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Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik
çıkartılan düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki gelişmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uzman görüşlerinin yer aldığı
süreli bir yayın olarak oluşturulmuştur. Enerji piyasalarının bilgi dağarcığına katkıda bulunmak isteyen okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile birlikte derneğimiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini olabildiğince geniş kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaşabilme fırsatını da yakalamış olacaklardır.
Enerji Piyasası Bülteni’ne gönderilecek yazılar, 1000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalı, herhangi bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer
verilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.
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Haberler
Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

15/08/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine
Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşağıda yer alan değişiklikler getirilmiştir.
MADDE 1 – 27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan petrol ürünlerinden teknik düzenlemelere uygun olmayanlar ile anılan maddede sayılmayan diğer ürünlerin tamamı teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün olarak kabul edilir ve bu madde de belirlenen usullere göre tasfiye edilir.
(2) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak petrol ürünlerinden akaryakıtın, ilgili il
özel idaresi tarafından tasfiye ihalesi numune analiz raporunun laboratuardan geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde açık artırma teklif usulüne göre yapılır veya yaptırılır. Bir ay içerisinde satış yapılamazsa pazarlık usulüne göre satış
gerçekleştirilir. İlgili il özel idaresi akaryakıtı yalnızca, Kanun uyarınca rafinerici lisansı sahiplerine satabilir. Rafinericiler
kendilerine teklif edilen ürünleri almakla yükümlüdür. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde; benzin, motorin
türleri, nafta, gazyağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol stok/devir maliyet
fiyatından, diğer ürünlerde ise bu fiyatın yüzde altmışından az olamaz.
(3) Ancak, teslim edilen ürünlerden analiz sonuç raporuna göre rafineri proseslerine ve katalizelerine zarar verebileceği tespit edilenler ilk madde olarak kullanılmak veya diğer şekillerde değerlendirilmek üzere uyuşulacak bedel
üzerinden satılır. Rafineriler bu ürünlerle ilgili gerekli tedbirleri alırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 7/10/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Enerji Piyasası

4

Bülteni

Eylül 2009 * Sayı : 7

Haberler
2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Raporu 24/08/2009 tarihinde yayımlandı
Raporda, 2009 yılının ilk yarısına ait üretim, dış ticaret ve yurt içi Lpg ticaretine

yönelik

verilerin

yer

almaktadır.

Söz

konusu

rapora

http://

www.epdk.org.tr/yayin_rapor/lpg/yayin_rapor.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Ocak-Mart 2009
Ürünler

Miktar

LPG Üretimi

Sıra

Dağılımı
İthalat Miktarı
Menşei Ülke
(ton)
Cezayir

566.475

2.

Norveç

332.142

3.

Rusya

208.080

4.

Kazakistan

148.319

5.

Libya

90.612

6.

Ukrayna

64.365

7.

Nijerya

55.631

8.

İtalya

16.649

9.

Almanya

10.

Mısır
TOPLAM

5.150
1.260
1.488.682

Ürün Bazında Dönemsel Tüketim

1.

Toplam

Oran

Miktar
(ton)

Oran

131.791

100,00%

157.467

100,00%

Bütan

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Propan

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Toplam

131.791

100,00%

157.467

100,00%

(ton)

Toplam İthalatın Ülkelere

Nisan-Haziran 2009

Karışım
LPG

Ocak-Mart

Nisan-Haziran

Oran

Tüketim
(ton)

5,10%

50.344

Ürün

Tüketim
(ton)

Dökme

40.314

Otogaz

481.434

Tüplü

268.767

Toplam

790.515 100,00% 906.170

Oran

Oran

289.258 100,00%

289.258 100,00%
Toplam
Tüketim
(ton)

Oran

90.657

5,34%

60,90% 573.058

63,24% 1.054.491

62,15%

34,00% 282.769

31,20%

551.536

32,51%

100,00% 1.696.685

100,00%

14,75%

5,56%

Miktar
(ton)

Aygaz

1,13%
1,47%

24,23%

1,47%
1,81%
2,29%

İpragaz
POAŞ
Shell
Milangaz
BP Gaz
Mogaz
Total

2,45%
5,11%

10,64%

5,25%
5,87%

9,07%
6,98%

7,46%

Akpet
Bizimgaz
Güvenalgaz
Yıldırım
Habaş
Ergaz
Diğer

LPG Piyasası Dağıtıcıların Pazar Payları
Enerji Piyasası
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Haberler
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03/09/2009 tarihli toplantısında; 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesine göre; 01/10/2009 tarihinden geçerli
olmak üzere, elektrik piyasasında Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi
(TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri belirlenmiştir.
Söz konusu Kurul kararında,
Madde 1 - Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi tarafından Perakende Satış
Lisansına Sahip Bölgesel Elektrik Dağıtım Şirketlerine, 01/10/2009 tarihinden itibaren geçerli
olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 15,28 Krş/kWh uygulanmasına,
Madde 2 - Perakende Satış Lisansına sahip Dağıtım Şirketlerinden elektrik enerjisi alan
iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan
tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine
doğrudan

bağlı

tüketicilerine

uygulanmasına

devam edilmesine,
Madde 3 - Maliyet Bazlı Fiyatlandırma
Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve
Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik
göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına karar verilmiştir.

Elektrik Piyasası Lisans Bedellerinde Değişiklik
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/08/2009 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında 2010 yılında uygulanacak
olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak 2218 sayılı
Kararı alınmıştır.
Söz konusu lisans bedellerine http://www.epdk.org.tr/mevzuat/kurul/elektrik/2218/2218.doc adresinden ulaşabilirsiniz.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ)
Elektrik Enerjisi Bedeli
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/08/2009 tarihli ve 2215 sayılı Kararı ile; Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi tarafından halen Perakende Satış Lisansına Sahip Bölgesel Elektrik Dağıtım Şirketlerine uygulanmakta olan
12,62 Krş/kWh aktif elektrik enerjisi bedelinin, 15/07/2009 tarihinden geçerli olacak şekilde, Kayseri ve Civarı Elektrik
Türk Anonim Şirketine uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
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Petrol Piyasasında Piyasaya Girişin, Etkin ve Rekabetçi Piyasa
Yapısının Sağlanmasının Önündeki Engeller

Nedim KORKUTATA & Mevlüt ALKAN

laştırma

araçları

ile

pazar

bölümleme

(market

segmentation) stratejisinin benimsenmesi ve ulaşılamayan
tüm piyasa katmanlarına bu yolla ulaşılması, kaynakların
kontrol altında tutulması, patentler aracılığı ile rakiplerin
aynı faaliyetlerde bulunmasının engellenmesi, bilgi verilmemesi.
Bu kapsamda Türkiye petrol piyasasında mevcut bazı önemli
piyasaya giriş engellerinin şu şekilde sıralanması mümkündür:
Yerli Üretim Ham Petrolün Korunması:
Petrol Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 10 uncu maddesinde
“Rafinericiler, ham petrol üreticilerinin teklifi halinde oluşan

R

bu asgarî fiyatlardan yerli ham petrolü alırlar ve ham petrol
ekabet, en geniş anlamıyla, kıt bir şeyi paylaşmak temininde yerli ham petrole öncelik tanırlar.” hükmü yer
veya bir ödül elde etmek amacıyla belli kural ve almakta olup, aynı maddede yerli üretim ham petrolün fiya-

kısıtlamalar çerçevesinde temel özgürlüklerin ve tının nasıl oluşacağına ilişkin tanımlamalar yapılmıştır. Bu
insan haklarının garanti altına alındığı ve hiçbir ayrıcalığın ve durum, rafinerilerin ulusal kaynaklardan alım yapma zorunayrımcılığın olmadığı bir ortamda birden fazla oyuncu arasın- luluğu arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azalda oynanan bir oyun veya bir yarış olarak tanımlanabilir.”

tılması yönüyle olumlu iken rafinerinin maliyetlerini, dünya

Rekabetin sağlanmasının önündeki en önemli manilerden piyasalarındaki emsallerine nazaran, en azından bazı döbiri piyasaya girişin önünde bir kısım engellerin mevcudiyeti- nemlerde olumsuz etkileyebilmektedir. Ulusal kaynaklı ham

dir. Piyasaya giriş, yeni şirket kurup yeni faaliyet kurmak petrolün toplam ülke tüketimi içerisindeki payının düşüklüğü
olarak algılanabileceği gibi mevcut kapasitenin ve piyasa bu hususun önemini azaltmakla birlikte dâhili üretiminin

payının arttırılması, mevcut piyasa oyuncusunun el değişti- artması ile birlikte rafinerici lisansı sahiplerinin rekabet gürilmesi yolu ile başka bir tarafın piyasaya giriş yapması ola- cünü kısıtlama ihtimali artacaktır.
rak da algılanabilir. Giriş engellerine ilişkin literatürde pek
çok tanıma ulaşmak mümkündür. Bu tanımlardan en kapsa-

Ham Petrol İthalatı:

yıcı olanlardan birini Bain yapmıştır. Bain’e göre “endüstride Kanun’un 9 uncu maddesinde “Yurt dışından ham petrol ve
mevcut şirketlere nazaran piyasaya girişte dezavantajlı du- akaryakıt temin edeceklerin rafinerici veya dağıtıcı veya
rumda olmaya sebebiyet veren unsurlara” giriş engeli den- ihrakiye teslim şirketi lisansına sahip olması gereklidir.” hükmektedir.

mü yer almakla birlikte Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’n-

Shepherd’e göre giriş engelleri ‘içsel’ ve ‘dışsal’ olarak ikiye de dağıtıcıların ham petrol ithalatı yapabileceğine ilişkin herayrılmaktadır. İçsel giriş engelleri firmaların bilinçli, planlı bir hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dağıtıcı lisansı sahipleristratejinin gereği olarak ortaya koydukları engellerdir. Dışsal nin ham petrol ithalatı yapmaları ve ulusal sınırlar içerisinde
giriş engelleri ise firmaların iradeleri dışında, piyasa yapısı- rafinaj işlemini yaptırabilmelerinin sağlanmasıyla (pazarlık
nın ve arz-talep koşullarının doğal sonucu olarak ortaya çı- gücünün artması, dikey entegre uluslar arası şirketlerin temin kabiliyetinin fazlalığı gibi nedenlerle) daha ekonomik
kan engellerdir.

kaynaklardan ham petrol temininin yapılabileceği, buna kar-

1.

Dışsal engeller:

şın bu esnekliğin önünde rafinaj faaliyetinin tekel olması ve

dağıtıcı lisansı sahiplerince ithal edilen ham petrolü rafineriSermaye ihtiyacının karşılanamaması, ölçek ekonomilerinin nin işlemesi için herhangi bir yasal zorunluluğunun bulunfazla olmasından kaynaklanan maliyet avantajları, ürün maması gibi bir engelin bulunduğu değerlendirilmektedir.
farklılaştırma olanaklarının fazlalığı, batık maliyetlerin (sunk

cost) yüksek oluşu, piyasaya giriş için birden fazla faaliyet 60.000 Ton Yükümlülüğü:
alanına aynı anda giriş gerekliliği (dikey entegrasyon gerek-

liliği), asimetrik bilgi paylaşımı, belirsizlikler, faaliyetlerde Kanun’un 9 uncu maddesinde “Dağıtıcılar, lisans başvuruladeğişime gitmenin maliyetinin (switching cost) yüksek olma- rında asgarî yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin)
sı, düzenlemelerden kaynaklanan finansal/hukuki/idari mali- dağıtım projeksiyonu ile bayi bilgilerini Kuruma vermek zorundadır…” hükmü yer almaktadır. 21/09/2006 tarih ve
yetlerin yüksek olması.
26296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

‘Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması-

2. İçsel engeller:

na İlişkin Yönetmelik’in Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’-

Fiyat kırma, reklam ve ürün farklılaştırma gibi caydırıcı un- nin 17 inci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin 1 inci
surlar, pazarlama giderlerinin yüksekliği, fiyat ve ürün farlı- maddesinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuş
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olduğu için Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17 inci 3.300 ton yükümlülüğü de piyasaya giriş yapmak isteyen
maddesinin ikinci fıkrasının ilk halindeki “Bir takvim yılında yeni ve piyasa payını arttırmak isteyen küçük ama eski pibenzin ve motorin toplamı olarak en az 60.000 ton satış yasa oyuncularının önünde (cezaların faaliyeti durdurma ve
yapamayan dağıtıcıların lisansı Kurul kararıyla sona erdirile- lisans iptaline kadar varabildiği de düşünüldüğünde) malibilir.” hükmü uygulanmaya devam edilmektedir. Kanun yetleri arttırıcı ciddi bir engeldir. Bu, ürün fiyatının ve stok
60.000 ton ürün satışını zorunlu tutmamakta, Yönetmelik de maliyetinin aynı olduğu durumdur. Öte yandan antrepo sasöz konusu miktarın altında satış yapılması durumunda li- hibi olan lisans sahiplerinin stoklarının bir kısmını serbest
sansın sona erdirilmesini gerektirmemektedir. Buna karşın dolaşıma sokmadan tutmaları halinde antrepo sahibi olma10/04/2008 tarihli ve 1567/13 sayılı Kurul Kararı ile yanlara nazaran maliyet avantajı sağlayacakları da aşikar“Dağıtıcı lisansı sahiplerinin 60.000 ton beyaz ürün satış dır. Antrepolarda vergisiz tutulan millileştirilmemiş ürünün
yükümlülüğüne lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren stok maliyeti çok daha düşük olacaktır.
bir yıl süreyle geçiş dönemi tanınması ile yükümlülüğün

ifasına esas dönemlerin geçiş döneminin sona erdiği tarihi Bu kapsamda minimum stok yükümlülüğünün kaldırılması,
izleyen takvim yılları olarak belirlenmesine” karar verilmiş- stok miktarının 60.000 tondan az satış yapan şirketler için

tir. Yani 60.000 ton satışının bir hedef olmamakla birlikte de satış ile orantılı (20 günlük satış miktarında) olması, antyükümlülük olarak algılandığı görülmektedir. Bu yüzden ilgili repoların depolama hizmeti verme zorunluluğunun (lisanslı
hükmün Kanun’dan tamamen çıkarılması gerekmekte olup, depo) olması gerekmektedir.

faaliyete yeni başlamış olan bir piyasa katılımcısından kısa
sürede 60.000 ton gibi belirli bir miktarda satış yapması
beklenmemelidir.

Ölçek Ekonomileri ve Düzenlemelerden Kaynaklanan
Ekonomiler:
Ulusal marker teminat tutarı 50.000.000 TL’yi aşamamakta-

Minimum Stok Yükümlülüğü:

dır. Bu durum piyasa payları arasında 10-20 kat fark olan iki

Kanun’da “Ulusal petrol stoğu, rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahibinden aynı miktarda teminat tutarı talep
dağıtıcı lisansı sahiplerinin ikmal ettiği günlük ortalama ürün edilmesine neden olmaktadır.
miktarının minimum yirmi katını kendi depolarında veya
lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre
ayrı ayrı bulundurma yükümlülüğü ile sağlanır.” hükmü yer
almaktadır. Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesi “Dağıtıcı
lisansı sahiplerinin yükümlülükleri kapsamında tutulacak
stok miktarı, 3.300 ton veya eşdeğeri hacim ölçüsünden az
olamaz.” hükmünü amirdir. 60.000 tonluk satış olduğu varsayımı ile hesaplanan 3.300 tonluk asgari stok miktarı
60.000 ton satış yapmanın yükümlülük olup olmadığının
belirsiz olması, yükümlülük ise dahi şu anda uygulanmaması
nedeniyle anlamını yitirmektedir. 60.000 ton limiti gibi

Bununla birlikte, Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 nci maddesinde “katılma payının mükellefi; rafinaj, işleme, dağıtıcı,
iletim, taşıma, ihrakiye, depolama, bayi ve madeni yağ üretim lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir.” ve “Katılma
payı, lisans sahiplerince yıllık gelir tablolarında yer alan net
satışlar tutarının binde biri oranını ve iki milyon ABD Dolarını
aşmayacak şekilde Kurulca belirlenir.” hükümleri yer almaktadır. Rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslimi lisansı sahipleri için
2.000.000 (ikimilyon) ABD Doları olarak belirlenen üst sınır
yine büyük ölçekteki piyasa oyuncularına maliyet avantajı
sağlamaktadır.

Akaryakıt İthalat Süreci Akış Diyagramı
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Fiyatlarda İndirim Yapma Olanağının Azlığı:

Rafinaj Faaliyetinin Tekel Olması:

Rafinaj faaliyeti tekel durumundadır. Dağıtıcı ve ihrakiye Tavan fiyat uygulaması gibi durumlar rafineri, dağıtıcı ve
teslim

lisansı

sahiplerinin

mevzuata

akaryakıt/ bayi marjları toplamının azalmasını sağlamasına rağmen

göre

ihrakiye ithal etme hakları olduğu halde lojistik ve planla- fiyat hareketleri için gerekli hareket alanını düşürebilmekma faaliyetlerinde aksaklık ve gecikme yaşanması olasılığı te ve piyasaya girmek isteyenlerin fiyat kırma yoluyla
yüzünden söz konusu lisans sahipleri, teminlerinin yakla- pazara girmeleri olasılığını azaltabilmektedir.
şık üçte ikisini hala tekel konumdaki ulusal rafinerici lisan-

sı sahibinden yapmaktadırlar. Rafinaj faaliyetinin tekel İstasyonlu Bayiler
olmasının rafineri çıkış fiyatlarına olumsuz etkisinin olma- İlişkin Tahdit:
sının yanında (özellikle tavan fiyat uygulamasından önce)
depo çıkış fiyatlarında rafineri fiyatlarını esas alan dağıtıcı
fiyatlarına da olumsuz etkisi olmaktadır. İthalattan kaynaklanan temin maliyeti avantajları nihai tüketicilere yansıtılmamış, bayilere ödeme/vade avantajı olarak yansıtılmış ve söz konusu kazanç dağıtım ve bayilik faaliyetleri
tarafından emilmiştir. Mevcut tekelin olumsuz etkilerinin
zamanla azaltılması için ithalat faaliyetinin kolaylaştırılması, mevcut rafinerici lisansı sahibine yeni lisans verilmemesi, yurt geneline yayılmış yeni ve küçük rafinerilerin
teşvik edilmesi gerekmektedir. Mevcut rafinaj kapasitesi
bazı ürünler için talebin üzerinde olsa da ihracat yoluyla
bu kapasitenin değerlendirilmesi imkânı vardır.

Arasındaki

Asgari

Mesafeye

Kanun’un 8 inci maddesinde “Kurul, teknik ve ekonomik
kriterlere göre bayilik kategorileri oluşturabilir. Bu durumda bayilik lisansları kategorilerine göre düzenlenir. Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde
olmak üzere, şehirlerarası yollarda on kilometreden, şehir
içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle düzenlenir.”, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde “İki akaryakıt ve/veya
LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; a) Şehirlerarası yollarda on, b) Şehir içi yollarda bir
kilometreden az olamaz.” hükümleri yer almaktadır.
Rekabet Kurumu’nun 2008 yılı raporuna göre “Perakende

İthalat Sürelerinin Uzunluğu ve Belirsizliği:

satış seviyesinde rekabetin artırılabilmesi, ancak satış

Ürünün tamamının tahliyesi beklenmeden alternatif kargo noktalarının sayısının ve yaygınlığının artırılmasına bağlıkanalları kullanılarak, numune alma, gönderme ve (özel dır. Özellikle merkezi yerleşim yerlerinde cazip noktalarda

akredite labotuarların kullanımı ile) analiz süreleri kısaltı- yeni arsa bulmak kolay olmadığından, bu pazardaki rekalarak, ilgili laboratuar çalışanlarına ek ödeme yapılması ve betin de güçlü olmadığı ve yüksek intifa bedellerinin orta-

laboratuar çalışanlarının fazla mesaiye kalmaları sağlana- ya çıktığı görülmektedir. Bu da özellikle satış tonajının
rak bu sürelerin önemli ölçülerde kısaltılması imkânı mev- yüksek olduğu merkezi yerleşim birimlerindeki istasyonla-

cuttur. Aksi takdirde mevcut süreler ve gecikmelerle itha- rın, sektördeki rekabet açısından öneminin arttığına işaret
lat merkezli etkin bir üretim planlama ve lojistik seviyesi- etmektedir.
ne ulaşılması mümkün değildir. Bu durum rafineriye olan
bağımlılığı da artırmaktadır.

Kilometre tahdidi gibi hususlar, istasyon kurulabilecek
arsa pazarı üzerinde yasal sınırlamaların da olduğunu

İthalat işlemlerinde yaşanan güçlüklerden biri de ulusal göstermektedir. Ancak, bu tür yasal kısıtlamalar olmasa
marker ilavesidir. Gerekli şart ve seviyede enjeksiyon da yeni kurulabilecek istasyonlara yer bulmak zor olduyapamama ve cezai uygulamalara maruz kalma riskini ğundan; akaryakıt istasyonları arasındaki yatay rekabetin
yaşayan dağıtıcı şirketler söz konusu tedirginliği yaşama- belirli bir noktanın ötesinde geliştirilmesi zordur. Kilometre tahdidi gibi hususların bu kapsamda değerlendirilmesi
mak için rafineriden alım yapmaya yönelmektedirler.
gerekmekle birlikte, yalnızca kilometre tahdidinin kaldırıl-

İstasyonlu

İstasyonsuz

Adet

PAY

Adet

PAY

En büyük 6
dağıtıcı

7.373

58,8%

852

35,6%

Diğerleri

5.163

41,2%

1.539

64,4%

Toplam

12.536

100%

2.391

100%

Tablo: Dağıtıcılar ve Kategori Bazında Bayilik Yapıları
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ması da bayilerin kendi aralarında rekabete girmelerini meblağ tüm dağıtıcı ve bayiler açısından yükseldiği için
sağlamak bakımından yeterli değildir. Bu nedenle, akarya- indirim miktarları oransal olarak düşmekte, tüketici tarafınkıt istasyonlarının, ancak kendileri dışındaki bir kademede, dan daha az hissedilmektedir. Bu durum da talebin fiyata
yani dağıtım seviyesinde rekabet yaratılarak rekabete zor- hassasiyetini düşürmektedir.
lanması daha gerçekçi bir yaklaşımdır.”

Bilgi Paylaşımı:

Bununla birlikte bayilik faaliyeti aşamasında lisans sayısının

artmasını diğer değişkenlerle bir arada değerlendirmek Piyasada mevcut oligopolistik yapının bir oranda kırılması
gerekmektedir. Ülkemizdeki 24 saat hizmet veren, tam ve düşük fiyat uygulayan dağıtıcı ve bayilerin tüketicilerce

donanımlı ve akaryakıt satışları ile diğer bir takım hizmetle- bilinmesi ve fiyat belirleme konusunda uyumlu eylemin
ri (market, oto yıkama, …) sübvanse eden bayilik yapısı önlenmesi için rafinaj, dağıtım ve bayilik faaliyetleri için

düşünüldüğünde, piyasa aktörlerinin fiyatlandırma strateji- fiyatların daha kapsamlı ve geçmişe dönük olarak da ilan
lerinde herhangi bir farklılaşma olmadan istasyon sayısının edilmesi fayda olabilecektir.

artması özellikle fiyat düşüşü anlamında rekabeti arttırmayacak, benzer tüketim seviyelerinde sektöre yapılan yatırımlar artacağından dolayı nihai tüketici fiyatlarında artışa
sebebiyet verebilecektir.
Tek Elden Satış Sözleşmeleri:

İstasyonsuz

Bayilerin

Beyaz

Ürün

Satışındaki

Kısıtlamalar:
Tabloda görüleceği gibi dağıtıcıların piyasa payı küçüldükçe
istasyonsuz bayi oranı, yoğunluğu artmaktadır. Bu yüzden
istasyonsuz bayilerin beyaz ürün satışlarına getirilen kısıt-

Kanun’un 8 inci maddesi “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları lamaların küçük dağıtım şirketlerinin satışlarını olumsuz
tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yü- etkilediği/etkileyeceği ve piyasaya giriş önündeki sürtünrütürler. Bayiler lisanslarının devamı süresince; a) Bayisi meyi arttıracağı değerlendirilmektedir.
olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması…. ile yükümlüdür.” hükmünü amirdir. Uzun dönemli sözleşmeler ile dağıtıcılara
bağlanan bayilerin diğer dağıtıcılardan akaryakıt ikmali
yapamaması piyasaya giriş önünde çok önemli yapısal bir KAYNAKLAR:
engeldir. Kaçak veya standartlara aykırı ürünlerin kaynağı-

nın tespitinin ve denetiminin kolaylaşması amacıyla Kanun- BAIN, Joe S., Barriers to New Competition, Cambridge:
’a eklenmiş olma ihtimali olan bu hüküm de diğer bazı hü- Harvard University Press., 1956.
kümler gibi piyasa üzerinde korku maliyeti oluşturmakta ve
rekabeti olumsuz etkilemektedir.
Ürün Farklılaştırma Ve Resmi Akaryakıt İsimlerinin

Dışında İsimler Kullanma:

SHEPHERD,

W.

G.,

The

Economics

of

Industrial

Organization, 4th Ed., Prentice Hall, 1997.
Şenay SADIÇ, Dilek ÖZDEMİR, Sıtkı GÖZLÜ, Kısıtlar Kuramı Yaklasımı İle Petrol İthalat Ve Ulusallaştırma Sürecinin

25/12/2008 tarihli ve 1908 sayılı “Ham Petrol, Akaryakıt, İyileştirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri
İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 99-118, 2006.
Dair” Kurul Kararı ile ilan edilen ürünler ve resmi isimlendirmelerin dışında isimlerin kullanılmaması gerekmektedir.
Farklı isimlerde akaryakıtların piyasa sunulması ve pazarla-

Akaryakıt Sektör Raporu, Rekabet Kurumu, Ankara, Haziran 2008.

masının yapılması asimetrik bilgi paylaşımı nedeniyle tüke- http://www.rekabetdernegi.org/rekabethakkinda.htm
tici üzerinde ürün hakkında yanıltıcı etkilere sebep olabilecektir. Ürün standartlarının belirlendiği bir piyasada reklam/pazarlama gücü kullanılarak standartların çok üzerinde
performans gösterdiği iddiası ile yeni ürünlerin sunulması
da aynı pazarlama gücüne sahip olmayan rakipler ve bilgi
eksikliği olan tüketiciler açısından rekabeti bozucu bir etkiye sahip olabilir.
Vergilerin Yüksekliği:
Akaryakıtın pompa satış fiyatı içerinde verginin payının
yüksek olması (15/07/2009 itibariyle K.Benzin 95 Oktan
için %68,8, Motorin için %60,9, Kırsal Motorin için %60,4)
nihai tüketicide fiyatlar arasındaki gerçek farklılığı görme
noktasında bir algı hatasına neden olmaktadır. Yüksek ÖTV
ve KDV miktarları nedeniyle tüketici tarafından ödenen
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4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) Çerçevesinde İdari Para
Yaptırımı ve Lisans İptali Yaptırımı Dışındaki İdari Yaptırımlar
Hacı Yusuf ÇINAR
1. Teminat Mektubunun İrat Kaydedilmesi

mektedir. Bu tüzel kişiler, üretim tesisi yatırımını gerçekleş-

E

tirmedikleri zaman başka tüzel kişilere tahsis edilebileceklektrik piyasasında teminat mektubu alınması ve ken kendilerinin kullanımına sunulmuş kamu kaynaklarının
buna ilişkin esaslara geçmeden önce teminat mek- israf edilmesine yol açarlar. Dolayısıyla, üretim tesisi yatırıtubunun irat kaydedilmesinin idari yaptırım olup mını gerçekleştirmemek sadece o tüzel kişiyi ilgilendiren bir

olmadığı hususuna değinmekte fayda vardır. Öncelikle temi- husus değildir. O tüzel kişi ile birlikte ve hatta daha fazla
nat mektubu istenmesiyle neyin amaçlandığına bakmak toplumun ortak çıkarları zarar görmektedir. Bozulmasının
gerekmektedir. Teminat mektubu istenmesini öngören hük- önlenmesi ile kamu yararı gerçekleşen ve bozulmasıyla da
mün gerekçesine baktığımızda böyle bir yükümlülüğün ön- kamu yararı zarar görecek olan ekonomik kamu düzenini
görülmesiyle neyin amaçlandığına ilişkin bir ifade yer alma- ihlal eden fiillerin meydana getirdiği olumsuz etkiyi gidermaktadır.1 Kanunda yapılan düzenlemeyle lisans başvuru- mek teminat mektubu alınması ile mümkün olabilmektedir.

sunda bulunanlardan teminat istenmesinde gözetilen ama- Bu çerçevede, teminat mektubunun irat kaydedilmesi ile
cın, üretim tesisi kurmak üzere lisans verilen tüzel kişilerin, aykırılığın ekonomik kamu düzeninde meydana getirdiği
lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi esas alın- zararın telafi edilmesi de sağlanmaya çalışılır.
mak suretiyle, üretim tesislerini evvelemirde kurarak işlet-

meye geçirmeleri konusundaki yükümlülüklerinin pekiştiril- Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde, uygun bulma aşamasınmesi olduğu değerlendirilmekle birlikte aşağıda, teminat da teminatın irat kaydedilmesinde daha çok cezalandırma ve
mektubu istenmesi ile nelerin amaçlanmış olabileceğinden kefaret işlevinin ön planda olduğunu, lisans aşamasında ise
yola çıkarak irat kaydetmenin bir idari yaptırım olup olmadı- bu işlevlerin yanına önleme işlevinin de katıldığını belirtebili-

riz. Zira uygun bulma aşamasında irat kaydedilen teminat

ğı incelenecektir.

Ülkemizin elektrik enerjisine olan ihtiyacı her geçen gün mektubu miktarı bir milyon TL’yi geçemez. Yani, kurulu güç
artmaktadır. Elektrik arzında ileride hatta çok yakın zaman- her ne olursa olsun, başvuru aşamasında tüzel kişilerden en

da yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilebilmesi için özel fazla bir milyon TL tutarında teminat mektubu alınması,
sektör yatırımları büyük önem arz etmektedir. Ancak bu aslında söz konusu tüzel kişinin uygun bulma kararında beyatırımcıların, kendilerine tanınan tesis tamamlama süresi lirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde ekonoiçerinde üretim tesisini faaliyete geçirme konusunda ciddi mik kamu düzeninde meydana gelecek olan zararın en fazla

olmaları gerekmektedir. Bu ciddiyeti sağlama konusunda bir milyon TL olacağının öngörülmesinden kaynaklanmaktasadece lisans iptali ya da lisansın sona erdirilmesi yeterli dır. Oysa uygun bulma kararında, başvuru aşamasında alı-

olmamaktadır. Zira lisans iptali en ağır idari yaptırım olarak nandan kat kat fazla miktarları içeren teminat mektubu isgözükse de her tüzel kişi için özellikle de üretim tesisi yatırı- tenmesi bu aşamadan sonra artık önleme işlevinin de daha

mını gerçekleştirme konusunda yeterli ciddiyete ve iradeye fazla önem kazandığına bir işarettir. Zira söz konusu tutarlar
sahip olmayan tüzel kişiler için ağır bir yaptırım niteliğini her tüzel kişi tarafından riske edilebilecek tutarlar değildir.
haiz değildir. Dolayısıyla bu tüzel kişilerin cezalandırılması
ve elektrik piyasasına giriş yapmak isteyen tüzel kişilerin
daha baştan ciddi yatırımcılar olması, ciddi olmayan yatırımcıların ise piyasaya uzak durması açısından teminat mektubu istenmektedir. Teminat mektubunun irat kaydedilmesiyle
cezalandırma işlevi yanında önleme işlevi de görülmektedir.

Netice itibariyle belirtmek gerekir ki; teminat mektubunun
irat kaydedilmesi, idare teşkilatı içerisinde yer alan EPDK
tarafından bir idari işlem neticesinde uygulanması ve cezalandırma, kefaret ve önleme işlevlerini yerine getirmesi nedeniyle idari yaptırım niteliğindedir.

Özellikle de kurulu gücü yüksek olan üretim tesislerine iliş- 2.
Lisansın Sona Ermesi Kapsamında Lisans
kin lisans sahibi olan tüzel kişilerin verdiği teminat mektup- Alma Bedelinin Tamamının Tahsil Edilmesi
larının irat kaydedilmesinde cezalandırma işlevi kendini gösBu başlık altında lisansın sona ermesi kapsamında lisans
termektedir.
alma bedelinin tamamının tahsil edilmesinin bir idari yaptıÜretim faaliyetinde bulunmak üzere lisans alan tüzel kişiler rım olup olmadığı incelenecektir.
gerek su kullanım hakkı anlaşması gerek bağlantı ve sistem
kullanım anlaşması gibi diğer kamu kurumlarıyla da çeşitli Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (EPLY)’nin 15 inci madişlemlerde bulunmak zorundadırlar. Örneğin su kullanım desinin son fıkrası; “Lisansı kapsamındaki üretim tesisini
hakkı anlaşması ile bir doğal kaynak elektrik üretiminde tamamlamadan kendi talebi ile lisansını sona erdirmek iste-

bulunmak üzere bir tüzel kişiye tahsis edilmektedir. Bağlantı yen üretim veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişive sistem kullanım anlaşması ile de bir kapasite başka tüzel ler ile yerli doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklakişilere kapalı olmak suretiyle bir tüzel kişiye tahsis edil- rına dayalı otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilerden, li1
EPK’nın 3 üncü maddesine son fıkra olarak eklenen hüküm, Enerji Verimliliği Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında teklif üzerine eklenmiştir. Yapılan teklifin gerekçesi, “4628 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin sistematize edilerek tek madde altında toplanması ve kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amaçlanmıştır.” ola-
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sansları kapsamındaki üretim tesisi için, içerisinde bulunulan sunda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin sadece
yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedelinin tamamı defa- yüzde birinin alınmasının teşvik niteliğinde olması, lisans
ten tahsil edilir.” hükmünü içermektedir.

alma bedelinin tamamının tahsil edilmesini idari yaptırım
olarak nitelendirmemize engel teşkil etmektedir. Zira lisans

Diğer taraftan, EPLY’nin 12 nci maddesi çerçevesinde piya- alma bedelinin yüzde doksan dokuzunun alınmamasının
sada faaliyet gösteren tüzel kişilerin Kurum hesabına yatır- nedeni söz konusu yatırımın tamamlanarak üretim faaliyetimak zorunda oldukları ve bir sonraki yıl için geçerli olacak ne geçileceğinin öngörülmesidir. Tesis tamamlanma tarihinlisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve den önce lisansın sona ermesi ile ortada faaliyete geçecek
lisans sureti çıkartma bedelleri, her yılın Ağustos ayının so- ve dolayısıyla da teşvik edilecek bir yatırım olmayacağına
nuna kadar Kurul tarafından belirlenerek RG’de yayımlanır göre lisans alma bedelinin tamamının tahsil edilmesi bir
ve Kurum internet sayfasında duyurulur. Lisans alma bedel- yaptırım değil bilakis geç de olsa alınan ve daha önce sunulleri faaliyet konularına ve/veya faaliyet büyüklüğüne göre muş olan bir hizmetin karşılığıdır. Burada söz konusu tüzel
maktu olarak, yıllık lisans bedelleri ise faaliyet konularına ve kişilerden lisans alma bedelinin yüzde biri ile birlikte içinde
üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı ger- bulunulan yılın lisans alma bedelinin tamamı tahsil edilmekçekleştirilen elektrik enerjisi miktarına göre nispi olarak be- tedir. Yani lisans alınan yılda geçerli olan lisans alma bedelilirlenir. Üretim faaliyeti için lisans alma bedeli 2009 yılı için nin kalan yüzde doksan dokuzu yerine, sona ermenin gerKurul kararıyla kurulu güç baz alınarak belirlenmiştir.

çekleştiği yıldaki geçerli olan lisans alma bedelinin tamamı
tahsil edilmektedir. Ancak fazladan alınan yüzde birlik tutar

Öte yandan, yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji ile lisans alma bedellerinde yıllar arasında oluşan farkın topkaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak lamı, söz konusu miktarları yaptırım olarak nitelendiremeyeiçin başvuruda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin ceğimiz kadar cüzi miktarlardır.
yüzde biri dışında kalan tutarı tahsil edilmez. Yerli doğal
kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim Diğer taraftan, yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji
tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma kaynaklarına dayalı olmaksızın üretim faaliyetinde bulunmak
tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alın- üzere lisans almış olan tüzel kişilerden, üretim tesisi yatırımı
maz.

tamamlanmadan talep üzerine lisansın sona ermesi kapsamında, lisans alma bedelinin tamamı tahsil edilir. Bu bedelin

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına alınması, idari yaptırım niteliğini haizdir. Zira, söz konusu
dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuru- tüzel kişiler lisans alma bedelinin tamamını, lisans alma
da bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin yüzde biri aşamasında Kurum hesabına yatırmaktadırlar. Bu bedele ek
dışında kalan tutarın tahsil edilmemesi ile tesis tamamlanma olarak, üretim tesisi yatırımı tamamlanmadan talep üzerine
tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alın- lisansın sona ermesi kapsamında, tekrar lisans alma bedelimaması söz konusu kaynaklardan yapılan elektrik üretimini nin alınması mali külfet niteliğinde olup üretim tesisinin tateşvik için getirilmiş mekanizmalardır. Bu çerçevede, yerli mamlanamaması nedeniyle söz konusu tüzel kişinin cezadoğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı landırılması neticesini doğurmaktadır.
üretim tesisi kurmak üzere lisans almış olan tüzel kişilerden,
üretim tesisinin geçici kabulü yapılarak üretim faaliyetinde

3. Piyasaya Girişin Engellenmesi

bulunulana kadar sadece lisans alma bedelinin yüzde biri
alınır.

5784 sayılı Kanunla EPK’nın 3 üncü maddesine altıncı fıkra
olarak “Üretim tesisi yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde

Yukarıda anlatılanların ışığında öncelikle belirtmek gerekir belirlenen süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişileki; yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına rin ilgili lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen tüzel kişi ile
dayalı üretim faaliyetinde bulunmak üzere lisans başvuru- Kurumca sorumlulukları tespit edilmiş bulunmak kaydıyla;
bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile
görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim
kurulu başkan ve üyeleri lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz.” hükmü eklenmiştir.
EPLY’nin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ise “Üretim tesisi
yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerin ilgili lisansı iptal
edilir. Lisansı iptal edilen tüzel kişi ile Kurumca yapılacak
inceleme sonucunda sorumlulukları tespit edilmiş bulunmak
kaydıyla; bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip
ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ortak olduğu tüzel
kişiler, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans başvu-
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“Toptan satış lisansı iptal edilen bir tüzel kişinin üretim lisansı alması,
EPK’daki

ve

EPLY’deki

engellenemez.

Üretim

gerçekleştirememesi

hüküm

gösterilmek

suretiyle

tesisi yatırımını lisansa dercedilen

sürelerde

nedeniyle

gerekçe

lisansı

iptal

edilen

tüzel

kişi

ve

sorumluluğu bulunanlar, sadece üretim lisansına değil diğer lisans
türlerine de başvuruda bulunamaz.”

rusunda bulunamaz; bu süre zarfında, lisansı iptal edilen mına gelecektir. Zira, bu halde sadece tesis tamamlanma
tüzel kişi ile bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip sürelerine riayet edilmemesi nedeniyle lisans iptali halinde
ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bu- uygulanacak olan piyasaya giriş engeli, korunan menfaatler
lunan yönetim kurulu başkan ve üyeleri lisans başvurusu açısından benzer olan diğer lisans iptali hallerinde de uyguyapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi lanmaktadır.
olamaz.” hükmünü içermektedir.

Yukarıdaki tespitimizden çıkan diğer bir sonuç ise piyasaya

Her iki hükmün ilk cümlesine ilişkin değerlendirmeler daha giriş engelinin sadece üretim faaliyetine ilişkin lisansların
önce yapılmıştır. Şimdi ise ikinci cümlelere ilişkin olarak iptali halinde uygulama alanı bulacağıdır. Zira ilk cümle,
değerlendirmelerde bulunulacaktır.

üretim tesisi yatırımının belirlenen süreler içerisinde ta-

mamlanamaması nedeniyle lisans iptalinden bahsetmektePiyasaya girişin engellenmesine ilişkin ikinci cümle, üretim dir. Dolayısıyla, toptan satış lisansı iptal edilen bir tüzel
tesisi yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen süre- kişinin üretim lisansı alması, EPK’daki ve EPLY’deki hüküm

ler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerin lisanslarının gerekçe gösterilmek suretiyle engellenemez. Ancak tersi
iptal edileceğine ilişkin ilk cümleden sonra yer almaktadır. durumlar için söz konusu hükümlerin engelleyici nitelikte
Bu çerçevede piyasaya girişin engellenmesi sadece üretim olduğu düşünülmektedir. Yani üretim tesisi yatırımını lisantesisi yatırımının ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen sü- sa dercedilen sürelerde gerçekleştirememesi nedeniyle lireler içerisinde gerçekleştirilememesi nedeniyle lisans ipta- sansı iptal edilen tüzel kişi ve sorumluluğu bulunanlar, sa-

linin olduğu durumlarda mı uygulanacaktır? Yoksa, lisans dece üretim lisansına değil diğer lisans türlerine de başvuiptalinin hangi sebeple yapıldığı önemli olmayıp hangi ne- ruda bulunamaz. Zira gerek kanundaki hüküm gerekse
denle olursa olsun lisans iptali yaptırımına başvurulması yönetmelikte ki hüküm “lisans başvurusunda” bulunulamahalinde ikinci cümle çerçevesinde mi işlem tesis edilecektir? yacağını belirtmekte olup lisansın türüne ilişkin bir ifadeye
Piyasaya giriş engeline ilişkin hükmün üretim tesisi yatırı- yer verilmemiştir.
mının belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilememesi

nedeniyle lisans iptaline ilişkin hükümden hemen sonra Diğer taraftan, her iki hükümde yer alan “Kurumca sorumaynı fıkrada düzenlenmesi nedeniyle sadece belirtilen nede- lulukları tespit edilmiş” ibareleriyle neyin kastedildiği, üzene ilişkin lisans iptalleri çerçevesinde uygulanması gerekir. rinde durulması gereken önemli bir husustur. Kanaatimce
Zira kanun koyucu piyasaya giriş engelinin diğer nedenlerle burada kanunkoyucu, elektrik arz güvenliği açısından yaşalisansın iptali hallerinde de uygulanmasını isteseydi, EPK 11 nabilecek olası sıkıntıların ekonomide meydana getireceği
inci madde de buna ilişkin bir hükme yer verirdi ya da bu olumsuz etkileri düşünerek üretim tesisi yatırımının süresi
hususu açıkça belirtirdi. Nitekim, 5784 sayılı Kanunun söz içerisinde yerine getirilmesine özel bir önem atfetmekte
konusu fıkra ile ilgili gerekçesinde “... üretim lisansı alıp olup ayrı bir hükümle bu hususu ağır bir yaptırım olan lifaaliyet göstermeyen kişilere yeni müeyyideler getirilmiş, sans iptali yaptırımına tabi tutmuştur. Dolayısıyla da üretim
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin yeni lisans alması tesisi yatırımının zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle
bir süre için engellenmiştir. Böylece alınan lisansların ger- lisans iptali yaptırımına maruz kalan tüzel kişilikte, taksir
çekleştirilmesinde

gözlemlenen

aksaklıkların

giderilmesi derecesinde dahi kusuru bulunan yöneticiler ve en az yüzde

amaçlanmıştır.” ifadelerine yer verilmek suretiyle lisans on paya sahip ortakların da tüzel kişilikle birlikte cezalandıiptali ve piyasaya girişin engellenmesine ilişkin yaptırımla- rılması gerektiği fikri hakimdir. O halde sorumlulukla kasterın, lisans aldığı halde yatırımı gerçekleştirmeyenlere özgü dilen hususun “lisans iptalinde en az taksir derecesinde
olduğu belirtilmektedir. Ayrıca piyasaya giriş engelinin diğer bulunan kusur” olduğu düşünülmektedir. Öncelikle belirtnedenlerle lisans iptali hallerinde de uygulanacağını kabul mek gerekir ki her şeyden önce Şirket açısından üretim
etmek idari yaptırımlarda kıyas yasağının çiğnenmesi anla- faaliyeti, tesisin kurulmasından üretilen elektriğin satışına

2

Örneğin 21 inci madde “...Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu tespitin Kurul

tarafından da sabit görülmesi halinde,...” hükmünü, 22 nci madde ise “Elektrik piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel
kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma ve soruşturma safhalarına gerek olmayacak derecede açık olduğu Kurul tarafından belirlenenler için...” hükmünü içermektedir.
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kadar ticari bir faaliyet niteliğini haizdir. Dolayısıyla tüzel bağlanmalıdır. Zira, sürenin uzaması sorumlulukları bulunkişi yöneticilerinin ve ortaklarının basiretli bir tacir gibi dav- mayan söz konusu kişilerin ortak olduğu tüzel kişilerin yaranma yükümlülükleri vardır. Bu çerçevede, üretim tesisi pacağı lisans başvurularının bekletilmesi neticesini doğurayatırımını zamanında tamamlamamanın lisans iptali gibi bir caktır. Bu da Kurum aleyhine tazminat davalarının açılmasıyaptırıma tabi tutulduğunu bilen yönetici ve ortakların bu na neden olabilir.
husustaki ihlalinin cezası sadece tüzel kişi üzerinde kalmamalıdır. Ayrıca kendileri açısından da yaptırım öngörüldüğünü bilen yönetici ve ortaklar bu bilinçle hareket edeceğinden dolayı söz konusu yaptırımın önleme işlevi de bulunmaktadır.
Sorumluluğun “en az taksir derecesinde kusur olduğu” tespit edildikten sonra, sorumluluğun bulunduğuna kimin karar vereceği hususu da önem arz etmektedir. Kanaatimce
her ne kadar EPK’da ve EPLY’de sorumluluğun bulunduğuna
Kurumun karar vereceği belirtilmişse de bu konuda mutlak
surette Kurul’un karar vermesi gerekmektedir. Zira sorumluluğun varlığının tespit edilmesi söz konusu kişilerin ortak
olduğu tüzel kişilerin üç yıl süre ile piyasadan uzaklaştırılması anlamına gelecek olup bu çerçevede sorumluluğun
varlığı bir kabahat teşkil etmektedir. Nasıl ki diğer idari
yaptırımlarda kabahatin var olup olmadığına ve bu çerçevede idari yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağına Kurul
karar veriyorsa aynı şekilde burada da kabahatin bulunup
bulunmadığına Kurul’un karar vermesi gerekmektedir. Ayrı- Diğer taraftan, 3 yıllık bekleme süresi, lisans iptali yaptırıca böyle bir konu Kurul tarafından müzakere edilerek sağ- mına karar verildiği tarihten itibaren başlamalıdır. Söz kolıklı bir şekilde karara bağlanacak niteliktedir. Nitekim nusu kararın tüzel kişiye bildirim tarihi, dava açma süresi
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma açısından önem taşımakta olup 3 yıllık sürenin başlangıcına
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkın- bir etkisi yoktur. Bu çerçevede, sorumluluğun tespiti lisans
da Yönetmelik (Denetim Yönetmeliği)2 incelendiğinde de iptalinden daha sonraki bir tarihte yapılsa dahi bekleme
görüleceği üzere, ihlalin diğer bir deyişle kabahatin var olup süresinin başlangıcı, lisans iptali yaptırımına karar verildiği
olmadığını tespit yetkisi Kurul’a aittir.

tarihtir.

Diğer taraftan, kanaatimce sorumluluğun tespitinde şöyle Öte yandan, üzerinde durulması gereken önemli bir husus
bir yol izlenmelidir: Öncelikle, aynı Kurul Kararında, gerek da lisansı iptal edilen tüzel kişinin ve sorumlu olanların orlisans iptaline gerekse de sorumluların tespitine ilişkin hu- tak olduğu tüzel kişilerin diğer lisanslarının durumunun ne
suslara yer verilmelidir. Zira, aynı Kurul kararında her iki olacağıdır? Zira lisansı iptal edilen tüzel kişinin diğer lisansıhusus karara bağlandığı taktirde teamülün bu yönde geliş- na konu üretim tesisinin tamamlanmasında herhangi bir
mesi neticesinde lisans iptaline karar verilen bir Kurul Kara- aksaklık olmayabilir. Kuruma sunulan ilerleme raporlarına
rında sorumluluktan hiç bahsedilmemesi kimsenin sorumlu göre de öngörülen ilerleme oranı ile fiili ilerleme oranı
olmadığı yönünde karine teşkil edecektir. Örneğin, lisans uyumlu olabilir. Kanaatimce kanunkoyucu burada lisansı
iptaline ilişkin Kurul kararında gerekli incelemeler yapılma- iptal edilen tüzel kişi ile sorumluluğu bulunanların ortak
dığından dolayı sorumluluktan hiç bahsedilmediğini, lisans olduğu tüzel kişilerin yeni lisans başvurusunda bulunmasını
iptal edildikten 2 yıl sonra söz konusu tüzel kişinin ortakla- 3 yıl süre ile engellemiştir. Mevcut lisanslar artık o kişiler
rından birinin ortak olduğu tüzel kişinin lisans başvurusun- için kazanılmış hak konumundadır. Bu çerçevede mevcut
da bulunduğunu düşünelim. Bu takdirde 2 yıl önce olmuş lisansların iptalden etkilenmemesi gerektiği düşünülmektebir lisans iptalinin gözden kaçırılması ihtimali bir yana iptale dir.
ilişkin sorumluluğun tespiti birçok sıkıntıyı beraberinde geti-

recektir. Diğer taraftan, sorumluluğun tespiti ek inceleme 4. Üretim Lisansı veya Dağıtım Lisansının Sona Erve değerlendirmeleri gerektiriyorsa lisans iptaline karar mesi veya İptali Hâlinde, Lisans Sahibi Tüzel Kişi Taverilmeli ancak söz konusu Kurul Kararında, incelemenin rafından Ödenmiş Bulunan Kamulaştırma Bedelleri ile
devam ettiği de belirtilmelidir. Zira bir teamül oluşana ka- Diğer Giderlerin İade Edilmemesi
dar bu husus kimsenin sorumluluğunun bulunmadığı şeklin-

de yorumlanabilir. Oysa idare, her şeyden önce açıklık ilke- Bu başlık altında ilk önce dağıtım lisansının sona ermesi
sine göre faaliyet sürdürmelidir. Ek inceleme ve değerlen- veya iptali hâlinde, lisans sahibi tüzel kişi tarafından öden-

dirme mümkün olan en kısa sürede bitirilerek konu karara miş bulunan kamulaştırma bedellerinin iade edilmemesi
incelenecektir.
3
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EPK’nın 5496 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinin ka- faaliyetinin önemine binaen lisans iptalinde olduğu gibi,
mulaştırmayı düzenleyen (c) bendi “...Dağıtım lisansı sahibi lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanan nedenlerle lisansın
tüzel kişilerce yeni dağıtım tesisleriyle ilgili yapılan kamu- sona ermesini cezalandırmak istemiştir. Zira lisans sahibi
laştırmaların gerektirdiği kamulaştırma bedelleri ile diğer tüzel kişi dağıtım faaliyeti gibi ekonomik kamu düzeni açıgiderler tarifeler yoluyla geri alınır. Lisansın sona ermesi sından son derece önemli bir faaliyeti yürütürken basiretli
veya iptali hâlinde, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bir tacir gibi hareket etmemiştir. Bu nedenle de sadece
ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez. An- lisansın sona ermesi ile yetinilmeyerek lisans sahibinin mali
cak, dağıtım lisansının süresi sonunda tarifeler yoluyla geri külfetlere de katlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, ilk
alınmayan kamulaştırma bedelleri iade edilir...” hükmünü iki lisans sona erme nedeninde her ne kadar kabahat neiçermektedir. Bu hükme göre; lisans süresinin bitmesi dı- vinden fiiller bulunmasa da lisans sahibi tüzel kişilerin idari
şında, iflas halinde kendiliğinden ve talep üzerine Kurul para yaptırımı benzeri mali külfetlere tabi tutulduğu söylekararıyla dağıtım lisansı sona erdiğinde veya dağıtım lisansı nebilir.
iptal edildiğinde söz konusu tüzel kişi tarafından daha önce

ödenmiş olan kamulaştırma bedellerinden tarifeler yoluyla Şimdi de üretim lisansına ilişkin olarak söz konusu bedellerin iade edilmemesi incelenecektir.
geri alınamamış olan kısım iade edilmez.
Söz konusu düzenlemenin gerekçesine3 baktığımızda lisan- Üretim lisansının sona ermesi veya iptali halinde ödenmiş
sın sona ermesi veya iptali halinde tarifeler yoluyla geri bulunan kamulaştırma bedellerinin iade edilip edilmeyeceğialınamayan bedellerin neden iade edilmediğine ilişkin açık- ne ilişkin olarak EPK’nın 15 inci maddesinin kamulaştırmayı
düzenleyen (c) bendi “...Lisansın sona ermesi veya iptali
layıcı bir bilgi bulunmamaktadır.

hâlinde, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ödenmiş bulu-

Kanaatimizce, dağıtım lisansının iptali halinde söz konusu nan kamulaştırma bedelleri iade edilmez....” hükmünü içerbedellerin iade edilmemesi bir nevi idari yaptırım niteliğini mektedir. Söz konusu hüküm çerçevesinde üretim lisansıtaşımaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki lisans iptali nın sona ermesi veya iptali halinde ödenmiş bulunan kamuhalinde kamulaştırma bedellerinin iade edilmemesinde, iade laştırma bedelleri iade edilmez.
etmemenin sebebi lisans iptalidir. Yani lisans iptalini gerek-

tiren fiil, doğrudan değil de dolaylı olarak iade etmemeye O halde konuyu lisans iptali çerçevesinde incelediğimizde
neden olmaktadır. Dolayısıyla da bir idari yaptırım başka bir dağıtım lisansına ilişkin kısımda yaptığımız açıklamaların
idari yaptırımın sebep unsurunu teşkil etmektedir. Ancak burada da geçerli olduğu görülmektedir. Yani üretim lisandurum böyle olmakla birlikte, iade etmemenin temelinde de sının iptali halinde söz konusu bedellerin iade edilmemesi

dolaylı da olsa, lisans iptaline neden olan kabahat yatmak- idari yaptırım niteliğini taşımaktadır. Özellikle de söz konutadır. Dolayısıyla, lisans iptaline neden olan kabahat karşılı- su bedellerin üretim tesisinin kurulacağı alanın niteliğine

ğında cezalandırma amacıyla sadece lisans iptali yaptırımı göre çok yüksek miktarlarda olması, kanun koyucu cezadeğil ayrıca mali yaptırım olarak kamulaştırma bedelinin landırma amacını taşımasa da, söz konusu tüzel kişi için
iade edilmemesi de uygulanmaktadır. İkinci olarak; dağıtım ceza niteliğinde bir külfet olacaktır.
faaliyeti niteliği itibariyle, aksadığı takdirde ekonomik kamu
düzeninde ağır yaralar açabilecek niteliktedir. Zira dağıtım
bölgesinde bulunan milyonlarca evsel tüketiciyle birlikte
özellikle de sanayi kesiminin etkilenmesi mümkündür. Ayrıca kamulaştırma yapılmasının nedeni dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişinin yatırım yapacak olmasıdır. Lisans iptali halinde
söz konusu yatırımlar gerçekleştirilemeyecek veya gecikmeli gerçekleşecek olup tüketicilerin elektrikten belli bir
süre faydalanamamaları nedeniyle doğrudan ve dolaylı zarar görmeleri neticesini doğuracaktır. O halde doğan ve/
veya doğması muhtemel zararların karşılığında da kamulaştırma bedeli iade edilmemektedir.

Üretim lisansının sona ermesi halinde ise sona erme nedenine göre ayrımda bulunmak gerekir. Üretim lisansının süresinin bitmesi nedeniyle sona ermesinde, lisans sahibi
tüzel kişi lehine lisans süresiyle sınırlı bedelsiz irtifak hakkı
tesis edildiğine göre herhangi bir iadenin de gerçekleşmesi
mümkün değildir. Dolayısıyla da bir yaptırımdan bahsetmek
de mümkün değildir. Lisansın, lisans sahibi tüzel kişinin
iflası halinde ve Kurul kararıyla sona ermesi hallerinde ise
söz konusu bedeller iade edilmeyecektir. Kanaatimce dağıtım lisansında iadeye ilişkin kısımda yapılan açıklamalar
çerçevesinde, her iki lisans sona erme nedeninde de her ne
kadar kabahat nevinden fiiller bulunmasa da üretim lisansı

Yukarıda da belirtildiği üzere dağıtım lisansı, lisans sahibi sahibi tüzel kişilerin sadece lisansın sona ermesi ile kurtultüzel kişinin iflası halinde kendiliğinden veya söz konusu mamaları, basiretli bir tacir gibi hareket etmeleri gerekirken
tüzel kişinin talebi üzerine Kurul kararıyla sona erdiğinde, bu şekilde davranmamaları nedeniyle idari para yaptırımı
daha önce ödenmiş olan kamulaştırma bedellerinden tarife- benzeri mali külfetlere tabi tutulduğu söylenebilir.
ler yoluyla geri alınamamış olan kısım iade edilmez. Buna
karşın diğer bir lisans sona erme nedeni olan lisans süresinin bitmesi halinde ise söz konusu bedel iade edilir. Her üç
lisans sona erme nedeninde de ortada kabahat nevinden bir
fiil bulunmamaktadır. Kanaatimce kanunkoyucu, dağıtım
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Doğal Gaz Piyasasında Sayaç Seçimi ve Akıllı Sayaç Uygulamaları
Burak TÜFEKÇİOĞLU

D

oğal gaz ölçümünün yapıldığı noktada, istenilen
basınç seviyesine ve ihtiyaç duyulan kapasiteye
uygun doğru sayaç seçimi son derece önemli-

dir. Bu seçim sırasında birçok parametreye göre değerlendirme yapılarak en uygun dizayn seçilmelidir. Bu parametreler sayacın çalışma sıcaklık ve basınç aralığı, akışın rejimi, sayacağın kullanılacağı fiziksel alan, hattın dizaynı gibi
etkenlerdir.
Sayaçların çalışma basınç ve sıcaklık aralıkları ile ilgili detaylı bilgiler üretici firmalar tarafından müşterilerine sağlanmaktadır. Bu nedenle bu kısıtların değerlendirmesinde
öncelikle üreticilerin tavsiyeleri dikkate alınır.
Genellikle sayaçlar bulundukları hattın tasarımı aşamasında seçilir. Bir evsel tüketicinin sayacının bulunacağı hattın
tasarım kriterleri sayaç seçimini de doğrudan etkilemektedir. Böyle bir hattın tasarımı doğal gazı kullanacak cihazların tüketim kapasiteleri ve işletme basınçları dikkate alınarak yapılır. Bu cihazların tüketim kapasiteleri ise ilgili stan- şılabilir. Tüm bu durumlar için uygun ölçüm birçok farklı
dartlarda yer alan ve cihaz çeşitlerinin maksimum tüketim sayaç kullanılarak yapılacakken yeni teknolojilerin ürünü
değerleri ve kullanım sıklıkları ile sürelerine dair istatistikî gelişmiş özelliklere sahip tek bir sayaç kullanılarak veya
veriler göz önüne alınarak hazırlanan eş zaman faktörleri hattın tasarımında sensörler, elektronik hacim düzelticiler,
kullanılarak hesaplanır. Eş zaman faktörleri, aynı anda gaz

kromotgraf

cihazları,

akış düzenleyiciler

ve flow

çalışacak cihazların tüketimini karşılayacak kapasitelerin computerlar gibi ikincil ölçüm elemanları kullanılarak gerortaya çıkarılmasını sağlar.

çekleştirilebilir.

Standartlarda sanayi abonelerinde kullanılmak üzere eş Doğal gaz fiyatlarının sürekli artan bir periyodu takip etzaman faktörleri oldukça sınırlıdır. Çünkü sanayi tesislerin- mesi ve aboneler için tesisatların yapımı nedeniyle ilk yatıde kullanılabilecek her tür cihaz ve makine için bu istatisti- rım maliyetlerinin yüksek olması dağıtım şirketlerinin aboki değerlerin oluşturulması mümkün değildir. Bu nedenle ne alımını olumsuz etkilemektedir. Bunun ile birlikte birim
bu tesislerin hat tasarımında genellikle tesiste doğal gaz hizmet amortisman bedellerinin yatırımlarına devam eden
kullanacak cihazların maksimum tüketim kapasiteleri dik- dağıtım şirketlerinin ana gelir kaynağı olması, dağıtım şirkate alınır. Ancak maksimum kapasiteye göre seçilecek ketlerini şebekelerinde teknik olmayan kayıplara oldukça
sayacın aynı zamanda tüketimin azaldığı durumlardaki duyarlı hale getirmektedir. Teknik olmayan kayıplar genelakışı da ölçebilecek hassasiyette seçilmesi gerekir. Maksi- de aşağıdaki nedenlerden oluşmaktadır:
mum kapasiteye göre seçilen sayacın hassasiyetine göre
sayacın ölçebildiği minimum akış değerinin altında olan
tüketimin de ölçülebilmesi için, daha düşük kapasiteleri
ölçebilecek bir sayacın bulunduğu alternatif bir hattın asıl
hatta paralel olarak bağlanması veya düşük tüketimli cihazların hattının asıl hattan bir branşman alınarak ayrılması ve bu hatta bu kapasiteye göre bir sayaç daha konulması ile sayaç ölçüm sınır değerleri ile ilgili sorun yaşanması
önlenebilir.
Yeni teknolojilerin sürekli takip edilmesi ve sistem içerisin-

•Ölçümü yapılamayan tüketim (bedelsiz kullanım),
•Yasadışı bağlantılar,
•Ölçüm hataları,
•Sayaç okuma sırasında oluşan hatalar,
•Sayaçlar üzerinde yapılan yasadışı oynamalar,
•Sağlıklı "Tüketim İzleme" olanaklarının yokluğu,
•Faturalandırma ve tahsilat işlemlerinde yapılan hatalar,

de uygulanmalarından çekinilmemesi gerekmektedir. Ülkemizde ne yazık ki ölçüm konusunda yeterli eğitimli personel bulunmaması yeni teknolojilerin takibinde kurumsal Yukarıda bahsedilen kayıpların en aza indirilmesi açısından
yapılaşmayı ve bu konuda bir politika oluşmasını engelle- AMR teknolojisi dağıtım şirketleri için oldukça iyi bir
mektedir. Ölçüm sistemi tasarımı sırasında değişik ihtiyaç- alternatif haline gelmiştir. Automatic Meter Reading
dağınık
yapıda
bulunan
yüksek
sayıdaki
ları karşılayabilecek, akış rejiminin çok değişken olabildiği, sistemi
ölçüm hassasiyetinin çok yüksek olması gereken, ölçüm müşterilerin tüketim bilgilerinin daha önceden tanımlanmış
aralığının yüksek olduğu gibi birçok farklı durumla karşıla- cihazlar (akıllı ölçüm okuma cihazları- smart meterlar)
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vasıtasıyla uygun telli veya telsiz iletişim ağları kullanılarak rultusunda istenilen birimde ve belirli koşullar altında belli
bir kontrol merkezinde toplanarak değerlendirilmesi olarak bir doğruluk oranının tutturularak ölçüm yapılabilmesi için
adlandırılmaktadır. Dünya üzerinde çok sayıda AMR sistemi hazırlanan teknik şartnamelere uygun ve işletme koşulları
kullanılmaktadır.
olmakla

Genel

birlikte

işleyiş

prensibi

kullandıkları

iletişim

hepsinde

aynı paralelinde belirlenen teknik özelliklerde sayaçlar seçilir.

teknolojisiyle Teknik kriterleri belirlenmiş sayaçların elbette sık sık değiş-

birbirlerinden farklılaşmaktadırlar.
Akıllı

Ölçüm

Sistemleri

Ve

tirilmeleri hem maliyet açısından hem de işletmenin devamUygulamaları

(Smart

Metering)

lılığı açısından sorun teşkil edeceğinden sayaç seçiminde
her türlü unsuru tasarım aşamasında mümkün olduğu kadar
göz önünde bulundurmak gereklidir. İşte bu noktada akıllı

İletişim teknolojilerinin son sürat ilerlediği günümüzde, ağ sayaçlar ölçümün nicelik açısından değerini arttırmasalar da
şebeke hizmetlerinin yürütüldüğü doğal gaz, elektrik ve sundukları hizmetlerle nitelik olarak kalitenin artmasında
hatta su dağıtım sektörlerinde karşımıza çıkan yeni kavram- oldukça yararlı olmaktadırlar.
lardan biri de akıllı ölçme sistemleridir (smart metering). Bu
sistemler, genellikle haberleşme yetenekleri ile donatılmış
akıllı sayaçlar (smart meters) olarak adlandırdığımız sayaçların bulunduğu şebekelerde kullanılan ölçme teknikleri bütünüdür. Akıllı sayaçları ise, her ne kadar standart bir tanımlama yapılmasa da genellikle bugün ülkemiz genelinde
de yaygın olarak kullanılan geleneksel sayaçların gelişmiş
versiyonları olarak tanımlamamız mümkündür. Ancak bu
gelişmişlik çok sınırlı olarak ölçme tekniğinde olmakla birlikte “akıllı” ifadesi ile asıl kastedilen ölçüm sonucunun sayaç
tarafından kullanılmasıdır.

Sayaçlar sadece alıcının ya da sadece satıcının hizmetinde
olan cihazlar değildir. Sayaçlar hem alıcıya hem de satıcıya
hizmet eden ortak kullanım cihazlarıdır. Sayacın doğruluğundan sapması, kasıtlı bir dış etken olmadığı sürece hangi
tarafın çıkarına çalışacağı önceden kestirilemeyeceğinden
ölçümün

doğruluğunun

sürekliliği

sayaç

tercihinde

en

önemli unsurdur. Bu aşamada akıllı sayaçların ölçüm teknikleri geleneksel ölçüm cihazları aynıyken ölçümün sonucu
ile ilgili yetenekleri nedeni ile öncelikle şebekelerde hem
sistem operatörlerinin hem de kullanıcıların tercihi olabilmektedir. Kullanıcılar, anlık tüketimlerinin takibini yapabil-

Birkaç özel amaç için kullanılan sayaçlar haricinde günü- meleri ve buna bağlı olarak zamana göre saatlik veya gümüzde kullanılan tüm gaz sayaçlarının ölçüm üniteleri ve nün belirli periyotlarında değişik fiyat uygulanan tarife sisölçüm tekniği mekanik kökenli olmasına rağmen, elektronik temlerinden faydalanabilmeleri ve böylece daha tasarruflu
ekipman teknolojisinin gelişimiyle beraber sayaç teknoloji- kullanım için seçeneklerinin olması, şebekede yapılacak bir
sinde elektronik alt yapı kaynaklı bir çok değişiklik meydana bakım veya onarım çalışması için veya acil durumlar ile ilgili
gelmiştir.

Bu

değişikliklerin

en

yaygın

uygulananları: sayaçlarının dijital göstergelerinden anlık duyurulara ulaşa-

sensörlerin sayaçlara ilave edilerek ölçüm doğruluğunun bilmeleri, açma kapama veya kısma gibi tüketimlerini doğarttırılması, ölçüm sonucunu anlık gösterebilen dijital ekran- rudan yönlendirebilecek ve tüketim kontrollerini kendi elleların sayaç numaratörlerinin yerini alması ve sistem opera- rinde olduklarını hissedebilecekleri işlemleri daha kolay yatörlerinin

uzaktan

okuma

ve

açma-kapama

gibi pabilmeleri, arıza bilgilerine gerek operatörden şebeke ile

müdehalelere izin verebilen uzaktan kontrol sistemlerinin ve ilgili gerekse kendi sistemlerindeki sorunlu bölgeler ile ilgili
ölçüm sonucunun işlenmesini mümkün kılan elektronik iş- bilgilere kolaylıkla ulaşabilmeleri gibi sebepler ile tercih etlemcili kartların sayaç üzerinden şebekelere entegre edilme- mektedir.
si olarak göze çarpmaktadır.

Dağıtımcılar, zamana bağlı değişken tarife uygulamalarına

Bu noktada akıllı sayacın tanımının uluslararası kabul gören geçerek daha fazla müşterinin ilgisini çekmesi, bakım, onabir tanımının yapılmamış olması ve bu sayaçlar ile ilgili tek- rım ve arıza bilgilerini tüm müşterilerine merkezden rahatnik standartların henüz ilgili uluslararası standardizasyon lıkla ulaştırarak hem hizmet kalitesini artırması hem de ilgili
organlarınca yayınlanmamış olması sorun teşkil etmektedir. birimlerine gelebilecek şikâyetleri azaltması, uzaktan okuma
Çünkü akıllı sayaç dediğimizde yukarıdaki teknolojik özellik- yapabilmesi nedeni ile ekstra personel istihdamına veya
lerin hepsine sahip olan sayaçlar kastedildiği gibi, bu özel- yüksek maliyetli hizmet alımına engel olması, tüm şebekeliklerin sadece birine veya birkaçına sahip olan sayaçlar da
akıllı sayaç olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle bu tip
sayaçların kullanımı istendiğinde en önemli konuların başında sayaçtan beklenti doğrultusunda çok net olarak tanımının yapılması gerekmektedir.
Neden Akıllı Sayaçlar?
Peki standartları henüz oluşturulma evresinde olan ve hatta
tanımı bile net olmayan bu sayaçlara neden dünya genelinde artan bir ilgi var? Sayaç seçimini etkileyen birçok faktör
olduğundan bu ilginin sebebini tek bir nedenle açıklamak
mümkün değildir.
Doğal gaz ölçümünün yapıldığı noktada, istenilen amaç doğ-
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nin uzaktan takip edilebilmesi neticesinde gaz kaçağı, kaza ceğinin 5 ila 10 yıla yayılmış programlar dâhilinde gerçekve diğer acil durumları anlık takip edebilmesi ve bu gibi leştirilmesi

şu

an

Avrupa

Birliği’nin

birçok

ülkesinde

durumlarda uzaktan açma kapama yetenekleri sayesinde (İngiltere, İtalya ve İspanya gibi) akıllı sayaç sistemlerine
anında müdahale edebilmesi, anlık ve sürekli şebeke ve geçiş için tercih edilmiş yöntemdir. Bu yöntem sayesinde
sayaç takibi ile usulsüz ve kaçak gaz kullanım tespit edil- birden büyük bir maliyetten kaçmak ve yavaş bir dönüşüm
mesinde kolaylık sağlaması gibi nedenlerle akıllı sayaçlara ile sisteme dâhil edilen sayaçlardan geri kazanım da başlailgi göstermektedirler. Bunun yanında hem tedarikçiler mış olacaktır. Bu noktada halen uygulamada olan bir sishem de dağıtımcılar müşterilerinden gelen anlık tüketim temden örnek vermek konunun anlaşılması için yerinde
bilgilerinin toplanarak değerlendirilmesinin daha hızlı ve olacaktır.
daha doğru yapılmasına ve bu bilgilerle ilgili istatistikî bilgi
altyapısının oluşturulmasına zemin hazırlaması ve buna

İtalya Örneği

bağlı olarak tüketim tahmini, sistemi zorlayabilecek mini- İtalya 2006 yılı Temmuz ayında akıllı sayaç sistemlerine
mum ve maksimum tüketim bilgilerinin oluşturulmasını geçileceğini ilk defa duyurmasından sonra, Ekim 2007’ye
sağlayarak işletme risklerini en aza indirmesi sebebiyle kadar fayda-maliyet ve teknik alt yapı analizlerini gerçekakıllı ölçüm sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasını iste- leştirmiş ve 2007 Kasımında sayaçların minimum fonksiyomektedir.
Ancak yukarıda bahsedilen tüm bu faydalarına rağmen bu
sistemlerin en büyük handikabı yüksek maliyetli oluşlarıdır.
Gerek sayaçların şebekeye dâhil edilmesi gerekse bu siste-

nel özelliklerinin neler olması gerektiğini belirlemiş ve 2008
yılı Ekim ayında da konuya ilişkin yasal düzenleme yayınlanmıştır. Bu kapsamda yıl bazında sisteme dâhil edilecek
sayaçlar yandaki tabloda gösterilmiştir.

min SCADA (Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi) ile
entegrasyonunun gerçekleştirilmesi hem yüksek maliyetli Tablo 2
hem de uzun sürebilen bir çalışmadır. Bu nedenle bu sistemin uygulamasına geçilirken çok iyi planlama yapılması
var olan şebekenin ihtiyaçlarının aksayan yönlerinin çok
net bir biçimde ortaya konulması ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek en uygun akıllı sayacın seçilmesi gerekmektedir.
Akıllı sayaç seçimi belki de sistemin işlerliği açısından en
önemli noktadır. Çünkü daha öncede belirttiğimiz gibi akıllı
sayaçlar çok çeşitli olup, yapısında ihtiyaca göre seçilecek
fonksiyonel düzenlemeler yapılarak sınırsız sayıda fonksiyonu olan cihazlar olabilmektedir. Elbette böyle bir durumda yapılması gereken sistemin ihtiyaçları ve beklentiler göz
önünde bulundurularak ve pek tabi maliyet kalem atlan-

Tablo 2’de ise İtalya Elektrik ve Gaz Düzenleyici Otoritesi
tarafından yapılmış maliyet-yarar tablosunu net bugünkü
değerler olarak görmek mümkündür.
Yandaki tablodan da anlaşılacağı üzere farklı tüketim eğilimlerine sahip farklı tip müşterilerin sayaç değişimleri
farklı sonuçlar doğurmaktadır. Ancak ülkemizde de adet
olarak en fazla müşterinin bulunduğu 5,000 m3 tüketim
sınırını aşmayan müşterilerin sayısı arttıkça kazanımın
artacağı açıktır ve bu tablodaki değerlerin bulunması sırasında değişime uğrayan hurda sayaçlardan elde edilecek
kazanım dâhil edilmemiştir.

mayarak istenilecek akıllı sayaçların sahip olması gereken Elbette ülkemizdeki doğal gaz dağıtım şirketleri için oldukminimum fonksiyonların belirlenmesi olacaktır. Çünkü bu ça büyük sayılabilecek böyle bir yatırımın hayata geçirilmenoktada istenilen her yeni özellik maliyeti artıran bir unsur si ancak ve ancak sağlıklı işleyen ve SCADA ve diğer uzakolarak ortaya çıkacaktır. Bu nedenle minimum fonksiyonlar tan algılama ve yönlendirme yapabilecek haberleşme alt
belirlenirken aşağıdaki hususların detaylarıyla incelenmesi yapısına sahip ya da sahip olabilecek bir doğal gaz alt yapı
yerinde olacaktır:

•Uzaktan okuma yetenekleri
•Yük profili bilgisi oluşturma ve depolama
•Müşterinin sayaç ekranında görmek istediği bilgiler
•Üçüncü tarafların sistemden istediği bilgiler
•Zaman ayarlı tarife uygulamalarına uyumluluk
•Uzaktan sayaç yönetimi (açma, kapama ve ayar)
•Kalite ile ilgili hususlar (kullanım süresi, bakım-onarım,

şebekesinin inşa edilmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle dağıtım şirketlerimizin kendi alt yapılarını lisansları süresince en az sorun çıkacak ve teknolojik gelişmelerden de
faydalanacak şekilde planlamaları ve inşa etmeleri gerekmektedir.

servis, garanti)
KAYNAKLAR:

Elbette maliyeti şebekelerde kullanılan geleneksel sayaçla- Smart Metering Regulation The Italian Exoerince, Feruccio Villa,
rın 2-3 katı civarında olabilen sayaçların tüm ekipmanları Florence School of Regulation, 6 February 2009
ile beraber tedarik edilmesi ve sisteme entegrasyonunun
yüksek maliyetinin çok çabuk bir şekilde karşılanması beklenemez. Bu amaçla asgari şartları belirlenmiş akıllı sayaçların hangi müşteri gruplarına hangi zaman aralıklarında
ne oranda var olan sayaçların değiştirilmesi yoluyla verile-
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Tablo 1

Sayaç Hizmete Alım Tablosu
Sayaç Tipi
(S)

Hizmete Alış Son
Tarihi

Oran

Ceza
(€/ Hizmete
Alınmayan Sayaç Sayısı)

S >G40

31 Aralık 2010

100 %

54

G40≥S≥G16

31 Aralık 2011

100 %

21

G16>S>G6

31 Aralık 2011

30 %

12

S≤G6

31 Aralık 2012

100 %

4

31 Aralık 2012

5%

31 Aralık 2013

20 %

31 Aralık 2014

40 %

31 Aralık 2015

60 %

31 Aralık 2016

80 %

Tablo 2

Yıllık Tüketim Aralığı

Abone Sayısına Göre Dağıtım Şirketi Büyüklüğü
Büyük
(> 500,000)

Orta
(50,000500,000

Küçük
(<50,000)

<5,000 m3, AMM*

-8

-11

-130

<5,000 m3, AMR**

-26

-23

-99

5,000-200,000 m3, AMR

613

685

633

>200,000 m3, AMR

1,151

1,227

1,182

*AMR (Automated Meter Reading) : Otomatik Sayaç okuma
**AMM (Automated Meter Management) : Otomatik sayaç yönetimi
AMM=AMR + uzaktan açılamayan elektronik vana
***Bu tablo 15 yıllık değerler üzerinden hesaplanmıştır.
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Yeni Bir Birliğe Doğru: Uluslararası Enerji Düzenleyicileri
Konfederasyonu*

2

Aşiyan MERİÇ

4 Mayıs 2009 tarihinde Roma’da gerçekleştirilen kurumdan oluşmaktadır. Konfederasyon bahse konu YöneG8+ Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Dünya tim Komitesi üyelerinin gönüllü işbirliği ile şekillenecek,
Enerji Düzenleme Forumu (WFER) Yönetim Komite- herhangi bir tüzel kişilik veya bir resmi yapı ya da yapılar

si tarafından, düzenleyici kuruluşların işbirliğini küresel bütünü olmayacaktır. Konfederasyonun çalışma dili İngilizanlamda yeni bir boyuta taşıma noktasında fikir birliğine ce olacaktır.
varıldığı ve bu amaçla kurulacak olan yeni oluşumu Ulusla-

rarası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (International IERC Başkanlığı 3 yıllık dönemler halinde gerçekleştirilen
Energy Regulators’ Confederation – IERC) olarak adlandır- WFER’le değişecektir. Başkan, Yönetim Komitesi ve 4 fiili
maya karar verildiği açıklanmıştır. Konfederasyon; düzen- çalışma grubunca desteklenecektir. Bu çalışma grupları
leyici kuruluşlara piyasa tasarımları, düzenleyici modeller, sırasıyla Arz Güvenliği, İklim Değişikliği, Rekabet Edilebilirarz güvenliği, sürdürülebilirliği ve finansal anlamda karşıla- lik ve Finansal Anlamda Karşılanabilirlik ile Eğitim, Bilgilennabilirliği gibi trendlere yönelik açılımlar sağlamayı hedefle- dirme ve En İyi Uygulamalar olarak adlandırılmaktadır

(Şekil-1).IERC çalışma grupları, faaliyetlerini genel olarak

mektedir.

elektronik ortamda ve IERN üzerinden yürütecektir. Yılda

Konfederasyonun temel misyonları; elektrik ve doğal gaz bir kez bir araya gelinmesi söz konusu olabilecektir.
piyasalarını izleme ve tüketici haklarını korumada ulusal

enerji düzenleyici kuruluşların çalışmalarında çevre ve ka- IERC ve çalışma grupları 18-21 Ekim 2009 tarihleri arasınmu bilincini arttırmak, ortak değerler ve hedefleri sürdür- da Atina’da gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Enerji Düzenmeye yönelik düzenleyici kuruluşlar için serbest bir plat- leme Forumu’nun (WFER IV) son gününde çalışmalarına
form yaratmak, kamu hizmeti amaçlarıyla pazar mekaniz- resmen başlayacaktır. İlk çalışma olarak, WFER IV sırasınmalarını uzlaştırmak ve sürdürülebilir bir dünyaya anlamlı da, Kurumumuzun da ERRA vasıtasıyla katkıda bulunduğu,
CEER tarafından şekillendirilen, iklim değişikliği üzerine
bir katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.
düzenleyiciler adına bir bildiri sunulacak, Birleşmiş Milletler

IERC, 2006 yılında 3. WFER’de kurulan bir Internet-tabanlı İklim Değişikliği Konferansı’nda gözlemci olarak yer alınbilgi paylaşım platformu olan Uluslararası Enerji Düzenleme maya çalışılacak ve temel politika alanlarında düzenleyici
Ağı (IERN) üzerinde temellendirilecektir. Üye bölgesel dü- kuruluşların birlikte çalışmasına yönelik taahhüt için girizenleyicilerin başkanlarından oluşan mevcut WFER Yönetim şimlerde bulunulacaktır.
Komitesi, IERC şemsiyesi altında çalışmalarını sürdürecek-

tir. IERC Kurucu Üyeleri; 200’den fazla düzenleyici kurulu- IERN’nin 2009 yılı için tahmini bütçesi 71,500 Avrodur.
şu kapsayan The African Forum for Utility Regulators Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi (CEER), özel düzenleEnergy yici kuruluşlardan AEEG-İtalya, CER-İrlanda, CRE-Fransa,
Regulatory Authorities (ARIAE), Canadian Association of E-Control-Avusturya, NVE-Norveç ve 2 sanayi kuruluşu
Members of Public Utility Tribunals (CAMPUT), Council of olan Eurogas ve Assogasliquidi tarafından bu yılki bütçeye
(AFUR),

the

Ibero-American

Association

of

European Energy Regulators (CEER), East Asia and Pacific katkıda bulunulmuştur. 2010 yılı bütçesi henüz belirlenmeInfrastructure
Regulatory
Forum
(EAPIRF),
Energy mekle birlikte, IERN’nin IERC ile artan portföyünden dolayı

Regulators Regional Association (ERRA), Mediterranean artması beklenmektedir. IERC’nin yeni rolüne destek verGas and Energy Regulators Assembly (MEDREG), National mede yardımcı olunması açısından, IERN’in yıllık bütçesine
Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), her üye kuruluşun katkı sağlaması, en azından gelecek 3
Organization of Caribbean Utility Regulators (OOCUR), yıl için WFER V’in düzenlenmesine destek verilmesi beklenRegional Electricity Regulators Association of Southern mektedir.
Africa (RERA) ve South Asia Forum for Infrastructure
Regulation (SAFIR) olmak üzere 11 bölgesel düzenleyici
Şekil-1: IERC Organizasyon Yapısı

1. Çalışma Grubu
Arz Güvenliği

Katkılarından dolayı Sayın Ece TURFAN’a teşekkür ederim.

IERC
+
Yönetim Komitesi

2. Çalışma Grubu
İklim Değişikliği

3. Çalışma Grubu
Rekabet Edilebilirlik
ve Finansal
Anlamda Karşılanabilirlik

4. Çalışma Grubu
Eğitim,
Bilgilendirme ve
En İyi Uygulamalar

IERN İrtibat Büroları
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Yapısal Reformların Büyümedeki Yeri ve Önemi

K

Orhun SELÇUK

alkınma tarihinde hızlı kalkınma örnekleriyle sık- ülkede ne kadar verimli şekilde kullanıldığını açıklamakta
lıkla karşılaşılmakla beraber bunların çok azı sür- kullanılmaktadır. Sermaye ve işgücü birikimi dışındaki
dürülebilir olmuştur. Bu nedenle literatürde, soru- büyümeyi etkileyen diğer tüm faktörlerdeki büyümeler bu

nun hızlı değil sürdürülebilir büyüme olduğu üzerinde du- terimin altında yer almaktadır. Üretim fonksiyonun aşağı-

rulmuştur. Türkiye yakın tarihinde birçok defa hızlı büyü- daki gibi tanımlanması durumunda üretim, sermaye (K) ve
me rakamlarını yakalayabilmesine karşın bu dönemleri işgücü’nün (L) yanında toplam faktör verimliliğine (A) bağyine ciddi krizler izlemiştir. Uzun süreli istikrarın temin lı olarak artmaktadır.
edilmesi ülkenin birinci önceliği olarak kalmıştır. Ancak
2002 yılından itibaren makroekonomik istikrarın büyük
oranda sağlanması ile beraber sanayi politikalarına ilişkin
reformlar ülke gündemine alınmıştır.

Girdiler dışındaki tüm etkenleri içermesi nedeniyle aslında

tam olarak hangi bileşenlerden meydana geldiği de muğKalkınma sürecinde iki temel dönemden bahsetmek müm- lâktır. Ülkedeki siyasi, kurumsal yapının yanında ülkenin
kündür. İlk aşama olan imitasyon aşamasından ülkeler jeopolitik konumu, eğitim seviyesi, teknoloji birikimi gibi

sahip oldukları ucuz işgücü avantajını değerlendirerek kü- kaynakların sektörler arası dağılımını ve kullanımı etkileresel pazarda rekabetçi olmaya çalışırlar. Üretim için ge- yen tüm faktörler TFV içinde yer almakta olup büyümeye
rekli büyük yatırımların bu dönemde gerçekleştirilmesi etkisi TFV’deki değişme ile denkleme sokulmaktadır. Aşanedeniyle ciddi oranda sermaye ihtiyacı duyulur. Birçok ğıda ülkelerin büyüme hızları ve bunun ne kadarının üreülkede yerli sermaye birikiminin yeterli olmaması nedeniy- tim faktörlerinden ve verimlilik artışından kaynaklandığını
le yabancı sermaye ülkeye davet edilir. Ülkenin büyümesi gösteren tablo yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere
ile beraber ucuz işgücüne dayalı rekabetçiliğin yerini ve- ülkemizde büyüme büyük oranda faktörlerin artışı ile sağrimlilik artışına ve inovasyona dayalı rekabetçilik anlayışı lanmış olup, kaynakların verimlilik artışı çok sınırlıdır.
alır. İkinci aşama olan inovasyon aşamasında ise ülke tek-

nolojik gelişmeleri yakından takip eder ve teknolojik sınıra 2001 yılında gerçekleşen kriz sonrasında yakalanan istikulaşarak uluslar arası piyasalarda rekabet eder hale gel- rar ortamı kaynakların etkin kullanımına imkan tanımıştır.
mektedir. İlk dönemde emek yoğun sektörler üzerinden Küresel krize kadar süren hızlı büyüme oranları büyük
büyüme sağlanırken, ikinci dönemde ülkenin hangi sektör- oranda verimlilik artışından meydana gelmiştir. Türkiye
lerde dünya ile rekabet edebilecek potansiyelinin olduğunu İstatistik Kurumu verilerine göre 2002 yılında Türkiye %
tespit etmesi gerekmektedir.
7,8 büyümesine karşın istihdam artmamış aksine azalmıştır. Büyüme büyük oranda kaynak artışından değil kaynakİmitasyon döneminde yüksek yatırım ihtiyacı nedeniyle ların daha etkin kullanımı ile gerçekleşmiştir. Büyümenin
ülkenin birinci önceliği sermaye çekebilmek için gerekli arkasında yatan temel etkenin verimlilik artışı olması sağuygun yatırım ortamının tesis edilmesi iken inovasyon lıklı ve sürdürülebilir bir kalkınma açısından aslında güzel
aşamasında devlet daha çok yatay (sektörel olmayan) bir gelişmedir. Bu artışın istikrarlı bir şekilde devam etmesanayi politikaları ile iş yapmak isteyen girişimcilerin önü- si ise yapısal reformların tamamlanmasına bağlıdır.
nü açmaya çalışır. Bu politikalar eğitim, girişimcilik, mülki-

yet hakları, Ar-Ge ve yapısal reformlar şeklinde sıralanabi- Alt Yapı Reformları
lir.
Üretim faktörlerinin en etkin şekilde dağılımını sağlayabilToplam Faktör Verimliliği

mek amacıyla birçok ülke rekabetçi bir yapıyı esas alan alt

yapı reformlarına yönelmiştir. Bu sektörlerde gerçekleştiriBir ülkenin gayri safi milli hâsılası ülkede mevcut işgücü, len reformlar ilgili sektörün yanında, söz konusu sektörle
sermaye ve yer altı zenginlikleri gibi üretim faktörlerinin ilişkili diğer tüm sektörlerin de verimliliğinin arttırılmasına

yanında bu faktörlerin ne kadar etkin olarak kullanılmakta katkıda bulunmaktadır. Rekabetçi bir piyasa yapısının tesis
olduğuyla da yakından ilgilidir. Bu kavram toplam faktör edilmesi sektörel verimliliği arttırmanın yanı sıra hizmet
verimliliği(TFV) ile ifade edilmekte olup, kaynakların bir kalitesi ve fiyatında da iyileşmelere imkân tanımaktadır.

“Büyüme büyük oranda kaynak artışından değil kaynakların daha etkin kullanımı
ile gerçekleşmiştir. Büyümenin arkasında yatan temel etkenin verimlilik artışı
olması sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınma açısından aslında güzel bir
gelişmedir. Bu artışın istikrarlı bir şekilde devam etmesi ise yapısal reformların
tamamlanmasına bağlıdır.”
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Sektörel düzenleyici kurumların piyasayı siyasi müdahale- Telekomünikasyon
lerden izole etmesi istikrarlı ve şeffaf bir yapının oluşturul-

masında önemli rol oynamakta olup sektörün özellikle ya- Sektördeki serbestleşme süreci 2004 yılında başlamış olup,
2006 yılında AB mevzuatına uyum çerçevesinde çeşitli dübancı yatırım çekme kabiliyetini arttırmaktadır.

zenlemeler yapılmıştır. Sektörde uygulama ile mevzuat ara-

Ülkemizde özellikle 2000 yılında gerçekleşen krizin ardından sında hala faklılıklar bulunmakta olup, serbestleşme süreci
elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım sektörlerinde AB mev- yavaş ilerlemektedir. Kamu işletmecisinin özelleştirilmesine
zuatıyla da paralel şekilde radikal denebilecek yasal düzen- karşın, piyasada lider işletmecinin işbirliğinde bulunmaması
lemeler yapılmıştır. Ancak ülkemizde reformun arkasında ve sektörel düzenleyici kurumun yeterince etkin olamaması,
yatan neden gelişmiş ülkelerdeki verimlilik kaygısından da- ağır lisanslama sürecinin de piyasaya giriş engeli gibi çalışha çok artan bütçe kısıtıdır. Krizin ardından ilgili kamu ku- ması nedeniyle piyasada rekabetin tesisinde güçlükler yarumlarının artık daha fazla finanse edilememesi reformların şanmaktadır. Diğer taraftan sektördeki yüksek vergiler mogerçekleşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu nedenle yapılan bil hizmetlerin yaygınlaşmasının önünde engel teşkil etmekreformlarda özelleştirme gelirlerinin arttırılması öncelikli tedir.
hale gelmiştir. Enerji, telekomünikasyon ve ulaşım sektörle-

rindeki reform süreçleri birbirlerinden farklı hızlarda ilerle- Ulaşım
mektedir.
Enerji

Hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşım sektörlerindeki yasal
çerçeve genel olarak AB mevzuatı ile uyum içersinde olup,
özellikle rekabetin geliştirilmesi ve şeffaflığın arttırılması

2001 yılında elektrik ve doğalgaz sektörlerinin piyasalaşma- konularında mevzuatın uyumlaştırılması çalışmaları devam
sını sağlamaya yönelik benzer kanunlar yürürlüğe girmesi- etmektedir. Denizcilik sektöründe başarılı özelleştirmeler
nin ardından kurulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu söz yapılmakla beraber sektöre giriş, deniz emniyeti, kabotaj ve
konusu piyasalara ilişkin ikincil mevzuatı kısa sürede ta- transit taşımacılık alanlarında çeşitli engeller mevcuttur.
mamlamasına karşın özelleştirme sürecinde yaşanılan ge- Havayolu taşımacılığında 2001 yılında kabul edilen kanun ile
cikmeler ve ertelemeler nedeniyle piyasanın gerçek anlam- sektör hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır.
da oluşması ve işlerlik kazanması henüz gerçekleşmemiştir.
Devlet hala her iki piyasada da en önemli oyuncu olarak Mevzuatın birçok konuda AB ile uyum içerisinde olmasına
karşın THY’nin sektördeki ayrıcalıklı yeri devam etmektedir.
fiyat belirleyici rolünü korumaktadır.
Ülkemizde devlet yardımlarının izlenmesine yönelik bir dü-

Günümüzde her iki sektörde de dağıtım özelleştirmelerine zenleme bulunmaması nedeniyle bu alanda rekabetin gelişdevam edilmektedir.

mesini engelleyen uygulamalar engellenememektedir.

Ayrıca sırasıyla 2003 ve 2005 yıllarında yürürlüğe giren ve Demiryolu sektörü geçmiş yıllarda taşımacılık sektörünün
benzer yapıları olan petrol ve LPG kanunları ile aslında bü- bel kemiğini oluşturmaktayken, yetersiz yatırımlar nedeniyyük oranda liberal bir yapısı olan akaryakıt sektörü kayıt le etkinliğini büyük oranda kaybetmiştir. Sektöre yatırım
altına alınmıştır.

çekilmesi amacıyla dikey bütünleşmenin kırılarak, serbest

bir piyasa yapısının ve ilgili bir düzenleyici kurumun oluştuPetrol Piyasası Kanunu öncesi otomatik fiyatlandırma meka- rulması öngörülmektedir. Bu amaçla “Demiryolu Çerçeve
nizması ile belirlenen fiyatlar, kanunla beraber rafinerici ve Kanunu” adıyla AB mevzuatıyla da uyumlu bir taslak hazır-

dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından en yakın erişilebilir dünya lanmıştır. Ancak bu süreç diğerlerine kıyasla daha karmaşık
serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, tavan fiyat şeklin- ve zor bir süreçtir. AB’de dahi serbestleştirme süreci halen
de serbestçe belirlenmeye başlanmıştır. Ancak son günler- devam etmektedir. Karayolu taşımacılığı toplam yük taşı-

de fiyatların en yakın pazara nispeten yüksek olduğu gerek- macılığının %95’ini gerçekleştirmektedir. Ülkemiz gelişmiş
çe gösterilerek EPDK tarafından fiyat tavanının uygulamaya bir karayolu ağına sahiptir. Sektörde rekabetçi bir piyasa
sokulması, sektörde rekabetin yeterince gelişmediğini gös- yapısı hâlihazırda mevcut olup, bu alandaki düzenlemeler
termiştir. Diğer taraftan 2007 yılında yürürlüğe giren ulusal daha çok mali yeterlilik ve mesleki saygınlık gibi belirli stanmarker uygulaması ile kaçakçılığın engellenmesi yönünde dartları sağlama amacını taşımaktadır.

önemli bir adım atılmıştır.

Sektörel düzenleyici kurumların piyasayı siyasi müdahalelerden izole etmesi
istikrarlı ve şeffaf bir yapının oluşturulmasında önemli rol oynamakta olup sektörün
özellikle yabancı yatırım çekme kabiliyetini arttırmaktadır.
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Değerlendirme

tamamlanmamıştır. Bu kuruluşlar hala devlet tarafından

Yukarıdaki değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere

piyasa fiyatlarının baskılanmasında kullanılmaktadırlar.

ülkemizde alt yapı reformları konusunda yasal düzenle- Bu süreçte karşılaşılan önemli diğer bir sorun da söz komelere ilişkin önemli adımlar atılmasına karşın söz konu- nusu sektörlerin aynı zamanda sosyal yönleri bulunan ve
su düzenlemelerin hayata geçirilmesi sürecinde önemli kamu yükümlülüğü taşıyan hizmetler içermesidir. Bu
gecikmeler yaşanmıştır. Bu çerçevede gerek rekabetçi bir nedenle rekabetin gelişimi ile sosyal politikaların birbirlepiyasa yapısını oluşturacak özelleştirme stratejilerinin rine zarar vermeyecek şekilde uygulanması zorunludur.
benimsenmemesi, gerekse de oluşturulan stratejilerdeki Bu amaçla düzenlenen son tedarikçi uygulaması ile sertakvimlere uyulmaması nedeniyle özelleştirme süreci best piyasa koşullarında tedarikçi bulamayan kullanıcılara
birçok defa kesintiye uğramıştır. Sonuç olarak devlet söz devlet tarafından sübvanse edilen fiyatlar üzerinden hizkonusu piyasalarda mevcudiyetini ve etkinliğini devam met verilmesi mümkün olmaktadır. Böylece belirli bir
ettirmiştir.

gelir seviyesinin altındaki kullanıcıların ihtiyacı karşılanır-

ken piyasa işleyişine en az düzeyde müdahale edilmekteAB ile uyum çerçevesinde düzenlenmesi gereken devlet dir.
yatırımlarının izlenmesine ilişkin mevzuatın henüz hazırlanmaması nedeniyle söz konusu sektörlerde faaliyet
göstermekte olan kamu kuruluşlarının ticarileşmeleri
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Etkinlik duyurularınız için bulten@enerjiuzmanlari.org adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

COURSE AGENDA
Day 1 : Environmental I mpact s, Ext ernalit ies

Day 3 : Renewable Energy 2: In-depth

• Energy and Climate Change Package of the European

Regulatory Issues

Commission

• Regulatory tools to support renewable energy,

• The concept and valuation of externality. Its role in

evaluation of policy schemes

environmental policy design

• Country case study: Establishing feed-in tariffs

• Environmental policy instruments and their use in the

in Austria

energy sector; Lessons for regulators

• Country case study: Establishing feed-in tariffs
and premia and the Chech Republic
• Renewable energy certificates, tradability,
labelling; Method of evaluating the profitability
of RES investment projects; Issues for RES-E
licensing (feed-in quantity, support period,
technology standards, verification)

Day 2: Renewable Energy 1: Technology and

Day 4 : Emissions T rading

Grid Int egrat ion

• Emission Markets: Economic Fundamentals,

• Renewable energy technologies; Regulatory experiences

Design, Performance

• Country case study: Integrating renewable energy into

• EU ETS: Overview of regulation, policy lessons,

energy networks – Technology challenges

role of the energy regulators, impacts to energy

• Country case study: Integrating renewable energy into

markets, competitiveness

energy networks – Regulatory challenges

• Emission trading in the US: Overview of
regulation, policy lessons, role of the energy
regulators, impacts to energy markets,
competitiveness

Day 5: Renewable Energy 3: Demand Side Programs
• Demand response management in the US
• Smart Grid Technologies in Poland

TUITION FEE:
ERRA Full Members: € 1200+ 25% VAT
ERRA Associate & Affiliate Members: € 1400+25% VAT
Non ERRA-Member regulators: € 1600+25% VAT
Non regulators: € 2100+25% VAT
Tuition fee includes: accommodation for 5 nights,
lunches and coffee breaks during the course

For more information:
http://www.erranet.org/Training/Intermediate_Advanced_Training/Renewables_2009

Enerji Piyasası

24

Bülteni

Eylül 2009 * Sayı : 7

Enerji Piyasasına Yönelik Etkinlikler

KEYKEY-THEMES OF THE
WFER IV İNCLUDE:
• Security and reliability of supply
through competitive energy markets
• The role of regulators for a market
response to
Climate Change
• The role of regulators in ensuring
competitiveness and affordability of
energy supply
• Issues of relevance to the
independence, powers, responsibilities
and best practices of Regulators.

The event will be hosted by

the

Regulatory Authority for Energy of Greece (RAE) and is

organised jointly by RAE in coordination with the

Council of European Energy Regulators

(CEER) under the guidance of the WFER IV Steering Committee formed by chairpersons of
the world’s major regional regulators’ associations. These regional regulators’ associations are
also active promoters of the Forum.
Regulator, Government officials, Industry representatives, Consumer associations, Academics,
Consultants and Other stakeholders all will convene to discuss energy and regulatory
developments and challenges.

Bu sayfada yer almasını istediğiniz etkinlik duyurularınız için
bulten@enerjiuzmanlari.org adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
Enerji Piyasası
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Etkinlik duyurularınız için bulten@enerjiuzmanlari.org adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Institute of Public Utilities’ Advanced Regulatory Studies Program is scheduled for this September 28 through
October 2 on the campus of Michigan State University. This program is open to everyone and provides a series
of technical workshops in the following tracks:
-

Ratemaking

-

Accounting and Finance

-

Economics and Evaluation

-

Executive Management

We offer flexible registration options and attendees can customize the program according to their needs.
As you prepare the expanding and demanding regulatory caseload in the context of the American Reinvestment
and Recovery Act (ARRA) and the broad structural changes occurring in the utility sectors, please keep IPU
programs in mind. As it turns out, what is needed now is what we have always provided: university-based
educational programs designed specifically for the needs of the regulatory policy community.
IPU's long-standing mission complements the regulatory objectives of ARRA because we support informed,
effective, and efficient regulation of the infrastructure-intensive network industries providing essential utility
services in electricity, natural gas, water, and telecommunications. We fulfill our mission by providing to the
regulatory policy community integrative, interdisciplinary, and balanced educational programs and applied research
on modern economic regulation. We provide basic and advanced training that emphasizes sound theory, as well as
applied technical knowledge and contemporary regulatory practices.

Please visit http://ipu.msu.edu/programs/advanced/index.php for program information and registration options.

Upcoming

IPU

Programs

September 28-October 2.2009, 14th Advanced Regulatory Studies Program [MSU]
September 28-30 .2009. Regulatory and Ratemaking Fundamentals for Utility
Personnel and Analysts [MSU]
September 30-October 2 .2009. 7th Commission Executive Management Forum [MSU]
November 1-6. 2009. 37th Eastern NARUC Utility Rate School [Florida]
January 29. 2010. 8th Annual Michigan Forum on Economics Regulatory Policy [MSU]
May 9-14. 2010. 31st Western NARUC Utility Rate School [California]
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ENERJİ PİYASASI
BÜLTENİ
Dernek çalışmaları hakkında bilgi almak veya
dernek tarafından çıkartılacak
akademik dergi ve elektronik bültenlere ulaşmak isteyenler,
www.enerjiuzmanlari.org ve www.dergienerji.org
web sitelerini kullanabilirler.
Ayrıca, yazılarının Bülten’imizde yayımlanmasını isteyen yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını
bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.

Enerji Piyasası Bülteni ENERJİ UZMANLARI DERNEĞİ'nin aylık yayınıdır.
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