzel kişiler 

tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılacak 

sınırlı ve sürekli denetimlerde Maliye Bakanlığı veya 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürürlüğe konu-

lan muhasebe ve mali tablolara ilişkin standartlar-

dan birinin seçilmesi, seçilen standardın bağımsız dene-

tim raporlarında belirtilmesi gerektiği ve herhangi bir mev-

zuat gereği olmaksızın en az iki hesap dönemi geçmeden 

seçimin değiştirilemeyeceği hakkında, 

• 4 seri nolu Tebliğ ile daha önce yayımlanmış teb-

liğ hükümlerinde değişiklikler yapılması hakkında,  

• 5 seri nolu Tebliğ ile Organize Sanayi Bölgeleri 

(OSB) hakkında hüküm eklenmesi amacıyla düzenleme 

getirildiği görülmektedir. 

Söz konusu tebliğlere http://www.epdk.org.tr/denetim/

bagimsiz/teblig/teblig.htm adresinden ulaşılabilmektedir. 

2.3 Kurul Kararları 

Bağımsız denetim şirketlerinin yetkilendirilmeleri ile yetki-

lerinin iptaline ilişkin Kurul kararlarına http://

www.epdk.org.tr/denetim/bagimsiz/kurul/kurul.htm adre-

sinden ulaşılabilmektedir. 

3- Muafiyetler 

Yönetmeliğin 22 nci maddesi “Kurul, bu Yönetmelikle dü-

zenlenen bağımsız denetimin kapsamını değiştirmeye, 

bağımsız denetim yükümlülüğünü lisans, sertifika ve yetki 

belgesi türleri ya da işletme büyüklüğü veya kurulu güç 

kapasitesi gibi kriterler itibariyle geçici olarak veya tama-

men kaldırmaya, bunlara tekrar bağımsız denetim yüküm-

lülüğü getirmeye yetkilidir.” hükmünü havidir. 

Bu kapsamda; yürürlükte bulunan tebliğlere göre bağımsız 

denetim yaptırma yükümlülüğü dışında tutulan gerçek ve 

tüzel kişiler; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren Serti-

fika sahibi gerçek ve tüzel kişiler, doğal gaz piyasasında 

faaliyet gösteren Yetki Belgesi sahibi resmi ve özel şirket-

ler, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren Sıvılaştırılmış 

Doğal Gaz İletim lisansı ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz lisansı 

sahibi tüzel kişiler, elektrik piyasasında faaliyet gösteren 

otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik piyasasın-

da faaliyet gösteren lisans sahiplerinden, aynı tüzel kişilik 

bünyesinde bir veya birden fazla tesiste elektrik enerjisi 

üreten ve toplam kurulu gücü 40 MW ve altında olan üre-

tim veya otoprodüktör grubu lisansı1 sahibi tüzel kişiler ve 

elektrik piyasasında faaliyet gösteren Organize Sanayi 

Bölgesi Üretim ve OSB Dağıtım lisansı sahipleridir. 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olup, elektrik 

veya doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere Ku-

rumdan lisans almış olan teşebbüs, müessese ve bağlı 

ortaklıklar ile bunlardan 4046 sayılı Özelleştirme Uygula-

malarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük-

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu-

na tabi olarak özelleştirme kapsam ve programına alınan-

lar, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar ba-

ğımsız denetim yaptırma yükümlülüğü dışında tutulmuş-

tur. Elektrik veya doğal gaz piyasasında faaliyet göster-

mek üzere Kurumdan lisans almış olan Kamu İktisadi Te-

şebbüsleri ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, 

işletme birimleri ve varlıklarının 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun hükümleri uyarınca özelleştirilmesi halinde, 

bunlar yalnızca özelleştirildikleri yıl ve izleyen yıla 

münhasır olmak üzere bağımsız denetim yaptırma 

yükümlülüğü dışında tutulmuştur. 
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İklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik kal-

kınma ve enerji arzının güvenliği üzerine artan kaygılar, 

son yıllarda enerji sektörüne olan dikkatleri üzerinde artan 

bir şekilde toplamaktadır. Bu kapsamda, 19 Eylül 2007 

tarihinde Avrupa Komisyonu Üçüncü Enerji Serbestleştir-

me Önerisi Paketi’ni yayımlamıştır. 25 Haziran 2009 tari-

hinde ise, Avrupa Birliği (AB) Konseyi, iç enerji pazarına 

ilişkin mevzuat önlemlerini içeren söz konusu paketi oy-

çokluğuyla kabul etmiştir. Paket, elektrik ve doğal gaz 

mevzuatına ilişkin yeni düzenlemeleri beraberinde getir-

mektedir. Pakette, söz konusu piyasalara yönelik 3 düzen-

lemenin ve 2 direktifin taslakları yer almakta ve aynı za-

manda Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı’nın (ACER) 

kurulması hususuna yer verilmektedir.  

Pakette yer alan öneriler, düzenlemeye tabi işlemlerin 

kontrolünü güçlendirmeyi, altyapı yatırımlarını teşvik et-

meyi ve elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki iç pazarın 

rekabetçi, şeffaf ve güvenilir olmasının sağlanmasını 

amaçlamaktadır. Bahse konu öneriler 8 temel amaçla ta-

nımlanabilir:  

� Elektrik ve doğal gaz iletim faaliyetinden arz ve 

üretim faaliyetlerinin hukuki ve fonksiyonel mülkiyet yo-

luyla ayrıştırılması ya da buna alternatif olarak iletim ope-

ratörlerinin bağımsız bir sistem operatörüne transfer edil-

mesi. 

� Ulusal Düzenleyici Kurumların gücünün ve bağım-

sızlığının arttırılması. 

� Avrupa Enerji Düzenleyicileri Kurumları İşbirliği 

Ajansı’nın  (ACER) kurulması. 

� Ortak çalışacak bir Avrupa Gaz ve Elektrik İletim 

Sistemleri Operatörleri Şebekesi’nin kurulması ve böylelik-

le İletim Sistemi Operatörleri arasındaki işbirliğinin güçlen-

dirilmesi. 

� Yeni altyapı yatırımlarına yönelik muafiyet rejimi-

nin gözden geçirilmesi. 

� Şeffaflığın ve verilerin kayıt altına alınmasının 

sağlanması. 

� İç pazarın işlerliğinin arttırılması. 

� Arz güvenliğini sağlamada daha fazla işbirliği 

yapılması. 

Söz konusu mevzuat değişiklikleri, şu belgelerle düzenlen-

mektedir: Elektrikte iç pazara yönelik ortak kurallara iliş-

kin 3648/09, 10814/09 ADD1 REV 3 direktifi, 3651/09, 

10817/09 ADD1 REV2 sayılı elektrikte sınır ötesi piyasalar-

daki şebekelere erişime yönelik kurallara ilişkin düzenle-

me, 3650/09, 10816/09 ADD1 REV1 sayılı bir ACER’ın 

kurulmasına yönelik düzenleme, doğal gazda iç pazara 

yönelik ortak kurallara ilişkin 3649/09, 10815/09 ADD1 

REV1 direktifi ve 3652/09 sayılı doğalgaz iletim şebekele-

rine erişime yönelik kurallara ilişkin düzenleme. 

Bahse konu beş yasal düzenleme, Ağustos 2009 tarihli AB 

Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra 18 ay yürürlükte 

kalacaktır.  

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, iç enerji 

pazarındaki mevzuat önlemlerine ilişkin üçüncü paketin iç 

pazarın tüm tüketiciler için düzenli bir şekilde işlemesini 

sağlamak amacıyla mevcut kuralları desteklemeyi ve AB 

için çok daha güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir enerji 

arzının sağlamasını amaçladığı ifade edilmiştir. Yeni mev-

zuatla, aynı zamanda, enerji tüketicileriin daha düşük olası 

enerji fiyatlarından faydalanmaları ve çok daha fazla koru-

ma sağlamaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, söz 

konusu paket enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve özel-

likle yenilenebilir enerjiye yatırım yapan küçük şirketlerin 

enerji pazarına erişimine imkân verecek şekilde güvence 

altına alınması suretiyle sürdürülebilirliği desteklemekte-

dir. Bu düzenlemenin bir diğer önemli amacı ise, AB firma-

ları ile üçüncü ülke firmaları arasında adil bir rekabet orta-

mını sağlamaktır.  

Elektrik Direktifi: 

Elektrik direktifi, AB’deki rekabetçi elektrik pazarlarını ge-

liştirmek ve birleştirmek amacıyla tüketiciyi korumaya 

yönelik hükümlerin yanı sıra elektriğin üretimi, iletimi, 

dağıtımı ve arzına yönelik ortak mevzuatı ihdas etmekte-

dir. Direktif, elektrik sektörünün teşkili ve işlemesine yö-

nelik kuralları düzenlemenin yanı sıra, pazara serbest gi-

riş, ihale tekliflerine uygulanabilir kriterler ve prosedürler 

ile lisansların ve sistem işletimlerinin yerine getirilmesi için 

belirlenen şartları içermektedir. Direktifte, iletim faaliyetini 

arz ve üretimden ayırmaya yönelik olarak mülkiyetin ta-

mamen ayrıştırılması, bağımsız sistem operatörü (ISO) ve 

bağımsız iletim operatörü (ITO) modelleri belirtilmektedir. 

Direktif aynı zamanda, genel hizmet yükümlülükleri ile 

Avrupa Birliği 3. Enerji Paketi 
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elektrik tüketicilerinin haklarıyla ilgili hükümler getirmekte 

ve rekabet şartlarını açıklamaktadır. Bununla beraber, 

düzenleyici kurumların ve iletim sistemi operatörlerinin 

kendi aralarında yapacakları bölgesel işbirliğini güçlendir-

meye yönelik hükümleri içermekte ve düzenleyici kurum-

ların sürekliliği sağlamak amacıyla görevlerini, yetkilerini 

ve amaçlarını oldukça detaylı bir biçimde düzenlemektedir. 

Bu direktif, 2003/54/EC sayılı direktifi yürürlükten kaldır-

maktadır. 

Gaz Direktifi: 

2003/55/EC sayılı direktifi yürürlükten kaldıran gaz direk-

tifi, doğal gazın iletimi, dağıtımı, arzı ve depolanmasına 

ilişkin ortak kuralları ihdas etmektedir. Bu direktif, doğal 

gaz sektörünün teşkili ve işlemesine yönelik kuralları dü-

zenlemesinin yanı sıra, pazara giriş ile doğal gazın iletim, 

dağıtım, arz ve depolanmasıyla ilgili verilen lisanslara ve 

sistem işletimlerine uygulanabilir kriterleri ve şartları içer-

mektedir. Gaz direktifi, elektrik direktifinde olduğu gibi, 

üretim ve arz faaliyetlerinden iletim faaliyetlerini ayrıştır-

mayı sağlamaya yönelik aynı üç modeli içermektedir. Di-

rektif aynı zamanda, kamu hizmeti yükümlülükleri ile gaz 

tüketicilerinin haklarını da içermekte ve rekabet şartlarını 

açıklamaktadır. Ayrıca, düzenleyici kurumların ve iletim 

sistemi operatörlerinin kendi aralarında yapacakları bölge-

sel işbirliğini teşvik edici hükümleri içermekte ve çok daha 

fazla tutarlı bir iç gaz pazarını sağlamak amacıyla düzenle-

yici kurumların amaçlarını, görevlerini ve yetkilerini olduk-

ça detaylı bir biçimde düzenlemektedir. 

Elektrik Tüzüğü: 

(EC) 1228/2003 sayılı tüzüğü yürürlükten kaldıran bu dü-

zenleme elektrikteki sınır ötesi pazara yönelik adil kuralları 

belirlemek suretiyle iç pazardaki rekabeti geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Tüzük aynı zamanda, elektrik piyasasın-

da yüksek düzeyde arz güvenliği ile birlikte işleyen ve 

şeffaf bir toptan satış piyasasının oluşmasına olanak sağla-

mayı amaçlamaktadır. Elektrik sektöründe sınır ötesi piya-

salara yönelik kuralları uyumlaştırma mekanizmalarını 

içeren hükümlere yer vermektedir. Aynı zamanda düzenle-

me, tüm iletim sistemi operatörlerinin AB düzeyinde birlik-

te çalışmasına imkân verecek bir Avrupa Elektrik İletimi 

Sistem Operatörleri Şebekesi (European Network 

of  Transmission System Operators for Electricity-ENTSO-

E) inşasını öngörmektedir. Bu şebeke, iç elektrik pazarının 

bütünleşik ve işler bir biçimde olmasına katkıda bulunmak 

ve sınır ötesi ticareti teşvik etmek amacıyla tasarlanmak-

tadır. 

Gaz Tüzüğü: 

Bu düzenlemenin amacı, doğal gaz iç pazarının işler çalış-

masını sağlamanın yanı sıra aynı zamanda LNG tesisleri ile 

depolama tesislerine erişim şartlarına ilişkin ayrım yapma-

ma kurallarını temin etmek amacıyla doğal gaz iletim sis-

temlerinin olduğu pazara girişteki erişim koşullarının ay-

rımcılığı kaldırır nitelikte olmasını sağlamak olarak özetle-

nebilir. Söz konusu yeni düzenleme, aynı zamanda, doğal 

gazda arz güvenliği yüksek düzeyde olan, işler ve şeffaf 

nitelikteki bir toptan satış pazarının oluşmasına katkıda 

bulunmak ve gaz piyasasındaki sınır ötesi ticarete yönelik 

kuralları uyumlaştırmaya yönelik mekanizmaları işletmek 

amacıyla hazırlanmıştır. Düzenleme ayrıca AB’deki tüm 

iletim sistemi şebekesinin optimum yönetimini sağlamak 

amacıyla bir Avrupa Gaz İletimi Sistem Operatörleri Şebe-

kesi (European Network of Transmission System 

Operators for Gas-ENTSO-G) inşasını öngörmektedir. Bu 

tüzük, (EC) 1775/2005 sayılı tüzüğü yürürlükten kaldır-

maktadır. 

Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators-ACER): 

Avrupa Toplulukları Komisyonu’nca hazırlanan bir Düzen-

leyici İşbirliği Ajansı kurulmasına yönelik taslak öneride de 

ifade edildiği gibi, düzenleyicileri de içeren enerji sektö-

ründeki pek çok paydaş ve ulusal ölçekteki düzenleyici 

kurumların önemli sınır ötesi konularındaki işbirliği ve ka-

rar alma süreçlerine katkıda bulunacak ve Avrupa Elektrik 

ve Doğalgaz Düzenleyiciler Grubu'ndan (ERGEG) çok daha 

resmi bir çalışma mekanizmasına sahip bir yapının iç paza-

rın gelişimine katkıda bulunacağını düşünmektedirler.  

Bu amaçla kurulacak olan ajans, ulusal düzenleyici kurum-

ların üye ülkelerdeki piyasayı düzenleyici nitelikteki uygu-

lamalarına Komisyon düzeyinde destek verecek ve gerek-

tiğinde bu eylemleri koordine edecektir. Bir idari kurul; bir 

düzenleyiciler kurulu, bir yönetici ve bir temyiz kurulunu 

içeren tüzel kişiliğe haiz bir Topluluk kurumu olacaktır. 

Ajansın görev alanına şu faaliyetler girmektedir: İletim 

sistemi operatörleri arasındaki işbirliğine ilişkin görevler, 

ulusal düzenleyici kuruluşlarla ilgili görevler ve sınır ötesi 

altyapıya yönelik işler. 

SONUÇ:  

Enerji sektöründe yapılması beklenen yeni liberalizasyon 

açılımı olarak da nitelenebilecek olan Üçüncü Enerji Paketi-

ne yönelik paydaşlardan gelen tüm eleştirilere rağmen, 

söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

başta AB olmak üzere diğer tüm taraflar için yeni bir süre-

cin başlayacağı düşünülmektedir.  

 

Kaynaklar:  

1. “Council adopts internal energy market package”, Avru-

pa Birliği Konseyi, Basın Bildirisi, 25 Haziran 2009, 

11271/09 (Presse 191), Lüksemburg. 

2. Cox, A. “Forthcoming market reform: The Third 

European energy package”, http://www.energyireland.ie/

a r t i c l e s / th i r d_eu ropean_ene rgy_package .asp , 

12/07/2009.    

3. Goodban, D. “EU Third Energy Package: Reforming 

regulation of the energy sector”, http://www.wragge.com/

legal_news_1330.asp, 10/07/2009.  
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Bilindiği üzere 25/06/2009 tarihli ve 2145/1 sayılı Kurul 

Kararı ile iki ay süreyle uygulanacak olan akaryakıt dağı-

tım ve bayi tavan fiyatları şu şekilde tespit edilmiştir: 

Akaryakıt Dağıtım Fiyatı =  

((PF * 1,05*Yoğunluk/1000)+ ÖTV+GP)*1,18  

+((M/2)*1,18) 

 

Akaryakıt Bayi Fiyatı = ADF + ((M/2)*1,18) 

ADF ve ABF Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hesap-

lanır ve ertesi gün için uygulamaya başlanır. Formülde yer 

alan PF (parite fiyat) Platts European Market Scan de CIF 

MED (Genova /Lavera) başlığı altında yayımlanan fiyatlar-

dan ilan zamanı itibariyle en güncel olanı ile yine TCMB 

tarafından 15.30 dan sonra belirlenen en güncel ABD dola-

rı döviz satış kurunun çarpılması ile bulunan fiyattır. Yani: 

PF= CIF * Döviz Kuru 

olarak ifade edilebilir. 

Petrol Piyasası Kanunu gereği Türkiye petrol piyasasında 

fiyat oluşumunda en yakın erişilebilir dünya piyasalarının 

dikkate alınması gerektiği için fiyat formülü (Genova /

Lavera) fiyatları esas alınarak oluşturulmuş, bunların üze-

rine Kurşunsuz Benzin 95 Oktan için 25 Kr/Lt, motorin için 

30 Kr/Lt ve kırsal motorin için 27,5 Kr/Lt vergisiz marjları 

eklenerek akaryakıt bayi tavan fiyatı belirlenmiştir. 

Akaryakıt dağıtım ve bayi tavan marjları ülkemiz ile temin 

benzerliği gösteren Akdeniz ülkeleri esas alınarak belirlen-

miştir. Petrol temin bedeli de yine Akdeniz ülkelerinin arz 

ve talep yapısından etkilenerek fiyatın oluştuğu İtalya’daki 

serbest piyasada CIF MED (Genova /Lavera) fiyatlarına 

endekslenmiştir. Yani EPDK tarafından tavanı belirlenen 

fiyat unsuru dünya fiyatlarına bağlı olarak değişen temin 

bedeli ya da tespiti Kurumun görev alanına girmeyen ver-

giler (ÖTV, KDV) değildir, yalnızca rafineri/dağıtıcı/bayi 

marjlarıdır. 

Yukarıda yer alan formüllerden de anlaşılacağı üzere fiyatı 

etkileyen unsurlar ve fiyata etkilerine ilişkin açıklamalar 

aşağıdaki şekildedir: 

CIF MED (Genova /Lavera) Fiyatları:  

Söz konusu serbest piyasada oluşan akaryakıt fiyatları 

ülkemizde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda önceki 

otomatik fiyatlandırma döneminde de esas alınmak idi. 

CIF MED fiyatları Akdeniz ve Dünya piyasalarındaki arz 

talep hareketlerinden etkilenerek oluşmakta olup ham 

petrol fiyatları ile aynı yönde hareket etmek zorunda de-

ğildir. Yani ham petrol fiyatları düşüşte ya da sabit iken 

ilgili ürünün piyasa koşulları nedeniyle ürün fiyatı uluslar 

arası pazarlarda ve Türkiye’de artabilmekle birlikte tersi 

de mümkündür. Bunun aşağıdaki tabloda yer alan fiyat 

değişimlerine bakılabilir: 

Tablodan da anlaşılacağı üzere ardışık iki gün arasında 

ham petrol fiyatları artarken dünya piyasalarında Kurşun-

suz Benzin 95 Oktan fiyatı düşebilmektedir. 

Döviz Kuru: 

Fiyat formülünde yer alan parite fiyat; 

PF= CIF * Döviz Kuru 

eşitliğinde de görüldüğü üzere yalnızca CIF MED (Genova /

Lavera) fiyatlarına değil aynı zamanda döviz kuruna da 

bağlıdır. CIF fiyatları ve döviz kurunun hareketine göre 

parite fiyattaki hareket ihtimalleri tabloda görüldüğü gibi-

dir: 

Yani tek başına dövizde ya da (Genova /Lavera) fiyatların-

da gerçekleşen bir düşüş pompa fiyatı bir tarafa fiyat for-

mülünde yer alan faktörlerden yalnızca birinin düşmesi 

anlamına dahi gelmemektedir. 

Vergiler: 

Fiyat formülü vergileri de (ÖTV ve KDV) içermektedir. ÖTV 

miktarı maktu iken KDV miktarı ürünün satış fiyatı ile 

orantılıdır. 

15 Temmuz 2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi 

Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişik-

lik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” gereğince 

tavan fiyat uygulamasına konu akaryakıt türlerinin ÖTV 

miktarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş (arttırılmış) olup, 

ilgili günden itibaren yapılacak ve ilan edilecek olan tavan 

Tavan Fiyat Uygulaması ve EPDK’nın Fiyat Hareketleri  

Üzerindeki Etkisi Nedim KORKUTATA 

Tablo 1: Ardışık iki güne ilişkin ham petrol ve akaryakıt 
fiyat değişimleri 

  
Ham Petrol 

K. Benzin (95 
Oktan) 

04/08/2009 73,84 $/Varil 746,75 $/Ton 

05/08/2009 74,67 $/Varil 714,75 $/Ton 

Tablo 2: CIF fiyatları ve döviz kuru hareketlerine göre 
parite fiyattaki olası değişimler 

CIF MED 
(Genova /Lavera) 

Döviz Kuru 
($/TL) 

Parite  Fiyat 

↑ ↑ ↑ 
↑ ↓ ↑↔↓ 
↓ ↑ ↑↔↓ 

↓ ↓ ↓ 

↑ : Artış        ↔ : Sabit             ↓ : Azalış 
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fiyat hesaplamalarında yeni ÖTV miktarları geçerli olacak-

tır: 

Verginin pompa satış fiyatı içindeki payının anlaşılması, 

temin bedeline esas olarak alınan CIF MED fiyatları ve 

rafinerici/dağıtıcı/bayi marjları ile karşılaştırılabilmesi için 

örnek olarak alınan bir günde oluşan fiyatın bileşenlerine 

ayrılması yeterli olacaktır. Söz gelimi, 6 Ağustos 2009 

tarihi için, tavan fiyata konu ürünlerin pompa satış fiyatları 

içerindeki payları Şekil 1’de görüldüğü gibidir. 

Görüldüğü gibi Kurşunsuz Benzin 95 Oktan örneği için ilgili 

günde vergilerin pompa satış fiyatı içerisindeki payı % 66, 

temin bedelinin payı % 24, rafinerici/dağıtıcı/bayi marjları 

toplamının payı ise % 10 dolaylarındadır. İlgili gün için 

dünya fiyatlarındaki % 10’luk düşüş diğer faktörler (ÖTV, 

marjlar) sabitken pompa fiyatında ancak % 2,4 dolayların-

da bir düşüş sağlayacaktır. 

Rafinerici/Dağıtıcı/Bayi Marjları: 

Fiyat oluşumunun diğer bir unsuru da marjlardır. EPDK’nın 

müdahale yetkisi fiyatın yalnızca bu unsuru için geçerlidir. 

Tavan fiyat uygulaması sonrasında bile pompa satış fiyatı 

içerisindeki payı ürüne bağlı olarak %10 - %15 dolayların-

da olan marjlar Türkiye petrol piyasasında faaliyet yapan 

rafinerici, dağıtıcı ve bayilik faaliyetlerinin yürütülmesi için 

gerekli olan tüm maliyetlerin ve ticari kar beklentilerinin 

karşılandığı yegâne kalemdir. Pompa satış fiyatı içerisinde-

ki payı sınırlı olan bu fiyat unsurunun EPDK tarafından 

tavan fiyat uygulaması sonucunda 2 aylık bir süre için 

sınırlandırıldığı ve bu süre içerisinde artış imkânının olma-

dığı bilinmelidir. Her ne kadar en yakın erişilebilir piyasa-

larda oluşan marjların dikkate alınması yükümlülüğü olsa 

da marjlar toplamında meydana gelecek %10’luk bir dü-

şüş pompa satış fiyatında ancak %1-1,5 dolaylarında bir 

düşüş sağlayabilecektir. 

Sonuç olarak akaryakıt fiyatlarını oluşturan tüm unsurların 

kontrolünün EPDK’nın görev alanında olmadığı, ancak li-

sans sahiplerinin marjlarına müdahale yetkisi olduğu ve 

bunun da tavan fiyat uygulaması ile yapıldığı, fiyatlarda 

meydana gelen ve kamuoyunda merak uyandıran değişim-

lerin ise genel olarak dünya fiyatlarında ve döviz kurların-

da gerçekleşen hareketlenmelerden, 15 Temmuz 2009 

tarihinde olduğu gibi gerçekleşen ÖTV artışlarından kay-

naklandığı bilinmelidir. 

AKARYAKIT FİYAT OLUŞUMU (06/08/2009 İtibariyle)
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Tablo 3: 15 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli ÖTV 
miktarları 

ÜRÜN 
Eski ÖTV 
Miktarı 
(TL/Lt) 

Yeni ÖTV 
Miktarı 
 (TL/Lt) 

Artış 
(TL/Lt) 

Kurşunsuz Ben-
zin (95 Oktan) 

1,4915 1,6915 0,20 

Motorin 1,0045 1,1545 0,15 

Kırsal Motorin 0,9345 1,0845 0,15 

Şekil 1: Akaryakıt fiyat oluşumunda etkili faktörlerin pompa satış fiyatları içindeki payları. 
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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 ya-

zarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını 

bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler. 

ENERJİ PİYASASI 
BÜLTENİ 

Enerji Piyasası Bülteni ENERJİ UZMANLARI DERNEĞİ'nin aylık  yayınıdır. 
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