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Bu bültende yer alan yazıların 

bilimsel, hukuki ve etik so-

rumluluğu yazarlara ait olup, 

yazılar Enerji Uzmanları Der-

neği’nin veya yazarların çalış-

tığı kurum/kuruluşların görü-

şünü yansıtmamaktadır. 

Bu e-derginin içeriği Enerji 

Uzmanları Derneği’nin üretimi 

olup dergi içeriğinin Fikir Eser-

leri yasası gereğince izinsiz 

kullanılması yasaktır. Yazı 

içerikleri, dergi ve yazar ismi 

kaynak gösterilerek kullanıla-

bilir.  

Derneğimizin değerli üyeleri ve enerji piyasasının değerli 

katılımcıları; 

Enerji alanındaki gelişmeleri ve paylaşılmasında fayda görülen bilgileri 

kamuoyunun faydasına sunmayı amaç edinen bültenimiz, okumakta 

olduğunuz dokuzuncu sayısı ile karşınızdadır. Önemli güncel gelişmeleri 

irdeleyen, bilgi ve görüş paylaşımını amaçlayan yazılar sizlerle buluşuyor. 

Bu sayımızda Reaktif Enerjinin Kaynağı ve Şebekeye Etkileri, Dengesizlik 

Maliyetleri ve Perakende Enerji Satış Tarifeleri, Sosyal Devlet Ve Elektrik: 

Bir Öneri, Normatif Hukuk Bağlamında Akaryakıt Piyasası, Enerji Ürünlerinin 

Vergilendirilmesi ve Akıllı Şebekeler başlıklı yazılarla karşınızdayız. Ayrıca 

bundan sonraki sayılarımızda Uluslararası Petrol Piyasalarında Gelişmeler 

başlıklı köşemizde sizleri dünya petrol piyasalarına ilişkin olarak her ay 

bilgilendirmeye çalışacağız. 

Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen organizasyonlara gün 

geçtikte yenileri ekleniyor. 10-12 Kasım 2009 tarihlerinde Bilkent Otel’de 

elektrik piyasası katılımcılarına yönelik olarak düzenlenen eğitim 

programlarının benzerlerini ileride de ve artarak görmeye devam 

edeceğimizi ümit ediyoruz.  Derneğimiz tarafından yayımlanması beklenen 

akademik dergimize ilişkin son hazırlıklar da tamamlandığı için 2009 yılı 

içinde elektronik ve nüshaları ile enerji piyasalarına yakın gelecekte yön 

vermesini ümit ettiğimiz bir yayınımıza daha kavuşmuş olacağız. Tüm 

emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.  

Enerji alanındaki bilgi ihtiyacına katkıda bulunmayı amaçlayan bültenimizin 

sayılarına www.enerjiuzmanlari.org adresi üzerinden sanal olarak 

ulaşmanın mümkün olduğunu ve sizlerden gelecek her türlü görüş ve 

öneriyi özenle değerlendireceğimizi hatırlatmak isteriz.  

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, 3000 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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Haberler 

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Aracılığı İle Yapılan Bildirimlerde Elektronik İmza 
Kullanılmasına İlişkin Duyuru  

Gerek işlemlerin hızlılığı, gerekse de bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla; 04/01/2010 tari-
hinden itibaren Petrol Piyasası Bilgi Sistemine giriş ve beyan imza işlemleri elektronik imza kulla-
nılarak gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Söz konusu tarihten itibaren http://www.epdk.gov.tr/
duyuru/petrol/acil/eimza/eimza.html adresinde belirtilen işlemleri tamamlayıp ilgili belgeleri 
EPDK’ya ibraz etmeyen kişilerin Petrol Piyasası Bilgi sistemine girişi mümkün olmayacak ve yazılı 
olarak yapılacak bildirimler de kabul edilmeyerek yapılmamış sayılacaktır. 

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23/10/2009 tarihli ve 27385 sayılı Resmi Gazete’-
de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu yönetmelik değişikliğine ve “Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmelik”in son haline http://www.epdk.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/petrolteknikkriter.htm ad-
resinden ulaşılabilir. 

Anılan Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe giren 2. Maddesi kapsamında, “Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliği”nin  11. maddesinde yapılan değişiklikle, pet-
rol piyasasında; analiz, muayene ve doğrulama raporlarını tanzim edebilecek laboratuvarların, 
taşeron laboratuvarlardan hizmet alabilmesine dair çerçevenin, Kurumca belirlenmesi öngörül-
müştür.  

Bu kapsamda, Başkanlık Oluru ile; 

Analiz, muayene ve doğrulama raporlarını tanzim edebilecek laboratuvarların; 

(i) Sorumluluğunun tamamen kendine ait olması, 

(ii) İki deney yöntemini aşmaması, 

(iii) Hizmet alınan laboratuvarların, ilgili deney yöntemlerinde akredite olması, 

koşullarıyla taşeron laboratuvardan yararlanabilmesi kararlaştırılmıştır. 

Rafinerici, LPG Dağıtıcı ve Depolama Lisans Sahiplerine 01/01/2010 tarihi itiba-
riyle LPG numune kabı bulundurma zorunluluğu getirildi. 

15/10/2009 tarihli ve 2274/2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Gerekli durumlarda numune alınmak üzere Rafinerici, LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansı sa-
hiplerinin 01/01/2010 tarihinden itibaren her bir LPG dolum ve/veya depolama tesislerinde ayrı 
ayrı olmak üzere TS EN ISO 4257 standartlarına uygun asgari 3 adet (1 set) LPG numune kabı 
bulundurmasının zorunlu hale getirilmesine” karar verilmiştir.  

Petrol piyasası mevzuat klasörü revizyonu http://www.epdk.gov.tr/yeni.html adre-
sinde yayımlanmıştır.   
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Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönet-
melik Taslağına İlişkin Duyuru  

Bildirim yükümlülüklerine ilişkin izleme sisteminin güçlendirilmesi amacıyla Petrol Piyasası Bilgi 
Sistemi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışması kapsamında; 

- “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”, 

- Söz konusu Taslak Yönetmelik ile tanımlanan bildirimlere ilişkin “bildirim formları” 

- Bildirim formlarına ilişkin “açıklama rehberi” 

hazırlanmıştır. 

 

EPDK 7. Grup Enerji Uzman Yardımcıları Temel Eğitim kapsamında düzenlenen 

Tesis Gezisi programına katıldı. 

EPDK bünyesindeki mesleki eğitimleri çerçevesinde, Kurum görev alanı ile ilgili tesislerdeki uygulamaları 

yerinde incelemek; piyasaya ilişkin bilgi sahibi olmak ve teknik bilgi, beceri ve tecrübelerini artırmak 

amacıyla 7.Grup Enerji Uzman Yardımcıları için teknik gezi düzenlendi. Gezi kapsamında çeşitli bölgeler-

deki rafineriler, petrol ve LPG dolum tesisleri, hidroelektrik ve termik üretim santralleri, doğalgaz kombi-

ne çevrim santralleri ve LNG tesisleri incelendi. 

Anılan program doğu ve batı bölgelerdeki tesisleri içerecek şekilde iki aşamada gerçekleştirildi. 18-24 

Ekim tarihleri arasında Adana Çatalan Hidroelektrik Santrali ziyareti ile başlayan doğu programı kapsa-

mında sırasıyla Sugözü Termik Santrali, Ceyhan Enerji Üssü, Berke HES, Sanko Otoprodüktör Tesisi, Kar-

kamış HES, bazı RMS tesisleri, Atatürk, Karakaya ve Keban Hidroelektrik Santralleri, Kangal Termik 

Santrali ve Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi incelendi. 

1-7 Kasım tarihleri arasındaki batı programı kapsamında ise sırasıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi, 

İzmir Aliağa Rafinerisi, Soma Termik Santrali, Anemon RES, Burgaz RES, Hamitabat Doğalgaz Kombine 

Çevrim Santrali, Marmara Ereğlisi LNG Tesisi, Ambarlı Fueloil ve Doğalgaz Santrali, Tübitak Gebze Labo-

ratuarları ve Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ziyaret edildi. 
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Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
23/10/2009 tarih ve 27385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu yönetmelik değişikliğine ve “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği”nin son haline http://

www.epdk.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/petrollisans.htm adresinden ulaşılabilir. 

Programa katkılarından dolayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Elektrik İletim 

A.Ş.’ye teşekkür ederiz. 

Elektrik Piyasasında  Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisinde Değişiklik Ya-
pılmasına İlişkin Duyuru 

Söz konusu değişiklik metnine http://www.epdk.gov.tr/duyuru/elektrik/acil/kayip/13112009/
kayip.html adresinden ulaşılabilir. 

Enerji Uzmanları Derneği tarafından 

Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde 

düzenlenen eğitimin ilk günü Elektrik 

Dağıtım Şirketleri ve OSB’lere yönelik 

olurken, ikinci ve üçüncü gün eğitim-

leri Elektrik Piyasası Üretim ve Otop-

rodüktör şirketlerine yönelik yapıldı. 

Enerji Uzmanları Derneği tarafından 10-11-12 Kasım tarihlerinde “Gün Öncesi 
Planlama ve Dengeleme Güç Piyasası Yönetim Sistemi Eğitimi” düzenlendi. 

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe gi-

recek olan ve nihai dönem için tasar-

lanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve 

Uzlaştırma Yönetmeliğinin uygulama-

sı, program ara yüzlerinin kullanımı, 

veri girişi ve raporlamanın yanı sıra 

uzlaştırma ve faturalama sürecine 

ilişkin uygulamalı anlatımların da ya-

pıldığı eğitimlere sektörden yoğun bir 

katılım sağlandı. 
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Reaktif Enerjinin Kaynağı ve Şebekeye Etkileri* 
Kenan SİTTİ 

Giriş 

R eaktif enerjinin neden var olduğunu ve sistem 

için gerekli bir bileşen mi yoksa tamamen yok 

edilmesi gereken bir bileşen mi olduğunu kavra-

yabilmek ve sistem içindeki yerini anlayabilmek için öncelikle 

alternatif akıma ilişkin bazı temel kavramların anlaşılması 

gerekmektedir. 

Doğru akımda elektrik enerjisinin karakteristiği yalnızca vol-

taj ve akımla tanımlanabilirken, alternatif akımda bunlara 

ilave olarak frekans ve faz açısı değerleri de belirtilmelidir. 

Üretilen elektriğin voltajı, akımı ve frekansı daha çok elektri-

ğin üretim tarafını ilgilendirirken; faz açısı (dolayısıyla da 

reaktif enerji) tüketim kısmındaki aksaklıklardan kaynakla-

nır. 

Su ısıtıcısı, akkor lamba, ütü gibi sadece direnç üzerinden 

güç harcayan elektrikli cihazlar, üzerlerinden geçen elektrik 

akımının tamamını elektrik enerjisine çevirebildikleri halde, 

yapısında bobin ve/veya kapasitör bulunan ve günlük haya-

tımızın pek çok alanında kullandığımız daha karmaşık elekt-

ronik devreler (buzdolabı, televizyon, klima, florasan lamba, 

pompalar, … gibi elektronik cihazlar),  üzerlerinden geçen 

akım ve voltaj arasındaki faz farkı sebebiyle elektrik akımı-

nın tamamını elektrik enerjisine çevirememektedirler. Yük 

üzerinden geçtiği halde elektrik enerjisine çevrilemeyen, 

dolayısıyla da faydalı bir iş yapmayan bu kısma “Reaktif 

Enerji” denilmektedir. 

Reaktif Enerji’nin anlaşılabilmesi için bu enerjinin ana kayna-

ğı olan faz farkının, faz farkının daha iyi anlaşılabilmesi için 

de faz farkı yaratan devre elemanlarının daha detaylı ince-

lenmesi gerekecektir. 

Faz farkına sebep olan devre elemanları: 

Bobinler: 

Bobinler, en basit haliyle iletken bir telin belirli bir sayıda 

sarılmasıyla oluşturulur ve ev gereçlerinden büyük sanayi 

makinelerine kadar pek çok alanda kullanılan elektrik motor-

larının yapıtaşıdır. 

Elektromanyetizmanın temel kanununa göre, üzerinden akım 

geçen bir iletkenin çevresinde manyetik alan oluşur (1) ve 

çevresindeki manyetik alan değişen bir iletkenin üzerinde de 

elektrik akımı oluşur (2). Elektrik motorları 1. prensibe göre, 

elektrik üretim santralleri de 2. prensibe göre çalışır. 

Konumuz açısından bobinlerin devredeki en önemli özelliği, 

üzerlerinden geçen akımın bir kısmını manyetik alan olarak 

depolayabilmeleridir. Bu özelliklerinden dolayı bobinler akı-

ma karşı bir nevi tampon vazifesi görürler. Akımdaki ani 

yükselmenin bir bölümü bobinde manyetik alan olarak depo-

lanacağından bobinden sonraki devre elemanları akımdaki 

ani yükselmeyi daha az hissedeceklerdir. Aynı şekilde akım-

daki ani bir düşüş sırasında bobinde depolanmış olan man-

yetik alan enerjisinin bir bölümü akıma dönüşerek akımdaki 

düşüş miktarını azaltacaktır. Başka bir deyişle; bobinler, 

elektrik akımını depolayarak devreden geçen akımın sabit 

olabilmesi için direnç gösterirler. 

Kapasitörler: 

Kapasitörler de en basit halleriyle, aralarında yalıtkan bir 

madde bulunan karşılıklı iki metal levhadan oluşurlar. İki 

ucuna voltaj uygulanan bu levhalardaki + ve – yüklerin bir-

birini çekmesi sonucu her iki levha elektriksel yükle yüklenir 

ve devrede voltaj depolayan bir pil vazifesi görürler. 

Kapasitörler, bobinlerin aksine elektrik akımındaki ani deği-

şiklikleri üzerlerinden kolayca geçirirken, sabit akıma karşı 

direnç gösterirler. Konumuz açısından kapasitörlerin önemi 

ise, bobinlerin manyetik alan depoladığı dönemlerde yükleri-

ni boşaltırken, bobinlerin manyetik alanı akıma dönüştürdü-

ğü dönemlerde elektriksel yük depolamalarıdır. 

Faz farkı: 

Yapısında endüktif (bobin) ve kapasitif (kapasitör) elemanlar 

içermeyen devrelerde V=I.R kuralı gereğince, voltaj ve akım 

doğru orantılıdır. Böyle devrelerde, bir yüke uygulanan vol-

taj arttığı oranda, akım da artar ve voltajın maksimum de-

ğere ulaştığı noktada akım da maksimum değerdedir. Alter-

natif akımdaki gibi sinüzoidal olarak değişen voltaja karşılık 

akım da birebir aynı yolu izler: 

 

Herhangi bir elektrik cihazının harcadığı güç, üzerinden ge-

çen akım ve cihazın iki ucu arasındaki voltaj farkının çarpıl-

masıyla bulunur: P=V*I. Faz farkının olmadığı durumda vol-

taj ve akım aynı yönlü olduğundan harcanan güç her zaman 

pozitif olacaktır. 

Ancak, yapısında endüktif/kapasitif elemanlar bulunan dev-

relerde akım, özelliklerini yukarıda anlattığımız devre ele-

manları sebebiyle voltajın anlık takipçisi olamaz. Örnek 

* Tecrübelerini paylaşarak bu konuya ilgimi uyandıran ve kaynak sağlayan EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Grup Başkanı Sn. Rıza GÜNGÖR’e yardımlarından dolayı 

teşekkür ederim. 



  

 

olarak, endüktif (bobin) bir elektrik cihazında voltaj ve akı-

mın izlediği yolu inceleyelim: 

Voltaj maksimum olduğunda bobin üzerinden geçen akım 

da maksimum değere ulaşmaya çalışacak ancak bobinin 

artan akıma daha fazla direnç göstermesi ve daha fazla 

manyetik alan oluşturması sebebiyle akım voltaja paralel 

olarak artamayacaktır. Voltajın tepe noktasından düşme-

ye başlaması üzerine bobin üzerindeki manyetik alan 

elektrik akımına dönüşerek akımın bir süre daha artması-

nı sağlayacaktır. Manyetik alanın akıma dönüşme hızı 

voltajdaki düşüş nedeniyle akımdaki azalmayı telafi ede-

mediği durumda ise akım düşmeye başlayacaktır.  

Böyle bir duruma ilişkin voltaj-akım-güç grafiği aşağıdaki 

şekildeki gibi olacaktır. 

 

Şekil 2’den görüldüğü gibi endüktif elemanın manyetik alan 

depolama özelliği sebebiyle akım, voltajı geriden takip et-

mektedir (voltaj maksimum değerden geçtikten sonra akım 

maksimum değerden geçer). Akım ve voltaj arasında oluşan 

bu gecikmeye faz farkı, sinüzoidal sistemde açı farkı olarak 

gösterimine de faz açısı denilmektedir. 

Reaktif enerji: 

Bir elektrik cihazının çalışabilmesi için üzerinden bir akım 

geçmelidir. Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı üzere geçe-

cek akımın iki kaynağı vardır: Voltaj ve depolanmış olan 

manyetik alan. Voltajdan kaynaklanan akım, voltajla aynı 

yönde bulunduğundan P=V*I çarpanı pozitif bir değer almak-

ta ve elde edilen güç, cihaz tarafından kullanılmaktadır. Buna 

karşın manyetik alan olarak depolanmış olan akımın ani akım 

değişimlerine karşı bir direnç oluşturması ve bu ani değişim-

leri yumuşatarak zamana yayması sebebiyle voltaj ve akım 

sürekli aynı yönde kalamamakta ve Şekil2’de görüldüğü gibi 

voltajın pozitif olduğu noktalarda akım negatif, voltajın nega-

tif olduğu alanlarda da akım pozitif olabilmektedir. Bu alan-

larda P=V*I negatif bir değer almakta ve iş yapan enerjiye 

zıt yönde çalışan bir iş yaparak net işin düşmesine sebep 

olmaktadır. Negatif işaretli bu enerjinin diğer bir manası da 

bu alanlardaki güç akışının ters yönlü, yani cihazdan şebeke-

ye doğru olduğudur. Başka bir deyişle, cihazın çalışması için 

şebekeden çekilen gücün bir kısmı, bu negatif alanlarda cihaz 

tarafından hiç kullanılmadan tekrar şebekeye verilmektedir. 

Bu şekilde, elektronik cihazda bulunan bobinlerin çalışma 

prensipleri gereği oluşturdukları manyetik alandan kaynakla-

nan ve cihazda işe yarar bir enerjiye çevrilemeyen ancak 

sisteme fazladan bir akım yükü getiren enerjiye, reaktif ener-

ji adı verilmektedir. 

Şebekeden çekilen görünür güç içerisindeki aktif ve reaktif 

bileşenler vektörel olarak aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebi-

lir: 

 

 

 

 

 

 

Voltaj ve akım arasındaki faz açısı sebebiyle kullanılabilir 

(aktif) elektrik enerjisi, 

Paktif = Pgörünür x cos Φ 

şeklinde ifade edilir. Buradaki cos Φ çarpanı, şebekeden çeki-

len gücün kaçta kaçının cihazda faydalı işe (Paktif) çevrildiğini  

ifade eder ve güç katsayısı adını alır. Örneğin, güç katsayısı 

1’e eşit olan bir akkor ampulde şebekeden çekilen gücün 

tamamı lambada ısı ve ışığa çevrilirken, güç katsayısı 0,35 

olan 20W’lık bir flüoresan ampulde şebekeden çekilen gücün 

%35’i ısı ve ışık enerjisine çevrilmekte, geri kalan %65 ise 

manyetik alan oluşturmada kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir 

akkor ampul, eşit güce sahip bir flüoresan ampule göre iletim 

hattı kapasitesini %65 daha az kullanmaktadır. 

Ancak, buradan reaktif enerjinin gereksiz bir bileşen olduğu 

sonucu çıkarılmamalıdır. Birçok elektronik alet ve makinenin 

çok önemli bir parçası olan elektrik motorunun çalışması, 

bobinlerde oluşan manyetik alana (reaktif enerjiye) bağlıdır. 

Ancak alternatif akımda bu manyetik alan da şebeke frekan-

sına bağlı olarak sürekli yön değiştirmektedir. Akımın pozitif 

olduğu bölgede manyetik alan oluşturmak için çekilen akım, 

akım 0 noktasından geçerken şebekeye geri verilmekte, akı-

mın negatif olduğu bölgede de ters yönlü manyetik alan oluş-

turulurken tekrar alınmaktadır. Böylece, net olarak hiçbir iş 

yapmayan reaktif akım, şebeke akımını sürekli olarak artırıcı 

yönde çalışmaktadır. 

Reaktif Enerjinin şebekeye etkileri: 

Reaktif enerjiden kaynaklanan akımın hiçbir iş yapmadığı 

halde suni olarak şebeke akımını artırdığını yukarıda belirt-

miştik. Başka bir deyişle, reaktif enerji yüzünden, hiçbir iş 

yapmayan milyonlarca elektron iletim hattı üzerinde bir o 

tarafa bir bu tarafa gitmek suretiyle iletim hattını gereksiz 

yere işgal etmekte ve iş yapmak üzere gelen elektronlar 

(aktif enerji) için daha dar bir alan bırakmaktadırlar. Şebeke-

de aktif enerjinin akacağı kesitin azalması sebebiyle de sis-

temde voltaj düşmesi ve belli bölgelere yeterli elektrik enerji-

sinin ulaştırılamaması gibi sorunlar baş göstermektedir. 
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Bu sorunun üstesinden gelebilmek için iletim ve dağıtım 

firmaları yatırım maliyetlerini gereğinden fazla yapmak zo-

runda kalmaktadırlar. Reaktif enerjinin işgal ettiği hat kapa-

sitesini telafi etmek için iletim hatlarının kesiti artırılmakta, 

trafo merkezlerinin kapasiteleri daha fazla yapılmakta, kimi 

zaman da üretim santralleri elektrik üretimlerini durdurarak 

sadece bu reaktif enerjiyi sistemden çekmek üzere çalıştırıl-

maktadır. 

Reaktif enerjinin olumsuz etkilerinin azal-

tılması: 

Elektronik cihazlardan kaynaklanan reaktif enerji, bir nokta-

da durdurulmadığı sürece tüketiciden dağıtım sistemine, 

iletim sistemine ve oradan da üretim santraline kadar ulaşır. 

Elektrik iletim ve dağıtım sistemi üzerinde oluşan bu suni 

yükün kaldırılmasındaki en etkili yöntem; bobinlerdeki man-

yetik alan akıma dönüşürken bu akımın şebeke elektriğine 

karışmasını engellemek ve bobindeki manyetik alan artar-

ken ihtiyacı olan akımı şebekeden değil de başka bir kay-

naktan karşılamaktır. Çalışma prensibi olarak bobinin duali 

gibi davranan kapasitörler bu iş için biçilmiş kaftan gibidir-

ler. 

Bobine paralel bağlanacak eşdeğer bir kapasitör, manyetik 

alandan oluşacak akımı voltaj olarak depolayacak, bobinin 

manyetik alan oluşturmada kullanacağı akımı da bu depola-

dığı voltaj sayesinde tekrar oluşturacaktır. Böylece reaktif 

enerji, bobin ve kapasitör arasındaki kapalı devrede kalarak 

şebekeyi etkilemeyecektir. 

Yukarıda anlatılan yönteme kompanzasyon denilmektedir. 

Reaktif enerjinin endüktif reaktif (devredeki bobin fazlalığı) 

ve kapasitif reaktif (devredeki kapasitör fazlalığı) olarak iki 

boyutu olmasına karşın pratikte kullanılan neredeyse bütün 

cihaz ve makinaların endüktif özellikli olması sebebiyle 

kompanzasyon sistemi kurulumundan anlaşılan, endüktif 

reaktifi azaltacak kapasitör sistemlerinin kurulmasıdır. 

Reaktif enerjinin şebekeye getireceği yükü minimize edecek 

en ideal durum her elektronik cihazın kendi 

kompanzasyonunu yaparak, reaktif enerjinin şebekedeki 

değerini sıfırlamaktır (reaktif enerjiyi tüketildiği yerde üret-

mek). Ancak bu yöntem ekonomik olmayacağından, sanayi 

tesisleri tüm makine ve ekipmanları için ortak bir 

kompanzasyon sistemi kurarak ve evsel tüketiciler için de 

trafolar bazında kompanzasyon sistemi kurularak bu sorun 

giderilebilmektedir. 

Bir işletmede üretilen reaktif enerji sabit olmayıp o anda 

çalışan makine sayısına ve bu makinelerin güçlerine göre 

değiştiğinden, kompanzasyon sistemi sabit bir kapasitörden 

oluşamamakta, bunun yerine mevcut reaktif enerjiyi karşıla-

yacak kapasitör kombinasyonları otomatik olarak devreye 

alınmaktadır. Böyle bir kompanzasyon sisteminin işletmeye 

ortalama maliyeti 6500 TL/MVAR’dir. TEDAŞ, ortalama bir 

trafoya kompanzasyon sistemi kurulmasının 350.000 TL’ye 

mal olacağını ve Kurumlarının önümüzdeki dönemde 3-4 

milyar dolarlık reaktif enerji yatırımı planladığını belirtmek-

tedir. 

Hali hazırda reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlü tüketici-

ler Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16 

ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmiştir: “Reaktif 

enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili 

mevzuata göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak abo-

neler dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir. Bu 

müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çek-

tikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde 

endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarı-

nın yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tü-

ketmeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar 

ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan 

şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji 

miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif 

reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli 

ödemekle yükümlüdür. Endüktif ve kapasitif enerji tüketim-

leri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden aşan veya 

reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulun-

masına rağmen kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uy-

gun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri gereken reaktif 

enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tari-

feler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma 

sunulan tarife önerilerinde yer alır.” 

Daha az tüketimi olan ve reaktif enerji bedeli adı altında bir 

bedel ödemeyen ancak gereğinden fazla yapılan kapasite 

yatırımları sebebiyle reaktif enerji bedelini dolaylı olarak 

ödeyen kullanıcıların reaktif enerji üretimlerini azaltmak 

amacıyla piyasada satılan elektronik ürünlere belli bir güç 

çarpanı sınırı getirilerek, bu kriteri sağlayamayan cihazların 

piyasaya sürülmemesi de reaktif enerjiden kaynaklanan 

olumsuz etkinin giderilmesinde başka bir yöntemdir. 

Sonuçlar: 

Buraya kadar anlatılanlardan, reaktif enerji ile ilgili aşağıda-

ki sonuçlara ulaşılabilir: 

• Reaktif enerji tüketici kaynaklıdır ve pek çok elektronik 

cihazın çalışabilmesi için elzemdir. 

• Kullanılan cihazın ürettiği reaktif enerji, tüketiciden 

başlayarak, dağıtım şebekesi ve iletim şebekesi üzerinden 

üretim kaynağına kadar akımda suni bir artışa sebep olmak-

ta ve şebeke kapasitesini gereksiz yere işgal etmektedir. 

• Reaktif enerjinin şebekedeki kaynakları işgal etmesin-

den dolayı elektrik nakil hatları daha kalın kesitli yapılmak-

ta, trafo kapasiteleri gereksiz yere büyütülmektedir. 

• Reaktif enerjinin şebekeye etkisini yok etmek için, tü-

ketildikleri cihazlara en yakın noktalarda üretilmeli 

(kompanzasyon) ve güç katsayısı yüksek cihazlar tercih 

edilmelidir. 

• Reaktif bedeli ödemeyen küçük tüketiciler, bu bedeli 

dağıtım ve iletim şebekesi yatırımlarındaki kapasite artışı 

maliyetlerinin tarifelerine yansıtılmasıyla ödemektedirler. 
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2 001 yılında yürürlüğe girmiş olan 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçeve-

sinde elektrik piyasası faaliyetlerinin temelde dü-

zenleyici kurum denetimine tabi olarak özel sektör eliyle 

yürütülmesi yönünde bir politika benimsenmiştir. Bu süreç-

te, Türkiye elektrik piyasasında elektrik enerjisi alım/satım 

faaliyetlerinin ağırlıklı olarak taraflar arasındaki ikili anlaş-

malar kapsamında gerçekleştirileceği, bütün tüketicilerin 

tedarikçilerini serbestçe seçebileceği, ikili anlaşmalar piya-

sasını tamamlayarak gerçek zamanlı dengesizlikleri gidere-

cek ve piyasaya fiyat sinyali sunacak tamamlayıcı bir piya-

sanın yer alacağı bir nihai piyasa yapısının amaçlandığı 

ilgili kurumlarca ortaya konan yol haritaları ve doküman-

larda açıkça görülebilmektedir. Hedeflenen piyasa yapısını 

oluşturmaya yönelik düzenlemeler devam ederken bir ge-

çiş dönemi öngörülmüştür. Söz konusu geçiş dönemi halen 

devam etmekte ve geçiş dönemindeki karma yapıdan dola-

yı elektrik piyasasında bir kısım sorunlar ortaya çıkmakta-

dır. 

Türkiye elektrik piyasasındaki piyasa açıklığı % 50’ye yak-

laşmıştır. Diğer bir ifadeyle, tedarikçisini seçme serbestisi-

ne sahip tüketicilerin elektrik enerjisi tüketimi toplam tü-

ketimin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Ancak bu açık-

lık oranı fiiliyatta piyasanın gerçek dinamiklerini yansıtma-

maktadır. Ne piyasada oluşan fiyatlar ne de piyasadaki 

özel üreticilerin kapasitesi tüketicileri/üreticileri elektrik 

enerjisi ticaretini ikili anlaşmalar aracılığıyla gerçekleştir-

meye itebilmektedir. Dolayısıyla, tüketiciler elektrik enerji-

sinin çok büyük bir kısmını dağıtım şirketlerinden temin 

etmektedir. Perakende satış faaliyetini de gerçekleştiren 

dağıtım şirketlerinin enerji fiyatları, düzenlemeye tabi fi-

yatlardır. Bu kapsamda, “dengesizlik maliyetlerinin düzen-

lenen tüketici tarifelerine nasıl yansıtılabileceği” sorusu ve 

bu soruya cevap arayışları bir önceki yazının konusunu 

oluşturmuştur. 

Bir önceki yazıda örnek olarak ele alınan ve katsayıları 

dikkate alınarak piyasa üzerine olabilecek etkileri değerlen-

dirilen formül Kutu 1 içerisinde gösterilmektedir. Kutu 1 

içerisinde de görülebileceği üzere formül; ikili anlaşmalar, 

gün öncesi dengeleme (planlama/piyasa), gerçek zamanlı 

dengeleme ve sıfır bakiye düzeltme bileşenine ilişkin mali-

yetlerin ayrıştırılarak ele alınacağı bir hesaplama öngör-

mektedir. Ancak, yazı içerisinde açıkça belirtilmese de, söz 
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Ercüment CAMADAN 

  
Kutu 1: Bir önceki yazıda değerlendirilmiş olan pe-
rakende enerji satış fiyatının hesaplanmasına iliş-
kin formül  

 

: perakende enerji satış fiyatı 

: perakende enerji lisansına da sahip olan dağı-

tım şirketleri tarafından ikili anlaşmalar kapsamında alı-

nan elektrik enerjisinin ortalama maliyeti 

: perakende enerji lisansına da sahip olan dağı-

tım şirketleri tarafından gün öncesi dengeleme kapsa-

mında satın alınan elektrik enerjisinin ortalama maliyeti 

: perakende enerji lisansına da sahip olan dağı-

tım şirketleri tarafından dengeleme güç piyasasında tica-

reti gerçekleştirilen elektrik enerjisinin ortalama maliyeti 

: brüt kar marjı tavanı 

 : ikili anlaşmalar kapsamında alınan elektrik enerji-

sinin satın alınan toplam elektrik enerjisi içerisindeki payı 

 : gün öncesi dengeleme kapsamında satın alınan 

elektrik enerjisinin satın alınan toplam elektrik enerjisi 

içerisindeki payı 

: dengeleme güç piyasasında ticareti gerçekleştirilen 

elektrik enerjisinin satın alınan toplam elektrik enerjisi 

içerisindeki payı 

 : Dağıtım şirketleri tarafından ödenmesi gere-
ken sıfır bakiye düzeltme tutarının tüketicilere yansıtıl-
ması gereken ortalama değeri 
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tüketicilerin elektrik enerjisi tüketimi toplam 

tüketimin neredeyse yarısını oluşturmasına 

rağmen, ne piyasada oluşan fiyatlar ne de 

piyasadaki özel üreticilerin kapasitesi 

tüketicileri/üreticileri elektrik enerjisi 

ticaretini ikili anlaşmalar aracılığıyla 

gerçekleştirmeye itebilmektedir. 



  

 

konusu formül oluşturulurken perakende satış faaliyetini ger-

çekleştiren şirketlerin piyasa fiyatlarını etkilemeye yönelik 

manipülatif arayışlar içerisine girmeyeceği/giremeyeceği var-

sayılmıştır. Diğer bir ifadeyle, söz konusu şirketlerin piyasa 

fiyatlarını manipüle edebilmek için tüketim tahminlerini özel-

likle yüksek tutarak gün öncesi fiyatlarını dengeleme güç 

piyasasının üzerinde belirlemek gibi bir amaçlarının olmaya-

cağı düşünülmüştür. Hâlihazırdaki yapı içerisinde de dağıtım 

şirketlerinin böyle bir arayış içerisine girme olasılığının düşük 

olduğu değerlendirilmektedir. Diğer yandan sistem işletmeci-

si veya düzenleyici kurumca şirketler tarafından talep tah-

minleriyle gerçek tüketim arasında özellikle fark oluşturula-

cak şekilde bildirimler yapılmasını engelleyici bazı yaptırımlar 

uygulanabilir. Ancak, dengeleme ve uzlaştırma piyasasının 

fiyatların saatlik olarak oluştuğu fakat inceleme ve denetim 

sürecinin uzun sürdüğü bir yapı olması sebebiyle düzenleme-

lerin küçük ihtimallerin dahi dikkate alınarak gerçekleştiril-

mesi gerektiği düşünülmektedir. 

“Perakende satış şirketlerinin tüketim tahminlerini özellikle 

yüksek tutmalarının şirketlere ne gibi bir faydası olabilir?” 

sorusunun cevabı ikili anlaşmalar, gün öncesi dengeleme ve 

gerçek zamanlı dengeleme kapsamında ticareti yapılan bütün 

enerjiye aynı kar marjının uygulanması (ve dağıtım şirketleri-

nin üretim şirketlerinin kazançlarını dikkate almayarak teklif 

sunması) halinde “Hiçbir faydası olmaz.” olabilir. Ancak, bü-

tün kar marjlarının eşitlenmesi halinde ne ikili anlaşmalar, ne 

dağıtım şirketlerinin gerçekçi tüketim tahmini hesabı yapma-

sı ne de anlık dengesizliğe düşülmemesi teşvik edilmektedir. 

Dengeleme güç piyasasındaki gelir/giderlerin perakende 

enerji tarifelerine yansıtılmaması veya ikili anlaşmalar gün 

öncesi dengeleme ve gerçek zamanlı dengeleme kapsamında 

ticareti yapılan enerjiye farklı kar marjlarının uygulanması 

halinde ise bu farklılıklar perakende satış şirketlerinin bir 

veya birkaç tanesinin bazı saatlerde özellikle yüksek tüketim 

tahmininde bulunabilmesine ve bu şirketlerin bir miktar daha 

gelir elde edebilmesine olanak sağlayacaktır. Böyle bir du-

rumda sistem fiyatları yükselebilecek ve gerçek durumu yan-

sıtmayan sanal fiyatlar oluşabilecektir. 

Bütün bunlardan ötürü, hem spekülatif/manipülatif hareket-

lere imkan sağlanmaması, tüketicileri mağdur edilmemesi, 

hem de tüketim tahminlerinin doğru yapılarak sistem denge-

sinin daha gerçekçi fiyatlarla ve daha kolay sağlanması için 

Kutu 2’deki formül benzeri bir formülün kullanılabileceği dü-

şünülmektedir. 

Önerilen formül, perakende satış şirketlerinin gün öncesi 

dengeleme veya gerçek zamanlı dengeleme kapsamında 

ticaretini yaptığı enerjiye ilişkin maliyetler tarifelere yansıtı-

lırken gün öncesi fiyatının baz alınmasını öngörmektedir. 

Örneğin bir şirket gün öncesinde 100 MWh enerji satın almış 

gün içerisinde 10 MWh enerji satmış ise 90 MWh (100 – 10) 

için gün öncesi planlamada/piyasasında oluşan fiyat baz alı-

narak fiyat düzenlemesi yapılacaktır. Böylelikle, bu şirketlerin 

stratejik kaygılarla yüksek tüketim tahminleri vererek gün 

öncesi fiyatını yükseltmeleri ve fazla enerjiyi gün içerisinde 

satarak fazla gelir elde etmelerine olanak sunulmayacaktır. 

Diğer yandan, gün öncesinde yapılan talep tahmini hataların-

dan kaynaklı riskin bir kısmı da bu şirketlere yüklenerek tü-

ketim tahminlerini doğru yapmaları teşvik edilecektir. 

Son söz olarak, öngörülmediği halde elektrik piyasası içeri-

sindeki faaliyetler arasındaki uyumsuzluklardan dolayı sürekli 

karşılaşılan sürpriz sorunların önüne geçilmesi için belirsizlik-

leri asgariye indiren bir yol haritasının ortaya konmasının bir 

gereklilik olduğu düşünülmektedir. Serbestleştirmenin her 

derde deva olmadığı şüphesiz iddia edilebilir, ancak “devletin 

ne yaptığı, ne de yapılmasına izin verdiği” bir piyasa yapısı-

nın oluşmasına neden olabilecek bir belirsizliğin bedelinin 

daha ağır olabileceği de unutulmamalıdır. 
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: perakende enerji satış fiyatı 

: perakende enerji lisansına da sahip olan dağıtım 

şirketleri tarafından ikili anlaşmalar kapsamında alınan 

elektrik enerjisinin ortalama maliyeti 

: perakende enerji lisansına da sahip olan dağıtım 

şirketleri tarafından gün öncesi dengeleme kapsamında 

ve dengeleme güç piyasasında ticareti yapılan elektrik 

enerji için öngörülen maliyet (gün öncesi fiyatı) 

: brüt kar marjı tavanı 

 : ikili anlaşmalar kapsamında alınan elektrik enerjisi-

nin satın alınan toplam elektrik enerjisi içerisindeki payı 

 : gün öncesi dengeleme kapsamında ve dengeleme 

güç piyasasında satın alınan net elektrik enerjisinin satın 

alınan toplam elektrik enerjisi içerisindeki payı 

 : Dağıtım şirketleri tarafından ödenmesi gere-

ken sıfır bakiye düzeltme tutarının tüketicilere yansıtılma-

sı gereken ortalama değeri 

( ) BSBDTAGÖFBKMTOEMPESF ×+××++××= 211 αα
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Dengeleme güç piyasasındaki gelir/giderlerin 

perakende enerji tarifelerine yansıtılmaması 

veya ikili anlaşmalar gün öncesi dengeleme ve 

gerçek zamanlı dengeleme kapsamında ticareti 

yapılan enerjiye farklı kar marjlarının 

uygulanması halinde, bu farklılıklar perakende 

satış şirketlerinin bir veya birkaç tanesinin bazı 

saatlerde özellikle yüksek tüketim tahmininde 

bulunabilmesine ve bu şirketlerin bir miktar 

daha gelir elde edebilmesine olanak 

sağlayacaktır. 



  

 

H ayatımızın ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası 

haline gelmiş olan elektriğin, son kullanıcıya yan-

sıyan fiyatı (perakende satış fiyatı), zaman za-

man meydana gelen artışlarla tartışma konusu olmakta ve 

bu fiyatların yüksekliğinden veya yüksek oranda zamlan-

masından şikâyet edildiği görülmektedir. 

Bir malın veya hizmetin ne derece hayati olduğu ile fiyatı 

arasında doğru orantı yoktur. Fiyat, daha ziyade maliyet-

ten ve arz ile talep arasındaki dengeden etkilenmektedir. 

Elektrik ise, talebinin fiyat esnekliği oldukça düşük olan bir 

“mal” durumundadır. Dolayısıyla da, fiyatının belirlenme-

sinde öncelikle maliyetin karşılanması, sonra da tüketicile-

re makul bir seviyeden ulaştırılmasının gözetilmesi gerek-

mektedir. Elektriğin üretilmesinden son kullanıcıya sunul-

masına kadarki fiziki ve ticari süreç, geleneksel olarak dev-

letin ya tam ya da ciddi ağırlıkla üstlendiği faaliyetlerdir. 

Bugünün dünyasında ise, elektriğe ilişkin faaliyetlerin esas 

itibariyle devlet tarafından değil özel sektör tarafından üst-

lenilmesi ve alınıp satılan herhangi bir mal gibi muamele 

görmesi kabul görmektedir. Dolayısıyla, devletin asli gö-

revleri arasında elektriğin son kullanıcılara ulaştırılmasına 

kadarki fiziki ve ticari süreçlerin, büyük ölçüde, devletin 

asli görev alanı dışında olduğu düşüncesi hakim kanaat 

haline gelmiş bulunmaktadır. 

Elbette, çok temel bir ihtiyacın karşılanmasında tüketicile-

rin kurtlar sofrasında yalnız bırakılmaları düşünülemez. 

Sosyal devlet anlayışı, ekonomik açıdan zayıf vatandaşları 

korumayı gerektirir. Düzenleyici ve denetleyici merci ola-

rak devletin, daimi olarak görev başında olması ve ekono-

mik, teknik ve hukuki araçlarla tüketicileri koruması kaçı-

nılmazdır. Bu koruma, tüm toplumun vergileri ile oluşan 

genel bütçenin elektrik tedariki için yapılması gerekli olan 

yatırım ve işletmeye ilişkin ağır finansman yükü ile baş 

başa bırakılması ya da bir başka ifadeyle zararına işletme-

cilik yapılarak sürdürülemez bir modelin benimsenmesi 

anlamına gelmez. Bir taraftan amaçlanan kalite devlet büt-

çesi zorlanmadan yakalanmalı, diğer taraftan da sosyal 

devletin gerekleri bu gerçekçilik içerisinde yerine getirilme-

lidir. Piyasaların özel sektöre daha fazla rol biçen ve devle-

tin düzenleyiciliği altında tutulmasını öngören yeniden ya-

pılandırmaya konu olması da, işte tam bu maksada matuf 

bulunmaktadır. Çünkü, devletin asli fonksiyonlarını hakkıy-

la yerine getirebilmesi için, asli olmayan fonksiyonlarını 

mümkün mertebe devretmesi gerekmektedir. 

Elektriğin nitelik itibariyle son derece hayati önemde 

oluşu1, tarihsel süreç içerisinde sunuluş ve fiyatlandırılış 

biçiminin yarattığı alışkanlıklar ve algılamalar, konuyu kar-

maşık ve tartışmaya çok açık hale getirmiştir. Kimilerince 

yetersiz bulunmakla birlikte, devletimizin sosyal niteliğinin 

yansıması olarak birçok alanda vatandaşların ekonomik 

anlamda kollandığını görmekteyiz.2 Elektrikle ilgili mevcut 

düzenlemeler de bu kapsamdadır. 

Zaman zaman; “Elektrik fiyatı makul müdür?”, “Elektrik ve 

ilişkili hizmetlerin arz kalitesi yeterli seviyede midir?”, 

“Korunmaya muhtaç tüketicilere gerekli destek sağlanmak-

ta mıdır?”… gibi sorulara kategorik yaklaşımlarla kesin ce-

vapların verilebildiğine ve bu cevapların kanaatlere ve dahi 

dogmalara dönüştüğüne şahit olmaktayız. Gerçekçi ve 

analitik yaklaşım, konunun daha geniş açıdan ele alınması-

nı, kısıtlılıkların ve hayatın gerçeklerinin dikkate alınmadığı 

kanaatlerin kabul edilmemesini gerektirmektedir. 

Kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmaya ve yerleşik alışkan-

lıklar ve algılamalar tarafından üstü örtülmüş bulunan ger-

çeklerin bir nebze olsun ortaya çıkarılmasına bir katkı ol-

mak üzere, sosyal devlet ve elektriğe ilişkin mevcut durum 

bu yazıda ele alınacak ve tarifelere ilişkin bir model önerisi 

sunulmaya çalışılacaktır. 

I-Sosyal Devlet Kavramı 

Sosyal devlet kavramı3, devletimizin Anayasa’da belirtilmiş 

özelliklerinden bir tanesidir. Sosyal devlet ne demektir? 

Tanım olarak farklı ifadelerin belirtilmesi mümkündür. Ör-

neğin, üniversite yıllarından aklımda kalan bir tanıma göre, 

gelir ve harcama politikaları ile ekonomik açıdan güçsüz 

durumda olanları, belirli bir refah seviyesinde yaşayabilme-

leri için koruyan bir devletin sosyal devlet olduğu söylene-

bilir. Devlet, kavram olarak ayrı bir tüzel kişilik olmakla 

beraber aslında tüm toplumun ortak varlığı olarak toplu-
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Sosyal Devlet ve Elektrik: Bir Öneri 
Hasan ALMA 

1 Su ve yiyecekten sonra ikinci sırayı hak ettiği söylenebilir. 
2 Yurtdışında yaşayanlar daha iyi görmekteler. “Ülkemiz cennetmiş de haberimiz  yokmuş” diyorlar. 
3 Refah devleti ya da sosyal refah devleti olarak da ifade edilmektedir.  

Kimilerince yetersiz bulunmakla birlikte, 
devletimizin sosyal niteliğinin yansıması olarak 
birçok alanda vatandaşların ekonomik anlamda 
kollandığını görmekteyiz. 



  

 

mun “ne aynı, ne de gayrı” olarak ifade edilebilecek mahi-

yette bir varlıktır. Tanımımızda geçen “gelir ve harcama” 

politikaları ifadesine bu noktada dikkat çekmek isterim. 

Devlet, harcayabilmek için öncelikle toplamak zorundadır. 

Toplayacağı kesim de, harcayacağı kesim de birbirinden 

tamamıyla ayrılmamış olan toplum kesimleridir. Diğer bir 

ifadeyle, her bir vatandaş bir taraftan devlete ödeme ya-

pan, diğer taraftan da devlet harcamalarından (aynî ve/

veya nakdî olarak) yararlanan vatandaştır. Vergi ödeyicisi 

konumundaki bir vatandaşın, devlet harcamalarından ne 

oranda pay alması gerektiği sorusu, sosyal devletin varlık 

amaçlarını anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi kurulmuş ve 

iyi işletilen bir vergi sisteminin, kazanç oranında adil vergi 

toplanmasını ve toplanan vergilerle toplumun tümünün 

ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağı açıktır. Ülkemiz 

uygulamasında, dolaylı vergilerin (yani gelir düzeyinden 

bağımsız olarak herkesin aynı oranda/miktarda ödediği 

vergilerin) toplam vergi gelirleri arasındaki payının, dolaysız 

vergilere (yani mükelleflerin gelir düzeyleri üzerinden tahsil 

edilen vergilere) oranla çok yüksek olduğu bilinmektedir. 

Vergi kaçağı meselesi de, bilinen ve fakat önlemeyen so-

runlardan bir diğerini teşkil etmektedir. Bu ve benzeri so-

runlardan dolayı, burada bir kez daha şiddetle bir vergi 

reformuna ihtiyaç duyulduğunu not düşüyoruz.4 

Sosyal devlete ilişkin bir diğer tanım olarak; vatandaşların 

sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onların asgari bir 

yaşama düzeyini sağlamayı vazife bilen devlet tanımı yapı-

labilir. Vatandaşlarının itibar ve şahsiyetlerini zedelemeden, 

onlar için insanca yaşama ortamı hazırlamayı kendisi için 

görev bilen sosyal devlet, acizleri güçlüler karşısında koru-

yarak, hakiki eşitliği, yani sosyal adaleti ve sosyal dengeyi 

sağlamakla mükelleftir. Sosyal devlet, toplumdaki refah 

düzeyi açısından mevcut farklılıkları gidermeye uğraşmakta 

ve orta tabaka oluşturmak maksadıyla da özellikle alt gelir 

gruplarının sosyoekonomik durumlarını değişik sosyal politi-

kalar aracılığıyla iyileştirmeyi hedeflemektedir. Diğer yan-

dan da sosyal devlet; sosyoekonomik hayatı yönlendirerek 

güçsüzleri, fakirleri, yardıma ve bakıma muhtaç kişileri ko-

rumakta, bu hizmetleri götürebilmek için sosyal kurumlar 

tesis etmekte, koruyucu tedbirler vasıtasıyla toplum mese-

lelerini olabildiği kadar önlemeye ve gidermeye çalışmakta, 

sosyal sorunların baskısı altında bulunan kişi ve grupları 

korumaktadır. Sosyal devlet; sosyal adaleti sağlamak ama-

cıyla, fertleri çalışma ve sosyal hayatta yalnız bırakmaz, 

ekonomik ve sosyal yapıda değişiklik yapmak için aktif ola-

rak müdahalede bulunur.  Bireylerin doğuştan gelen deza-

vantajlarını dengelemeyi amaç edinen sosyal devlet, ibreyi 

daha ziyade ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olanların 

lehine tutarak, vatandaşlarını korur (Özdemir, s.75-76). 

Sosyal devletin gereği olarak; devletin gelir dağılımında 

eşitsizliği olabildiğince dengeli5 şekilde gidermesi, yoksul-

lukla mücadele etmesi, vatandaşlar arasında fırsat eşitliğini 

tesis etmesi, ekonomik büyüme ve kalkınmayı gerçekleştir-

mesi gibi görevleri üstlenmesi gerekmektedir. Bu görevler, 

sosyal devletin klasik devlet anlayışımızdan gelen “devlet 

baba” ya da sadaka devleti olarak eleştirilen yardım dağıt-

ma mercii değil, gerçek anlamda modern bir sosyal denge 

merkezi olmasına yönelik görevlerdir. 

Sosyal devlet, temel felsefesi itibariyle İngiltere menşelidir. 

Sosyal devlet anlayışını temellendirebileceğimiz iktisat poli-

tikalarının, Keynesyen iktisatta var olduğu görülmektedir  

(Genç, s.138). 1929 Büyük Depresyonundan sonra, toplam 

talep yetersizliği ve işsizlik sorunu ortaya çıkmıştı. 1936 

tarihli “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı kitabı 

ile Keynes yeni bir anlayışı ortaya koyarak, önceki dönemin 

tam liberal klasik iktisat anlayışının zıddına olarak; ekono-

minin dengeye gelmesi, kaynak dağılımının etkinliğinin sağ-

lanması, ekonomik büyüme ve kalınmanın gerçekleştirilme-

si, adil bir gelir ve servet dağılımı için devlet müdahalesinin 

varlığını gerekli görmüştür (www.canaktan.net/

canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/iktisat-okullari/

talep-yonlu-iktisat.pdf, s.1). 

Sosyal devlet kavramı ile benzer bulunabilecek ve karışıklı-

ğa neden olabilecek olan sosyalist devlet kavramı, Marksist 

ekonomi modeline dayanmakta olup üretim araçlarının ko-

lektifliği ilkesine göre şekillenmiştir.  Sosyal devlet ise, üre-

tim araçlarının piyasanın kontrolünde olduğu, ancak devle-

tin vergiler yoluyla kamu hizmetlerini yürüttüğü bir devlettir 

(Genç, s.145-146). Günümüzün piyasaya dayalı ekonomile-

rinde devletin nerde durması gerektiği son derece önemli-

dir. Tamamen “sosyal” öncelikleri dikkate alan aşırı müda-

haleci bir devletin ekonomik dengeleri koruması mümkün 

olmadığı gibi, ekonomiyi sıfır müdahale ile tamamen piyasa 

güçlerinin hâkimiyetine bırakacak bir devletin de başka bir 

felaket olacağı da açıktır. 

II- Elektriğin Özellikleri ve Sosyal Devletle İlişkileri 

Elektriğin kendine özgü özelliklerinin bulunması ve ikame 

edilemez veya çok zor ikame edilir oluşu, üretiminden son-

ra iletim ve dağıtımı için şebekelere ihtiyaç duyulması gibi 

hususlar, onun sosyal devletle geleneksel olarak ilişkilendi-

rilmesine ve bugünün anlayışında da devletin mutlaka gö-

zetimi altında bulunması gerekliliğine neden olmuştur. 

Elektrik ikincil bir enerji kaynağıdır. Üretilmesi için birincil 

enerji kaynaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bugün için dün-

yada fosil yakıtlar ile belli ölçüde hidrolik kaynaklardan 
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4 Söylemesi kolay olmakla birlikte bunun çok kolay bir iş olmadığını da teslim etmek gerekir.  
5 Serbest teşebbüse dayalı bir ekonomi düzeninde sermaye birikimi açısından tam eşitliğin arzu edilir olmayacağı düşüncesiyle dengeli tabiri kullanılmıştır. 

Devlet, harcayabilmek için öncelikle 

toplamak zorundadır. Toplayacağı kesim de, 

harcayacağı kesim de birbirinden tamamıyla 

ayrılmamış olan toplum kesimleridir. Diğer 

bir ifadeyle, her bir vatandaş bir taraftan 

devlete ödeme yapan, diğer taraftan da 

devlet harcamalarından (aynî ve/veya nakdî 

olarak) yararlanan vatandaştır.  



  

 

elektrik üretimi ağırlıklı olup hidrolik harici yenilenebilir 

çevre dostu kaynakların payı oldukça düşüktür. 

Yeri gelmişken bir noktaya da değinmek isteriz: Bilgi kirlili-

ğinin çok yaygın olduğu günümüzde, rüzgâr ve güneş gibi 

yerli ve yenilenebilir kaynaklarını daha fazla kullanarak Tür-

kiye’nin enerjiye ilişkin tüm sorunlarını mucizevî bir şekilde 

çözebileceği iddia edilmektedir. Rüzgârın şebekeye etkileri-

ni, güneşin hâlihazırda ne kadar pahalı olduğunu “ihmal” 

ederseniz, evet bu kaynaklar dünyanın enerji ihtiyacını kar-

şımaya yeter. Esen rüzgârların %1’i dünya enerji ihtiyacını 

karşılayabilir!  Dolayısıyla, gerçek dünyaya dönecek olur-

sak, yenilenebilirlere ilişkin ARGE faaliyetleri tam gaz de-

vam etmeli ama, veri teknoloji düzeyinde elektrik için fosil 

kaynaklara, bu kaynaklar için de ithalata bağımlı bir ülke 

durumundayız. Yani, elektriğin bizim ülkemiz için bir başka 

özelliği de, dolaylı olarak ithalata bağımlı bir mal oluşudur. 

Elektrik depolanamayan bir maldır. Aslında depolanamama-

sı, maldan çok hizmet gibi düşünülmesine de yol açmakta-

dır. Yazılım gibi bir kısım ürünlerin gayri maddi mal kabul 

edildiği düşünülürse, elektriğin mal sayılması gerektiği çok 

daha akla yatkın olacaktır. Özetle elektriğin kendisi bizatihi 

bir mal, elektrik ile -örneğin hanehalkı kullanımında- elde 

edilen sonuçlar ise hizmeti gibi düşünülebilir. Örneğin, ısıt-

ma, aydınlanma, elektrikli ev aletlerini kullanma gibi sonuç-

lar, elektrik tüketilerek ortaya çıkmaktadır. Keza, elektriğin 

nakli de başlı başına başka bir hizmet olarak düşünülebilir. 

Zamanla, geleneksel olarak sunulmaları kamu hizmeti sayı-

lan mal ve hizmetlerin bazılarının özel sektör eliyle sunulur 

hale gelebildikleri bir vakıadır. Keza, kimi devletlerin kamu 

hizmeti olarak gördüğü bir hizmetin başka bir devlette öyle 

görülmediği de bir başka vakıadır. Kamu hizmeti niteliğinin 

değişmesinde teknolojik değişmenin de etkili olabileceği de 

ileri sürülmektedir. Tanım olarak üzerinde uzlaşılmış ya da 

belirli mevzuat hükümleri ile kayıt altına alınmış olmayan 

kamu hizmeti kavramı, giderilmesinde kamu yararı olan bir 

toplumsal gereksinim için kamu ya da onun gözetim ve 

denetimi altında özel sektörün yürüttüğü etkinlikler 

olarak ifade edilebilmektedir (Aslan, Yılmaz İ. ve diğ, 284-

285). Genel olarak, elektriğin kamunun tamamının ihtiyacı 

olduğu ve bu ihtiyacın giderilmemesi halinde çok ciddi zarar 

ve kayıpların ortaya çıkacağından hareketle kamu düzeninin 

sağlanması ve devamında hayati öneme sahip olduğu orta-

dadır. Buradan hareketle, “elektrik öyle bir maldır ki, tüm 

toplumun ortak faydası için tedarik edilmesi kamu ya da 

onun gözetim ve denetimi altında özel sektör tarafından 

yerine getirilmesi gereken bir kamu hizmetidir” denilebilir. 

Elektriğin bir başka özelliği, talebinin fiyat esnekliğinin dü-

şük olmasıdır. Özellikle hanehalkı tüketimi bakımından ika-

me edilemeyen veya çok zor edilen bir mal olması nedeniy-

le, elektrik fiyatında oluşacak değişimlerin, talep seviyesini, 

ez azından temel ihtiyaç düzeyini temsil eden talep 

miktarları açısından, çok fazla etkilemesi beklenmez. 

Elektrik talebinin gelir esnekliği ise, yine temel ihtiyaç 

düzeyini temsil eden talep miktarları açısından düşük-

tür. Ancak, gelir düzeyi arttıkça elektriğin temel ihtiyaçların 

yanı sıra ilave kullanım alanlarında da rahatça kullanılabilir 

olduğu, dolayısıyla gelir esnekliğinin talep esnekliğine göre 

yüksek olması gerektiği öngörülebilir.  

Elektriğin dikkate değer diğer özellikleri arasında homojen 

olması ve çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olması da 

sayılabilir. Elektrik üretim süreçlerinde bir girdi, aynı za-

manda da son kullanıcılarca tüketilen bir nihai üründür. 

Yukarıda izah edildiği şekilde, elektriğin kendine özgü yapısı 

ve temel bir ihtiyaç oluşu, vatandaşlarının bu hizmete erişi-

mini sağlamada devletin etkin bir şekilde rol alması gerekti-

ğini ortaya koymaktadır. Buna göre elektrik; yeterli miktar-

da, kaliteli, sürekli şekilde ve mutlaka “uygun fiyattan” su-

nulmalıdır. Çevresel duyarlılığı da ifade eden ve sayılan tüm 

amaçlara ulaşılabilmesi için oluşturulması gerekli olan piya-

sasının özelliklerini ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme 

ve denetimin sağlanmasının Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) 

ile hüküm altına alınmış olduğu görülmektedir. 

Bu noktada; sosyal devletin, özellikle maddi açıdan güçsüz 

durumda olan kesimleri korumak için elektriğe ilişkin olarak 

ne şekilde devreye girmesi gerektiği, ne gibi mekanizmalar 

ve uygulamaların gerekli olduğu karşımıza önemli bir soru 

işareti olarak çıkmaktadır. Özel sosyal tarife sınıfları mı 

uygulanmalıdır? Geri ödeme şeklinde sosyal destek mi sağ-

lanmalıdır? Hiçbir şey yapılmamalı mıdır? 

EPK’nın 13 üncü maddesine göre; belirli bölgelere ve/veya 

belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi 

amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, bu fiyatlara 

müdahale edilmeksizin, miktarı ile esas ve usûlleri Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri 

ödeme şeklinde yapılmalıdır.6 Hemen belirtelim ki, bu hü-

küm AB elektrik piyasası müktesebatı ile de uyumlu bir 

hüküm durumundadır. 

III- Elektrik Pahalı Mı? 

Pahalılık kuşkusuz göreceli bir kavramdır. Ortalama 4 
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6 Mevzuat hükmü bu yönde olmakla birlikte geçiş döneminde uygulaması bulunmamaktadır.   
7 Kuşkusuz, bu iddia gözleme dayanmaktadır ve ampirik çalışmalarla test edilmesi için araştırmacıların ilgi ve emeğini beklemektedir.  

Elektriğin hayati öneme sahip olduğu 

gerçeğinden hareketle şu yargıya varılabilir:  

“Elektrik öyle bir maldır ki, tüm toplumun 

ortak faydası için tedarik edilmesi kamu ya 

da onun gözetim ve denetimi altında özel 

sektör tarafından yerine getirilmesi gereken 

bir kamu hizmetidir.” 



  

 

kişilik bir aile için veri fiyat düzeylerinde 100-150 kWh/ay 

düzeyinde temel elektrik ihtiyacı olduğu düşünülse, ödene-

cek fatura tek zamanlı tarife üzerinden takriben 30-40 TL 

kadar olacaktır. Mevcut tarife yapısı içerisinde, kullanım 

miktarı ile beraber fatura tutarı tamamen doğrusal olarak 

artacaktır. 

Hanehalkı özelinde düşünülürse; bir evde sabit telefon hattı 

ve muhtelif cep telefonlarına ödenen fatura, görece daha az 

hayati bir ihtiyaç olan internet bağlantısına veya kablo TV ve 

benzerleri için ödenen faturalar düşünüldüğünde, elektriğin 

su hariç hayatiyette en önde olduğu takdir edilecektir. An-

cak, ortalama bir hanenin aylık ödediği fatura tutarları içeri-

sinde elektriğin aynı sıralamada bulunmadığı görülecektir.7 

Dahası, elektriğin kısa vadeli yokluğunda sayılan diğer hiz-

metlerin çoğundan, uzun vadeli yokluğunda ise hepsinden 

mahrum kalınacağı bariz bir gerçektir. 

Yukarıdaki varsayımlarımıza dayanarak, ortalama bir 

hanehalkı için ilk 100 ya da 150 kWh/ay gibi bir tüketimin 

temel ihtiyaç olduğu rahatlıkla kabul edilebilir. Bu düzeyde 

ödenen elektrik faturasının pahalı olduğunu iddia edenlerin 

ise, diğer faturalarını kontrol etmeleri şiddetle tavsiye edilir. 

IV-Sonuç: Bir Öneri 

Sosyal devletin vatandaşı koruması gereği, elektriğin zorun-

lu ve hayati bir ihtiyaç oluşu, mevcut piyasa yapısında mali-

yetlerin düzenlenmiş tarifeler yoluyla karşılanmasının ön-

celikli bir ilke oluşu ve verdiğimiz tüketim örneği bir arada 

düşünüldüğünde, elektriğin perakende satış fiyatının tarife-

lendirilmesinde kademeli bir geçiş uygulamasının makul 

olabileceği değerlendirilmektedir. 

Buna göre, sosyal devletin öncelikle tamamen ödeme güç-

süzlüğünde olan vatandaşlar için diğer alanlarda olduğu gibi 

bir geri ödeme mekanizması çerçevesinde ve hakkaniyet 

ilkesi sınırları içerisinde kendini göstermesi gerektiği, buna 

ilaveten de, temel elektrik tüketimi için konulan fiyat düzeyi 

ile ilave tüketimler için konulan fiyatın farklılaştırılması yolu-

na gidilebileceği düşünülmektedir. Bu sayede, temel ihtiyaç 

düzeylerindeki elektrik tüketiminin temel ihtiyaç düzeyleri-

nin üzerindeki tüketimler tarafından “sübvanse edilmesi”, 

elektriğin daha verimli ve tasarruflu kullanılmasının teşvik 

edilmesi ve yatırımcılar açısından daha uygun bir ortamın 

ortaya konulması sağlanmış olacaktır. 

Sayısal örnek vermek gerekirse, aylık bazda tüketilen ilk 

100 kWh için mevcut tarifedeki fiyatlar, ikinci 100 kWh ve 

üzeri için %20 artırımlı ve üçüncü için (yine ilkine oranla) %

30 artırımlı fiyat düzeyi uygulanması tercih edilebilir.8 

Elbette bu tarz bir uygulamanın da eleştiriye açık yönleri 

olacaktır. Ancak, önerilen uygulamanın sosyal devlet anlayı-

şı ile maliyetlerin makul düzeyde karşılanması kaygılarını 

buluşturmaya yönelik bir orta yol olduğu göz ardı edilmeme-

lidir. Orta yol diyoruz, çünkü gerçek hayatta her zaman en 

ideal çözüm değil, “ikinci en iyi” olan çözüm geçerlidir. Baş-

tan öngörülen veya öngörülemeyip de sonradan ortaya çıka-

bilecek sorunlara karşı en baştan önlem alınması veya bun-

ların zamanla kangrene dönüşmemesi için proaktif bir yakla-

şımla yeterince esneklik bırakılması halinde, ortaya uygula-

nabilir bir model çıkacağı değerlendirilmektedir.9 

Dikkatli okuyucu, önerimizin mevcut fiyatlarda bir indirim 

öngörmeksizin temel ihtiyaç kategorisi üzerindeki tüketime 

artış yansıtılmasını içerdiğini görecektir. Bu bilinçli bir öneri 

olup aşağıda belirtilen iki gerekçeye dayanmaktadır: 

Öncelikle, mevcut düzeyin uzunca bir süre temel kategori 

için sabit tutulabileceğini belirtelim. Böylelikle maliyet artış-

larından bu kategori daha uzun süre korunabilir. Keza, ta-

mamen ödeme gücünden yoksun vatandaşlar için geri öde-

me mekanizmasının hayata geçirilmesi savunulmaktadır. 

Diğer yandan, günümüz Türkiye elektrik piyasasında elektri-

ğin perakende satış fiyatının yükseltilmesini gerektiren bir-

çok faktör bulunmaktadır. Ve eğer bu maliyet faktörleri 

elektrik fiyatına yansıtılmaz ise, bunun anlamının elektriğin 

yeterli miktarda, kaliteli, sürekli şekilde DEĞİL ama ucuz -

hatta zararına- ve de sürdürülemez şekilde sunulması olaca-

ğı unutulmamalıdır. Sosyal devlet, sürdürülemez olanı seçen 

devlet demek olmasa gerektir! 
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8 Oranlar tamamen örnek olarak yazılmıştır. 
9 Hazır yeni bir model tasarlanırken, TRT payı da belki bu vesile ile ilgisi bulunmadığı bir iş koluna maliyet olmaktan çıkarılabilir. 
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tüketiminin, temel ihtiyaç düzeylerinin 
üzerindeki tüketimler tarafından “sübvanse 
edilmesi”, elektriğin daha verimli ve tasarruflu 
kullanılmasının teşvik edilmesi ve yatırımcılar 
açısından daha uygun bir ortamın ortaya 
konulmasını sağlamış olacaktır. 



  

 

Normatif Hukuk Bağlamında Akaryakıt Piyasası 
İlker Fatih KIL 

G enel devlet teorilerine değinmeksizin girizgah ola-

rak denilebilir ki, ilk oluşumundan bu yana 

“devlet”, iktidarına meşruiyet kazandırma eğili-

minde olmuştur.1 Modern devlette bu eğilim iktidarın kay-

nağının milletin özgür iradesi olarak ifade edilmesi ile man-

tığa bürünür. Bu aksiyomun millet nezdindeki belki de en 

önemli etkisi devletin temel ve sürekli fonksiyonlarından 

birisi olan hukuk üretmekte kendisini gösterir. Ne de olsa 

millet nezdinde kendi iradesine dayanan bir devletin hazır-

lamış olduğu yasaların ilkin kendi menfaatlerine uygun 

olduğu kanaati hâsıl olacaktır. Zira milletin kendi iradesinin 

uzantısı olan temsili bir demokraside temsilcilerin iradesi 

temsil edilenlerinkinin yansımasından öte bir anlam taşıma-

sa gerek. Hâlbuki gerçek daha farklı tezahür edebilmekte 

ve pratikte normatif hukuk ile pozitif hukuk arasındaki açı 

belli-belirsiz menfaat grupları lehine genişleyebilmekte ve 

fakat bu durum millet açısından tahammül sınırlarını zorla-

yabilmektedir. Sözün özü, bir kanunun kodifikasyon tekniği 

anlamında şekli hukuka uygun olması ve onun normlar 

hiyerarşisi açısından da silsileye uygun olması uygulanma-

sını haklı kılmayabilir. 

Ülkemizin enerji güvenliğinin sağlanması mevzuunda iyi 

işleyen bir akaryakıt piyasasının oluşturulması gerekliliği 

son derece önemlidir. Kanaatimizce, ülkemizde akaryakıt 

piyasasının en önemli aktörleri dağıtım şirketleri ve bayiler-

dir. Bu nedenle onlar arasındaki ekonomik ve hukuki ilişki-

ler ehemmiyet kazanmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz üzere, 

petrolde dışa bağımlı bir ülke olarak yapmamız gereken hiç 

değilse iyi çalışan rekabetçi bir piyasa ekonomisi oluştura-

rak kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak bir yan-

dan enerji güvenliğimizi teminat altına alırken diğer taraf-

tan nihai tüketicinin akaryakıtı ekonomik olarak temin ede-

bilmesine fırsat vermek olmalıdır. Bu da ancak normatif 

anlamda piyasadaki aktörler ve nihai tüketiciler arasındaki 

menfaatler dengesini bunlardan herhangi biri aleyhine boz-

mayacak bir piyasa kanunu ile olabilir. 

Ülkemizde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun yürürlü-

ğe girdiği tarihe kadar 6326 sayılı Petrol Kanunuyla dağıtım 

faaliyetleri kapsam dışı tutulmuş gerekçe olarak ise, dağı-

tım faaliyetlerinin münhasıran ticari iş olduğu, bunların cari 

mevzuata tabi olacağı ve mevzuatın özel bir açıklamayı 

gerektirici mahiyette olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, 

6326 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki petrol 

dağıtım sisteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu durum 

daha altmışlı yıllarda eleştirilmiş ve ülkemizin petrolün da-

ğıtım işlerini düzenleyen yeknesak bir mevzuata ihtiyaç 

duyduğu dile getirilmiştir.2 Bu durum 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu ile değiştirilerek; akaryakıt piyasasının 

bağımsız idari otorite niteliğinde olan Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumu’nun yetki ve görev alanına dâhil edilmiş, 

ulusal marker uygulaması başlatılmış, bayilerin tek bir da-

ğıtım şirketinden akaryakıt almasının zorunlu hale getiril-

miş, beyaz bayraklı bayilerin piyasada faaliyet göstermele-

rine izin verilmemiş, istasyonlar arası asgari mesafe tahdit-

leri gibi dikkat çekici ve üzerlerinde münhasıran düşünül-

mesi gereken düzenlemeler neticesinde akaryakıt piyasası 

6326 sayılı Kanundaki yaklaşımın aksine alelade bir mal 

piyasası olmaktan çıkarılmış ve devletin müdahale ettiği bir 

piyasa hüviyetini bürünmüştür. Bir diğer ifade ile, regülas-

yona tabi bir piyasa olmuştur. Bu özelliği itibari ile akarya-

kıt piyasası ve 2003 yılından günümüze bu piyasada yaşa-

nanlar nev’i şahsına münhasır özellikler taşımaktadır. Ge-

rek ülkemiz gerekse kaçak akaryakıt problemi olan başka 

ülkeler için incelenmesi gereken ilginç bir deneyim niteli-

ğindedir. 

Akaryakıt piyasasında 2003 senesinde yapılan piyasa açı-

sından reform niteliğindeki yaklaşım değişikliğinin arkasın-

da yatan en belirgin sebebin akaryakıt kaçakçılığı olduğunu 

söylemek mümkündür.3 Hakikaten, Türkiye’deki petrol ve 

petrol ürünleri kaçakçılığının yıllar içerisinde gittikçe artma-

sı, artık yasal petrol piyasasının yanı sıra ayrı bir kaçak 

petrol piyasasından söz edilmesine sebep olmuştur. Petrol 

Piyasası Kanunu akaryakıt kaçakçılığını önleme düşüncesi 

gölgesinde yasalaşmış ve bu şekilde devlet petrol piyasası-

nı tamamen kayıt altına alarak sıkı bir gözetim altına almak 

istemiştir. Esas sorun ise bu noktada ortaya çıkmaktadır: 

Petrol Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten bu 

yana değin geçen zaman içerisindeki uygulamalar amacına 

ulaşmış mıdır? Pratiğin getirdiği günlük değişikliklerin öte-

sinde Kanun’un getirmiş olduğu temel piyasa yapısının sor-

gulanma zamanı daha gelmemiş midir? Soruyu biraz da 

ağıya bulandırarak soracak olursak Petrol Piyasası Kanunu 

yürülüğe girdiğinden bu yana kimin menfaatlerine hizmet 

etmiştir? 

Esasen, Petrol Piyasası Kanunu ile petrol piyasasında dağı-

tım faaliyetlerine ilişkin olarak sorumluluk hukuku bağla-

mında temel değişiklikler yapılmıştır. Alelade bir mal piya-

sasında tedarikçi mallarının sürümünü arttırmak için bayilik 

sözleşmeleri ile bir dağıtım ağı kurar. Bahse konu sözleş-

meler ile yapılan alım-satım işlemlerinde sorumluluk genel 

hükümlere tabidir. Bununla birlikte bu ilişkinin anayasası, 

tedarikçi ile bayilerin yaptıkları sözleşmelerdir. Bu sözleş-

meler sürekli borç doğuran sözleşmelerdir. Buna göre sü-

rekli borç ilişkisi ile basit borç ilişkisi arasındaki fark sürekli 

borç ilişkisinde borcun içeriğini oluşturan edim yükümlülü-

ğünün bir kereye mahsus ve geçici nitelikte olmamasından 

ileri gelmektedir.4 Bu tür sözleşmelerde asli edim yükümü 

ile zaman unsuru arasında sürekli bir ilişki vardır. Süreklilik 

belirli veya belirli olmayan bir zamanı kapsar. Sürekli söz-

leşmelerde asli edim sözleşme sona erinceye kadar ifa edi-

lir.5 Sözleşme tarafları esasen sözleşme ilişkisinin uzun 

ömürlü olduğu görüşünden hareket ederek faaliyetlerini bu 

temel görüş üzerinden düzenlemektedirler.6 Diğer taraftan 

sürekli borç ilişkisinde alacaklının menfaatinin gerçekleş-

1 Özlem DOĞAN, Doğu Batı, Sayı 13 Ankara: Felsefe Sanat ve Kültür Yayınları, 2000, s.10. 
2 Erdoğan GÖĞER, Petrol Hukuku, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,1967,ss.91-93.  
3 Akaryakıt Kaçakçılığı hakında ayrıntılı bilgi için Bkz. TBMM, 10/238 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. 
4 Hasan İŞGÜZAR, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara:1989, Kadıoğlu Matbaası, s.65. 
5 Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10.b.,İstanbul:Beta Basım,2008.s.197.  
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mesi zaman içinde bir süreci gerektirirken, ani edimli borç 

ilişkilerinde edimin yerine getirilmesi ile borcun sona ermesi 

aynı anda olmakta, alacaklının menfaati bu anda gerçekleş-

mektedir.7 Tedarikçi kendi faydasını maksimize etmek için 

bayinin yapmış olduğu ticari faaliyetleri aralarındaki sözleş-

meye istinaden denetler. Dolayısıyla, denetim masrafları 

tedarikçinin üzerinde kalır. Aralarında yapılan sözleşmeye 

bir aykırılık olması durumunda haklı olan taraf diğerinden 

tazminat hükümleri uyarınca ekonomik zararının telafi edil-

mesini sağlar. Bu sözleşmelerde devletin bir sorumluluğu 

yoktur. Oysa, Petrol Piyasası Kanunu ile kurulan petrol piya-

sasında durum bunun aksinedir.  Aslında, akaryakıt piyasa-

sındaki bayilik sözleşmelerinde temelde dağıtım şirketi söz-

leşme süresi boyunca bayiye akaryakıt tedarik etme, buna 

karşılık olarak ise bayinin semen ödeme borcu söz konusu-

dur. Ancak, buradaki amaç da alelade mal piyasalarında 

olduğu gibi dağıtım şirketinin akaryakıtının nihai tüketiciye 

satımını sağlamak için bayiler aracılığı ile bir dağıtım sitemi 

kurmaktır. Yine, buradaki satım işlemi arızi bir hukuki ilişki 

değildir. Bayilik sözleşmeleri aynı zamanda çerçeve sözleş-

me niteliğindedir. Bu çerçeve sözleşmede tarafların hakları 

ve asli edimleri akaryakıtın gelecekteki tedariki ve nihai tü-

keticiye satımına ilişkin işbirliği açısından düzenlenir. Dağı-

tım firması ve bayi arasındaki her bir ürün teslimindeki söz-

leşmeler bu çerçeve sözleşmenin ifası niteliğindedir. Dağıtım 

şirketi ile bayi arasında yapılan bayilik sözleşmesi taraflar 

arasında somut bir satış ilişkisi kurmaz. Bununla sadece 

gelecekteki satış sözleşmelerinin çerçeve koşulları belirlen-

mektedir. İleride yapılacak olan ürün teslimine ilişkin olarak 

fiyat, zaman gibi münhasır sözleşmenin esaslı unsurları ba-

yilik sözleşmelerinde düzenlenmez. Ancak bunun yerine 

genel koşullara yer verilir. Bu çerçeve sözleşmedeki genel 

koşullara istinaden yapılan diğer alt sözleşmeler hukuken 

çerçeve sözleşmelerden bağımsızdırlar. Bu bağımsızlık bayi-

lik sözleşmelerine çerçeve sözleşme olma niteliğini kazandı-

rır. Bayilik sözleşmelerinde, kontrol hakkına, sigorta yüküm-

lülüklerine, bilgi, belge vs. verme yükümlülüğüne, hasardan 

kimin sorumlu olacağına, taşıma maliyetlerine kimin katla-

nacağına, fesih haklarına, cezai şartlara ve benzeri hak ve 

yükümlülüklere ilişkin düzenlemeler yer alır. Dağıtım şirket-

lerinin kendi dağıtım ağlarını kurmak için kullandıkları bu 

sözleşmeler genellikle kendilerinin düzenledikleri tip sözleş-

meler şeklindedir. Bu sözleşmelerle bayinin kendi dağıtım 

ağına katılmasının sağlanması hedeflenmektedir.8 

Akaryakıt piyasasında tedarikçilerin ya da bir diğer ifade ile 

dağıtıcıların bayilik sözleşmelerinden kaynaklanan bayiler 

üzerindeki yetkilerine rağmen denetim ile yükümlü temel 

kurumun devlet olması ironiktir. Piyasaya giriş çıkışlar dev-

let denetiminde lisanslama faaliyetleri ile olur. Ulusal marker 

uygulaması ile akaryakıt ticareti izlenmeye çalışılır. Her ne 

kadar mevzuatta dağıtıcıların bayileri üzerinde bir denetim 

mekanizması kurması gerektiği belirtilse dahi burada esas 

sorumluluk devlettedir. Bir diğer ifade ile, alelade bir mal 

piyasasındakinin aksine sorumluluk el değiştirmiştir. Devle-

tin üstlendiği tüm bu denetim faaliyetlerinin maliyetine ise 

vergi ödeyen vatandaşlar katlanmaktadır. Netice itibari ile 

denilebilir ki, dağıtıcıların üzerinden bir maliyet alınarak ka-

mu yararı(!) adına bu maliyet vatandaşlara pay edilmekte-

dir. Bu ayrık düzenlemenin sebebi olarak da her ne kadar 

Kanun’un amaç maddesinde piyasa faaliyetlerinin şeffaf, 

eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi belirtilmekte ise 

de amaçlananın gerek Kanunun gerekçesinden gerek yapı-

lan düzenlemelerin alt-metninden akaryakıt kaçakçılığı ile 

mücade etmek olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu radikal dü-

zenlemelere karşın Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık 

Dairesi Başkanlığı’nın 2008 yılı mali suçlar raporunda yer 

alan verilerden akaryakıt kaçakçılığının ülkemizde halen 

önemli miktarlarda olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki, olması 

gereken hukuk (lex feranda) açısından olaya yaklaştığımızda 

bir şeyin faydasını elde eden semerelerine katlanmalıdır. 

Yani, sattıkları akaryakıtın sürümünü artırmak için bayilik 

ağı kuranların bayilerinin faaliyetlerini temel sorumlu olarak 

denetlemeleri gerekmektedir. Özü itibari ile söz konusu de-

netim faaliyetleri için devlet tarafından harcanan zaman ve 

işgücü hali hazırda bunlar yapılmadığında zaten tedarikçiler 

tarafından bayilik sözleşmelerine istinaden yapılabileceğin-

den dolayı kamusal kaynakların israfından öte bir anlam 

taşımamaktadır. 

Nietzche’nin dediği gibi “Gerçeğin ne kadarına tahammül 

edebiliriz?” Gerçek şu ki, devletlerin en belirgin amacı 

“hayatta kalmaktır”.9  Devletler tarihinin kanla yazılmış ol-

masının ardında hayatta kalma mücadelesi yatar. Tarihi 

perspektiften modern devletlerin yapmış oldukları savaşlara 

baktığımızda bunların bir hegemonya kurma savaşları olduk-

ları, savaşların yoğunlaştıkları bölgeler özelinde ise, enerji 

kaynakları bilhassa petrol kaynaklarının bu hayatta kalma 

mücadelesinde spesifik bir değer kazandığı görülmektedir. 

Bu noktada enerji kaynaklarına sahip olmak veya hiç değilse 

uygun fiyattan erişebilir olmak devletlerin geleceği açısından 

hayatidir. Petrol ithalatçısı bir ülke olarak uluslararası enerji 

güvenliği stratejilerini bir yana bırakacak olursak en azından 

dağıtım faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerden kaynaklanan zen-

ginliğin dağıtımı ülkemiz enerji stratejileri açısından son 

derece önemlidir. Petrol fiyatlarının bir diğer önemi ise, pet-

rolün diğer ticari faaliyetlerin büyük çoğunluğunda girdi ni-

teliğinde olması ve petrol fiyatların diğer birçok nihai ürünün 

fiyatlarına olan etkisidir. Globalleşen dünyada ülkemizin 

ekonomik olarak var olabilmesi, uluslararası piyasalardaki 

rekabet gücü ile yakından ilişkilidir. Bahse konu güç ise, 

petrol fiyatlarıyla... Bu nedenle sadece Petrol Piyasası Kanu-

nu’nun değil söz konusu Kanun ile kurulan sitemin de yeni-

den değerlendirilmesi gerekmektedir. 

6 Hasan İŞGÜZAR, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara:1989, Kadıoğlu Matbaası, s.15. 
7 Çiğdem KIRCA, Franchise Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, ANKARA, s.20. 
8 Cemile Demir GÖKYAYLA, Milletlerarası Özel Hukukta Tek Satıcılık Sözleşmeleri (Münhasır Bayilik Sözleşmeleri) , Ankara:2005 ,Seçkin Yayınevi, s.44. vd.  
9 Metafor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Elias CANETTİ, Kitle ve İktidar, İkinci Bası, Çeviren: Gülşat AYGEN, Ayrıntı Yayınları, 2003, s.229 vd. 
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Akaryakıt piyasasında; dağıtıcıların bayilik 

sözleşmelerinden kaynaklanan bayiler 

üzerindeki yetkilerine rağmen denetim ile 

yükümlü temel kurumun devlet olması ironiktir. 

Bu yolla, dağıtıcıların üzerinden bir maliyet 

alınarak kamu yararı(!) adına  vatandaşlara pay 

edilmektedir. 



  

 

M aliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Av-

rupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’-

ne bağlı TAIEX (Teknik Yardım ve Bilgi Deği-

şim Ofisi) tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum 

çalışmaları bağlamında 12-13 Ekim 2009 tarihlerinde An-

kara’da “AB’de Özel Tüketim Vergisi ve Veri Antrepo Siste-

mi” üzerine bir çalıştay düzenlenmiş olup, söz konusu 

çalıştaya EPDK temsilcileri de iştirak etmişlerdir. 

Çalıştayın ilk gün oturumunda, enerji ürünlerinin vergilen-

dirilmesine ilişkin olarak Almanya Maliye Bakanlığı’ndan bir 

uzman tarafından AB’deki uygulamayı ele almak üzere 27 

Ekim 2003 tarihli ve 2003/96/EC sayılı Konsey Direktifi’ne 

yönelik bir sunum yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, bahse 

konu sunum çerçevesinde anılan direktife ilişkin temel bil-

gilerin okuyucuya sunulmasıdır. 

Tarihçe: 

Enerji ürünlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak AB’deki 

ilk uygulama madeni yağ vergilendirme direktifi olarak da 

adlandırılabilecek olan 19 Ekim 1992 tarihli ve 92/81/EEC 

sayılı madeni yağlara uygulanan özel tüketim vergisinin 

yapısının uyumlaştırılması üzerine olan direktiftir. Bu direk-

tif, bundan sonra Enerji Vergilendirme Direktifi (EVD) ola-

rak adlandırılacak olan direktifin önceli olarak nitelendirile-

bilir. Bu direktifte yer alan enerji ürünleri madeni yağ, LPG 

ve metandır. Elektrik, doğal gaz, biodizel (CN Kodu: 3824 

90 99) ve metil alkol (CN Kodu: 2905 11 00) gibi ürünler 

bu direktifin kapsamı dışında yer almaktaydı. Minimum 

vergi oranları ise; petrol, gaz yağı ile ısıtma amaçlı kulla-

nılmaması halinde LPG ve metan için geçerliydi. 

Enerji Vergilendirme Direktifi (EVD): 

27 Ekim 2003 tarihinde enerji ürünleri ve elektriğin vergi-

lendirilmesine yönelik Topluluk çerçevesinin yeniden yapı-

landırılmasına ilişkin EVD direktifi kabul edildi ve 1 Ocak 

2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bahse konu yö-

netmeliğe sadece 2 aylık bir uygulama süresi tanındı. Bu-

nun altında yatan neden, ilk etapta eski mevzuatı uygula-

mak zorunda olmaması gereken 10 yeni ülkenin Birliğe 

katılmasıdır. 

Söz konusu direktifte ele alınan enerji ürünleri madeni 

yağ, LPG, metan, doğal gaz, biodizel (CN Kodu: 3824 90 

99), Bitkisel Yağ (CN Kodu: 1507 - 1518), metil alkol (CN 

Kodu: 2905 11 00) ve ilk kez bu yönetmelikle kapsama 

dahil edilen elektrik olmuştur. Yukarıda sayılan ürünlere 

ilaveten, kullanım veya satış amaçlı piyasada yer alan ve 

motor yağı olarak kullanılan tüm ürünlerin eşdeğerli motor 

yağı oranından vergilendirileceği ve aynı zamanda bataklık 

kömürü (turba) hariç kullanım veya satış amaçlı ya da 

ısıtma amacıyla piyasada yer alan diğer hidrokarbonların 

da eşdeğerli enerji ürünü oranından vergilendirileceği hük-

me bağlanmaktadır. 

Direktifin uygulanmayacağı durumlar ya da ürünler şunlar-

dır: 

— motor ya da ısıtma yakıtı amacı dışında kullanılacak olan 

enerji ürünleri 

— enerji ürünlerinin ikili kullanımı 

— temel olarak kimyasal indirgeme amacıyla elektrolitik ve 

metalürjik işlemlerde kullanılan elektrik 

— bir ürünün maliyetinin %50’sinden fazlasına tekabül 

eden elektrik 

— mineralojik işlemler 

Direktifin kapsamına alınan enerji ürünlerine ilişkin düzen-

leyici çerçeve, minimum vergilerin belirlenmesi ve bir ta-

kım izin verilen vergi muafiyetleri ve indirimlerinin sağlan-

ması şeklinde özetlenebilir. 

Bu kapsamda motor yakıtları için minimum vergi oranları-

na ilişkin getirilen düzenleme Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Elektrik kullanımda ise; işyerleri için bu oran 0,5 €/Mwh; 

diğer meskenlerde 1 €/Mwh olarak belirlenmiştir. 

Enerji Ürünlerinin Vergilendirilmesi: 
 2003/96/EC Sayılı Konsey Direktifi* Aşiyan MERİÇ 
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* Söz konusu Direktife http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:EN:PDF adresinden çevrimiçi erişim mümkündür. 

Elektrik, 27 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen 

2003/96/EC sayılı Konsey Direktifi (Enerji 

Vergilendirme Direktifi)’yle özel tüketim 

vergilerinin uyumlaştırılması çerçevesinde ilk 

kez kapsama dahil edilmiştir. 



  

 

Isınma amaçlı kullanılması halinde enerji ürünlerine ilişkin 

minimum vergi oranları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Bunların dışında, aşağıda yer alan amaçlara yönelik olarak 

kullanılması halinde yalnızca motor yakıtı için daha düşük 

minimum vergi oranları da söz konusudur. Bu amaçlar: 

• Tarım, bahçecilik veya balıkçılık ve ormancılık, 

• Statik motorlar, 

• Müteahhitlik, inşaat mühendisliği ve kamu hizmetlerin-

de kullanılan bina ve ekipman, 

• Kamuya açık karayolunun dışında kullanılmak üzere 

olan araçlar. 

Bu hallerde kullanılan enerji ürünleri için minimum vergi 

oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Direktif, prensipte farklılaştırılmış vergi oranlarına izin ver-

memektedir. Ancak minimum vergi oranları göz önünde 

bulundurulmak suretiyle bazı durumlarda izin verilmektedir. 

Bu durumlar, Direktif’in 5. Maddesi’nde yer almaktadır ve 

şöyle özetlenebilir: 

— Farklılaştırılmış vergi oranlarının doğrudan ürün kalitesiy-

le ilgili olduğu haller 

— Farklılaştırılmış vergi oranlarının ısıtma amaçlı kullanılan 

elektrik ve enerji ürünlerinin niceliksel tüketimine bağlı ol-

duğu haller 

— Yerel kamu yolcu taşımacılığı (taksiler dahil), katı atık 

toplama, silahlı kuvvetler ve kamu yönetimi, engelliler, am-

bulanslar için kullanıldığı zaman 

— Direktifin Madde 9 ve 10’unda belirtilen enerji ürünleri ve 

elektrik için sanayi ve sanayi dışı kullanım arasında 

Bununla birlikte, Üye Devletler vergi muafiyeti veya vergi 

indirimlerini farklılaştırılmış vergi oranları olarak uygula-

makta serbesttirler. Enerji ürünlerine uygulanacak vergi 

muafiyetleri ve vergi indirimleri Direktif’in Madde 14-17 

arasında açıklanmaktadır. 14. Madde, tüm Üye Devletlerde 

zorunlu olan vergi muafiyetlerine değinmektedir. Madde 15-

17, Üye Devletler için zorunluluk içermeyen, istemeleri ha-

linde uygulayacakları vergi indirimleri ve muafiyetlerine 

ilişkin hükümleri içermektedir. 

Direktifin 6. Maddesine göre, söz konusu vergi indirimlerini 

ve muafiyetlerini doğrudan, farklılaştırılmış vergi oranları ile 

ya da vergilendirme sonucu tahsil edilen miktarın tümünü 

veya bir bölümünü iade etmek şeklinde uygulanabilmesinin 

mümkün olduğu görülmektedir. 

Üye Devletler, 3 farklı ürün grubu için enerji ürünlerine yö-

nelik olarak vergi muafiyetine gidebilmektedirler. Bu ürün-

ler: 

— elektrik üretimi için kullanılan enerji ürünleri ile elektrik 

ve elektrik üretimini korumak amaçlı kullanılan elektrik 

— kişiye özel hava taşımacılığı hariç diğer hava taşımacılı-

ğında yakıt olarak kullanımı için tedarik edilen enerji ürünle-

ri 

— özel gezi amaçlı tekneler ve güvertede üretilen elektrik 

hariç Topluluk karasularında (balıkçılık dahil) seyrüsefer 

amacıyla yakıt olarak kullanım için tedarik edilen enerji 

ürünleri 

Tüm Üye Devletler, çeşitli opsiyonel vergi muafiyetleri/

indirimleri uygulayabilmektedir. Her durumda Üye Devlet-

ler, vergilendirme oranında mali kontrol altında aşağıda yer 
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Tablo 1: Motor yakıtları için minimum vergi oranları. 

  01.01.2004 01.01.2010 

Kurşunlu Benzin 421 €/1000 lt 421 €/1000 lt. 

Kurşunsuz Benzin 359 €/1000 lt. 359 €/1000 lt. 

Gaz yağı 302 €/1000 lt. 330 €/1000 lt. 

Kerosen 302 €/1000 lt. 330 €/1000 lt. 

LPG 125 €/1000 kg 125 €/1000 kg 

Doğal gaz 2,6 €/GJ 2,6 €/GJ 

Tablo 2: Isınma amaçlı kullanılması halinde enerji 
ürünlerine ilişkin minimum vergi oranları 

  Sanayi kullanımı 
Sanayi dışı kulla-

nım 

Gaz yağı 21 €/1000 lt. 21 €/1000 lt. 

Ağır motor yağı 15 €/1000 lt. 15 €/1000 lt. 

Kerosen 0 €/1000 lt. 0 €/1000 lt. 

LPG 0 €/1000 kg 0 €/1000 kg 

Doğal gaz 0,15 €/GJ 0,3 €/GJ 

Kömür ve kok 0,5 €/Mwh 1,0 €/Mwh 

Gaz yağı 21 €/1000 lt. 

Kerosen 21 €/1000 lt. 

LPG 41 €/1000 kg 

Doğal gaz 0,3 €/GJ 

Üye Devletler vergi muafiyeti veya vergi 

indirimlerini farklılaştırılmış vergi oranları 

olarak uygulamakta serbesttirler. Enerji 

ürünlerine uygulanacak vergi muafiyetleri 

ve vergi indirimleri Direktif’in Madde 14-17 

arasında açıklanmaktadır. 



  

 

alan ürünlere toplam ya da kısmi olarak vergi muafiyeti 

veya indirimleri uygulamakta serbesttirler: 

∗ Çevre dostu ürünlerin teknolojik gelişimi veya yenile-

nebilir enerji kaynaklarından yakıt elde edilmesiyle ilgili 

pilot projelerde kullanılan vergilendirilebilir ürünler 

∗ Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik 

(yakıt pili dahil) 

∗ Birleşik ısıtma ve güç üretimi için kullanılan enerji 

ürünleri ve elektrik 

∗ Birleşik üreteçlerin çevre dostu olması halinde, birleşik 

ısıtma ve güç üretiminden elde edilen elektrik 

∗ Demiryolu, metro, tramvay ve troleybüsle mal ve yol-

cu taşınması için kullanılan enerji ürünleri ve elektrik 

∗ Özel gezi amacı ve güvertede üretilen elektrik hariç, 

karasularında seyrüsefer (balıkçılık dahil) amacıyla yakıt 

olarak kullanılmak üzere tedarik edilen enerji ürünleri 

∗ Nihai enerji tüketiminde doğal gazın payının 2000 yı-

lında %15’den az olduğu Üye Devletlerdeki doğal gaz 

∗ İlgili Üye Devlet tarafından hayırsever olarak kabul 

edilen hanehalkları ve/veya organizasyonlar tarafından 

kullanılan elektrik, doğal gaz, kömür ve katı yakıtlar 

∗ Isıtma amaçlı kullanılmayan doğal gaz ve LPG 

∗ Uçak ve gemilerin üretimi, gelişimi, test edilmesi ve 

bakımı alanında kullanılan motor yakıtları 

∗ Gemi seferlerine elverişli sularda ve limanlarda deniz 

dibini tarama işlemlerinde kullanılan motor yakıtları 

∗ CN Kodu 2705 olan ve ısıtma amacıyla kullanılan 

ürünler 

Bunun dışında, motor ya da ısıtma yakıtı olarak kullanılma-

sı halinde, biodizeller için de isteğe bağlı vergi indirimi/

muafiyeti söz konusu olabilmektedir. 

Bir Üye Devletin kendi iç mevzuatında EVD’yle çelişen bir 

durum olması durumunda, prensipte böylesi bir uygulama-

ya izin verilmemektedir. Ancak Direktif’in 19. Maddesi uya-

rınca, Konsey’in Üye Devleti yetkilendirebildiği durumlar 

söz konusudur. Burada prosedür, Üye Devlet’in gerekli tüm 

bilgilerle birlikte Komisyon’a talebini sunmasıyla başlamak-

tadır. Komisyon ya Konsey’e böyle bir önlem için ilgili Üye 

Devletin yetkilendirilebileceğine dair görüşünü sunar ya da 

önlemin uygulanmasına ilişkin red kararını gerekçeleriyle 

sunar. İlgili tüm bilgiler toplandıktan sonra 3 ay içerisinde 

Komisyon görüşünü bildirmek zorundadır. 

EVD, (Avrupa Topluluğunu kuran) Anlaşma’nın 87 ve 88. 

Maddelerine göre taahhüt edilebilecek herhangi bir ileriki 

devlet yardımı sürecini etkilememektedir. Bir başka deyiş-

le, EVD kapsamında yapılacak herhangi bir vergi muafiyeti 

ya da indirimi devlet yardımını belirleyen kurallar uyarınca 

Komisyon’a bildirilmek zorundadır. Pek çok devlet yardımı-

na ilişkin hüküm EVD dikkate alınarak yapılmıştır ve bunla-

rın birçoğunda bildirimi yapılan uygulamanın onayı veril-

miştir. Ancak, her zaman onayın reddedilme olasılığı mev-

cuttur. 

Direktifin 18. Maddesi ise, bazı Üye Devletler için geçiş 

sürelerine ilişkin bilgileri içermektedir. 
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Bir Üye Devletin kendi iç mevzuatında Enerji 

Vergilendirme Direktifi’yle çelişen bir durum 

olması durumunda, prensipte böylesi bir 

uygulamaya izin verilmemektedir. Ancak 

Direktif’in 19. Maddesi uyarınca, Konsey’in 

Üye Devleti yetkilendirebildiği durumlar söz 

konusudur. 



  

 

S on dönemde, dünya, özellikle de ABD ve Avrupa 

Birliği, enerji konusunda akıllı çözümleri tartışmak-

tadır. Yani; Akıllı Üretim (Smart generation), Akıllı 

Ölçme (Smart Metering) ve Akıllı Şebeke (Smart Grid). Bül-

tenin bu sayısında öncelikle Akıllı Şebeke’den bahsetmek 

istiyorum. 

Akıllı Şebeke nedir? Enerji tasarrufu sağlamak, maliyetleri 

düşürmek, güvenilirliği artırmak amacıyla, sistemde kullanı-

lan ekipmanları kontrol etmek için dijital teknolojinin kullanı-

larak elektrik enerjisinin üreticiden son kullanıcıya ulaştırıl-

ması. 

Rüzgar enerjisini, nükleer enerjiyi, kömür, hidro, doğal gaz 

gibi kaynakları kullanarak elektrik enerjisi üreten santrallar, 

elektrik enerjisini belirli bir gerilim seviyesinde üretirler. Bu 

gerilim seviyesi, uzun mesafelerde enerji iletimindeki verimli-

liği artırmak amacıyla yüksek gerilim seviyelerine çıkartılır. 

Yerleşim yerlerinde, enerjinin dağıtılabilmesine uygun daha 

düşük bir gerilim seviyesine (36 kV ve altı) düşürülür. Evleri-

mizde kullandığımız gerilim seviyesi ise 220-240 V aralığın-

dadır. 

Evlerimiz, eskiye oranla çok daha fazla güç tüketen birçok 

elektronik cihazla donatılmış durumdadır. Bilgisayarlar, HD 

televizyonlar, mikrodalga fırınlar, çamaşır-bulaşık makineleri, 

telsiz telefonlar… Bu elektronik aletler, eskilerine oranla, 

elektrik enerjisindeki dalgalanmalara karşı çok daha hassas 

olmalarına rağmen, mevcut şebeke yapılarının, yeni ortaya 

çıkan gereksinimleri çok da karşılayacak ölçüde olmadığı 

görüldüğünden beri, dünyada tüm elektrik tevzi sisteminin 

verimliliğini artıracak yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuldu. Bu 

yaklaşımın tek amacı, güvenilirliği, verimliliği artırmak değil, 

aynı zamanda karbon emisyonlarını da azaltacak çözümlere 

cevap vermektir. Bu yaklaşıma Akıllı Şebeke adı verildi. 

Akıllı Şebekenin ana teması, elektrik tevzi sistemine izleme, 

analiz, kontrol ve haberleşme becerilerini katmaktır. 

Akıllı Şebeke, kullanıcıların mümkün olduğunca ekonomik ve 

verimli bir elektrik enerjisi kullanımına olanak tanır. 

Nisan 2003’te, Kuzey Amerika’da elektrik şirketlerini, ekip-

man üreticilerini, bilgi teknoloji sağlayıcılarını, çıkar grupları-

nı, federal ve hükümet makamlarını, üniversiteleri temsil 

eden 65 üst düzey yönetici, Kuzey Amerika elektrik şebekesi-

nin geleceğini görüşmek; üretim, iletim, saklama ve son kul-

lanımı kapsayan elektrik sisteminin ulusal vizyonunu belirle-

mek üzere bir araya geldiler. Toplantının ana konusu, elekt-

rik tevzii yani şebeke, bir başka deyişle enerji üretim santralı 

ile müşteri arasındaki elektrik altyapısı idi. Bu toplantı sonu-

cunda, “Grid 2030 Vision” -herhangi bir anda, herhangi bir 

yerde, herkese yeterli, temiz, verimli ve güvenilir elektrik 

enerjisi sağlayabilecek bir 21. Yüzyıl elektrik sisteminin inşa-

sı-nı amaçlayan bir doküman ortaya çıktı. 21. Yüzyıla uygun 

bir sistem, güvenilir, verimli ve yeterli enerji sağlayacak şe-

kilde, ulusal elektrik şebekesine geliştirilmiş fonksiyonları 

entegre eden, ayrıca karbon emisyonlarının azaltılması hede-

fine de katkıda bulunacak akıllı şebeke ile mümkün olacaktır. 

Elektrik şebekesinin bilgi çağı teknolojileri ile modernize edil-

mesi yukarıda ifade edilen ilerlemelerin gerçekleşmesini sağ-

layacaktır. 

Bu çalışma çerçevesinde elektrik şebekesi paydaşları tarafın-

dan tanımlanan, “akıllı şebeke” fonksiyonları aşağıda yer 

almaktadır: 

• Bozucu etkilere karşı kendi kendini iyileştiren sistem. 

• Talep tarafında tüketicilerin aktif katılımının sağlanması. 

• Fiziksel ve bilgisayar ortamındaki saldırılara karşı esnek 

bir şekilde çalışılması. 

•  21. Yüzyıl gereklerine uygun enerji kalitesinin sağlan-

ması. 

•  Tüm üretim ve depolama seçeneklerinin denkleştirilme-

si. 

•  Yeni ürün, servis ve pazarlara olanak sağlanması. 

•  Varlık optimizasyonu ve işletme verimliliği. 

2008’de, U.S. Department Of Energy sponsorluğunda Akıllı 

Şebeke uygulamalarına ilişkin bir dizi kitap yayımlanmıştır. 

Bu kitaplarda, Tüketiciler, Şirketler, Teknoloji Sağlayıcılar, 

Düzenleyici Otoriteler, Politika Oluşturucular ve Çevreci 

Akıllı Şebekeler 
Seher KARACA MANCAR 
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Mevcut şebeke yapılarının, yeni ortaya çıkan 

gereksinimleri çok da karşılayacak ölçüde 

olmadığı görüldüğünden beri, dünyada tüm 

elektrik tevzi sisteminin verimliliğini 

artıracak yeni yaklaşımlara (Akıllı Şebeke 

sistemleri) ihtiyaç duyulmuştur.  



  

 

Gruplardan oluşan paydaşlar için Akıllı Şebekenin ne ifade 

ettiği detaylı olarak açıklanmaktadır. 

ABD’de, önümüzdeki 7 yıl içerisinde elektrik fiyatlarında % 

50, elektrik enerjisi talebinde ise 2030 yılına kadar % 

30’luk bir artış öngörülmektedir. Yükselen elektrik fiyatları 

ve karbon maliyetleri, daha yüksek enerji maliyetlerini açı-

ğa çıkarmaktadır. ABD Karbon Emisyon Enstitüsü, herhangi 

bir önlem alınmadığı takdirde bugün 1700 milyon ton/yıl 

olan karbon emisyonunun 2030 yılında 2300 milyon ton/

yıl’a çıkacağını öngörmektedir. Yeni üretimlerin ve tevzi alt 

yapılarının maliyeti çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bir 

danışmanlık grubuna (The Brattle Group) göre, önümüzde-

ki 20 yıl için sadece altyapı yatırımları için yaklaşık 1,5 tril-

yon $ gerekecektir. 

Bir dizi çalışma, Akıllı Şebeke uygulamasının toplumsal ve 

finansal açıdan yararlarını ortaya koymaktadır. Bu çalışma-

lara göre, 20 yıllık bir süreçte, enerji santralı, iletim hatları 

ve trafo merkezlerinin yapım maliyetlerinin önüne geçilerek 

46-117 milyar $ arasında bir tutar tasarrufta bulunulabile-

ceği, 2025 yılı itibarıyla, enerji verimliliğinin, yenilenebilir 

kaynakların ve dağıtık üretimlerin artmasıyla yıllık tahmini 

6 milyar $ tasarrufta bulunulabileceği, dağıtık üretimlerin 

iletim sistem kısıtlarından ortaya çıkan maliyetleri önemli 

oranda azaltabileceği, akıllı cihazların kullanımıyla şebeke-

de rezerv kapasite sağlanabileceği öngörülmektedir. 

AB politikası ve mevcut hedefleri çerçevesinde, 1990’lı yıl-

lardan günümüze sera gazı emisyonlarında % 8’lik bir azal-

ma sağlandığı, tüm enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının oranının % 6’dan % 12’ye çıktığı dik-

kate alınacak olursa, 2030 yılı için hedeflenen oranlara 

ulaşmak için şebekelerin akıllı olmasına büyük ihtiyaç du-

yulacaktır. 

Akıllı Şebeke konusu, henüz ülkemizde çok yeni bir konu 

olmakla ve mevcut sistem operatörleri (iletim ve dağıtım) 

konuya ütopik bakmakla birlikte ABD’de ve AB’de yapılan 

araştırmalar ve çalışmalar mevcut sistemin akıllı hatta da-

ha akıllı olmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dağıtım 

Şirketlerinin özelleştirilmesi, özelleşen şirketlerin yatırım 

önceliklerinin kamu dağıtım şirketlerininkinden farklı olması 

şebekelerin akıllılaştırılması hususunda gelecek vaat et-

mektedir. 
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Akıllı Şebekenin ana teması, elektrik tevzi sistemine 

izleme, analiz, kontrol ve haberleşme becerilerini 

katmaktır. 

Akıllı Şebeke uygulamalarıyla, 20 yıllık bir süreçte, 

enerji santralı, iletim hatları ve trafo merkezlerinin 

yapım maliyetlerinin önüne geçilerek 46-117 milyar $ 

arasında bir tutar tasarrufta bulunulabileceği 

öngörülmektedir. 



  

 

Ham Petrol Fiyatları 

Ekim ayında IMF’nin global ekonomi için iyileşme yönünde açık-
lamaları ve çeşitli kuruluşların 2010 yılı talep tahminlerini artırma-
ları sebebiyle petrol fiyatlarında keskin artışlar yaşandı. Ekim ba-
şında artan fiyatlar, dolardaki değer kaybı ve piyasalardaki olumlu 
seyrin de etkisiyle, 23 Ekim’e kadar yükseldi. WTI ve Dated Brent 
fiyatları sırasıyla 80$ ve 77$ seviyelerine çıktı. OPEC sepeti ve 
Dubai petrolü ise aynı tarihte 77$’a yaklaştı. Ekim sonunda ABD 
ham petrol ve benzin stoklarındaki artış ve güçlü dolar, fiyatları 
aşağı doğru iterken, beklenenden yüksek gelen ABD 3.çeyrek GDP 
rakamları fiyatların daha fazla düşmesini engelledi. 

WTI ve Brent arasında Eylül ayında 4$’a çıkan fiyat farkı Ekim 
ayında 2$’a kadar geriledi. Bu ise Avrupa’dan ABD’ye yapılabile-
cek arbitraj imkanlarını kısıtladı. Batı Afrika petrollerine ise, özel-
likle Nijerya ham petrolü Qua Iboe olmak üzere, Amerikan rafine-
rilerinin yoğun talebi Ekim ayında da devam etti. Ekim sonlarında 
Qua Iboe ile Dated BFOE arasındaki fark varil başına 1,5$’a kadar 
yükseldi. Orta doğu petrollerinin ise, düşük rafineri marjları ve ekşi 
ham petrole olan spot talebin düşüklüğü sebebiyle, Eylül ayına 
göre piyasalardaki payı azalma gösterdi.  

Ekim ayında Rusya’nın Avrupa’ya olan ithalatı artarken Urals’ın 
Brent karşısında yaklaşık 10¢’lik primle işlem gördü. Önümüzdeki 
aylarda Doğu Sibirya’yı Pasifik Okyanusuna bağlayan ESPO boru 
hattı sayesinde Rusya’nın Avrupa’ya ihracatı azalabilir. Asya’da 
iyileşme gösteren fuel oil piyasaları ve Avrupa’nın düşük rafineri 
kullanım oranları Dubai ham petrolünün Brent karşısında primli 
işlem görmesini sağladı. Kalite açısından bakıldığında daha kaliteli 
olan Brent’in Dubai ham petrolünden iskontolu satılması gelecek 
dönemlerde batı petrollerinin Asya’ya ihraç edilmesini sağlayabilir.    

Vadeli Petrol Piyasaları 

Global ekonomi hakkındaki artan iyimserlik ve talep beklentileri 
ile birleşen doların değer kaybı yatırım fonlarının vadeli petrol 
piyasalarına girişini artırdı. Bu gelişmelerin ardından, ABD benzin 
stoklarındaki azalış ile birlikte NYMEX’deki yatırım fonlarının net 
uzun pozisyon sayısı 29 Ekim’de 157,563’e ulaştı. 

2 Kasım’da WTI için ilk kontrat ayı fiyatları geçen ayın aynı günü-
ne göre 69,95$’dan 78,13’a yükselirken, Avrupa piyasası ICE’de 
Brent ilk kontrat ayı fiyatları 68,07$’dan 76,55$’a yükseldi. 

NYMEX opsiyon piyasası verilerinden faydalanılarak EIA tarafın-
dan WTI fiyatları için oluşturulan güven aralığı tahminlerine göre 
fiyatlarda 2010 yılı başında düşüş öngörülmektedir. 
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Uluslararası Petrol Piyasalarında Gelişmeler 

EIA WTI fiyat tahminleri 

Ham Petrol Fiyat Hareketleri 

 $/Varil Eyl.09 Eki.09 Değişim 

OPEC Sepeti 67.17 72.67 5,50 

Arab L. 67.64 73.36 5,72 

Basrah L. 67.30 72.63 5,33 

Bonny L. 68.74 74.41 5,67 

Es Sider 67.44 72.71 5,27 

Girassol 67.69 72.97 5,28 

Iran H. 66.43 72.54 6,11 

Kuwait  66.45 72.50 6,05 

Marine 68.44 73.61 5,17 

Merey 62.88 66.90 4,02 

Murban 69.79 75.06 5,27 

Oriente 63.67 68.57 4,90 

Saharan  67.84 73.36 5,52 

Diğer Eyl.09 Eki.09 Değişim 

Minas 70.25 76.43 6,18 

Dubai 67.74 73.15 5,41 

Isthmus 67.16 72.91 5,75 

T.J.Light 66.22 71.74 5,52 

Brent 67.39 72.76 5,37 

WTI  69.34 75.73 6,39 

Urals 67.09 72.67 5,58 

Farklar Eyl.09 Eki.09 Değişim 

WTI/Brent 1.95 2.97 1,02 

Brent/Dubai -0.35 -0.39 -0,04 

Rauf Fırat YAŞAR 



  

 

Ürün Piyasaları 

Ekim ayında ABD ürün stoklarındaki azalış, artan navlun hare-
ketleri ve görece yüksek sanayi sektörü talebi sayesinde ürün 
piyasaları için olumlu gelişmeler yaşandı. Ancak, artan ham pet-
rol fiyatları ürün fiyatlarındaki artışın üzerine çıkarak rafineri 
marjları üzerinde baskı oluşturdu. Sert geçebilecek kış ayları 
öngörüsü rafinerileri üretimlerini arttırmaya teşvik edebilecek 
olsa da yüksek distilat stok seviyeleri rafineri operasyonlarını 
olumsuz etkileyebilir. Distilat piyasalarının durumu ham petrol 
piyasalarını da olumsuz etkileyebilir. ABD’de WTI için rafineri 
marjları bir ay öncesine göre 84¢ düşerek 2,28 $/varil seviyeleri-
ne geriledi. Avrupa’da da rafineri marjları geçen aya göre daha 
zayıf bir duruma gelirken, Rotterdam’da Brent için rafineri marj-
ları 1,88 $/varil’e düştü. Asya’da ise rafineri marjlarının artması-
na rağmen gelecek için rafineri üretimleri olumlu sinyaller vermi-
yor. 

Rafineri Operasyonları 

Rafineri operasyonları genellikle artan kış mevsimi talebini karşı-
lamak için Ekim ayında artar. Ancak, son aylardaki ürün stokla-
rındaki artış mevsimsel hareketleri değiştirdi. Ürün piyasalarında-
ki gelişmeler ve yaklaşan kış mevsimi rafinerileri daha çok üre-
tim yapmaya yöneltebilir ancak yüksek ürün stokları rafinerilerin 
alışılmış seviyelerine çıkmasını engelleyecektir. ABD’de rafineri 
kullanım oranları yüzde 81 düzeylerine inerken Avrupa’da yüzde 
81 seviyelerine çıktı. Kış mevsiminin gelişi ve sonbahar bakımla-
rının tamamlanması rafineri kullanım oranlarının gelecek aylarda 
artacağını gösteriyor. ABD’de benzin stoklarının azalması rafine-
rileri benzin ağırlıklı üretime teşvik ederken benzin fiyatları hem 
spot hem de vadeli piyasalarda yükseldi. Avrupa’da ise Brent-
Benzin arasındaki makas 5$ dolar seviyelerinden 9$’a yükseldi. 
Nafta piyasası ise petrokimya sektörünün yüksek talebi ile güçlü 
konumunu sürdürüyor. Brent-Motorin makası ise paralel bir seyir 
izleyerek 9$ civarında kaldı. 

OECD sanayi petrol stokları Eylül ayında 1.6 milyon varil artarak 
2.774 milyon varile yükselirken geçen yılki seviyesinin yüzde 4,3 
üzerine ulaştı. Amerika’da benzin ve motorin stoklarında artış 
yaşanırken Avrupa ve Pasifik bölgelerinde ham petrol ve moto-
rin-fuel oil stoklarında azalma gerçekleşti. 

Son Kullanıcı Fiyatları 

Ham petrol fiyatlarındaki artışın etkisi ile son kullanıcı fiyatların-

da da artışlar yaşandı.  Benzin fiyatlarında en yüksek artış yüzde 
7,53 ile ABD’de yaşanırken ikinci sırada yüzde 7,12’lik artış ile 
Almanya geldi. Motorin fiyatlarında ise ABD yine en yüksek 
oranlı fiyat artışlarının yaşandığı ülke olurken, 1,11 TL/lt. olan 
motorin fiyatları gelişmiş ülke ortalamalarının oldukça altında 
seyrediyor. Fransa’nın ise diğer ülkelere nazaran fiyat artış oran-
ları en düşük seviyede kaldı. 

Rafineri Marjları 

 

Rafineri Kullanım Oranları 

 

Rotterdam Piyasasında Brent-Ürün Makası 
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Kaynaklar:  EIA(Weekly Petroleum Status Report) - OPEC(Monthly Oil Market Report)                                              
                     IEA(Oil Market Report) - European Commission(www.ec.europa.eu) 



  

 

Enerji Piyasasına Yönelik Etkinlikler 

Bu sayfada yer almasını istediğiniz etkinlik duyurularınız için 

bulten@enerjiuzmanlari.org adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 
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Enerji Piyasasına Yönelik Etkinlikler 

Who Should Attend 
 
This program is designed for members of the federal 
and state regulatory policy communities, including 
commissioners and staff members of the public 
utility commissions, utility personnel (public or 
private), energy and environmental agency staff, 
accountants and financial analysts, engineers, 
planners, attorneys, consultants, consumer 
advocates, private investors, analysts, and anyone 
interested in learning about the electricity grid from 
qualified experts.  
 

For more information, visit:  

http://ipu.msu.edu/programs/gs/index.php 
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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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