
Makale
Uzman Gözüyle Enerji

Mayıs - Haziran 2017 / Sayı: 1 I



Mayıs / Haziran 2017 / Sayı: 1II



Başlarken
Uzman Gözüyle Enerji

Dernek olarak uzun yıllardır çıkardığımız Enerji 
Uzmanları Piyasası Bülteni; daha ziyade enerji 
konusunda uzmanlaşmış, bu alanda birikim sahi-

bi kişilere yönelik bir dergiydi ve yazılarda akademik bir 
üslup benimsenmişti. Açıkçası iki ayda bir yayımladığımız 
bültenlerin sektörden ve okuyuculardan daha fazla ilgi gör-
mesi, barındırdığı analizlerin daha fazla ses getirmesi ge-
rektiğinin de hepimiz farkındaydık. Uzman Gözüyle Ener-
ji dergisi için ortaya koyduğumuz vizyonun temelinde bu 
farkındalık var. Sektör için referans niteliğinde bir yayın 
ortaya koymayı hedefliyoruz ve bu konuda başarılı olaca-
ğımıza inanıyoruz.     

Uzman Gözüyle Enerji dergisiyle kademe kademe, hitap 
ettiğimiz okuyucu kitlesini genişletmeyi, içeriği de buna 
göre oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu değişimi vurgulamak ve 
yeni formata daha uygun bir isim bulmak amacıyla dergi-
nin isminde de bir değişiklik yapmanın ihtiyaç olduğunu 
değerlendirdik.  

Yeni dönemde ne çok popülist ne de çok akademik bir üs-
lupla yazılmış, önemli konuları derinlemesine analiz eden 
yazılara yer vermeye devam edeceğiz. Ayrıca özellikle 
enerji dünyasında yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak kı-
sa değerlendirmelerin olduğu haberlerimiz de olacak. Bun-
ların dışında sektörümüze dair röportajlara, yurtiçindeki ve 
yurtdışındaki önemli gelişmelere ve bazı temel istatistiki 
verilere de yer vermeyi planlıyoruz.

Tabii bu değişim sürecinin biraz zaman alacağını siz değer-
li okuyucularımız da takdir edecektir. İlk sayımızda görsel 
anlamda bu değişimin ilk nüvelerini yansıttığımızı düşünü-
yoruz. Başta Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Köksal Onur 
İNCİ, Editörümüz Bülent KAYA olmak üzere tüm değerli 
çalışma arkadaşlarımın da katkısıyla -makale dilimiz da-
hil olmak üzere- her anlamda yenilenmenin en kısa sürede 
tamamlanacağına, Derneğimize layık bir derginin ortaya 
çıkacağına yürekten inanıyorum.      

Saygılarımla…

Mehmet Ertürk

Enerji Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Ertürk

Enerji Uzmanları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Önemli bir düşünsel birikime sahip olan ve Enerji Uzmanları 
Derneği tarafından çıkarılan bülteni nasıl daha farklı, daha 
okunabilir bir hale getireceğimizin ilk fikirlerini o sohbette 
ortaya koyduk.

Şu an elinizde tuttuğunuz dergimiz, yepyeni isimlerin birbirinden 
değerli katkıları ile son şeklini aldı.

Yeni başlangıçların uzun girişlere ihtiyacı olmadığını 
düşünüyorum.

Bu yüzden içeriğe ilişkin ipuçları vermeyi sonraki sayılara 
bırakıp bu ilk sayıda yaşadığımız heyecanı paylaşmak istedim.

Heyecanlıyız… 

Çünkü enerji sektörü için referans niteliğinde bir yayın ortaya 
koymak istiyoruz.

Bunun için sahip olduğumuz fikri donanımın tanıtıma ihtiyacı 
olmadığını vurgulamak sanırım gereksiz.

Ancak “Uzman Gözüyle Enerji” sadece içeriği ile değil 
mizanpaj ve tasarımı ile de bize ait bir dergi.

Bu yüzden okuyucularımızın ilk sayımıza ilişkin yorumları bizler 
için yol gösterici olacaktır.

Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.

Baki selam.

         
Bülent KAYA

bulentkaya@epdk.org.tr

Yeni Bir Başlangıç

Editörden
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 15. ku-
ruluş yıldönümü Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın da onur konuğu ola-

rak katıldığı bir yemekle kutlandı. 

Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 
yemekte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müs-
teşarı Fatih Dönmez ile EPDK eski başkan ve Kurul 
üyeleri de hazır bulundu

Yemekte konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasasının en 
ücra köydeki vatandaştan en büyük şirketin yönetici-
sine kadar herkesi ilgilendirdiğini belirtti, “bu piya-
sayı herkesin faydasını gözeterek, adaletle işletmek 
ve geliştirmek gibi zor ve hassas bir görevimiz var. 
Biz bunun bilincindeyiz ve bu gayretle çalışıyoruz” 
dedi.

Enerji piyasalarının adil ve sürdürülebilir şekilde 
işleyişinin devamı için hassas bir çizgide görev yap-
tıklarını ifade eden Başkan Yılmaz şunları kaydetti:

“Bunu yaparken olmazsa olmazımız her zaman 
istişare etmek. Sektör temsilcileriyle, tüketicilerimiz-
le, bakanlıktaki arkadaşlarımızla hep istişare içerisin-
de ülkemiz için sektörümüz için doğruyu yapmaya 
gayret ediyoruz. Düzenlemelerimizi yaparken hem 
vatandaşlarımızın çıkarları hem de sektörümüzün 
menfaati doğrultusunda ve elbette hükümetimizin 
enerji politikaları çerçevesinde yapıyoruz. Bu nokta-
da sayın Bakanımıza ortaya koyduğu vizyon nede-
niyle ayrıca teşekkür ediyorum.”

EPDK’nın 15 yılı aşan deneyimiyle enerji piya-
salarının serbestleştirilmesi ve düzenlenmesinde ar-
tık uygulamaları takip edilen bir kurum haline gel-

diğini anlatan Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: 
“Vatandaşlarımızın enerjiyi daha kaliteli kesintisiz ve 
daha ekonomik olarak kullanması, milli ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarının ülkemize kazandırılması, 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için üzerimize 
düşen sorumluluğu bihakkın yerine getirmeye devam 
edeceğiz. Şunu gururla ifade edebilirim ki, uluslara-
rası işbirliklerimiz ile pek çok ülkenin düzenleyici 
kurum ve kuruluşları için örnek teşkil etmekteyiz.”

2016 yılının zor bir yıl olduğunu ve yaşanan ola-
ğanüstü süreçten EPDK’nın da etkilendiğini kayde-
den Başkan Yılmaz, “bunun neticesinde Kurumuz-
dan bazı kanserli hücrelerin atılması da geleceğimiz 
adına EPDK’nın daha iyi işleyen daha milli bir kurum 
olması noktasında bana cesaret verdi” diye konuştu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 15 Temmuz dar-
be girişiminin ardından EPDK’da yaşananlara ilişkin 
şunları söyledi:

“Şunu açıklıkla söylemek istiyorum, yaşadığımız 
o berbat günün ertesi günü bazı personelimiz gelip 
‘sayın Başkanım, eğer bize 20 saat çalışmak düşü-
yorsa biz kesinlikle gocunmadan aşkla şevkle ça-
lışmaya hazırız’ diyerek bizzat şahsıma geldiler. Bu 
çalışma azmiyle bu vatan kaygısıyla böyle bir milli 
bakışın kurumumuzu nereye götüreceği konusunda 
müthiş bir umutla beslenmiş oldum.”

Bugüne kadar EPDK’ya emek vermiş bütün eski 
başkan ve kurul üyelerinin liyakate önem verdiğine 
dikkati çeken Başkan Yılmaz: “Biz de bu gayretle 
çalışmaya devam ediyoruz. Onlara eski demek çok 
doğru olmaz onlar eskimeyen arkadaşlarımız. Neden, 
çünkü buradaki görevleri bittiği takdirde piyasada 
hala danışmanlık yapabiliyorlar. Enerji sektörümüze 
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ülkemize bir şekilde bilgi ve donanımlarından tecrü-
belerinden istifade ettirmek için gayret sarf ediyor-
lar” dedi. 

Yemeğe onur konuğu olarak katılan Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da konuşma-
sında Türkiye’nin 15 yıllık dönüşüm yolculuğunda 
EPDK’nın önemli bir mesafe kaydettiğini vurguladı.

Enerji sektöründe yapılacak düzenlemelerde EP-
DK’ya büyük görev düştüğünü ifade eden Bakan Al-
bayrak, son yıllarda yaşanan önemli küresel krizlere 
rağmen Türkiye’nin enerji sektöründe büyüyerek, 
kaynak çeşitliliğini artırarak altyapı yatırımlarına de-
vam ettiğini ve Türkiye’nin geçen yıl elektrik üreti-
minin yüzde 49,3’ünü yerli kaynaklardan sağladığını 
söyledi.

Albayrak, sadece kapasiteler ve üretim de-
ğil fabrika ve Ar-Ge yatırımlarıyla da ilerleme-
nin süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti: 
“Bundan sonra daha fazla kaynak arayacağız, düzen-
leme yapacağız ve yatırımcının önünü açarak üçlü 

kazan-kazan resmine çok yoğun destek olacağız. 
Nükleeri de yapacağız, yerli kömürü de yapacağız. 
Daha zengin kalorifik değerli olan kaynaklarımı-
zı geliştirmemiz lazım. Türkiye enerji için yılda 50 
milyar dolar dışarı verirken, daha az vermeye başla-
yacak. Bu, birilerini üzecek, sinirlendirecek ve farklı 
yolları denemeye itecek. Bunu son 3-4 yıldır yaşıyo-
ruz. Arkasında malum ülkelerin olduğu, terör örgüt-
leri üzerinden, PKK’sı, FETÖ’sü, akıl akıl peşime ta-
kıl... Bu söylemlere katılanları da görüyoruz. Ciddiye 
almıyoruz, almayacağız. Hep aynı yemeği pişirirsen 
aynı oyu alırsın, gün gelir seçmenin seni tasfiye eder. 
Referandumdan sonraki süreç de Türk siyasetinde bir 
dönüşüm olacaktır. Bizim tek hedefimiz var, yeni ve 
büyük Türkiye’ye bir tuğla, bir taş daha nasıl koya-
rız? Bu noktada Türkiye için, 80 milyon için daha 
fazla üretmeye, büyümeye, gelişmeye nasıl katkı ya-
parız, buna bakacağız.15 Temmuz ruhuyla tüm Tür-
kiye’yi kucaklayarak daha çok çalışacağız. İnşallah, 
Türkiye’yi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız.” 
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2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu ile rekabet ortamında özel hu-
kuk hükümlerine tabi elektrik enerjisi piyasası 

oluşturulması öngörülmüştür. 2003 yılı elektrik piya-
sasının oluşmasıyla yıllık tüketimi 9.000.000 kWh 
üzeri olan tüketiciler serbest tüketici olma hakkına 
kavuşarak “tedarikçisini seçme hakkına” sahip oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanuna dönüşen 
4628 sayılı Kanunun 5-b maddesinde yer alan “Her 
yılın ocak ayının sonuna kadar, serbest tüketici ta-
nımına ilişkin limitlerdeki indirimleri belirlemek ve 
yeni limitleri yayımlamak” hükmü gereği Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurulu (Kurul) her yıl serbest tü-
ketici limitini belirler.

Rekabetin gelişimi, ölçme-iletişim-kontrol alt ya-
pısının yeterliliği ve piyasa işletmecisinin işlem ka-
pasitesi vb. hususlar dikkate alınarak 2017 yılı için 
serbest tüketici olma limiti de yıllık 2.400 kWh ve 
üzeri olarak belirlendi.  2003 yılından bugüne kadar 
yıllık belirlenen serbest tüketici limitleri aşağıda yer 
almakta.

Yıl Serbest Tüketici 
Limiti (kWh) Yıl Serbest Tüketici 

Limiti (kWh)
2003 9.000.000 2011 30.000
2004 7.800.000 2012 25.000
2005 7.700.000 2013 5.000
2006 6.000.000 2014 4.500
2007 3.000.000 2015 4.000
2008 1.200.000 2016 3.600
2009 480.000 2017 2.400
2010 100.000

2017 yılı için belirlenen bu yeni limitle yaklaşık 
8.500.000 tesis/kullanım yeri serbest tüketici olarak 
tedarikçisini seçme hakkına kavuştu. Bunlardan yak-
laşık 2.573.0001 kayıtlı tesis serbest tüketici hakkını 
kullanmakta. Ayrıca 6.000.000 civarındaki tesis ilk 
defa serbest tüketici olabilecek. Bu tüketiciler, ser-
best piyasada kendilerine önerilecek fiyatları mevcut 
uygulanan fiyatlarla (EPDK tarafından düzenlenen) 
mukayese ederek serbest piyasanın sunduğu avantajı 
değerlendirmek isteyebilirler. Sonrasında ise serbest 
tüketici olarak tedarikçi değişikliği yaparak piyasa-
nın sunduğu faydayı maksimize edebilirler. Bu fayda 
düşük fiyat ve yüksek hizmet kalitesidir.

Çetin KAYABAŞ
EPDK / Grup Başkanı

Elektrik Piyasasında 
Serbest Tüketici Olmak
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Serbestleşmenin sunduğu faydanın maksimi-
ze edilebilmesi için ilk önce tüketici olarak bizle-
rin elektrik tüketim eğilimimizin ne olduğunu iyi 
bilmemiz gerekir. Yani elektrik tüketicisi olarak 
biz kimiz sorusunu kendimize sormamız gerekir. Bu 
hususu zaman, miktar ve abone grupları (mesken, ti-
carethane ve sanayi) bazında 2016 yılı gerçekleşen 
ulusal saatlik yükler üzerinden kısaca açıklayalım.

 Bu tüketim farklılığı tüketicilere hafta içi, haf-
ta sonu, aylık ve yıllık olarak tek zamanlı, çok za-
manlı zaman dilimlerine göre farklı fiyatlarda ürün-
ler sunabilme olanağı tanır.

Elektrik piyasasında serbest tüketicilere sunulan 
fiyat tekliflerine bakıldığında ağırlıklı olarak görevli 
tedarik şirketlerinin2 aynı abone grubuna uyguladığı 
EPDK tarafından düzenlenen tek zamanlı ya da üç 
zamanlı fiyatlarının baz alındığı görülmekte. Ayrıca, 
sunulan bu ürünlerin fiyatı aşağıda belirtilen unsurla-
ra göre de değişkenlik arz edebilir.

	Fiyat belirli bir dönem için sabit olabileceği 
gibi, dönem içinde fiyat değişimleri uygulana-
bilir,

	Sözleşmenin süresi 1 yıl, 2 yıl ya da süresiz 
olabilecek şekilde düzenlenebilir,

	Faturalama dönemleri ve ödeme süresi farklı-
lık arz edebilir,

	Nakit, kredi kartı ya da vadeli ödeme imkanla-
rı sunulabilir.

Tedarikçilerin elektrik tedarik aşamasında ve son-
rasında tüketicilere sunacakları faturalama, tahsilat 
ve tüketici şikâyetlerinin ele alınması vb tüketici hiz-
metleri konularında gösterecekleri yaklaşımlar teda-

 
 

 
 
Bu tüketim farklılığı tüketicilere hafta içi, hafta sonu, aylık ve yıllık olarak tek zamanlı, çok zamanlı zaman 
dilimlerine göre farklı fiyatlarda ürünler sunabilme olanağı tanır. 
 
Elektrik piyasasında serbest tüketicilere sunulan fiyat tekliflerine bakıldığında ağırlıklı olarak görevli tedarik 
şirketlerinin2 aynı abone grubuna uyguladığı EPDK tarafından düzenlenen tek zamanlı ya da üç zamanlı 
fiyatlarının baz alındığı görülmekte. Ayrıca, sunulan bu ürünlerin fiyatı aşağıda belirtilen unsurlara göre de 
değişkenlik arz edebilir. 

 Fiyat belirli bir dönem için sabit olabileceği gibi, dönem içinde fiyat değişimleri uygulanabilir, 
 Sözleşmenin süresi 1 yıl, 2 yıl ya da süresiz olabilecek şekilde düzenlenebilir, 
 Faturalama dönemleri ve ödeme süresi farklılık arz edebilir, 
 Nakit, kredi kartı ya da vadeli ödeme imkanları sunulabilir. 

 
Tedarikçilerin elektrik tedarik aşamasında ve sonrasında tüketicilere sunacakları faturalama, tahsilat ve 
tüketici şikâyetlerinin ele alınması vb tüketici hizmetleri konularında gösterecekleri yaklaşımlar tedarikçi 
seçiminde önemli unsurlardan biri olacak. Fiyat belirlenirken özellikle büyük miktarda, yüksek yük 
faktöründe elektrik tüketen serbest tüketiciler kurumsal olarak satıcı ile müzakere etme imkânına sahip. 
Ancak aynı şey, düşük miktarda ve düşük yük faktöründe elektrik tüketen serbest tüketiciler için 
söylenemez. Her biri için ayrı tarife önerilmesi mümkün olamadığı gibi önerilmesi anlamlı da değildir. Bu 
tür tüketiciler miktar ve yük faktörlerine göre gruplandırılır. 
 
Serbest piyasada elektriğin fiyatlandırılmasında esas alınan unsurları açıkladıktan sonra, ikinci olarak 
serbest olmayan tüketicilerin satın aldıkları elektrik enerjisi tedarikine ilişkin asgari düzenlemelerin ne 
olduğunun kısaca hatırlatalım; 

 Serbest olmayan tüketici, kullanım yerinin bulunduğu bölgede elektrik tedarik hizmeti veren 
görevli tedarik şirketinden elektrik satın alabilir. Başka bir şirketten elektrik enerjisi satın alamaz. 

 Bu şirketlerin satacakları elektriğin fiyat, usul ve esasları EPDK’nın düzenlemesine tabidir. Üçer 
aylık dönemler bazında tarifeler yeniden belirlenir. 

                                                           
2 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği -Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması 
kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini ifade etmektedir.  

Aynı veriler kullanılarak elektrik tüketim 
miktarının hafta içi ve hafta sonu 24 saatlik 
ortalamalarının yıllık değişimi yandaki grafikte 
verilmekte. Görüleceği üzere, hafta içi hafta 
sonu tüketimlerimiz farklılaşmakta. 

Ayrıca hafta içi, hafta sonu, aylık, mevsimlik ve 
yıllık farklılık gösteren ortalama sistem 
tüketimleri mesken, sanayi ve ticarethane vb 
abone grupları bazında değişkenlik 
göstermekte. Her abone grubu farklı tüketim 
eğilimine sahiptir. Yandaki grafikte, mesken 
abone grubunun 17-22 saatleri arası, 
ticarethane abone grubunun 08-22 saatleri 
arası ve sanayi abone grubunun ise günün her 
saatinde elektriği yoğun olarak kullandığı 
görülmekte.  

 
 

 
 
Bu tüketim farklılığı tüketicilere hafta içi, hafta sonu, aylık ve yıllık olarak tek zamanlı, çok zamanlı zaman 
dilimlerine göre farklı fiyatlarda ürünler sunabilme olanağı tanır. 
 
Elektrik piyasasında serbest tüketicilere sunulan fiyat tekliflerine bakıldığında ağırlıklı olarak görevli tedarik 
şirketlerinin2 aynı abone grubuna uyguladığı EPDK tarafından düzenlenen tek zamanlı ya da üç zamanlı 
fiyatlarının baz alındığı görülmekte. Ayrıca, sunulan bu ürünlerin fiyatı aşağıda belirtilen unsurlara göre de 
değişkenlik arz edebilir. 

 Fiyat belirli bir dönem için sabit olabileceği gibi, dönem içinde fiyat değişimleri uygulanabilir, 
 Sözleşmenin süresi 1 yıl, 2 yıl ya da süresiz olabilecek şekilde düzenlenebilir, 
 Faturalama dönemleri ve ödeme süresi farklılık arz edebilir, 
 Nakit, kredi kartı ya da vadeli ödeme imkanları sunulabilir. 

 
Tedarikçilerin elektrik tedarik aşamasında ve sonrasında tüketicilere sunacakları faturalama, tahsilat ve 
tüketici şikâyetlerinin ele alınması vb tüketici hizmetleri konularında gösterecekleri yaklaşımlar tedarikçi 
seçiminde önemli unsurlardan biri olacak. Fiyat belirlenirken özellikle büyük miktarda, yüksek yük 
faktöründe elektrik tüketen serbest tüketiciler kurumsal olarak satıcı ile müzakere etme imkânına sahip. 
Ancak aynı şey, düşük miktarda ve düşük yük faktöründe elektrik tüketen serbest tüketiciler için 
söylenemez. Her biri için ayrı tarife önerilmesi mümkün olamadığı gibi önerilmesi anlamlı da değildir. Bu 
tür tüketiciler miktar ve yük faktörlerine göre gruplandırılır. 
 
Serbest piyasada elektriğin fiyatlandırılmasında esas alınan unsurları açıkladıktan sonra, ikinci olarak 
serbest olmayan tüketicilerin satın aldıkları elektrik enerjisi tedarikine ilişkin asgari düzenlemelerin ne 
olduğunun kısaca hatırlatalım; 

 Serbest olmayan tüketici, kullanım yerinin bulunduğu bölgede elektrik tedarik hizmeti veren 
görevli tedarik şirketinden elektrik satın alabilir. Başka bir şirketten elektrik enerjisi satın alamaz. 

 Bu şirketlerin satacakları elektriğin fiyat, usul ve esasları EPDK’nın düzenlemesine tabidir. Üçer 
aylık dönemler bazında tarifeler yeniden belirlenir. 

                                                           
2 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği -Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması 
kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini ifade etmektedir.  

Aynı veriler kullanılarak elektrik tüketim 
miktarının hafta içi ve hafta sonu 24 saatlik 
ortalamalarının yıllık değişimi yandaki grafikte 
verilmekte. Görüleceği üzere, hafta içi hafta 
sonu tüketimlerimiz farklılaşmakta. 

Ayrıca hafta içi, hafta sonu, aylık, mevsimlik ve 
yıllık farklılık gösteren ortalama sistem 
tüketimleri mesken, sanayi ve ticarethane vb 
abone grupları bazında değişkenlik 
göstermekte. Her abone grubu farklı tüketim 
eğilimine sahiptir. Yandaki grafikte, mesken 
abone grubunun 17-22 saatleri arası, 
ticarethane abone grubunun 08-22 saatleri 
arası ve sanayi abone grubunun ise günün her 
saatinde elektriği yoğun olarak kullandığı 
görülmekte.  

ELEKTRİK PİYASASINDA SERBEST TÜKETİCİ OLMAK 
 
2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile rekabet ortamında özel hukuk 
hükümlerine tabi elektrik enerjisi piyasası oluşturulması öngörülmüştür. 2003 yılı elektrik piyasasının 
oluşmasıyla yıllık tüketimi 9.000.000 kWh üzeri olan tüketiciler serbest tüketici olma hakkına kavuşarak 
“tedarikçisini seçme hakkına” sahip oldu. 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanuna dönüşen 4628 sayılı 
Kanunun 5-b maddesinde yer alan “Her yılın ocak ayının sonuna kadar, serbest tüketici tanımına ilişkin 
limitlerdeki indirimleri belirlemek ve yeni limitleri yayımlamak” hükmü gereği Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu (Kurul) her yıl serbest tüketici limitini belirler. 

Rekabetin gelişimi, ölçme-iletişim-kontrol alt yapısının yeterliliği ve piyasa işletmecisinin işlem kapasitesi 
vb. hususlar dikkate alınarak 2017 yılı için serbest tüketici olma limiti de yıllık 2.400 kWh ve üzeri olarak 
belirlendi.  2003 yılından bugüne kadar yıllık belirlenen serbest tüketici limitleri aşağıda yer almakta. 
 

Yıl Serbest Tüketici 
Limiti (kWh) 

Yıl Serbest Tüketici 
Limiti (kWh) 

2003 9.000.000 2011 30.000 
2004 7.800.000 2012 25.000 
2005 7.700.000 2013 5.000 
2006 6.000.000 2014 4.500 
2007 3.000.000 2015 4.000 
2008 1.200.000 2016 3.600 
2009 480.000 2017 2.400 
2010 100.000   

 
2017 yılı için belirlenen bu yeni limitle yaklaşık 8.500.000 tesis/kullanım yeri serbest tüketici olarak 
tedarikçisini seçme hakkına kavuştu. Bunlardan yaklaşık 2.573.0001 kayıtlı tesis serbest tüketici hakkını 
kullanmakta. Ayrıca 6.000.000 civarındaki tesis ilk defa serbest tüketici olabilecek. Bu tüketiciler, serbest 
piyasada kendilerine önerilecek fiyatları mevcut uygulanan fiyatlarla (EPDK tarafından düzenlenen) 
mukayese ederek serbest piyasanın sunduğu avantajı değerlendirmek isteyebilirler. Sonrasında ise serbest 
tüketici olarak tedarikçi değişikliği yaparak piyasanın sunduğu faydayı maksimize edebilirler. Bu fayda 
düşük fiyat ve yüksek hizmet kalitesidir. 
 
Serbestleşmenin sunduğu faydanın maksimize edilebilmesi için ilk önce tüketici olarak bizlerin elektrik 
tüketim eğilimimizin ne olduğunu iyi bilmemiz gerekir. Yani elektrik tüketicisi olarak biz kimiz sorusunu 
kendimize sormamız gerekir. Bu hususu zaman, miktar ve abone grupları (mesken, ticarethane ve sanayi) 
bazında 2016 yılı gerçekleşen ulusal saatlik yükler üzerinden kısaca açıklayalım. 
  

 

                                                           
1 https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/tuketim/genel-veriler/serbest-tuketici-adedi.xhtml  

Yandaki grafikte elektrik tüketimin aylara 
göre değişimi verildi. Buna göre ocak, 
temmuz ve ağustos aylarında tüketim en üst 
seviyeye çıkmakta, mart, nisan, mayıs ve 
ekim aylarında en alt seviyelerde 
gerçekleşmekte. 

Yukarıdaki grafikte elektrik tüketimin aylara göre 
değişimi verildi. Buna göre ocak, temmuz ve ağustos 
aylarında tüketim en üst seviyeye çıkmakta, mart, ni-
san, mayıs ve ekim aylarında en alt seviyelerde ger-
çekleşmekte.

Aynı veriler kullanılarak elektrik tüketim miktarı-
nın hafta içi ve hafta sonu 24 saatlik ortalamalarının 
yıllık değişimi yandaki grafikte verilmekte. Görüle-
ceği üzere, hafta içi hafta sonu tüketimlerimiz fark-
lılaşmakta.

Ayrıca hafta içi, hafta sonu, aylık, mevsimlik ve 
yıllık farklılık gösteren ortalama sistem tüketimle-
ri mesken, sanayi ve ticarethane vb abone grupları 
bazında değişkenlik göstermekte. Her abone grubu 
farklı tüketim eğilimine sahiptir. Yandaki grafikte, 
mesken abone grubunun 17-22 saatleri arası, ticaret-
hane abone grubunun 08-22 saatleri arası ve sanayi 
abone grubunun ise günün her saatinde elektriği yo-
ğun olarak kullandığı görülmekte. 
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rikçi seçiminde önemli unsurlardan biri olacak. Fiyat 
belirlenirken özellikle büyük miktarda, yüksek yük 
faktöründe elektrik tüketen serbest tüketiciler kurum-
sal olarak satıcı ile müzakere etme imkânına sahip. 
Ancak aynı şey, düşük miktarda ve düşük yük faktö-
ründe elektrik tüketen serbest tüketiciler için söyle-
nemez. Her biri için ayrı tarife önerilmesi mümkün 
olamadığı gibi önerilmesi anlamlı da değildir. Bu tür 
tüketiciler miktar ve yük faktörlerine göre gruplan-
dırılır.

Serbest piyasada elektriğin fiyatlandırılmasın-
da esas alınan unsurları açıkladıktan sonra, ikinci 
olarak serbest olmayan tüketicilerin satın aldıkları 
elektrik enerjisi tedarikine ilişkin asgari düzenle-
melerin ne olduğunu kısaca hatırlatalım;

	 Serbest olmayan tüketici, kullanım yerinin 
bulunduğu bölgede elektrik tedarik hizmeti veren gö-
revli tedarik şirketinden elektrik satın alabilir. Başka 
bir şirketten elektrik enerjisi satın alamaz.

	Bu şirketlerin satacakları elektriğin fiyat, 
usul ve esasları EPDK’nın düzenlemesine tabidir. 
Üçer aylık dönemler bazında tarifeler yeniden belir-
lenir.

	 Serbest olmayan tüketiciler abone grupları 
bazında iki tip ürüne sahip olma hakkına sahip. Tek 
zamanlı tarife ile gece, gündüz ve puant zaman dilim-
lerinden oluşan üç zamanlı tarife. Ayrıca yıl içerisin-
de ikiden fazla tarife değişikliği yapılamaz. 

	Aynı ay içerisinde birden fazla faturalama 
yapılamaz.

	 Fatura ödeme süresi 10 gündür ve ödemeler 
nakit olarak yapılır. Birden fazla ayı içermesi koşu-
luyla finansman masrafı kendisine ait olmak kaydıyla 
tüketici, kredi kartıyla ödeme imkânına da sahip. 

	 Fatura, süresinde ödenmediğinde 5 iş günü 
ilave süre verilir, ödeme gerçekleşmezse tüketicinin 
elektriği kesilir.

	 Serbest olmayan tüketiciler sözleşmeyi an-
cak aboneliği sonlandırırken ya da başka bir yere ta-
şındıklarında feshedebilirler. Sözleşmede süre sınırı 
bulunmaz. 

	 Sözleşme imzalanması aşamasında güvence 
bedeli verilmesi zorunlu olup, güvence bedeli abone 
gruplarına göre nakit ya da süresiz teminat mektubu 
olarak verilebilir.

Bu kapsamda, görevli tedarik şirketinden elektrik 
alan bir tüketicinin serbest piyasada elektrik enerjisi 
satın alabilmesi için öncelikle serbest tüketici olup 
olmadığı sorusunun cevabı aranmalı. Bu bilgi ise 
elektriğimizi tedarik eden mevcut görevli tedarik şir-
ketinin sunduğu fatura üzerinde yer almakta. Elektrik 
Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde (Yö-
netmelik) görevli tedarik şirketinin sunacağı ödeme 
bildiriminde “Ödeme bildirimi tarihi itibariyle tüke-
tim noktasının cari yıl ile bir önceki takvim yılı tüke-
tim miktarları”nın yer alması zorunluluğu getirildi. 
Ayrıca, Yönetmelik gereği görevli tedarik şirketinin 
ödeme bildiriminde tüketicinin son kaynak tarifele-
rinden elektrik alan serbest tüketici mi, serbest olma-
yan tüketici mi olduğuna dair bilgiye yer vermesi ge-
rekir. Aşağıda verilen ödeme bildiriminin bu bilgileri 
de içerecek şekilde düzenlendiği görülmekte.

 Serbest olmayan tüketiciler abone grupları bazında iki tip ürüne sahip olma hakkına sahip. Tek 
zamanlı tarife ile gece, gündüz ve puant zaman dilimlerinden oluşan üç zamanlı tarife. Ayrıca yıl 
içerisinde ikiden fazla tarife değişikliği yapılamaz.  

 Aynı ay içerisinde birden fazla faturalama yapılamaz. 
 Fatura ödeme süresi 10 gündür ve ödemeler nakit olarak yapılır. Birden fazla ayı içermesi 

koşuluyla finansman masrafı kendisine ait olmak kaydıyla tüketici, kredi kartıyla ödeme imkânına 
da sahip.  

 Fatura, süresinde ödenmediğinde 5 iş günü ilave süre verilir, ödeme gerçekleşmezse tüketicinin 
elektriği kesilir. 

 Serbest olmayan tüketiciler sözleşmeyi ancak aboneliği sonlandırırken ya da başka bir yere 
taşındıklarında feshedebilirler. Sözleşmede süre sınırı bulunmaz.  

 Sözleşme imzalanması aşamasında güvence bedeli verilmesi zorunlu olup, güvence bedeli abone 
gruplarına göre nakit ya da süresiz teminat mektubu olarak verilebilir. 

 
Bu kapsamda, görevli tedarik şirketinden elektrik alan bir tüketicinin serbest piyasada elektrik enerjisi 
satın alabilmesi için öncelikle serbest tüketici olup olmadığı sorusunun cevabı aranmalı. Bu bilgi ise 
elektriğimizi tedarik eden mevcut görevli tedarik şirketinin sunduğu fatura üzerinde yer almakta. Elektrik 
Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde (Yönetmelik) görevli tedarik şirketinin sunacağı ödeme 
bildiriminde “Ödeme bildirimi tarihi itibariyle tüketim noktasının cari yıl ile bir önceki takvim yılı tüketim 
miktarları”nın yer alması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, Yönetmelik gereği görevli tedarik şirketinin ödeme 
bildiriminde tüketicinin son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici mi, serbest olmayan 
tüketici mi olduğuna dair bilgiye yer vermesi gerekir. Aşağıda verilen ödeme bildiriminin bu bilgileri de 
içerecek şekilde düzenlendiği görülmekte. 
 

  
Resim 1: Örnek Ödeme Bildirimi 

 
Peki tüketim miktarı ve tüketim eğiliminin ne olduğu nasıl öğrenilir? 
Bu bilgiler, elektrik kullanım yerinin bulunduğu bölgede dağıtım hizmeti vermekle görevlendirilmiş elektrik 
faturaları arkasında belirtilen dağıtım şirketinden alınabilir. Yönetmelik gereği dağıtım şirketi, tüketicinin 
talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde iki defadan fazla olmamak üzere, tüketicinin geçmiş yirmidört 
aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini tek zamanlı veya çok zamanlı olarak kWh cinsinden gösteren 
belgeyi ücretsiz olarak sunmakla mükellef. 
 
Mevcut uygulanan fiyat nedir ve nerede yer alır? 

 Serbest olmayan tüketiciler abone grupları bazında iki tip ürüne sahip olma hakkına sahip. Tek 
zamanlı tarife ile gece, gündüz ve puant zaman dilimlerinden oluşan üç zamanlı tarife. Ayrıca yıl 
içerisinde ikiden fazla tarife değişikliği yapılamaz.  

 Aynı ay içerisinde birden fazla faturalama yapılamaz. 
 Fatura ödeme süresi 10 gündür ve ödemeler nakit olarak yapılır. Birden fazla ayı içermesi 

koşuluyla finansman masrafı kendisine ait olmak kaydıyla tüketici, kredi kartıyla ödeme imkânına 
da sahip.  

 Fatura, süresinde ödenmediğinde 5 iş günü ilave süre verilir, ödeme gerçekleşmezse tüketicinin 
elektriği kesilir. 

 Serbest olmayan tüketiciler sözleşmeyi ancak aboneliği sonlandırırken ya da başka bir yere 
taşındıklarında feshedebilirler. Sözleşmede süre sınırı bulunmaz.  

 Sözleşme imzalanması aşamasında güvence bedeli verilmesi zorunlu olup, güvence bedeli abone 
gruplarına göre nakit ya da süresiz teminat mektubu olarak verilebilir. 

 
Bu kapsamda, görevli tedarik şirketinden elektrik alan bir tüketicinin serbest piyasada elektrik enerjisi 
satın alabilmesi için öncelikle serbest tüketici olup olmadığı sorusunun cevabı aranmalı. Bu bilgi ise 
elektriğimizi tedarik eden mevcut görevli tedarik şirketinin sunduğu fatura üzerinde yer almakta. Elektrik 
Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde (Yönetmelik) görevli tedarik şirketinin sunacağı ödeme 
bildiriminde “Ödeme bildirimi tarihi itibariyle tüketim noktasının cari yıl ile bir önceki takvim yılı tüketim 
miktarları”nın yer alması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, Yönetmelik gereği görevli tedarik şirketinin ödeme 
bildiriminde tüketicinin son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici mi, serbest olmayan 
tüketici mi olduğuna dair bilgiye yer vermesi gerekir. Aşağıda verilen ödeme bildiriminin bu bilgileri de 
içerecek şekilde düzenlendiği görülmekte. 
 

  
Resim 1: Örnek Ödeme Bildirimi 

 
Peki tüketim miktarı ve tüketim eğiliminin ne olduğu nasıl öğrenilir? 
Bu bilgiler, elektrik kullanım yerinin bulunduğu bölgede dağıtım hizmeti vermekle görevlendirilmiş elektrik 
faturaları arkasında belirtilen dağıtım şirketinden alınabilir. Yönetmelik gereği dağıtım şirketi, tüketicinin 
talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde iki defadan fazla olmamak üzere, tüketicinin geçmiş yirmidört 
aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini tek zamanlı veya çok zamanlı olarak kWh cinsinden gösteren 
belgeyi ücretsiz olarak sunmakla mükellef. 
 
Mevcut uygulanan fiyat nedir ve nerede yer alır? 

Resim 1: Örnek Ödeme Bildirimi
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Peki tüketim miktarı ve tüketim eğiliminin ne 
olduğu nasıl öğrenilir?

Bu bilgiler, elektrik kullanım yerinin bulunduğu 
bölgede dağıtım hizmeti vermekle görevlendirilmiş 
elektrik faturaları arkasında belirtilen dağıtım şirke-
tinden alınabilir. Yönetmelik gereği dağıtım şirketi, 
tüketicinin talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde 
iki defadan fazla olmamak üzere, tüketicinin geçmiş 
yirmidört aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini tek 
zamanlı veya çok zamanlı olarak kWh cinsinden gös-
teren belgeyi ücretsiz olarak sunmakla mükellef.

Mevcut uygulanan fiyat nedir ve nerede yer 
alır?

Fiyat, üç ana bileşenden oluşur. Enerji, dağıtım ve 
vergi, fon ve paylar. Serbest olmayan tüketici olarak 
tarafımıza gönderilen ödeme bildirimleri üzerinde 
hangi abone grubuna tabi olduğumuz tarife sınıfı ve 
uygulanan bedeller gösterilir.

Serbest tüketici olduğumuzu, tüketim miktarı 
ve uygulanan fiyatların ne olduğunu öğrendikten 
sonra tedarikçi seçerken tüketici olarak dikkatli 
olmamız gerekir. Bu kapsamda ise; 

- Telefon ya da kapıdan size ulaşarak ürün satmak 
isteyen tedarikçinin kim olduğu, elektrik piyasasında 
faaliyet gösterip göstermediği öğrenilmeli. Elektrik 
piyasasında faaliyet gösteren tedarikçilerin kim ol-
dukları ve iletişim adresleri gibi bilgilere EPDK’nın 
internet sayfasından ulaşılabilir.

- Mevcut abone grubunuz ve size uygulanan mev-
cut fiyatın ne olduğu sorulmalı buna göre sunulan 
fiyat yüzde indirim üzerinden mi, yoksa belirlenmiş 
bir bedel üzerinden mi olduğu iyi bilinmeli. (Tek za-
manlı ya da çok zamanlı) yüzde indirim teklif edili-
yorsa indirime esas baz fiyat yalnızca enerji bedeli 
mi, yoksa toplam bedeller mi (enerji, dağıtım ve ver-
gi, fon ve paylar) olduğu hususlarına dikkat edilmesi 
gerekir. Ayrıca “Bu bedel sözleşme süresi boyunca 
sabit mi kalacak? Ya da hangi aralıklarla değiştirile-
cek ve bu değişiklik neye göre yapılacak?” soruları-
nın sorulması gerekir.

- Buna ek olarak, depozito / güvence bedeli adı al-
tında faturanın ödenmeme riskine karşın, nakit ya da 
teminat mektubu olarak bir bedelin istenip istenme-
diği öğrenilmeli. Bu bedelin nakit olarak ödenmesi 
isteniyorsa, ödemenin ne zaman yapılacağı ve sözleş-
menin sonlanması durumunda da iadenin nasıl ve ne 
zaman yapılacağı hususları bilinmeli.

- Fatura döneminin ne olacağı; ödemelerin nakit, 
kredi kartı ya da vadeli mi olacağı ve ödemenin nere-
ye yapılacağı hususları sorulmalı.

- Sözleşmenin süresi, sözleşmenin hangi koşullar-
da taraflarca feshedileceği, fesih neticesinde tarafla-
rın yükümlülüklerinin ne olacağı iyi bilinmeli.

- Uyuşmazlık halinde uyuşmazlığın çözümünde 
izlenecek yolun ne olduğu öğrenilmeli.

Tedarikçilerin bize sunacakları fiyatı değerlendi-
rilirken, elektrik tüketim eğilimimizin ne olduğunu 
iyi bilmenin bize önemli avantajlar sağlayacağı hu-
susunu yukarıda ifade etmeye çalıştım. Bu avantajı 
kullanabilmek için tüketicilerin en temel haklarından 
biri olan bilgilendirilme ve bilgiye ulaşma hakkını iyi 
kullanması gerekir.

Bugün serbest tüketiciler, elektrik tüketim de-
ğerlerini, sayaç okuma tarihlerini ve tedarikçilerine 
ilişkin bilgileri EPİAŞ üzerinden Serbest Tüketici 
Portalı’nı kullanarak öğrenebiliyor. Ancak piyasa-
da tedarik şirketlerinin sunduğu fiyat ve tip sözleş-
meler vb hizmetler hakkında tüketicilere belirli bir 
platformda bilgi sunumu sınırlıdır. Bu durum, küçük 
ve kendisini korumada güçlük çeken tüketiciler için 
olumsuzluk oluşturmakta.

Sonuç olarak, gelinen nokta itibariyle;

	 Tüketicilerin yeterli bilgi almalarını temi-
nen, tedarikçilere internet sitesi ve tüketici hizmetleri 
merkezi kurma yükümlülüğü getirilmesi,

	 Şirketlerin sundukları ürünlere ait fiyatların 
mukayese edilebileceği, güvenilir akredite olmuş 
platformlar oluşturulması,

	 Serbest tüketicilerin tedarikçi değişikliği sü-
reçlerinin iyileştirilmesi,

	 Tarife sınıfı değişikliğinin kolaylaştırılması,

	 Tüketici şikâyetlerinin çözümünde kurumla-
rın rollerinin iyi belirlenmesi,

	 Tüketici farkındalığını artıracak etkinliklerin 
düzenlenmesi,

	 Tüm tüketicilerin bir an önce serbest tüketici 
olma hakkına kavuşmasının sağlanması, 

konularında yapılacak çalışmaların gerek elektrik 
piyasasının gelişmesi ve gerekse tüketicilerin bilinç-
lendirilmesi noktasında önemli katkılar sağlayacağı-
nı söyleyebilirim.

1 https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/tuketim/genel-veriler/                   
serbest- tuketici-adedi.xhtml

2 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği - Görevli tedarik 
şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması 
kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul 
tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini ifade etmektedir.
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2015 yılının sonunda elektrik dağıtım 
şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin 
2016-2020 uygulama dönemi gelir ge-
reksinimleri ile birlikte gelir gereksinim-
lerini ortaya çıkaran parametreler Kurul 
tarafından onaylanıp ve yürürlüğe gir-
miştir. Söz konusu süreç yaşanırken tari-
felere ilişkin mevzuat gözden geçirilmiş 
ve önemli ölçüde revize edilmiştir. Sonra-
sında tarife itirazları, Kanun değişiklik-
leri ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda 
yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler 
sonucunda elektrik tarife mevzuatında 
yapılan bazı değişikliklere aşağıda yer 
verilmektedir. 

A. Dağıtım Tarifeleri

1.Varlık Satış Gelirleri

Kabul edilen net yatırım harcaması 
hesaplamasında dikkate alınan varlık satış ge-
lirleri olan birinci uygulama dönemi öncesinde 
tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar, her-
hangi bir uygulama döneminde dağıtım şirketinin 
aktifine girmiş varlıklar ve hurda varlıkların satış 
gelirleri tanımlarının çok geniş olduğu ya da bu 
şekilde yorumlanabileceği değerlendirilmiş ve bu 
varlıkların dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım 
faaliyetinin alt faaliyetlerinin yürütülmesi için te-
sis edilmiş varlıklar ile sınırlı olduğunun açıklan-
ması gereği duyulmuştur. 

2.Bağlantı Gelirleri ve Kabul Edilen Net 
Yatırım Harcamaları

Daha önce Tebliğ’in 25 inci maddesinde yer 
alan gelirler içerisinde sayılan bağlantı gelirleri 
gelir farkı düzeltme bileşenine konu edilmektey-
di. Kanun değişikliği sonrasında oluşan yeni pi-
yasa kurgusuna göre bağlantı maliyetlerinin daha 
çok CAPEX karakterli olacağı ve bu sebeple gelir 
farkı düzeltme bileşeni yoluyla tüketiciye yansı-
tılması yerine yatırımların netleştirilmesi sure-
tiyle net yatırıma, sonuç olarak varlık tabanına 
yansıması ve daha düşük CAPEX bileşeni ortaya 
çıkması suretiyle de tüketiciye yansıtılmasının 
daha doğru olabileceği değerlendirilmiştir. Tari-
feler belirlenirken (öngörülen ve onaylı) yatırım 
tavanları dikkate alınacak, yatırımlara ilişkin elde 
edilen gelirler ise yatırım farkı düzeltme bileşeni 
ve baz varlık tabanı hesaplamalarında (sağlanan 
finansman avantajları da) dikkate alınarak yapı-
lan güncellemeler ile tüketiciye yansıtılacaktır.  

3.Deplase Gelirleri

Deplase mevcut bir tesisin yerinin değiştiril-
mesidir. Dağıtım tesislerindeki deplase işlerine 
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teknik olmayan (ticari) kayıplara ilişkin maliyetler-
dir. 

Herhangi bir t yılına ilişkin kayıp maliyetleri be-
lirlenirken; şirketler t yılı için dağıtım sistemine giren 
enerji miktarını (ilgili mevzuat çerçevesinde) tahmin 
etmekte, bu enerjinin ne kadarının kayıp enerji olaca-
ğını tahmin etmekte, kayıp enerji miktarının saatlere 
dağılımı öngörülmekte, bu öngörüler çerçevesinde 
TETAŞ’tan enerji talep edilmekte, TETAŞ ile (8760 
saat için) mutabık kalınan miktarlar için sözleşme im-
zalanmakta, kayıp enerji onaylı TETAŞ fiyatı üzerin-
den satın alınmakta, öngörüler ile gerçekleşmelerin 
farkı organize toptan satış piyasasında ticarete konu 
edilmekte, bu miktarlar Kurum tarafından hesapla-
malara (referans fiyat olan piyasa takas fiyatı (PTF) 
esas alınarak) dahil edilmekte, şirketler tarafından 
piyasa işleticisine gerekli ödemeler (piyasa işletim 
faaliyeti kapsamında tahakkuk eden tüm bedeller) 
yapılmakta, tutarlara ilişkin öngörü ve gerçekleşme 
farkları kayıp enerji düzeltme bileşeni olarak (t+2) 
yılı kayıp enerji gelir ihtiyacına dahil edilmektedir.  

Görüleceği üzere sağlıklı öngörü yapılması, sap-
maları ve düzeltme bileşenlerini küçülteceği gibi 
piyasada ticarete konu olan hacimlerin ve fiyat olu-
şumunun sağlıklı olması için elzemdir. Bu sebeple 
sağlıksız öngörülerin engellenmesi ve iyi tahminlerin 
ödüllendirilmesi gerekmektedir. N katsayısı şirket-
lerin talep tahmin performanslarının mukayese edil-
mesi suretiyle ve ortaya çıkması muhtemel olumsuz 
sonuçların önlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. 

B. Perakende Satış Tarifeleri

1.Tahsilat Riski

Yapılan değişiklik ile net satış hasılatı ve tahsilat 
riski tanımları değiştirilmiştir. 

Kontrol edilemeyen işletme giderleri hesaplama-
larında şüpheli ticari alacak karşılık giderlerine ilişkin 
olarak; her bir görevli tedarik şirketinin tahsilat riski 
ile ülke tahsilat riskinin ortalamasının ilgili şirketin 
net satış hasılatı ile çarpılması suretiyle bulunan 
tutar dikkate alınmaktadır. Hesaplamalara esas ülke 
tahsilat riski ortalamasının %1’i aşamayacağı ve bu 
oranın aşılması halinde aşan kısmın hesaplamalarda 
dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Herhangi bir t yılı için ilgili dağıtım şirketinin tah-
silat riski aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Tahsilat Riski =

(Şüpheli ticari alacak karşılık 
giderleri – Konusu kalmayan 

karşılık gelirleri)

Net Satış Hasılatı

ait yatırım harcamaları; deplasesi talep edilen dağı-
tım tesisinin kamulaştırma işlemlerinin tamamlan-
mış olması halinde veya ilgili mevzuatta açık hüküm 
bulunması haricinde, deplase talebini yapan gerçek 
veya tüzel kişi tarafından karşılanacak olup ön kabul-
den geçmiş yatırım harcaması olarak değerlendiril-
memektedir. Deplase yatırımlarının tamamı tarifeler 
yoluyla karşılanmamaktadır. Bazı maliyetler ilgilisi-
ne yansıtılmakta ve bu harcamanın karşılığı olarak 
gelir elde edilmektedir. Bu kapsamda elde edilen 
deplase gelirleri 25 inci maddede sayılan gelirlere ek-
lenmiş ve gelir farkı düzeltme bileşeni hesaplamaları 
dışında bırakılmıştır. Yani maliyet tüketicilerce kar-
şılanmadığı için gelir de tüketicilere yansıtılmamış, 
şirketlere bırakılmıştır. 

4.Vergi Farkı

CAPEX bileşeni olarak itfa ve reel makul ge-
tiri tutarları dikkate alınmaktadır. İtfa, düzenleyici 
anlamda varlığın eriyen ve yok olan kısmını ifade 
etmektedir. Herhangi bir yıla ilişkin itfa tutarı var-
lıkların düzenleyici itfa süresine bölünmesiyle elde 
edilmektedir ve varlığın ekonomik ömrü, fayda-
lı ömrü, mali mevzuat ve şirketlerin nakit akışları 
gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir. İtfa 
edilmeyen varlıklara getiri oranının uygulanmasıyla 
getiri tutarı hesaplanır. Getiri oranı elektrik piyasası 
tarife mevzuatına göre genellikle ağırlıklı ortalama 
sermaye maliyeti (weighted average cost of capital 
- WACC) metodu ile hesaplanmaktadır. Getiri oranı 
sermaye yatırımının ekonomik anlamda fırsat mali-
yetini hesaplamakta kullanılan bir yöntemdir. Bu sa-
yede şirketlerin finansman maliyetlerinin karşılaması 
ve öngörülebilir ve makul seviyede kar elde etmeleri 
garanti altına alınmış olur. 

Mali amortisman temel yatırım harcamaları (CA-
PEX) hesaplamalarında yer almamaktadır.  Mali 
mevzuat kapsamındaki amortismanlara ilişkin hesap-
lamalar sadece vergi farkı düzeltme işlemleri yapılır-
ken dikkate alınmaktadır. Yani, uygulama döneminin 
her bir yılında yapılması öngörülen yatırım nedeniyle 
oluşan itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasın-
daki farktan kaynaklanan vergi farkı tutarları hesap-
lanırken dikkate alınmaktadır. Mevzuatın ilk halinde 
bu farkların bugünkü değerinin dikkate alınacağı be-
lirtilmiş iken, yapılan değişiklik neticesinde bugünkü 
değer uygulamasından vazgeçilmiş, ilgili yıla teka-
bül eden farkın dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

5.Kayıp Enerji Düzeltme Bileşeni ve N Katsa-
yısı

Bilindiği üzere dağıtım tarifelerinin ve dağıtım 
bedelinin önemli unsurlarından biri teknik (olan) ve 
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Net satış hasılatı hesaplanırken tahsilat edilme ris-
ki olan enerji, dağıtım bedelleri, vergi-fon-paylar gibi 
tüm alacaklar dikkate alınacaktır. Karşılık giderleri 
ve gelirlerinin 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli 
alacaklara ilişkin olacağı da bilinmelidir.  

Tahsilat riski ilgili şirketin t+2 yılında düzeltile-
cek olan tahsilat riskine esas kontrol edilemeyen iş-
letme gideri bileşeninin hesaplanmasında aşağıdaki 
formül esas alınarak kullanılacaktır:

KEIG                                   
(Tahsilat)  =

EDAŞ Tahsilat Riski+Ülke 
Tahsilat Riski Ortalaması

2
*(Net Satış 
Hasılatı)

Bilindiği üzere önceki uygulama döneminde brüt 
kar marjı oranının bir kısmı tahsilat risklerini karşı-
lamak üzere tahsis edilmişti. 2016-2020 uygulama 
döneminde ise bu oran tüm şirketler için aynı olmak 
yerine tahsilat açısından kötü durumda olan bölgelerde 
son kaynak tedariği ile görevlendirilmiş olan ve tarife-
leri Kurumumuzca düzenlenen görevli tedarik şirket-
lerinin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mali 
başarısızlık risklerinin bertaraf edilebilmesi amacıyla 
şirketlere göre farklılaştırılabilir hale getirilmiştir. 

Aşağıda tahsilat riskinin ülke ortalamasının %0,5 
ve %3 olduğu iki durumda tahsilat riski yüksek ve 
düşük olan örnek iki şirketin kontrol edilemeyen ma-
liyet bileşeni olarak dikkate alınacak tutara esas oran-
ların ne olacağı örneklendirilmiştir.

Tahsilat 
riski

KEİG TÜRKİYEORT

EDAŞ-1 %3 %2 %3
EDAŞ-2 %0 %0,5 %3

EDAŞ-1 %3 %1,75 %0,5
EDAŞ-2 %0 %0,25 %0,5

2.Amortisman Giderleri

2011-2015 döneminde görevli tedarik şirketleri-
nin yatırım planları dağıtım şirketlerinde olduğu gibi 
onaylanmış, yatırımlar için itfa ve getiri mekaniz-
ması uygulanmış, gerçekleşmeler ise denetlenmiştir. 
Kurumumuzca stratejik bir karar alınarak mezkur 
uygulamadan vazgeçilmiştir. Yapılan değişiklik ile 
kontrol edilemeyen işletme giderlerinin bir bileşeni-
nin de “azami olarak sabit işletme giderinin %10’u 
olmak üzere 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan 
yatırımlarla ilgili mali mevzuat kapsamında oluşan 
amortisman giderleri” olduğu hükme bağlanmıştır. 
Bunun sebepleri kısaca; aşırı yatırım (Gold Plating) 

riskinin elimine edilmesi, denetimin genel olarak zor 
ve maliyetli oluşu, serbest tüketici limitinin düşmesi 
ve son kaynak kapsamındaki portföyün gittikçe kü-
çülmesi neticesinde yatırım ihtiyacının gittikçe aza-
lacak olması ve bu sebeple şimdiden ciddi yatırımla-
rın öngörülmesinin doğru olmayacağı, giderleri daha 
değişken karakterli olan şirketlerin serbest piyasaya 
daha hazır olabileceği, görevli tedarik şirketlerinin 
serbest ve düzenlenen (regüle) şapkaları arasında 
sübvansiyon imkânının ve rekabetin aksatılması ihti-
malinin ortadan kaldırılması olarak sıralanabilir. Ya-
tırımın onaylanmadığı, itfa ve getirinin verilmediği 
bir ortamda amortisman giderlerinin karşılanmasının 
yeterli olacağı, ve hatta bu giderlere ilişkin verimlilik 
sağlanması için de %10’luk bir tavan uygulanması-
nın makul olabileceği değerlendirilmiştir.  

3.A Katsayısı

Görevli tedarik şirketlerinin aktif enerji tarifeleri 
aşağıdaki süreç neticesinde belirlenmektedir: Görevli 
tedarik şirketleri t yılı için satacakları enerji miktarını 
tahmin etmekte, bu miktarın saatlere dağılımı öngö-
rülmekte, öngörüler çerçevesinde TETAŞ’tan enerji 
talep edilmekte, TETAŞ ile (8.760 saat için) mutabık 
kalınan miktarlar için sözleşme imzalanmakta, bu 
enerji onaylı TETAŞ fiyatı üzerinden satın alınmakta, 
öngörüler ile gerçekleşmelerin farkı organize toptan 
satış piyasasında ticarete konu edilmekte, bu miktar-
lar da Kurum tarafından hesaplamalara (referans fi-
yat olan piyasa takas fiyatı (PTF) esas alınarak) dahil 
edilmekte, şirketler tarafından piyasa işleticisine ge-
rekli ödemeler (piyasa işletim faaliyeti kapsamında 
tahakkuk eden tüm bedeller) yapılmakta, sözleşme 
miktarları ve tahminler (3 aylık) p perakende satış dö-
neminde tahmin olarak Kuruma sunulmakta, tahmin-
ler doğrultusunda ulusal tarife belirlenmekte ve des-
tekleme tutarları açıklanarak şirketlere ve TETAŞ’a 
gönderilmekte,  öngörü ve gerçekleşme farkları Ω4 
düzeltme bileşeni olarak (p+2) perakende satış döne-
mine yansıtılmakta, Ω4 bileşenin büyüklüğü (tahmin 
sapmaları) mukayeseler yoluyla caydırılmaktadır.  

Görüleceği üzere sağlıklı öngörü yapılması, sap-
maları ve düzeltme bileşenlerini küçülteceği gibi 
piyasada ticarete konu olan hacimlerin ve fiyat olu-
şumunun sağlıklı olması için elzemdir. Sağlıksız ön-
görülerin aynı zamanda finansman amaçlı olarak da 
kullanılabilmesi mümkündür. A katsayısı şirketlerin 
talep tahmin performanslarının mukayese edilmesi 
suretiyle ve ortaya çıkması muhtemel olumsuz so-
nuçların önlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Daha 
önce Kurumumuz, ETKB ve TETAŞ eliyle gerçeğe 
yaklaştırılan tahminler, A katsayısı ile şirketler tara-
fından daha iyi tahminler yapılması neticesinde daha 
sağlıklı ve gerçekçi hale getirilecektir. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (Kurum) 
kurulması ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanu-
nu’nun yürürlüğe girmesiyle başlayan süreçte, 4628 
sayılı Kanun’un yerine gelen 14/03/2013 tarihli ve 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) ile 
yepyeni bir yola girdik. Burada yer alan en temel dü-
zenlemelerden biri olarak lisanssız üretim faaliyetle-
rinin düzenlenmesini görmekteyim.

Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf 
tutulan faaliyetler yer almaktadır.YEK Kanunu’nun 
“Muafiyetli üretim” başlıklı 6/A maddesinin ikin-
ci fıkrası ile de bu tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası 
elektriğin 10 yıl süre ile YEK Kanunu’na ekli 1 sayılı 
cetvelde yer alan fiyatlardan yararlanacağı hüküm al-
tına alındı. 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi-
ne İlişkin Yönetmelik’in (Yönetmelik) 5 inci madde-
sinin birinci fıkrasında sıralanan ve lisanssız üretim 
faaliyeti gösteren tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası 
elektriğin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Des-
teklenmesi Mekanizması’nda (YEKDEM) nasıl de-
ğerlendirileceğine ilişkin özet durumu Tablo-1’de ele 
aldım.

Lisanssız Elektrik Üretimi: Güncel 
Konular Üzerinden Genel Değerlendirme

10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Kanun 

(YEK Kanunu) 18 Mayıs 2005 tarihinde 

Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. YEK Kanunu ile 18 Mayıs 

2005 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine 

kadar işletmeye geçecek yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı elektrik 

üretim tesislerinde üretilen elektriğin 

YEK Kanunu’nun Ek-1 sayılı cetvelinde 

yer alan fiyatlardan 10 yıl süre ile satın 

alınacağı kanunen güvence altına 

alındı. Söz konusu alım garantisi 

Bakanlar Kurulu’nun 18/11/2013 tarihli 

ve 2013/5625 sayılı Kararnamesi ile de 

31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. 

Serkan AKTAŞ / EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı
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Tablo-1: Lisanssız üretim faaliyetlerinde ihtiyaç fazlası enerjinin tespitine ilişkin özet durum

5. Madde 
Fıkra No Üretim Tesisi Tipi Kurulu 

Güç Sınırı
Bağlantı 
Tipi İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesi

a İmdat grupları Yok İzole -

b İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis 
etmeden izole çalışan üretim tesisleri Yok İzole -

c

Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü 
maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri

1 MW Dağıtım
5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel ilgili kaynak 
fiyatlarından görevli tedarik şirketi aracılığıyla 
YEKDEM kapsamında 10 yıl değerlendirilir.

ç

Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım 
sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi 
aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri

Yok
İletim 
veya 

Dağıtım

Sisteme enerji vermemesi esastır. Verilmesi ha-
linde herhangi bir bedel ödenmeksizin YEKDEM 
kapsamında değerlendirilir.

d Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağla-
yan kategorideki kojenerasyon tesisleri Yok

İletim 
veya 

dağıtım

Sisteme enerji vermemesi esastır. Verilmesi ha-
linde herhangi bir bedel ödenmeksizin YEKDEM 
kapsamında değerlendirilir.

e Mikrokojenerasyon tesisi 100 kW Dağıtım
5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel en düşük 
fiyattan görevli tedarik şirketi tarafından satın 
alınır.

f

Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi 
çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan 
üretim tesislerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı 
üretim yapan tesisler

Yok Dağıtım
5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel ilgili kaynak 
fiyatlarından görevli tedarik şirketi aracılığıyla 
YEKDEM kapsamında 10 yıl değerlendirilir.

f

Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi 
çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan 
üretim tesislerinden yenilenebilir kaynaklar dışında 
kaynaklara dayalı üretim yapan tesisler

Yok Dağıtım
5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel en düşük 
fiyattan görevli tedarik şirketi tarafından satın 
alınır.

g

Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya 
dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, 
belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile 
atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın olması 
ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan 
üretim tesisi.

Yok Dağıtım
5346 sayılı Kanun eki I sayılı Cetvel ilgili kaynak 
fiyatlarından görevli tedarik şirketi aracılığıyla 
YEKDEM kapsamında 10 yıl değerlendirilir.

Ülkemizde lisanssız üretim denildiğinde akla 
ilk gelen, kurulu gücü 1 MW’a kadar olan tesisler-
de üretilen elektrik ve buradan elde edilen gelirdir. 
Gerçekten de şu ana kadar lisanssız üretim konusun-
da yapılan başvurular ve geçici kabulü tamamlanan 
tesislere bakıldığında çok büyük bir kısmının kurulu 
gücü azami 1 MW olan ve sisteme bağlantılı bir şe-
kilde ihtiyaç fazlası kısmını şebekeye satan santralle-
rin oluşturduğu görülmektedir. 

Lisanssız üretim faaliyetleri Yönetmelik ve Elekt-
rik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) 
hükümlerine göre yürütülmektedir. 

02/11/2013 tarihinde eş zamanlı olarak yürürlüğe 
giren Yönetmelik ve Tebliğ’de piyasanın beklentileri, 
Kurumumuzun gördüğü bir takım sıkıntılar ve geli-
şen süreçle birlikte 23/03/2016 ve 22/10/2016 tarihli 
değişiklikler yapıldı ve mevzuat bugünkü halini aldı. 
Yönetmelik ve Tebliğ’in ana hatlarıyla neler içerdi-
ğine ve lisanssız üretime ilişkin süreçlere bakmadan 
önce lisanssız üretime ilişkin birtakım rakamlardan 
bahsetmek sektörün ne kadar büyüdüğünü anlatmak 
açısından faydalı olacaktır. 

2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle mevzuat kap-
samında geçici kabulü tamamlanarak işletmeye ge-
çen lisanssız santrallerin kurulu gücü 917,6 MW bü-
yüklüğüne ulaşmıştır.1 2014 yılının son çeyreğinde 
yaklaşık 50 MW olan bu güç her geçen gün büyük 
bir hızla artmaktadır. Lisanssız güneş enerji santral-
lerinin (GES) 2017 yılı Mart ayı sonu itibariyle işlet-
medeki gücü ise 1.041,2 MW olup, 2017 yılı sonuna 
kadar bu rakamın 2.000 MW’ı aşmasını beklenmek-
teyim.

Yapılan başvurular, onaylanan projeler ve geçi-
ci kabulü tamamlanarak işletmeye geçen lisanssız 
elektrik üretimi tesisleri incelendiğinde GES’lerin 
yaklaşık %90’lık bir payı bulunmaktadır. Burada 1 
MW ile sınırlanan kurulu güç değeri rüzgar enerji 
santralleri (RES) için çok ekonomik değildir. Jeoter-
mal santraller açısından yüksek yatırım maliyetleri 
nedeniyle daha büyük çaplı ve lisanslı projeler ter-
cih edilmektedir. Ayrıca biyokütle kaynak türünde 
yatırımcılarca lisanslı projelere yoğun ilgi gösteril-
mektedir. Hidroelektrik üretim tesislerinde ise diğer 
mevzuatlardan kaynaklanan izin ve işlemler güneş 
enerjisinin bu denli arayı açmasına neden olmuştur. 
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Dolayısı ile bu yazıda sektörün daha çok ilgi göster-
diği öncelikle GES ve onu takip eden RES başvurula-
rına ilişkin sürece daha çok değinmeye çalıştım.

Konumuz hakkında detaylı açıklamalara geçme-
den önce lisanssız üretim mevzuatı kapsamında yapı-
lan bir başvurunun tesisin işletmeye geçmesiyle son 
bulan sürecine ilişkin özet bir bilgi verilmesinde fay-
da görmekteyim. Öncelikle lisanssız üretim tesisinin 
mutlaka en az bir tüketim noktasıyla ilişkilendirilme-
si gerekmektedir. Lisanslı GES ve RES’lere ilişkin 
başvurularda kapasitelere ilişkin yarışma usulü uygu-
lanmakta iken lisanssız mevzuatı kapsamında böyle 
bir yarışmanın varlığından söz edemeyiz. Buna ek 
olarak, lisanslı projelerde yer alan önlisans ve lisans 
kavramlarının lisanssız üretimde karşılığının Bağ-
lantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu (Çağrı Mektubu) 
ve Bağlantı Anlaşması olduğunu söyleyebilirim. Li-
sans başvuruları ancak tüzel kişilerce yapılabilirken 
lisanssız üretim başvuruları gerçek-tüzel kişi ayrımı 
olmaksızın herkesçe yapılabilmektedir. Tesislerin iş-
letme sonrası süreci içinse lisanslı tesisler açısından 
YEKDEM’den yararlanma tarihleri başvuruda bulu-
nan tüzel kişiler açısından her yıl 1 Ocak-31 Aralık 
tarihleri arasını kapsamaktadır.  Lisanssız üretimde 
ise tesis işletmeye geçtiği tarihten itibaren görevli te-
darik şirketleri üzerinden YEKDEM katılımcısı olun-
makta ve 10 yıl boyunca YEK Kanunu’na Ek-1 sayılı 
cetvelde yer alan fiyatlardan yararlanılmaktadır.

Lisanssız elektrik üretiminin en temel unsuru trafo 
kapasitelere ilişkin olarak, Kanun’un 14 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kurulacak 
tesislere ilişkin tahsis edilecek RES ve GES kapasite-
leri TEİAŞ tarafından belirlenmektedir. Bu kapasite-
ler  her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık ayında TEİAŞ’ın 
internet sayfasından yayınlanmaktadır. Tahsis edilen 
yeni kapasitelere ilişkin başvurular başvuru ilan tari-
hinden itibaren üç ay sonra ilgili şebeke işletmecilerin-
ce alınmaktadır. İlgili şebeke işletmecisi görevli dağı-
tım şirketi ya da dağıtım lisansı sahibi organize sanayi 
bölgesi (OSB) olabilmektedir. Ayrıca ilanı gerçekleşti-
rilen trafo merkezlerinde herhangi bir nedenle kapasite 
ortaya çıkması durumunda bu kapasiteler her ay ilgili 
şebeke işletmecilerince derlenerek TEİAŞ’a iletilmek-
tedir. TEİAŞ bu kapasitelerden uygun gördüğü kada-
rını her ay internet sayfasında yayınlamakla yükümlü 
iken, bu kapasitelere ilişkin başvurular ilan tarihinden 
üç ay sonra ilgili şebeke işletmecilerince alınmaktadır. 
Ayrıca her bir trafo merkezi (TM) bazındaki kapasite-
lere ilişkin bilgilere ilgili şebeke işletmecilerinin inter-
net sayfasında da yer verilmektedir.

Başvuru sürecinde ise, içerisinde bulunulan aya 
ait başvurular bir sonraki ayın ilk yirmi günü içerisin-
de evrak yönünden TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke 

işletmecisinden oluşan komisyon marifetiyle değer-
lendirilmektedir. İlgili şebeke işletmecisince eksiklik 
olduğu tespit edilen başvurulara üç iş günü içerisinde 
eksiklik bildiriminde bulunulur ve bu eksikliklerin on 
iş günü içerisinde giderilmesi istenir. Eksiklik bildiri-
minde bulunulan ve eksiklikleri tamamlanan başvuru-
lara ilişkin evrak değerlendirmesi içinde bulunulan ay 
itibariyle yapılan başvurularla beraber değerlendiril-
mektedir. Lisanssız kapasitelerin sınırlı olduğu ve baş-
vuru sahipleri arasında bir yarışma olduğu düşünülür-
se başvuruların eksiksiz olarak yapılması son derece 
önemlidir. Bu süreçte pek çok başvuru sahibi, evrak 
eksikliği/yetersizliği sebebiyle kazanabileceği lisans-
sız kapasitesinden mahrum kalmıştır. Evrak yönünden 
yapılan değerlendirmelerin ardından, takip eden ayın 
ilk yirmi günü içerisinde yukarıda bahsi geçen komis-
yon marifetiyle başvurular teknik yönden değerlendi-
rilmektedir. Teknik yönden olumlu bulunan RES ve 
GES başvurular  Teknik Değerlendirme Raporu ha-
zırlanması için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü-
ğü’ne iletilmektedir. RES başvurularında Teknik De-
ğerlendirme Raporu uygun bulunan tesisler açısından 
bir sonraki adım ilgili kuruma başvuruda bulunularak 
Teknik Etkileşim Analizi’nin yapılmasıdır.

Başvurularında herhangi bir eksiklik bulunmayan 
ve ilgili kurumlarca değerlendirmesi olumlu sonuç-
lanan başvurulara ilgili şebeke işletmecisince Çağrı 
Mektubu düzenlenir. Çağrı Mektubu düzenlenme-
sinin ardından Bağlantı Anlaşmasına başvurusun-
da bulunulması için 180 (YüzSeksen) günlük süre 
başlamaktadır. Başvuru sahipleri bu sürenin ilk 90 
(Doksan) günü içerisinde Bakanlık ve/veya Bakan-
lığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilere proje 
onayı için başvuruda bulunmak zorundadır. Bu yetki 
Bakanlık tarafından bugüne kadar TEDAŞ’a veril-
miştir ve bu yetkilendirme her sene yenilenerek de-
vam etmektedir. Bu süre içerisinde yükümlülüklerini 
yerine getiremeyerek süre uzatımı talebinde bulunan 
kişilere ilgili şebeke işletmecisi tarafından 180 gün 
ilave süre verilmektedir. İlgili şebeke işletmecisi ise 
eksiksiz olarak Bağlantı Anlaşması için başvuruda 
bulunanlar ile otuz gün içerisinde Bağlantı Anlaşma-
sı imzalamakla yükümlüdür. Daha anlaşılır olması 
açısından süreci Tablo-2’de özetlemeye çalıştım.

Tablo-2: Lisanssız üretim başvuru süreci

yayınlamakla yükümlü iken, bu kapasitelere ilişkin başvurular ilan tarihinden üç ay sonra ilgili şebeke 
işletmecilerince alınmaktadır. Ayrıca her bir trafo merkezi (TM) bazındaki kapasitelere ilişkin 
bilgilere ilgili şebeke işletmecilerinin internet sayfasında da yer verilmektedir. 
 

Başvuru sürecinde ise, içerisinde bulunulan aya ait başvurular bir sonraki ayın ilk yirmi günü 
içerisinde evrak yönünden TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinden oluşan komisyon 
marifetiyle değerlendirilmektedir. İlgili şebeke işletmecisince eksiklik olduğu tespit edilen başvurulara 
üç iş günü içerisinde eksiklik bildiriminde bulunulur ve bu eksikliklerin on iş günü içerisinde 
giderilmesi istenir. Eksiklik bildiriminde bulunulan ve eksiklikleri tamamlanan başvurulara ilişkin 
evrak değerlendirmesi içinde bulunulan ay itibariyle yapılan başvurularla beraber 
değerlendirilmektedir. Lisanssız kapasitelerin sınırlı olduğu ve başvuru sahipleri arasında bir yarışma 
olduğu düşünülürse başvuruların eksiksiz olarak yapılması son derece önemlidir. Bu süreçte pek çok 
başvuru sahibi, evrak eksikliği/yetersizliği sebebiyle kazanabileceği lisanssız kapasitesinden mahrum 
kalmıştır. Evrak yönünden yapılan değerlendirmelerin ardından, takip eden ayın ilk yirmi günü 
içerisinde yukarıda bahsi geçen komisyon marifetiyle başvurular teknik yönden değerlendirilmektedir. 
Teknik yönden olumlu bulunan RES ve GES başvurular  Teknik Değerlendirme Raporu hazırlanması 
için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne iletilmektedir. RES başvurularında Teknik 
Değerlendirme Raporu uygun bulunan tesisler açısından bir sonraki adım ilgili kuruma başvuruda 
bulunularak Teknik Etkileşim Analizi’nin yapılmasıdır. 
 
 Başvurularında herhangi bir eksiklik bulunmayan ve ilgili kurumlarca değerlendirmesi olumlu 
sonuçlanan başvurulara ilgili şebeke işletmecisince Çağrı Mektubu düzenlenir. Çağrı Mektubu 
düzenlenmesinin ardından Bağlantı Anlaşmasına başvurusunda bulunulması için 180 (YüzSeksen) 
günlük süre başlamaktadır. Başvuru sahipleri bu sürenin ilk 90 (Doksan) günü içerisinde Bakanlık 
ve/veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilere proje onayı için başvuruda bulunmak 
zorundadır. Bu yetki Bakanlık tarafından bugüne kadar TEDAŞ’a verilmiştir ve bu yetkilendirme her 
sene yenilenerek devam etmektedir. Bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getiremeyerek süre 
uzatımı talebinde bulunan kişilere ilgili şebeke işletmecisi tarafından 180 gün ilave süre verilmektedir. 
İlgili şebeke işletmecisi ise eksiksiz olarak Bağlantı Anlaşması için başvuruda bulunanlar ile otuz gün 
içerisinde Bağlantı Anlaşması imzalamakla yükümlüdür. Daha anlaşılır olması açısından süreci Tablo-
2’de özetlemeye çalıştım. 
 

Tablo-2: Lisanssız üretim başvuru süreci 

 

 Bağlantı Anlaşması’ndan itibaren, belirlenen süreler içerisinde tesisi tamamlayamayan kişiler 
ilgili şebeke işletmecisine ilgili bilgi ve belgeler ile süre uzatım taleplerini Bağlantı Anlaşması’nda yer 
alan süre içerisinde sunabilmektedir. Bu talepler ilgili şebeke işletmecisi tarafından kendi 
mütalaalarıyla beraber Kurumumuza iletilir. Süre uzatım talepleri Elektrik Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca hazırlanan müzekkereler çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca 
değerlendirilmektedir. 
 
 Tesisin işletmeye geçmesi ile birlikte üretiminin YEKDEM kapsamında değerlendirileceği ve 
tesisin mutlaka en az bir tüketim tesisiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini daha önce belirtlmiştim. 
Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus olarak, tüketim noktasının üretim noktası ile aynı yerde 
olabileceği gibi aynı dağıtım bölgesi ya da OSB içerisinde başka bir nokta da olabilir. Üretim ve 
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Bağlantı Anlaşması’ndan itibaren, belirlenen sü-
reler içerisinde tesisi tamamlayamayan kişiler ilgili 
şebeke işletmecisine ilgili bilgi ve belgeler ile süre 
uzatım taleplerini Bağlantı Anlaşması’nda yer alan 
süre içerisinde sunabilmektedir. Bu talepler ilgili 
şebeke işletmecisi tarafından kendi mütalaalarıyla 
beraber Kurumumuza iletilir. Süre uzatım talepleri 
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 
müzekkereler çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurulu’nca değerlendirilmektedir.

Tesisin işletmeye geçmesi ile birlikte üretiminin 
YEKDEM kapsamında değerlendirileceği ve tesisin 
mutlaka en az bir tüketim tesisiyle ilişkilendirilmesi 
gerektiğini daha önce belirtlmiştim. Burada belirtil-
mesi gereken bir diğer husus olarak, tüketim nokta-
sının üretim noktası ile aynı yerde olabileceği gibi 
aynı dağıtım bölgesi ya da OSB içerisinde başka bir 
nokta da olabilir. Üretim ve tüketim tesisinden alınan 
veriler saatlik bazda değerlendirilerek mahsuplaştır-
ma yapılır. Mahsuplaştırılan saatlere ilişkin değerler 
günlük bazda toplanarak üretimin fazla olduğu saat-
lere ilişkin değerler toplanır ve günlük döviz kuru ile 
çarpılarak üretici açısından gelir kalemini oluşturur. 
Tüketimin fazla olduğu saatler ise tüketim tarifesi ya 
da ikili anlaşma fiyatı üzerinden hesaplanarak gider 
kalemini oluşturur. Mahsuplaştırmaya ilişkin örnek 
Tablo-3’te yer almaktadır. Burada örnek olması açı-
sından ayın ilk iki gününde gece yarısından 13:00’a 
kadar olan süre için veriş-çekiş üzerinden mahsup-
laştırmayı yaptım. 

Tablo-3: Lisanssız üretim örnek mahsuplaştırma

uygun görmekteyim. Zira son zamanlarda cevapla-
dığımız birçok telefon bu hususlara yoğunlaşmakta. 

23/03/2016 öncesinde tesislerin ancak geçici ka-
bullerinin tamamlanmasından sonra devredilebilece-
ğine ilişkin hüküm Yönetmelik’te yer alırken, daha 
sonra pay devirlerinin de geçici kabulden sonra yapı-
labileceğine ilişkin hüküm Yönetmeliğe eklenmiştir. 
Bu değişikliğin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetme-
liğine getirilen önlisans zorunluluğu ile aynı doğ-
rultuda mevzuata derç edildiği söylenebilir. Geçici 
kabul tamamlanmadan önce Yönetmelik’te yer alan 
istisnalar dışında Çağrı Mektubu sahibi kişinin değiş-
memesi gerekmektedir. Aksi takdirde Geçici Kabul 
tamamlanarak işletmeye geçilse dahi Bağlantı Anlaş-
ması iptal edilerek kazanılmış haklar kaybedilir.

TEİAŞ tarafından ilan edilen kapasiteler hari-
cinde, her bir TM’de ayrıca 5 MW’lık ek kapasite 
tanımlanmıştır. Bu kapasite için başvuruda bulunabi-
lecek kişiler ise Yönetmelik’in 7 nci maddesinin ye-
dinci ve sekizinci fıkralarında tanımlanmıştır. Buna 
göre, yedinci fıkrada tanımlanan kişilerce yapılacak 
başvurularda ön koşulları arasında kamu kurum ve 
kuruluşlarınca sağlanan hibe ve krediler yer almak-
tadır. Sekizinci fıkrada yer alan tesisler için böyle 
bir önkoşul bulunmamaktadır. Bu kapasitelere çatı 
uygulamaları hariç 1 MW ile sınırlı olmak kaydıyla, 
başvuru sahibi tüzel kişilerin tüketim açısından bağ-
lantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar başvuru 
yapılabilecektir. Ayrıca üretim tesisinin bağlantı şe-
bekesine olan uzaklığı da belirli limitlerle sınırlan-
dırılmıştır.

22/10/2016 tarihinde yapılan değişiklikler ile 10 
kW’a kadar ve üretim tesisi ile tüketim tesisi aynı 
ölçüm noktasında yer alan başvurular TEİAŞ tara-
fından belirlenen kapasitelerden ayrıştırılmıştır. Bu 
değişiklik, öz tüketim modeli ile tüketim tesisinin 
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar olan 
başvuruların özendirilmesini amaçlayan, bilinen ismi 
ile “çatı uygulamalarını” teşvik eden bir düzenleme-
dir. Bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul 
ve esasların belirlenmesi hakkında çalışmalar ise ni-
hayete ermek üzeredir. Bu fıkra kapsamındaki başvu-
rular ile ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yü-
kümlülüklerin de sadeleştirilmesi için ilgili İdarelerle 
görüşmeleri sürdürmekteyiz. Söz konusu süreçlerin 
tamamlanmasının ardından, bu mevzuat değişikliği 
tüm tüketicilerce sahiplenilirse en geç 2019 yılı so-
nunda çatılarımızda güneş açacağını düşünüyorum.

1 Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı İşletme Faaliyetleri Raporları, Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş., http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx, 
(ET:25/04/2017)

tüketim tesisinden alınan veriler saatlik bazda değerlendirilerek mahsuplaştırma yapılır. 
Mahsuplaştırılan saatlere ilişkin değerler günlük bazda toplanarak üretimin fazla olduğu saatlere 
ilişkin değerler toplanır ve günlük döviz kuru ile çarpılarak üretici açısından gelir kalemini oluşturur. 
Tüketimin fazla olduğu saatler ise tüketim tarifesi ya da ikili anlaşma fiyatı üzerinden hesaplanarak 
gider kalemini oluşturur. Mahsuplaştırmaya ilişkin örnek Tablo-3’te yer almaktadır. Burada örnek 
olması açısından ayın ilk iki gününde gece yarısından 13:00’a kadar olan süre için veriş-çekiş 
üzerinden mahsuplaştırmayı yaptım.  
 

Tablo-3: Lisanssız üretim örnek mahsuplaştırma 

 

 Yazının son bölümünün ise şu an piyasanın en yoğun ilgilendiği konulardan olan tesis/proje 
devrine ilişkin hususlar, her bir TM’de tahsisi gerçekleştirilen 5 MW kapasite ve çatı uygulamalarına 
ayrılmasını uygun görmekteyim. Zira son zamanlarda cevapladığımız birçok telefon bu hususlara 
yoğunlaşmakta.  
 
 23/03/2016 öncesinde tesislerin ancak geçici kabullerinin tamamlanmasından sonra 
devredilebileceğine ilişkin hüküm Yönetmelik’te yer alırken, daha sonra pay devirlerinin de geçici 
kabulden sonra yapılabileceğine ilişkin hüküm Yönetmeliğe eklenmiştir. Bu değişikliğin, Elektrik 
Piyasası Lisans Yönetmeliğine getirilen önlisans zorunluluğu ile aynı doğrultuda mevzuata derç 
edildiği söylenebilir. Geçici kabul tamamlanmadan önce Yönetmelik’te yer alan istisnalar dışında 
Çağrı Mektubu sahibi kişinin değişmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde Geçici Kabul tamamlanarak 
işletmeye geçilse dahi Bağlantı Anlaşması iptal edilerek kazanılmış haklar kaybedilir. 
 
 TEİAŞ tarafından ilan edilen kapasiteler haricinde, her bir TM’de ayrıca 5 MW’lık ek kapasite 
tanımlanmıştır. Bu kapasite için başvuruda bulunabilecek kişiler ise Yönetmelik’in 7 nci maddesinin 
yedinci ve sekizinci fıkralarında tanımlanmıştır. Buna göre, yedinci fıkrada tanımlanan kişilerce 
yapılacak başvurularda ön koşulları arasında kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan hibe ve krediler 
yer almaktadır. Sekizinci fıkrada yer alan tesisler için böyle bir önkoşul bulunmamaktadır. Bu 
kapasitelere çatı uygulamaları hariç 1 MW ile sınırlı olmak kaydıyla, başvuru sahibi tüzel kişilerin 
tüketim açısından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar başvuru yapılabilecektir. Ayrıca 
üretim tesisinin bağlantı şebekesine olan uzaklığı da belirli limitlerle sınırlandırılmıştır. 
 
 22/10/2016 tarihinde yapılan değişiklikler ile 10 kW’a kadar ve üretim tesisi ile tüketim tesisi 
aynı ölçüm noktasında yer alan başvurular TEİAŞ tarafından belirlenen kapasitelerden ayrıştırılmıştır. 
Bu değişiklik, öz tüketim modeli ile tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar 
olan başvuruların özendirilmesini amaçlayan, bilinen ismi ile “çatı uygulamalarını” teşvik eden bir 
düzenlemedir. Bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında 
çalışmalar ise nihayete ermek üzeredir. Bu fıkra kapsamındaki başvurular ile ilgili diğer 

Yazının son bölümünün ise şu an piyasanın en 
yoğun ilgilendiği konulardan olan tesis/proje devrine 
ilişkin hususlar, her bir TM’de tahsisi gerçekleştirilen 
5 MW kapasite ve çatı uygulamalarına ayrılmasını 



Makale
Uzman Gözüyle Enerji

Kuruma son dönemlerde yoğun biçimde ula-
şan ihbar ve şikâyetler çerçevesinde yapılan 
incelemeler ile doğal gaz piyasasında fiilen 

devam eden bir uygulama olduğu ve yürürlükte bulu-
nan mevzuat hükümlerine aykırı olarak sahada uygu-
lanmaya devam edildiği tespit edilen bir konu geçen 
haftalarda Kurum gündemini meşgul etti. Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu’nun (Kurum) gündemini 
meşgul etmekte; “doğal gaz sayaç bağlantı aparat-
larının temini” ve “doğal gaz sayaçlarının montajı”. 

(Körüklü bir sayaca ilişkin bağlantı elemanları ve 
bağlantı detayı Şekil-1’de gösterilmiştir.) 

Burak TURGUT  / EPDK / Enerji Uzmanı

Doğal Gaz Sayaçlarının Montajı ve 
Sayaç Bağlantı Aparatlarının Temini

hakkında bilgi vermenin yerinde olacağını düşünü-
yorum. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hiz-
metleri Yönetmeliği’nin (Yönetmelik);

- 4 üncü maddesinde, “…Abone bağlantı bedeli: 
Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına 
bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kont-
rol ve onay harcamalarının abone başına düşen pa-
yını ifade eden sabit bedeli,…ifade eder.” hükmü ile, 

- 40 ıncı maddesinde, “Sayaçlar, dağıtım şirketi-
nin mülkiyetinde olup abone bağlantı bedeli dışında 
hiçbir bedel alınmadan dağıtım şirketince temin edi-
lerek sisteme dahil edilir. Sayaçların ayar ve muaye-
nesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri 
çerçevesinde yapılır. Sayaçların takılması, sökülme-
si, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem, 
dağıtım şirketince gerçekleştirilir. Müşteri, sayaca 
hiçbir şekilde müdahale edemez. Sayaçlara dışarıdan 
yapılan müdahale sonucu oluşacak zarar ve ziyan 
müşteri tarafından karşılanır...” hükmü yer almakta.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafın-
dan alınan 26/12/2016 tarihli ve 6807 sayılı Kararda, 
“Madde 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 1) Abone 
bağlantı bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına 
bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol 
ve onay harcamaları ile sayaç, sayaç bağlantı malze-
meleri ve sayaç montaj bedelleri toplamının abone 
başına düşen payını ifade eden sabit bedeli, ifade eder. 
Madde 5- (1) Dağıtım şirketi, aboneler için Kurul tara-
fından belirlenen abone bağlantı bedelini uygular. Abo-
ne bağlantı bedeli BBS üzerinden hesaplanır. (2) Abone 
bağlantı bedeline; sayaç ve sayaç bağlantı ekipmanla-
rına ilişkin malzeme bedelleri ile sayaç montaj bedeli 

Körüklü Sayaç 
montaj detayı

1 Doğal Gaz Vanası

2 Sayaç Fleksi

3 Doğal Gaz Sayacı

4 Sayaç Çıkış Raporu

5 Manşon

6 Test Nipelli Dirsek

7 Doğal Gaz 
Kelepçesi

8 Doğal Gaz Borusu

Şekil 1: Körüklü sayaç bağlantı detayı (TS 
7363-Şekil 9)

Konunun ayrıntılarına girmeden önce yürürlük-
te bulunan mevzuat hükümlerinin neler olduğu ve 
bu hükümlerle nasıl bir piyasa düzeni amaçlandığı 
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dahildir. (3) Dağıtım şirketi tarafından ikinci fıkra kap-
samında ön ödemeli sayaç tesis edilmesi durumunda, 
aboneden abone bağlantı bedeli haricinde ilave bedel 
alınamaz. Ancak abone tarafından ön ödemeli sayaç ta-
lep edilmesi ve talebin dağıtım şirketi tarafından uygun 
görülmesi halinde, abone bağlantı bedeline ilave olarak 
11 inci madde kapsamında belirlenen bedel uygulanır. 
(4) Merkezi sistem aboneliklerinde, BBS üzerinden he-
saplanan abone bağlantı bedeline sayaç ve sayaç bağ-
lantı ekipmanlarına ilişkin malzeme bedelleri ile sayaç 
montaj bedeli dahil olup merkezi amaçlı gaz kullanımı 
için montajı yapılacak sayaçlarla ilgili herhangi bir be-
del alınamaz.” hükmüne yer verilmiş.

Aynı şekilde, 2012-2016 yıllarını kapsayan dönem 
boyunca uygulanmak üzere, doğal gaz piyasası ile 
ilgili bağlantı tarifeleri ve iç tesisat proje onay, kont-
rolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri bedelleri ile 
bu bedellerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar 
hakkında alınan 28/12/2011 tarih ve 3603 sayılı Kurul 
Kararının 1 inci maddesinde “(1) Şehir içi doğal gaz 
dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı doğal 
gaz kullanan abonelere uyguladığı; Abone bağlantı 
bedeli: Sayaç dahil, dağıtım şebekesinin abone iç tesi-
satına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, 
kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen 
payını ifade eden sabit bedeldir. (2) Abone bağlantı 
bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj 
bedelleri dahildir.” hükmüne yer verilmiş.

Mevcut mevzuat hükümleri ile;

i) Bağlantı anlaşması imzalayan mülk sahiplerinin 
dağıtım şirketine abone bağlantı bedelini öde-
meleri sonrası servis hatlarının tamamlanması,

ii) Servis hatlarının tamamlanmasının ardından iç 
tesisatların ilgili doğal gaz dağıtım şirketinin 
denetimi altında çalışan sertifikalı iç tesisat fir-
malarınca yapılması,

iii) İç tesisatların tamamlanmasının akabinde im-
zalayacakları abone sözleşmeleri kapsamında 
gerekli güvence bedelini ilgili dağıtım şirketi-
ne ödemeleri, 

iv) Abonelik işlemlerinin (sayaç bağlantısı, gaz 
açma v.b.) mevzuatta belirtilen süre içerisin-
de tamamlanarak abonelere doğal gaz arzının 
başlanması,

aşamalarında oluşacak maliyetlerin kimler tara-
fından karşılanacağı hususları düzenlenmiş.

Konuya ilişkin Yönetmelik ve İç Tesisat Yönet-
meliğinin ilgili maddeleri ile yapılan düzenlemelerin 
temel hareket noktasının, iç tesisat maliyetlerinin gaz 
kullanıcıları tarafından karşılanması, bununla birlik-
te abonelerin tüketim miktarını ölçecek doğal gaz 

sayaçlarının ilgili dağıtım şirketi tarafından temin 
edilmesi ve bu sayaçların montajlarının yine ilgili da-
ğıtım şirketi tarafından yapılması, bu aşamalarda da 
tüketiciden ayrıca bir ücret talep edilmemesi, dağıtım 
şirketine yansıyacak tüm maliyetlerin abone bağlantı 
bedelinden karşılanması olduğu görülüyor.

Hal böyle iken sahada devam ettiği tespit edilen 
fiili uygulama maalesef mevcut mevzuat hükümle-
riyle çelişiyor. Fiilen devam eden uygulama şu şekil-
de gerçekleşebiliyor;

i)  Abonenin servis hattının tamamlanmasının ar-
dından aboneler sertifikalı iç tesisat firmaları 
ile tesisatın yapımı için sözleşme imzalıyorlar,

ii)  Bu sözleşmenin ardından iç tesisat firmaları 
hazırladıkları projeleri onay için ilgili dağıtım 
şirketine sunuyorlar, 

iii)  Proje onayının alınmasının ardından veya pro-
jenin onaya sunulması aşamasında iç tesisat 
firmaları tarafından ilgili dağıtım şirketine su-
nulmak üzere kullanıcıdan abonelik sözleşme-
sini imzalamasını ve güvence bedelini ödeme-
sini talep ediliyor, 

iv)  Tesisatın imalatının tamamlanması ile birlik-
te test ve kontroller ilgili dağıtım şirketi veya 
onun yetkilendirdiği kontrol şirketi tarafından 
yapılıyor, 

v)  Test ve kontrollerde bir sorun ile karşılaşıl-
maması durumunda abonelik sözleşmesi ilgili 
dağıtım şirketi tarafından da imzalanıyor, gaz 
açma işlemi hızlı biçimde gerçekleştiriliyor,

vi)  Bu aşamalardan geçilirken doğal gaz sayacının 
ya aboneye doğrudan verilerek iç tesisat firma-
sına taktırılmasının sağlanıyor, ya da abone ve 
ilgili iç tesisat firması abone merkezine çağrı-
larak abonenin imzası karşılığı doğal gaz saya-
cı abonenin işlemlerini yapan sertifikalı firma-
ya veriliyor,

vii)  Sayacın test ve kontrollerinin yapılması aşa-
masında, zaman kazanılması maksadıyla, sa-
yaç montajı işleminin ilgili sertifikalı firmalar 
tarafından yapılıyor. Bu aşamada kullanılması 
gereken sayaç bağlantı aparatları (sayaç kon-
solu, sayaç rakoru, sayaç fleksi v.b.) ilgili ser-
tifikalı firmalar tarafından temin edilerek sa-
yaçların montaj işlemleri iç tesisat firmasınca 
tamamlanıyor, 

viii) Dağıtım şirketi veya yetkilendirdiği kontrol 
şirketince teste gelinen tesisatta sayaç monta-
jı işlemlerinin tamamlanmış olması sebebiyle 
hızlı biçimde test ve kontroller yapılabiliyor. 

Yukarıda izah edilen fiili uygulama ile mevcut 
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mevzuat hükümleri, sayaç bağlantı aparatlarının te-
mini ve sayaç montaj işlemlerinin yapılması aşama-
sında ters düşüyor. Fiili uygulamada sayaç bağlantı 
aparatları iç tesisat firmalarınca temin ediliyor. Sa-
yaç montajları da çoğunlukla ilgili iç tesisat firmala-
rınca yapılıyor. İç tesisat firmaları da bu maliyetleri 
çoğunlukla kullanıcılar ile yapmış oldukları iç tesisat 
sözleşmeleri kanalıyla abonelere aktarıyorlar. 

Sayaç bağlantı aparatları ve sayaç montaj işlem-
lerine ilişkin maliyetin abone bağlantı bedeli kapsa-
mında abonelerden alınan ücret ile karşılandığı düşü-
nülecek olursa aboneler hem abone bağlantı bedeli 
içinde hem de iç tesisat işlemleri sırasında söz ko-
nusu bedeli iki defa ödemiş oluyorlar. Bu fiili uygu-
lamadan en kazançlı çıkan hiç şüphesiz ilgili dağıtım 
şirketleri. Abone bağlantı bedeli içerisinde bedelini 
almış oldukları bir mal ve hizmetin ifası geçekleşti-
rilmiş oluyor ancak bu işlemin maliyeti kendilerince 
değil sertifikalı firmalar vasıtasıyla veya doğrudan 
abonelerce karşılanıyor. Bu işlem için ilgili dağıtım 
şirketince harcanması gereken miktar dağıtım şirke-
tinin kasasında kalıyor. Böylece, hukuki karşılığı ile 
“sebepsiz zenginleşme” durumu ortaya çıkıyor.

Durum böyle iken, yapılan tespitler doğrultusun-
da Kurum ve Kurul tarafından ne gibi işlemler ya-
pıldığı ve söz konusu aykırılığın nasıl giderilmeye 
çalışıldığı hususuna gelinecek olursa; bilindiği üzere 
4646 sayılı Kanun idari yaptırımları düzenleyen 9 
uncu maddesinde yer alan hükümler ile aykırılığın 
tespitin ardından ilgili lisans sahibinden aykırılığın 
düzeltilmesinin talep edilmesi ve düzeltme için ma-
kul bir sürenin ilgili lisans sahibine tanınması, bu 
süre içerisinde aykırılık giderilmezse ilgililer hakkın-
da idari para cezalarının uygulanması usulü düzen-

lenmiş durumda. Bu çerçevede, Kuruma yazılı olarak 
iletilmiş ihbar ve şikayetler kapsamında iki doğal gaz 
dağıtım lisansı sahibi hakkında gerekli incelemeler 
tamamlandı ve alınan Kurul Kararları ile;

i)  Abone bağlantı bedeli kapsamında sayaç bağ-
lantı aparatlarının doğrudan anılan dağıtım 
şirketlerince temin edilmesi ve anılan dağıtım 
şirketlerinin sayaç montaj ve bağlantı işlemle-
rinin bila bedel sertifika sahiplerine bırakılma-
ması hususunda ihtar edilmesine,

ii)  Sertifikalı şirketlerce gerçekleştirilmiş olan sa-
yaç montaj ve bağlantı işlemlerine ilişkin ola-
rak geriye dönük gerekli incelemenin anılan 
firmalarca yapılarak sayaç bağlantı elemanları 
temin edilmemiş ve/veya sayaç montaj hizmet 
bedeli ödenmemiş olanların tespit edilmesine, 
söz konusu bedelin ilgili abonelere ödenmesi 
suretiyle söz konusu mevzuata aykırılığın 90 
(doksan) gün içerisinde giderilmesine,

Karar verildi. 

Diğer taraftan, ilgili lisans sahiplerine alacaklıların 
tespiti sonrasında alacaklı abonelere ilişkin listeleri 60 
gün süreyle kendi internet sürelerinde ilan ederek abo-
neleri bilgilendirmeleri yükümlülüğü getirildi.

Bununla birlikte, Kuruma intikal eden benzer içe-
rikteki ihbar ve şikayetler kapsamında devam eden 
başka soruşturmalar da mevcut. Bundan sonraki sü-
reçte sorun çözümlenene kadar bu tür soruşturmala-
rın kesintisiz devam etmesi planlanmakta.

Kısaca özetlemek gerekirse, sayaç bağlantı aparat-
larının ve sayaç montaj işlemlerinin maliyetleri abo-
ne bağlantı bedeli olarak abonelerden alınan ücret      
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içerisinde karşılanmak zorunda. Bu bedelin ikinci defa 
abonelere yansıtılması durumunda ücretin iadesi için 
dağıtım şirketinin gerekli işlemleri yapması ilgili Kurul 
Kararları ile zorunlu hale getirildi. Kurul Kararlarında 
belirtilen süre içerisinde abonelere gerekli iadeleri ta-
mamlamamış olan dağıtım şirketleri 4646 sayılı Kanu-
nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari 
para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar. 

Bu noktada iade işlemlerinin nasıl gerçekleştirile-
ceği ve bu bedellerin daha sonra tarife yolu ile tekrar 
hesaplara yansıtılıp yansıtılmayacağı (yani dağıtım 
şirketlerinin varlık tabanına kaydedilip kaydedilmeye-
ceği) hususu gündeme geliyor. Sayaç üreticileri nez-
dinde yapılan bir pazar araştırması ile anılan aparatla-
rın bedellerinin Euro cinsinden belirlendiği, bu bedelin 
toplamda (konsol, fleks ve rakor) 3,5-4 Euro civarında 
olduğu görüldü. Sayaç aparatlarının bedellerinin Euro 
cinsiden belirleniyor olması nedeniyle yıllara sâri ol-
mak üzere ayrı bir işlem yapılmasına gerek olmadığı 
değerlendirildi. Nitekim uygulamanın nasıl yapılacağı 
hususu 02/03/2017 tarihli ve 6955-3 sayılı Kurul Ka-
rarı ile düzenlendi ve anılan Kurul Kararı ile;

“1) Yapılan soruşturma sonucunda sayaç bağlan-
tı aparatlarını temin etmediği gerekçesiyle hakkında 
ihtar uygulanmış olan doğal gaz dağıtım lisansı sa-
hiplerinin sayaç bağlantı aparatları için ödeyecekle-
ri bedelin 2017 yılında gerçekleştirilecek iadeler için 
(sayaç montajının hangi sene gerçekleştirildiğine ba-
kılmaksızın) 14,25-TL olarak belirlenmesine ve bu 
bedelin bundan sonraki yıllar için her yıl ilan edilen 
TÜFE oranında arttırılarak hesaplanmasına,

2) Yapılan soruşturma sonucunda sayaç montaj 
işlemlerini yapmadığı veya bila bedel ilgili sertifika 
sahiplerine yaptırdığı gerekçesiyle hakkında ihtar 
uygulanmış olan doğal gaz dağıtım lisansı sahipleri-
nin kullanıcılara iade edecekleri sayaç montaj bede-
linin her yıl ilgili Kurul Kararı ile belirlenen doğal 
gaz sayacı açma-kapama bedelinin %50’si olarak 
belirlenmesine,

3) Bu kapsamda iade edilen bedellerin tarife he-
saplamalarında dikkate alınmamasına”

Karar verildi.

Karara bağlanmış tespitler için aykırılıkların gi-
derilmesi maksadıyla ilgili Kurul Kararları ile lisans 
sahiplerine tanınmış olan süreler devam etmekte. 
6955-3 sayılı Kurul Kararı ile çerçevesi çizilen usule 
uygun olarak hesaplanan bedellerin abonelere iadesi 
işlemlerinin ilgili Kurul Kararlarında belirtilen süre-
ler içerisinde tamamlanıp tamamlanmadığı hususu 
anılan sürelerin bitiminde Kurum tarafından lisans 
sahipleri bazında ayrıca incelenecek. Bu durum, sek-
törün ilerleyen dönemde dikkatle izlemesi gereken 
bir sürecin de devam ettiğini işaret etmekte. 
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Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe 
Bağlantı ve Hizmet Bedeli 
Uygulamasına İlişkin Son Gelişmeler

Ülkemizde doğal gazın hane halk-
larınca kullanılmaya başlanması ile 
birlikte, doğal gaz dağıtım sektörün-
de müşterilerin aldıkları hizmetler ve 
bu hizmetlerin karşılığı olan bedelle-
rin tespiti de netleştirilmesi gereken 
önemli bir konu haline gelmiştir.

Serkan ŞEN
EPDK / Grup Başkanı
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1. Giriş

Ülkemizde doğal gazın hane halklarınca kulla-
nılmaya başlanması ile birlikte, doğal gaz dağıtım 
sektöründe müşterilerin aldıkları hizmetler ve bu 
hizmetlerin karşılığı olan bedellerin tespiti de net-
leştirilmesi gereken önemli bir konu haline gelmiştir. 
Doğal gaz piyasası açısından milat kabul edilen 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) öncesin-
de doğal gaz kullanılan şehirlerde yerleşik müşteriler 
tarafından alınan doğal gaz hizmeti karşılığı bedel-
ler bu şehirlerde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım 
şirketleri ile müşteriler arasında akdedilen gaz kul-
lanım sözleşmeleri kapsamında uygulanmıştır. Ka-
nun’un yürürlüğe girmesi sonrasında Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkartılan 
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği (DMHY) ile dağıtım şirketleri tarafın-
dan müşterilere verilecek hizmetler ve bu hizmetler 
karşılığında alınacak bedeller tanımlanmıştır. 2011 
yılına kadar yıllık olarak alınan Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurulu (Kurul) Kararları ile belirlenen ilgili 
bedeller, 2011 yılında çıkartılan 28/12/2011 tarihli 
ve 3603 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2016 yıllarını 
kapsayan dönem için belirlenmiş ve bu Kurul Kararı 
uyarınca yıllık olarak TÜFE ile güncellenmek sure-
tiyle dağıtım şirketlerince uygulanmıştır. 

3603 sayılı Kurul Kararının 2017 ve sonraki 
dönem için uygulama kabiliyetinin sona erecek ol-
masından hareketle EPDK tarafından Kasım 2016 
döneminde yeni bir taslak çalışma kamuoyu ile pay-
laşılmıştır. Devamında Doğal Gaz Dağıtım Sektö-
rü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve 
Esaslar (Usul ve Esaslar) 26/12/2016 tarihli ve 6807 
sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiş ve 29/12/2016 
tarihli ve 29933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir.

Bu çalışmada doğal gaz müşterileri açısından ol-
dukça önemli olan Usul ve Esaslar ile getirilen dü-
zenlemeler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmakta-
dır. Çalışmanın ilk kısmında Usul ve Esaslar’ın bir 
önceki düzenleme olan 3603 sayılı Kurul Kararı ile 
karşılaştırılması yapılarak bağlantı bedeli, güvence 
bedeli ve hizmet bedeli uygulaması hakkında bilgi 
verilecektir. Bir sonraki kısımda ise uygulanan bağ-
lantı ve hizmet bedelleri üst sınırlarına yönelik sayı-
sal veriler paylaşılacaktır.

2. Usul ve Esaslar

Usul ve Esaslar’ın EPDK tarafından daha önce-
ki yıllarda çıkarılan düzenlemeler ile öncelikle usul 
açısından ayrıştığı söylenebilir. Zira, aynı konu için 
düzenlenen 3603 sayılı Kurul Kararı 2012-2016 dö-
nemi için tesis edilmiş olup içerisinde dağıtım şirket-

lerinin uygulayacakları bedellere rakamsal olarak yer 
verilmiştir. Oysa Usul ve Esaslar dönemden bağımsız 
olarak dağıtım şirketlerince müşterilere sunulan hiz-
metler karşılığında alınacak bedellerin tanımsal ola-
rak neler olduğu ve bu bedellerin muhataplarına nasıl 
uygulanacağını içeren çerçeve bir düzenleme olarak 
yürürlüğe konmuştur. 3603 sayılı Kurul Kararı ile 
yeni düzenleme arasındaki temel farklara Tablo-1’de 
yer verilmiş olup, yazımızın bu bölümünde Usul ve 
Esaslar ile getirilen temel düzenlemeler özetlenmeye 
çalışılacaktır.

2.1. Bağlantı Bedeli

Usul ve Esaslar’da bağlantı bedeli uygulamasına 
yönelik olarak aşağıda sıralanan hususlara yer veril-
miştir:

	Bağlantı bedeli, abonelere uygulanan abone 
bağlantı bedeli ve serbest tüketicilere yönelik 
bağlantı bedeli olmak üzere iki ana başlıkta ele 
alınmıştır.

	Abone bağlantı bedeli, Kurul tarafından belir-
lenen ve dağıtım şebekesinin abone iç tesisa-
tına bağlantısı için gereken proje, işçilik, mal-
zeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç, 
sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj 
bedelleri toplamını içeren sabit bir bedeldir.
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Tablo-1: 3603 Sayılı Kurul Kararı ile Usul ve Esaslar Arasındaki Temel Farklar

3603 sayılı Kurul Kararı Usul ve Esaslar

2012-2016 yıllarını kapsayan dönem boyunca 
uygulanmak üzere alınmıştır. Dönem sınırlaması yoktur.

İlgili bedellere ilişkin tutarlar da belirlenmiştir. İlgili bedeller için tutarlar belirlenmemiş, uygulanacak bedellere 
yönelik ayrı bir Kurul Kararı alınmıştır.

Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullana-
cak abonelere yönelik düzenlemelere de yer ve-
rilmiştir.

Doğal gaz piyasasındaki serbest tüketici uygulaması ile uyumlu ola-
cak şekilde “mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abo-
ne” ayrımı kullanılmamış, sadece geçici düzenleme ile bu müşteri-
lere yönelik uygulamanın ihaleli şirketler açısından ihale özelinde 
nasıl uygulanacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

Serbest tüketicilere yönelik güvence bedeli uygu-
lamasında maksimum 2 aylık tüketim esas alın-
mıştır.

Serbest tüketicilere yönelik güvence bedeli uygulamasında, son 12 
aylık dönemdeki ardışık 2 aylık maksimum tüketim esas alınmıştır.

Abonelik aşamasında son 12 aylık tüketimi bu-
lunmayan serbest tüketicilere yönelik güvence 
bedeli uygulamasında düzeltme mekanizması 
öngörülmemiştir.

Abonelik aşamasında son 12 aylık tüketimi bulunmayan serbest tü-
keticilere yönelik güvence bedeli uygulamasında, abonelik sonra-
sındaki 12 aylık dönemdeki ardışık 2 aylık maksimum tüketim ger-
çekleşmesi üzerinden düzeltme mekanizması getirilmiştir.

Güvence bedeli tahsilatına ilişkin taksit uygula-
ması öngörülmemiştir.

Güvence bedeli tahsilatında taksitlendirme mekanizmasına açıklık 
getirilmiş, iade müessesesi için de bu uygulama doğrultusunda ge-
rekli değişiklikler yapılmıştır.

Yıkılarak yeniden inşa edilen binalardaki abone 
bağlantı ve güvence bedeli uygulamasına ilişkin 
düzenlemeler yoktur. Buna ilişkin düzenlemeler 
için ayrı bir Kurul Kararı (12/09/2013 tarihli ve 
4605-1 sayılı) ihdas edilmiştir.

12/09/2013 tarihli ve 4605-1 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldı-
rılmış ve yıkılarak yeniden inşa edilen binalardaki abone bağlantı ve 
güvence bedeli uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Sayaç değişimi hallerinden sadece mekanik sa-
yaçların ön ödemeli sayaçlar ile değiştirilmesi 
durumundaki bedel tanımlanmıştır.

Sayaçların değişimine ilişkin temel ilkeler getirilmiş ve hangi hal-
lerde sayaç ve sayaç değişim bedeli alınacağı/alınamayacağı netleş-
tirilmiştir.

Müşteri talebi doğrultusunda yapılan sayaç kont-
rolüne ilişkin düzenleme mevcut değildir.

Müşteri talebi doğrultusunda yapılan sayaç kontrolüne ilişkin ola-
rak, DMHY çerçevesinde hüküm eklenmiştir.

Servis kutusu sökümü ile ilgili herhangi bir dü-
zenleme içermemektedir.

Servis kutusunun sökülmesi ve/veya yeniden takılması durumunda 
dağıtım şirketi tarafından ilgili müşteriden alınacak bedel “servis 
kutusu söküm bedeli” adı altında tanımlanmıştır.

	Abone bağlantı bedelinin hesaplanmasında, 
3603 sayılı Kurul Kararında da olduğu gibi ba-
ğımsız bölüm sayısı (BBS) esas alınmıştır. BBS 
ise Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
tanımlanan bağımsız bölüm brüt alanına göre 
tespit edilen, ilk 200 m2 alan için bir (1) kabul 
edilen ve ilave her 100 m2’ye kadar alan için bir 
(1) artırılarak ifade edilen alan ölçüsüdür.

	Merkezi sistem aboneliklerinde, merkezi 
amaçlı gaz kullanımı için montajı yapılacak 
sayaçlarla ilgili bedel alınmasına izin verilme-
miştir.

	Serbest tüketicilere yönelik bağlantı bedelinin 
ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenmesi 
esası korunmuştur. Yine abonelerle aynı bina-
da bulunan ya da aynı servis kutusundan bağ-
lanan ve teknik olarak münferit hat yapılma 
zorunluluğu bulunmayan serbest tüketiciler 

için abone bağlantı bedeli uygulamasına de-
vam edilmiştir.

2.2. Güvence Bedeli

Usul ve Esaslar güvence bedeli uygulaması açı-
sından çeşitli yenilikler getirmiştir. Söz konusu ye-
niliklerden bir tanesi, uygulaması olmakla birlikte, 
güvence bedellerinin peşin ya da taksitlendirme sure-
tiyle tahsil edilebilmesinin mevzuat açısından açıklı-
ğa kavuşturulmasıdır.

Bağlantı bedeli uygulamasında olduğu gibi, gü-
vence bedeli için de abone – serbest tüketici ayrımı 
benimsenmiştir. Abonelere yönelik olarak; mekanik 
sayaç kullanan aboneler için her bir yakıcı cihaz türü-
ne (kombi, ocak, şofben, soba) göre ayrı ayrı, merkezi 
sistem aboneliklerinde ise BBS üzerinden olmak üzere 
Kurul tarafından belirlenen bedelin tatbiki esas alın-
mıştır. Ayrıca, ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden 
güvence bedeli alınmaması ilkesi korunmuştur. 
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Serbest tüketicilere yönelik güvence bedeli uy-
gulamasında da farklılaşmaya gidildiği görülmekte 
olup, uygulama şu şekilde özetlenebilir:

1) Merkezi sisteme dahil olan ve aboneler için 
belirlenen yakıcı cihaz türü haricinde ayrı bir yakıcı 
cihazı bulunmayan serbest tüketiciler için uygulama-
nın merkezi sistem aboneliklerine yönelik uygulama 
ile aynı olduğu bir yaklaşım benimsenmiştir.

2) Diğer serbest tüketiciler için son 12 (on iki) 
aydaki tüketimlerinin olup olmadığına bağlı olarak 
iki farklı yöntem getirilmiştir. Buna göre, son 12 
(on iki) aylık dönemde doğal gaz tüketimi olanlar 
için güvence bedeli üst sınırı, son 12 (on iki) aylık 
dönemdeki ardışık 2 (iki) aylık maksimum tüketimi 
karşılığı güncel doğal gaz bedelini aşmayacak şekil-
de belirlenecektir. İlgili dönem için tüketimi olmayan 
serbest tüketiciler için uygulanacak güvence bedeli-
nin ise Usul ve Esaslar’da yer verilen formül kullanı-
larak hesaplanması uygun görülmüştür.

3) Güvence bedeli formül ile hesaplanan ser-
best tüketicilere yönelik olarak; gaz kullanımına 
başlanılmasından itibaren 12 (on iki) aylık sürenin 
tamamlanmasını müteakip, serbest tüketicinin en 
yüksek gaz tüketimini gerçekleştirdiği ardışık 2 (iki) 
aya göre güvence bedelinin yeniden hesaplanacağı 
ve duruma göre taraflar arasında mahsuplaşmaya izin 
veren ilave bir mekanizma getirilmiştir.

Usul ve Esaslar’da yukarıda yer verilen düzenle-
melerin yanı sıra, diğer yeni düzenlemeler ile uyumlu 
olacak şekilde, iç tesisat projelerinin tadil edilmesi 
durumunda yapılması gerekenler ile güvence bedel-
lerinin teminat mektubu ile verildiği durumlarda izle-
nilmesi gereken yollar da daha net bir şekilde ortaya 
konmuştur.

Usul ve Esaslar’ın ortaya koyduğu güvence be-
deli iade mekanizmasının 3603 sayılı Kurul Kararı 
ile büyük ölçüde aynı olduğu görülmektedir. Bunun-
la birlikte dağıtım şirketlerinin güvence bedeli iade 
etmekle yükümlü olduğu müşterilere, “sayacına ön 
ödemeli sayaç dönüşüm kiti takılan müşteriler” de 
dahil edilmiştir. Buna göre 01/05/2003 tarihinden 
sonra güvence bedeli alınan müşterilerden;

	gaz kullanım sözleşmesi sona eren, 

	mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen,

	sayacına ön ödemeli sayaç dönüşüm kiti takı-
lan 

müşterilerin güvence bedelleri, tüm borçların öden-
miş olması koşuluyla, dağıtım şirketi tarafından 
kendisine veya onun yetkili temsilcisine iade edil-
melidir.

Usul ve Esaslar’a göre iade işlemi sırasındaki gü-
vence bedeli güncellemesi gaz kullanım sözleşmesi-
nin sona erdirildiği tarihin içinde bulunduğu aydan 
2 (iki) önceki aya ilişkin açıklanmış olan TÜFE’nin 
gaz kullanım sözleşmesinin imzalandığı tarihin için-
de bulunduğu aydan 2 (iki) önceki aya ilişkin açık-
lanmış olan TÜFE’ye oranlanması suretiyle elde edi-
len katsayı dikkate alınarak yapılmalıdır. Güvence 
bedelinin müşteriden taksitlendirme suretiyle alındı-
ğı hallerde ise iade işlemi, tahsil edilen her bir tuta-
rın aynı yöntem kullanılarak güncellenmesi suretiyle 
gerçekleştirilmelidir. Usul ve Esaslar’da güvence be-
deli iade süresi, müşterinin güvence bedeli iadesine 
yönelik talep tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) 
gün1 olarak belirlenmiştir.

2.3. Yıkım Sonrası Yeniden İnşa Edilen Binala-
ra Yönelik Uygulama

Usul ve Esaslar’ın getirdiği bir diğer önemli yeni-
lik, yıkılarak yeniden inşa edilen binalarda doğal gaz 
bağlantısı yapılması durumunda uygulanacak olan 
bağlantı ve güvence bedeli esaslarının netleştirilmiş 
olmasıdır.2 Son dönemde ülkemizde kentsel dönüşüm 
çalışmalarının hız kazandığı göz önüne alındığın-
da yeni düzenlemelerin uygulamada ortaya çıkacak 
sorunlara çözüm getirme noktasında önemli olduğu 
söylenebilir. İlgili düzenlemelerle;
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	Yeniden yapılan binaya yönelik mevcut servis 
ya da bağlantı hattının değişmemesi durumun-
da, yıkılan binadaki mevcut hak sahibi müş-
terilerden, yeni binada doğal gaz kullanımı 
talebinde bulunarak kendisiyle yeni bağlantı 
sözleşmesi imzalananlara bağlantı bedeli uy-
gulanmayacağı,

	Yeniden yapılan binadaki hane sayısının yıkı-
lan binaya göre artması halinde, ilave haneler 
için bağlantı sözleşmesi imzalayan müşterilere 
Usul ve Esaslar’ın ilgili maddelerine uygun 
olarak bağlantı bedeli uygulanacağı,

	Yeniden yapılan binaya yönelik yeni servis ya 
da bağlantı hattı yapılması durumunda, yeni 
bina için bağlantı sözleşmesi imzalayan mev-
cut hak sahipleri dahil tüm müşterilere, Usul 
ve Esaslar’ın ilgili maddelerine uygun olarak 
bağlantı bedeli uygulanacağı bir düzenleme 
getirilmiştir.

2.4. Hizmet Bedelleri

Usul ve Esaslar’ın “Hizmet Bedelleri” başlıklı 
beşinci bölümünde önceki mevzuatta bulunmayan üç 
yeni düzenleme hayata geçirilmiştir. 

	Sayaçların değişimi

	Müşteri talebi doğrultusunda sayaç değişimi

	Servis kutusu söküm bedeli

Sayaçların değişimi konusunda bir önceki düzen-
leme olan 3603 sayılı Kurul Kararında sadece mevcut 
mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi 
durumunda müşteriye uygulanacak bedele ilişkin 
düzenleme yer almakta olup, Usul ve Esaslar’da ko-
nunun ayrıntılı olarak düzenlendiği ve uygulamadaki 
çeşitli eksikliklerin giderildiği görülmektedir. Getiri-
len yeni düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır:

	Aboneler ve abonelerle aynı binada bulunan 
ya da aynı servis kutusundan bağlanan ve tek-
nik olarak münferit hat yapılma zorunluluğu 
bulunmayan serbest tüketicilerin yazılı talepte 
bulunması ve dağıtım şirketinin bu talebi onay-
laması koşuluyla mevcut mekanik sayacın ön 
ödemeli sayaç ile değiştirilebilmesine ya da 
mevcut mekanik sayaca ön ödemeli sayaç dö-
nüşüm kiti takılabilmesine izin verilmiştir. Bu 
işlem karşılığında dağıtım şirketi tarafından 
ilgili müşterilerden sadece Kurulca belirlenen 
ön ödemeli sayaç değişim bedeli alınacaktır.

	Müşterilerin yazılı talepte bulunması ve dağı-
tım şirketinin bu talebi onaylaması koşuluyla 
mevcut ön ödemeli sayacın mekanik sayaç ile 

değiştirilebilmesi uygun görülmüş, ancak bu 
hallerde dağıtım şirketi tarafından ilgili müşte-
rilerden sayaç ve sayaç değişim bedeli alınma-
sına izin verilmemiştir.

	Dağıtım şirketi tarafından müşteri talebi ol-
maksızın; teknik arıza sebebiyle kullanılamaz 
durumda olan sayaçlar için 14 (ondört) yılını 
doldurmuş olmak, diğer hallerde ise 20 (yirmi) 
yılını doldurmuş olmak kaydıyla, sayaç tipi-
ne (mekanik ya da ön ödemeli) bakılmaksızın 
değiştirme işlemine izin verilmiştir. Ancak bu 
kapsamda dağıtım şirketi tarafından ilgili müş-
terilere sayaç ve sayaç değişim bedeli uygu-
lanmayacaktır.

Müşteri talebi doğrultusunda sayaç değişimi as-
lında DMHY’de yer almakta olup, getirilen yeni dü-
zenlemede müşteri talebi doğrultusunda yaptırılan 
sayaç muayenesi sonucunda, ilgili sayacın sorunsuz 
olduğunun tespiti halinde müşteriden alınacak bedel 
netleştirilmiştir. Buna göre, söz konusu bedel; Ölçü 
ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği ile Su, Elekt-
rik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve 
Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ uyarınca belir-
lenen bedeller ile sayaç nakliye bedeli toplamından 
oluşan bedeli aşamayacaktır.

Usul ve Esaslar ile getirilen bir diğer yenilik yine 
uygulamada sıklıkla karşılaşılan servis kutusu sökü-
mü hallerinde dağıtım şirketlerinin müşterilere uy-
guladıkları bedelin düzenlenmesine yönelik olarak 
servis kutusu söküm bedeli tanımı ve bu bedelin tat-
bikine yöneliktir. Bu kapsamda, doğal gaz bağlantısı 
yapılmış bir adreste mevcut servis hattı değişmek-
sizin servis kutusunun sökülmesi ve/veya takılması 
durumunda dağıtım şirketi tarafından ilgili müşteriye 
Kurul tarafından belirlenen servis kutusu söküm be-
delinin uygulanmasına izin verilmiştir. Ancak doğal 
gaz bağlantısı olan bir binanın yıkılması halinde, da-
ğıtım şirketi tarafından doğal gazın kesilmesine yö-
nelik olarak gerçekleştirilen servis kutusu söküm ve 
diğer ilgili işlemler karşılığında ilgili müşteriye her 
ne ad altında olursa olsun, herhangi bir bedel uygu-
lanmasına izin verilmemiştir.

3. Bağlantı ve Hizmet Bedelleri Üst Sınırları

Çalışmanın önceki bölümlerinde detaylarına yer 
verilen ve Usul ve Esaslar’da Kurul tarafından be-
lirlenmesi öngörülen bağlantı ve hizmet bedellerine 
ilişkin olarak 2017 yılı için geçerli olacak bedeller 
EPDK tarafından 26/12/2016 tarihli ve 6810 sayılı 
Kurul Kararı ile belirlenmiştir. Başlıca bağlantı ve 
hizmet bedellerinin yıllar itibariyle seyri Tablo-2’de 
yer almaktadır.



Makale
Uzman Gözüyle Enerji

Mayıs - Haziran 2017 / Sayı: 1 27

Tablo-2: 2010-2017 Dönemi Bağlantı ve Hizmet Bedelleri

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 289 280 315 335 360 393 425 455

Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 209 250 287 305 327 357 386 386

Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 209 250 287 305 327 357 386 386

Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS) 209 250 287 305 327 357 386 386

Güvence Bedeli Ocak ve/veya Şofben (TL) 51 61 70 74 79 86 93  

Güvence Bedeli Ocak (TL)        20

Güvence Bedeli Şofben (TL)        40

Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) 112 109 122 130 140 153 165 177

Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 18 19 21 22 24 26 28 30

G4 ve G6 tipi sayaçlar için İç Tesisat İşlem Bedeli 
(TL/Adet) 18 19 21 22 24 26 28 30

Tablo-2’den görüleceği üzere, EPDK tarafından 
2017 için uygulanacak bedellerden abone bağlantı 
bedeli, ön ödemeli sayaç değişim bedeli, sayaç açma 
kapama bedeli ve iç tesisat işlem bedeli artırılmıştır. 
Söz konusu artış 2016 Kasım ayına ait Tüketici Fi-
yatları Endeksinde (TÜFE) bir yıl önceki yılın aynı 
ayına göre meydana gelen değişim oranı olan %7’ye 
denk gelmektedir. Güvence bedeline yönelik olarak, 
kombi ve merkezi sistem abonelikleri için 2016 yılı 
bedellerinin uygulanmasına devam edilmiştir. Bu-
nunla birlikte, 2010 yılından buyana tek tek ya da 
birlikte aynı güvence bedelinin uygulandığı ocak ve 
şofben için Usul ve Esaslar’da yer verilen düzenle-
meler ile uyumlu olacak şekilde (her bir yakıcı cihaz 
türü için ayrı ayrı olmak üzere) ayrıma gidilerek fark-
lı ve daha düşük bedeller belirlenmiştir.

4. Sonuç

EPDK tarafından 2003 yılı haziran ayında başlatı-
lan doğal gaz dağıtım ihaleleri ile birlikte Türkiye’de 
doğal gaz dağıtım şebekesi hızla genişlemiş ve bugün 
itibariyle ülke genelindeki doğal gaz kullanımı ko-
nusunda oldukça önemli bir mesafe alınmıştır. Hane 
halklarının doğal gaz ile tanışmasıyla birlikte müşte-
ri – dağıtım şirketi ilişkileri ve bu bağlamda dağıtım 
şirketlerince müşterilere verilecek hizmetler ile bu 
hizmetler karşılığı alınacak bedellerin tanımlanması 
ve belirlenmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Bu 
konuda EPDK tarafından 2011 yılına kadar yıllık şe-
kilde yönetilen süreç 2011 yılında 3603 sayılı Kurul 
Kararı ile sistematik ve belirli bir dönemi kapsayacak 
şekilde yeni bir anlayışla yönetilmeye başlanmıştır. 
Kurum, edindiği tecrübeler ve gerek sektör gerekse 
müşterilerden aldığı geri bildirimlerden hareketle uy-

gulamasını bir adım daha ileriye taşımış ve 2016 yılı 
Aralık ayında çıkardığı Usul ve Esaslar ile dağıtım 
şirketleri tarafından doğal gaz kullanıcılarına verilen 
hizmetler karşılığı alınacak bedeller ve bu bedellerin 
uygulanmasına yönelik temel mevzuatına son şeklini 
vermiştir. Usul ve Esaslar’da yer verilen düzenleme-
ler doğal gaz müşterileri için son derece önemli olup, 
bu düzenlemelerin sağlıklı olarak uygulanıp uygu-
lanmadığı konusunda EPDK tarafından sektörün 
devamlı suretle izlenmesinin büyük önem arz ettiği, 
ayrıca sektörel gelişmeler ile aynı doğrultuda gerekli 
revizyonların yapılmasında fayda olduğu değerlendi-
rilmektedir.

1 Söz konusu süre 3603 sayılı Kurul Kararında ilk olarak 5 (beş) gün 
olarak belirlenmiştir. Daha sonra DMHY’de yapılan değişikliğe uygun 
olarak, 23/06/2016 tarihli ve 6356-4 sayılı Kurul Kararı ile 3603 sayılı 
Kurul Kararının ilgili maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle bu süre 
15 (on beş) gün olarak revize edilmiştir.
2  Aslında konu ile ilgili olarak EPDK tarafından 12/09/2013 tarihli ve 
4605-1 sayılı Kurul Kararı alınmış olmakla birlikte Usul ve Esaslar ile 
uygulamaya yönelik çeşitli hususların netleştirildiği görülmektedir. Diğer 
yandan ilgili Kurul Kararı Usul ve Esaslar ile yürürlükten kaldırılmıştır.
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15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen akabinde, EPDK(Kurum)
internet sitesine yapılan bilgi edinme ve şikâyet başvurularındaki yoğunluk 
özellikle bir noktada kendini göstermekteydi. Benzer şekilde CİMER, Bİ-
MER ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da oldukça fazla sayıda 
başvuru, ihbar ve şikâyet Kuruma intikal ettirilmişti. Aynı tarihlerde bazı 
sosyal medya sitelerinde de Kurum adı anılarak sıklıkla aynı hususta bil-
dirimlerde bulunulmaktaydı. Öte yandan, bazı gazetelerde de bu yönde bir 
takım haberler yapılmıştı.

Bahse konu bu başvurular, ihbarlar, şikayetler ve haberler ağırlıklı ola-
rak, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin yaşandığı takriben saat 
22:00-06:00 arasında, başta İstanbul ve Ankara illeri olmak üzere ülke ge-
nelinde bir kısım akaryakıt istasyonunun ürün tanklarında akaryakıt bulun-
masına rağmen tüketicilere akaryakıt ikmal etmemeleri ile ilgili idi. Diğer 
taraftan, 15 Temmuz 2016 gecesinde ve takip eden 16 Temmuz 2016 tari-
hinin ilk saatlerinde bazı akaryakıt istasyonlarının satış yapmalarına rağ-
men, kredi kartı ile satış yapmayarak yalnızca nakit satış yapmalarıyla fiyat 
ilan panosunda duyurulan fiyatın üzerinde fiyatlarla akaryakıt satmaları da 
diğer şikayet konuları olarak göze çarpmaktaydı. Bununla birlikte bu in-
celeme,  söz konusu şikayetlerin önemli bir kısmını oluşturan “akaryakıt 
ikmali yapmama” fiili üzerine olacaktır. Bu süreçte ayrıca, EPDK Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanlığınca İstanbul ve Ankara illerinde özellikle satış 
hacmi büyük olan dağıtıcı firmaların bayisi olarak faaliyet gösteren tüm 
bayilere ilişkin veri incelenmiş, bazı bayilerin olayların yoğun olduğu saat-
lerde satış yapmadıkları ve/veya bu bayilerin satışlarının 15 Temmuz 2016 
tarihinden önceki ve sonraki günlere nazaran kayda değer şekilde düştüğü 
tespit edilmiş ve gerekli incelemenin yapılması için soruşturmaların yürü-
tüleceği EPDK Denetim Dairesi Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 

Bu sürecin ardından, Denetim Dairesi Başkanlığı Petrol Piyasası Dene-
timi Grup Başkanlıklarında görevli Enerji Uzman ve Uzman Yardımcıları 
tarafından, şikâyetlere konu bayilik lisansı sahiplerine ait tank ve pompa 
satış verisi tek tek incelenmiş ve bir kısım bayilik lisansı sahibinin darbe 
girişiminin yaşandığı 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde stoklarında ürün 
bulunmasına rağmen akaryakıt satışı yapmadıkları ya da aynı saat aralığı 
baz alındığında diğer günlere nazaran anlamlı bir şekilde düşük miktarlar-
da satış yaptıkları tespit edilmiştir. Burada “anlamlı farklılık”la kastedilen 
durum şu şekilde örneklendirilirse, okuyucu bu hususta daha da aydınla-
tılabilir kanısı taşınmaktadır: Örneğin İstanbul İli sınırları içerisinde faa-
liyet gösteren ve oldukça merkezi konumda yer alan bir bayinin, 13 ve 14 
Temmuz 2016 tarihlerinde toplam akaryakıt satış miktarı litre cinsinden 4 
haneli bir sayıya tekabül etmekte iken, aynı saat aralığında 15 Temmuz’u 
16 Temmuz’a bağlayan gece ve devamındaki saatler için satış miktarlarına 
ilişkin olarak yapılan incelemede, bayi tarafından akaryakıt satışının he-
men hemen hiç yapılmadığı, yalnızca 2 haneli bir sayı miktarında birkaç 
araca satış yapıldığı anlaşılmıştır. Buna benzer durumların birazdan bahse-
dilecek olan gerekçelere dayanması mümkün olmakla birlikte, bu şekilde 
satış verisine sahip istasyonlar da, gelen ihbarlar da göz önünde bulundu-
rularak soruşturma kapsamına dahil edilmişlerdir.

15-16 Temmuz 2016
SORUŞTURMALARI

Aşiyan MERİÇ 
EPDK / Enerji Uzmanı
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İlgili bayilik lisansı sahiplerinin, darbe girişimi-
nin yaşandığı zaman aralığının tamamında ya da bir 
kısmında, stoklarında akaryakıt bulunmasına rağmen 
akaryakıt satışlarını durdurmalarının 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikin-
ci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 56 
ncı maddesine ve Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi 
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mev-
zuat karşısındaki durumlarının tespit edilmesi amacıyla 
5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu mad-
desi hükümleri uyarınca ilgililer hakkında doğrudan 
soruşturma açılmasına yönelik EPDK Denetim Dairesi 
Başkanlığınca hazırlanan müzekkereler Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendiril-
mek üzere Kurul toplantı gündemine intikal ettirilmiş 
ve alınan Kurul Kararları ile “15-16 Temmuz 2016 So-
ruşturmaları” olarak adlandırılabilecek soruşturmalar 
başlatılmıştır.

Hâlihazırda 65 bayilik lisansı sahibi hakkında açı-
lan soruşturmalar EPDK Denetim Dairesi Başkanlığı 
uhdesinde yürütülmektedir. Burada halen ön inceleme 
ve araştırma safhası devam eden bayiler olduğunu 
ve soruşturma açılacak bayi sayısında artış olacağını 
da belirtmekte fayda görülmektedir. Ayrıca şikayete 
konu sayıca çok az bir kısım istasyonun, darbe gece-
sinden önceki bir dönemde özellikle idari tedbir ama-
cıyla (kaçakçılık fiillerinin işlenmesi, lisanssız piyasa 
faaliyeti, vb. sebeplerden dolayı) mühürlenerek piyasa 
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, lisansları-
nın çeşitli nedenlerle sonlandırıldığı veya iptal edildi-
ği ya da başka bir takım sebeplerden dolayı fiili olarak 
piyasa faaliyeti göstermediği, yani bazı ihbar ve şika-
yetlerin herhangi bir karşılığı olmadığı da yapılan in-
celemeler sırasında anlaşılmıştır. Bu kapsamda, halen 
ön inceleme ve araştırma safhası sürdürülmekte olan 
ya da yapılan incelemelerde herhangi bir mevzuata 
aykırılık tespiti olmadığı anlaşılan toplam 127 lisans 
sahibi olduğu görülmektedir.

Açılan soruşturmalar sonucunda alınan yazılı sa-
vunmalarda dile getirilen hususlara ilişkin temel ola-
rak Kurumca şu iş ve işlemler yapılmaktadır:

1- Yazılı savunmalarla Kuruma intikal ettirilen is-
tasyon otomasyon sistemi verileri detaylı şekilde ince-
lenmesi amacıyla Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına 
iletilmekte ve anılan Daire tarafından uzaktan erişim 
sistemi aracılığıyla temin edilen veri ile savunmalar-
da sunulan satış rakamları karşılaştırmalı olarak ince-
lenmektedir. Veriler arasında herhangi bir tutarsızlık 
olduğu kanaati oluştuğunda ilgili bayinin sözleşmeli 
dağıtım firmasından gerekli bilgi ve belgelerin temini 
yoluna gidilmektedir.

2- İstasyonlara ait varsa soruşturmaya konu saat 
aralığına ilişkin kamera kayıtları incelenmektedir / in-
celetilmektedir.

3- Yazılı savunmalarda sıklıkla dile getirilen hu-
suslardan biri olan, akaryakıt istasyonunun bulunduğu 
konumdaki yolun kolluk ve/veya başka birimler ya da 
kişiler tarafından araç trafiğine kapatıldığı yönündeki 
ifadelerin doğruluğunu teyit amaçlı olarak ilgili ku-
rumlarla yazışmalar yapılmaktadır.

4- Benzer biçimde, istasyonların konumlandığı 
bölgelerde veya istasyon sahası içerisinde ilgili saat 
aralığında satışların durdurulmasını gerektirecek bir 
yoğunluk / karmaşa / güvenlik sorunu yaşanıp yaşan-
madığının doğruluğunu teyit amaçlı olarak yine ilgili 
kurumlarla gerekli yazışmalar yapılmaktadır.

5- Kesintisiz satış yapıldığını ispata yönelik yazılı 
savunmalarla sunulan satış fişlerinin gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığı incelenmektedir / inceletilmektedir.

Lisans sahiplerinden konu ile ilgili yazılı savun-
malarının alınması sonrasında soruşturma safhasında 
ana başlıklar olarak yukarıda zikredilen işler yürütül-
mekte iken; en genel anlamıyla bu soruşturmalarda 
–soruşturmaların gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütül-
düğünü de hatırlatarak -istasyon otomasyon sistemi 
verisi ile satış yapmadıkları anlaşılan bayilik lisansı 
sahiplerinden alınan yazılı savunmalarda dile getirilen 
hususların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile satışın ya-
pılmamasını gerektiren neden(ler)in mücbir sebep(ler) 
kapsamında yer alıp almadığı incelenmektedir. 
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Her durumda ilgili mevzuat gereği haklarında so-
ruşturma açılan lisans sahiplerinin soruşturma sonrası 
durumlarının değerlendirilmesine yönelik müzekkere-
ler Denetim Dairesi Başkanlığınca Kurul gündemine 
intikal ettirilmektedir. Yazılı savunmada belirtilen hu-
susların lisans sahibince darbe girişiminin yaşandığı 
15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde akaryakıt satışının 
durdurulması fiilini haklı gösterecek gerekçeler ola-
mayacağı kanaati oluştuğunda, Kurul tarafından ilgili 
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
yedinci fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak 
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 
belirlenen 84.575, -TL tutarında idari para cezası uy-
gulanması ve bununla birlikte girişilen darbe teşeb-
büsünü fırsat bilerek ulusal güvenliği ve kamu düze-
nini tehdit eder nitelikte 5015 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde belirtilen amaca aykırı olarak piyasanın 
güven ve istikrar içerisinde işlemesinin engellenmesi 
suretiyle de, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
beşinci fıkrası ihlal edildiğinden ilgilinin sahibi oldu-
ğu bayilik lisansının iptal edilmesi kararlaştırılmak-
tadır. Açılan soruşturmalar sonucunda bugüne kadar 
4 bayilik lisansı sahibi hakkında idari para cezası ve 
lisans iptalini içeren idari yaptırımın uygulanması ka-
rarlaştırılmıştır.

Bu noktada, 15-16 Temmuz 2016 soruşturmala-
rının, Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmüş ve 
halen yürütülmekte olan diğer soruşturmalar gibi, pet-
rol piyasası faaliyetlerinin yapıldığı lisanslı tesislerin, 
5015 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata aykırılık teşkil 
ettiği değerlendirilen fiilleri ifa etmeleri halinde açılan 
soruşturmalardan biri olarak yalnızca idari niteliği ol-
duğunu hatırlatmakta fayda görülmektedir. 

LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri ve en genel 
anlamda LPG piyasasına bu makalede hiç değinilme-
diği belki okuyucunun aklına düşmüştür diyerek, bu 
hususa da açıklık getirmeye çalışayım. Petrol ve LPG 
piyasalarının, birbirleriyle benzerlik gösteren yanları 
olmasına rağmen, farklı mevzuatlarla düzenlenen iki 
ayrı piyasa olduğu herkesin malumudur. Halen petrol 
piyasası mevzuatı kapsamında soruşturma yürütmekle 
görevlendirilmem sebebiyle, takdir edersiniz ki LPG 
piyasası ile ilgili olarak 15-16 Temmuz 2016 soruş-
turmalarına ilişkin bilgi vermem mümkün görünme-
mekte. Ancak şu hususu da belirtmeden geçmeyelim, 
yapılan incelemelerde olay günü LPG otogaz satışı-
nın gerçekleştirilmediğinin anlaşılması halinde, petrol 
piyasasında faaliyet gösteren bayilik lisans sahipleri 
hakkında açılan soruşturmalara benzer soruşturmalar 
LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri hakkında da yü-
rütülmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda da belirtildiği üzere, her ne 
kadar bu makalenin konusu olmamakla birlikte, şahsi ka-

naatim olarak “kötü niyet” kavramına çok daha tekabül 
eden hususun, olayları fırsat bilerek ilan panosunda yer 
alan fiyatların üstünde fiyatlarla satış yapılması olduğu-
dur. Zira, istasyonun konumlandığı bölgenin araç trafi-
ğine kapatılması durumunda fiili olarak satış yapılması 
mümkün olamazken ya da bir takım teknik nedenlerden 
dolayı POS cihazları işlevsiz kalarak banka kartlarıyla 
satışa imkan verilemezken; o gece özelinde, ilan edilen 
satış fiyatının üstünde bir fiyatla satış yapılmasının ne 
gibi bir haklı gerekçe taşıdığı sorusuna net bir cevabın 
verilemeyeceğini düşünmekteyim. Akaryakıt fiyatları-
nın artacağı yönünde yapılan zam açıklamasından sonra 
fiyat artışının gerçekleşeceği saatten önce – ki bu saat 
genellikle “gece yarısından itibaren” olarak ilan edilir – 
zamlı fiyatın pompa satış fiyatına yansıtılması ya da zam 
geleceği için ürün tanklarında yakıt olmasına rağmen 
satışın kasıtlı olarak yapılmaması veya Kurumca tavan 
fiyat uygulamasına geçildiği dönemlerde belirlenen fiya-
tın üstünde fiyatla tüketiciye satış yapılması şeklindeki 
buna benzer fırsatçı yaklaşımlara dönem dönem rastla-
nılmaktadır. Bu tarz çıkarcı yaklaşımlarda bulunan lisans 
sahiplerinin Kuruma bildirilmesi halinde gerekli incele-
menin titizlikle yapıldığından ve ilgili mevzuatın ihlal 
edildiğinin anlaşılması halinde bu kişiler hakkında idari 
işlemlerin tesis edildiğinden kimsenin en ufak bir şüphe-
si olmasın diyerek bu hususa noktayı koyalım.

Öte yandan, gerek konuyla ilgili gelen bazı ihbar 
ve şikayetler, gerekse de haklarında soruşturma açılan 
bir kısım bayi tarafından yazılı savunmalarında dile 
getirdikleri satışın yapılmamasının sözleşmeli dağıtım 
firması tarafından istendiği yönündeki bildirimler de 
bu soruşturmaların boyutunu başka bir düzeye taşıya-
bilecektir. Bu kapsamda, bu ve benzer yöndeki ince-
lemelerin sonucunda bazı akaryakıt dağıtım şirketleri 
hakkında da bu hususta doğrudan soruşturma açılması 
söz konusu olabilecektir.

Sonuç olarak, petrol piyasasında tespit edilen mev-
zuat ihlallerinde, lisans sahipleri hakkında soruşturma 
açılmak suretiyle ilgili mevzuat hükmü gereğince idari 
para cezasını da içeren bir takım yaptırımların uygulan-
ması söz konusudur. Piyasada faaliyette bulunan gerçek 
veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
hareket edip etmedikleri incelenerek, piyasa faaliyetle-
rinin yerine getirilmesi aşamasında usulsüzlük ve suiis-
timallerin tespit edilmesi halinde 5015 sayılı Kanunda 
öngörülen yaptırımların uygulanması gerekmektedir. 
Piyasa faaliyetlerinin istikrarlı bir biçimde sürdürül-
mesi amacına uygun olarak yürütülen denetim meka-
nizmasının bir parçası olan soruşturmalar da esasında 
lisans sahipleri hakkında idari yaptırım uygulamaktan 
ziyade, güvenli bir piyasa işleyişinin sürekliliğini sağla-
ma işlevine sahiptir. 15-16 Temmuz 2016 soruşturmala-
rı da, bu açıdan ele alındığında, kötü niyet gösterilerek 
tüketicinin sömürülmeye çalışılmasının önüne geçmeyi 
amaçlamaktadır.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (Kurul) 5 
Ocak 2017 tarihinde aldığı karar ile Gün Öncesi Piya-
sasında (GÖP) ve Dengeleme Güç Piyasasında (DGP) 
verilecek tekliflerin azami fiyat limiti 1 Mart 2017’ye 
kadar 500 TL/MWh olarak belirlendi. Karar ertesi gün 
Resmi Gazete’de yayımlandı.1 Konu ulusal basına da 
yansıdı. Ulusal basında çıkan haberler “EPDK elektrik 
fiyatlarına limit getirdi.” gibi ifadeler ile sunuldu2. EP-
DK’dan yapılan açıklamada3 ise kararın “ağır mevsim 
koşulları ve elektrik enerjisi arz-talep dengesi dikkate 
alınarak, fiyatlarda görülmesi muhtemel ancak öngö-
rülemeyecek etkisi olabilecek dalgalanmaların, elekt-
rik tedarikçilerinin mali sürdürülebilirlikleri ile üreti-
cilerin kaynaklarını doğru yönetebilmeleri üzerindeki 
olumsuz etkilerinin önlenmesi ve uzun dönemde vatan-
daşlarımıza yansıyacak enerji fiyatlarını arttırıcı yönde 
etkilememesi amacıyla” alındığı belirtildi.

Bu yazıda, organize toptan elektrik piyasalarında fi-
yat limitlerinin ne anlama geldiği, limitlerin neye göre 
belirlendiği, alınan kararla ilk defa mı limit getirildiği, 
fiyatların limit değerlere ulaşması durumunda neler ya-
pılması gerektiği gibi hususlar kısaca özetlenmeye ça-
lışılmıştır. 

Azami fiyat limitinin 500 TL/MWh olarak belir-
lenmesi kararı Gün Öncesi Piyasasında ve Dengele-
me Güç Piyasasında Azami ve Asgari Fiyat Limitleri-

Organize Toptan Elektrik 
Piyasalarında Fiyat Limitleri

Nurullah ÇAKMAK 
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı

nin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların4 (Usul ve 
Esaslar) Geçici 1 inci maddesine; “(3) 06/01/2017 ilâ 
01/03/2017 tarihleri arasında ilgili piyasalarda asgari 
fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 500 
TL/MWh olarak uygulanır. Belirtilen tarihler arasında 
bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
hükümleri uygulanmaz.” fıkrasının eklenmesi suretiyle 
alınmıştır. Hemen burada belirtmek gerekir ki söz ko-
nusu karar basında verildiği üzere üç aylık bir süreyi 
değil, yaklaşık 2 aylık bir süreyi kapsamaktadır. 

Eklenen bu hükümden önce fiyat limitleri neydi, ya 
da 1 Mart 2017’den sonra fiyat limitleri ne olacak soru-
larına gelince; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştır-
ma Yönetmeliğinin (DUY) Geçici 30 uncu maddesinde 
limit değerleri Usul ve Esaslar çerçevesinde tekrar be-
lirlenene kadar asgari fiyat limitinin 0 TL/MWh, azami 
fiyat limitinin ise 2.000 TL/MWh olacağı belirtilmekte-
dir. Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sında ise fiyat limitlerinin nasıl belirleneceğine ilişkin; 
“(1) EPİAŞ, piyasanın ihtiyaç duyduğu puant sant-
rallerin sabit maliyetlerini karşılaması esaslı yöntem 
uyarınca azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin 
çalışmasını Kuruma sunar. EPİAŞ söz konusu çalışma-
ya ek olarak Türkiye için olmayan elektriğin bedelini 
(VoLL) de hesaplar. İlgili çalışma ve VoLL değeri Kurul 
tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde 
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onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini ve 
VoLL değerini değiştirerek de onaylayabilir.” hükmü 
yer almaktadır. Verilen hüküm fiyat limitlerinin belir-
lenmesine ilişkin iki temel ölçüt ortaya koymaktadır. 
Birincisi puant santral kavramı ve bunların sabit ma-
liyetlerinin karşılanması, diğeri de olmayan elektriğin 
bedeli yani “Value of Lost Load” (VoLL). 

Alınan kararda dikkat çeken bir diğer hüküm ise “Be-
lirtilen tarihler arasında bu Usul ve Esasların 4 üncü mad-
desinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” ifadesidir. 
Bahsedilen “4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri” 
GÖP’te oluşan fiyatların bir ay içerisinde 20 defa azami fi-
yat limitine ulaşması durumunda azami limit değerlerinin 
%20 oranında düşürülmesini öngörmektedir. Bu işleme 
VoLL değerinin %12,5’ine ulaşılıncaya kadar devam edile-
ceği belirtilerek azami fiyat limitinin nereye kadar düşebile-
ceği konusunda da sınırlama getirilmiştir.  Bunun yanında 
azami limit değerinin 1 Nisan ve 1 Ekim tarihinde tekrar 
onaylanan değere eşitleneceği de ayrıca belirtilmektedir.

Örnek vermek gerekirse; azami limit değerinin 2.000 
TL/MWh, VoLL değerinin ise 8.000 TL/MWh olduğu var-
sayılsın. (Verilen rakamlar farazî olup hesap kolaylığı açı-
sından bu şekilde seçilmiştir.) Mesela Ocak ayı içerisinde 
GÖP’te oluşan fiyatlar 20 defa 2.000 TL/MWh değerini 
görürse limit değeri 1.600 TL/MWh olarak güncellene-
cektir. Yine 20 defa yeni limit değerine ulaşırsa bu sefer 
limit değeri 1.280 TL/MWh olacaktır. Fiyat limitlerinin 
düşürülmesi ta ki VoLL değerinin %12,5’i olan 1.000 TL/
MWh değerine ulaşana kadar devam edecek ancak bu de-
ğerin daha da altına düşmeyecektir. Yine 1 Nisan itibari ile 
azami limit değeri 2.000 TL/MWh olarak güncellenecek-
tir. Ayrıca belirtmek gerekir ki Kurul limit değerlerinin ve 
olmayan elektriğin bedelinin yanı sıra 20 saat değerini ile 
%20 ve %12,5 oranlarını da değiştirebilmektedir.

Asgari fiyat limitlerinden de kısaca bahsetmek gere-
kirse, asgari limit değeri 0 TL/MWh belirlenmiş olup, 
bu değerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Asga-
ri limitin 0 TL/MWh veya daha düşük yani negatif bir 
değer olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Azami fiyat limitinin geçici bir süre 500 TL/MWh’e 
indirilmesinde 2016 yılı Aralık ayında oluşan yüksek 
fiyatların etkili olduğu anlaşılmaktadır. 2016 yılının ilk 
11 ayında GÖP’te oluşan piyasa takas fiyatı (PTF) or-
talaması yaklaşık 133 TL/MWh iken doğalgaz arzında 
yaşanan sorun ve ağır mevsim şartlarının da etkisiyle 
Aralık ayı ortalaması 219 TL/MWh olmuştur. Özellikle 
22 ve 23 Aralık günlerinde PTF 1.000 TL/MWh değe-
rini aşarak son 5 yılın en yüksek değerlerini görmüştür. 
Şekil 1’de gösterildiği üzere, PTF’nin oldukça fazla 
yükselerek 1.169,55 TL/MWh’e çıktığı 22 Aralık 2016 
saat 17:00’daki arz eğrisine bakıldığında; 1.000,01 
TL/MWh seviyesindeki teklifin kabul edilmesi ile bir 
sonraki arzın 1.899,99 TL/MWh seviyesindeki teklifi-

nin kabul edilmesi arasındaki ilave enerji talebi sadece 
37,48 MWh’tir. Dolayısıyla, ilgili saatte talebin bu mik-
tar kadar daha fazla olması veya arzın azalması halinde 
PTF’nin büyük bir zıplama yapması kaçınılmaz ola-
caktı. Nitekim, arz eğrisinin 22 Aralık saat 17:00’daki 
kadar dik olmadığı 23 Aralık 2016 saat 14:00’da PTF 
1.899,99 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, 
bu tarihlere kadar 300 TL/MWh seviyesini geçmeyen 
günlük PTF aritmetik ortalaması, söz konusu günlerde 
sırasıyla 380 TL/MWh ve 586,56 MWh olarak gerçek-
leşmiştir. Ancak arz ve talep eğrilerinin kesişmemesi 
gibi bir durum ortaya çıkmamış ve fiyatlar azami limit 
değerlerinin altında oluşmuştur.

      
Şekil 1: 22 Aralık 2016 saat 17:00 ve 23 Aralık saat 14:00 için arz eğrileriv (500 TL/MWh ve 

daha yüksek fiyatlı satış teklifleri) 
 
GÖP’de arz ve talep eğrilerinin kesişmemesi durumu Şekil 2a ve Şekil 2b’de gösterildiği üzere 
iki şekilde meydana gelebilmektedir. Birincisi; arzın talepten fazla olması durumunda fiyat 
belirlenen asgari limit değerinde gerçekleşmektedir. 2016 yılında 93 saatte PTF asgari limit 
değeri olan 0 (sıfır) TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Aslında bu durumda arz ve talep eğrilerinin 
kesiştiği denge fiyatının sıfırın altında olduğu değerlendirilebilir. Ancak asgari fiyat limitinin 0 
TL/MWh olarak belirlenmesi nedeniyle fiyatların sıfırın altına inmesi engellenmiştir.   

 
Şekil 2a: Arzın talepten fazla olması 

 
Şekil 2b: Talebin arzdan fazla olması 

 
İkinci durum ise talebin arzı karşılayamaması durumudur. Bu durum tek başına piyasaya arz 
edilen miktarın talebi karşılamaya yeterli olmamasının bir sonucu olabileceği gibi, uygulanan 
azami fiyat limitinin arz ile talep eğrilerini daha yüksek bir fiyatta kesişmesine izin 
vermemesinin sonucu olarak da meydana gelebilir. Bu durumda yapılması gerekenler DUY’un 
60 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “(6) Azami fiyat seviyesinde sunulan talepten daha az 
arz olduğu durumlarda, Piyasa İşletmecisi, azami fiyat limitlerinin artırılarak gün öncesi 
piyasası tekliflerinin yeniden toplanması ve piyasa işlemlerinin yenilenmesi ya da bu kesişim 
elde edilene kadar, saatlik alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda 
etkileyecek şekilde azaltılması yollarından birini ya da her ikisini birden uygulayabilir. (…) 
Kesişim elde edilene kadar, alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda 
etkileyecek şekilde azaltılması yoluna gidilmesi durumunda, azaltılan talep miktarı Piyasa 
İşletmecisi tarafından Sistem İşletmecisine bildirilir. Bildirilen miktara ilişkin takip eden gün 
uygulanacak kesinti programı Sistem İşletmecisi tarafından belirlenir ve uygulanır.” şeklinde 
belirlenmiştir. Buna göre belirlenmiş olan fiyat limitleri dâhilinde arzın talebi karşılayamaması 
durumunda fiyat limitlerinin artırılması veya talebin azaltılması suretiyle arz ile talebin 
eşitlenmesi öngörülmektedir. Yönetmeliğin hükmünden çıkan manaya göre öncelikle fiyat 

      
Şekil 1: 22 Aralık 2016 saat 17:00 ve 23 Aralık saat 14:00 için arz eğrileriv (500 TL/MWh ve 

daha yüksek fiyatlı satış teklifleri) 
 
GÖP’de arz ve talep eğrilerinin kesişmemesi durumu Şekil 2a ve Şekil 2b’de gösterildiği üzere 
iki şekilde meydana gelebilmektedir. Birincisi; arzın talepten fazla olması durumunda fiyat 
belirlenen asgari limit değerinde gerçekleşmektedir. 2016 yılında 93 saatte PTF asgari limit 
değeri olan 0 (sıfır) TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Aslında bu durumda arz ve talep eğrilerinin 
kesiştiği denge fiyatının sıfırın altında olduğu değerlendirilebilir. Ancak asgari fiyat limitinin 0 
TL/MWh olarak belirlenmesi nedeniyle fiyatların sıfırın altına inmesi engellenmiştir.   

 
Şekil 2a: Arzın talepten fazla olması 

 
Şekil 2b: Talebin arzdan fazla olması 

 
İkinci durum ise talebin arzı karşılayamaması durumudur. Bu durum tek başına piyasaya arz 
edilen miktarın talebi karşılamaya yeterli olmamasının bir sonucu olabileceği gibi, uygulanan 
azami fiyat limitinin arz ile talep eğrilerini daha yüksek bir fiyatta kesişmesine izin 
vermemesinin sonucu olarak da meydana gelebilir. Bu durumda yapılması gerekenler DUY’un 
60 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “(6) Azami fiyat seviyesinde sunulan talepten daha az 
arz olduğu durumlarda, Piyasa İşletmecisi, azami fiyat limitlerinin artırılarak gün öncesi 
piyasası tekliflerinin yeniden toplanması ve piyasa işlemlerinin yenilenmesi ya da bu kesişim 
elde edilene kadar, saatlik alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda 
etkileyecek şekilde azaltılması yollarından birini ya da her ikisini birden uygulayabilir. (…) 
Kesişim elde edilene kadar, alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda 
etkileyecek şekilde azaltılması yoluna gidilmesi durumunda, azaltılan talep miktarı Piyasa 
İşletmecisi tarafından Sistem İşletmecisine bildirilir. Bildirilen miktara ilişkin takip eden gün 
uygulanacak kesinti programı Sistem İşletmecisi tarafından belirlenir ve uygulanır.” şeklinde 
belirlenmiştir. Buna göre belirlenmiş olan fiyat limitleri dâhilinde arzın talebi karşılayamaması 
durumunda fiyat limitlerinin artırılması veya talebin azaltılması suretiyle arz ile talebin 
eşitlenmesi öngörülmektedir. Yönetmeliğin hükmünden çıkan manaya göre öncelikle fiyat 

Şekil 1: 22 Aralık 2016 saat 17:00 ve 23 Aralık saat 
14:00 için arz eğrileri5 (500 TL/MWh ve daha yüksek 
fiyatlı satış teklifleri)

GÖP’de arz ve talep eğrilerinin kesişmemesi duru-
mu Şekil 2a ve Şekil 2b’de gösterildiği üzere iki şekilde 
meydana gelebilmektedir. Birincisi; arzın talepten fazla 
olması durumunda fiyat belirlenen asgari limit değerin-
de gerçekleşmektedir. 2016 yılında 93 saatte PTF asgari 
limit değeri olan 0 (sıfır) TL/MWh olarak gerçekleş-
miştir. Aslında bu durumda arz ve talep eğrilerinin ke-
siştiği denge fiyatının sıfırın altında olduğu değerlendi-
rilebilir. Ancak asgari fiyat limitinin 0 TL/MWh olarak 
belirlenmesi nedeniyle fiyatların sıfırın altına inmesi 
engellenmiştir.  
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Şekil 1: 22 Aralık 2016 saat 17:00 ve 23 Aralık saat 14:00 için arz eğrileriv (500 TL/MWh ve 

daha yüksek fiyatlı satış teklifleri) 
 
GÖP’de arz ve talep eğrilerinin kesişmemesi durumu Şekil 2a ve Şekil 2b’de gösterildiği üzere 
iki şekilde meydana gelebilmektedir. Birincisi; arzın talepten fazla olması durumunda fiyat 
belirlenen asgari limit değerinde gerçekleşmektedir. 2016 yılında 93 saatte PTF asgari limit 
değeri olan 0 (sıfır) TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Aslında bu durumda arz ve talep eğrilerinin 
kesiştiği denge fiyatının sıfırın altında olduğu değerlendirilebilir. Ancak asgari fiyat limitinin 0 
TL/MWh olarak belirlenmesi nedeniyle fiyatların sıfırın altına inmesi engellenmiştir.   

 
Şekil 2a: Arzın talepten fazla olması 

 
Şekil 2b: Talebin arzdan fazla olması 

 
İkinci durum ise talebin arzı karşılayamaması durumudur. Bu durum tek başına piyasaya arz 
edilen miktarın talebi karşılamaya yeterli olmamasının bir sonucu olabileceği gibi, uygulanan 
azami fiyat limitinin arz ile talep eğrilerini daha yüksek bir fiyatta kesişmesine izin 
vermemesinin sonucu olarak da meydana gelebilir. Bu durumda yapılması gerekenler DUY’un 
60 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “(6) Azami fiyat seviyesinde sunulan talepten daha az 
arz olduğu durumlarda, Piyasa İşletmecisi, azami fiyat limitlerinin artırılarak gün öncesi 
piyasası tekliflerinin yeniden toplanması ve piyasa işlemlerinin yenilenmesi ya da bu kesişim 
elde edilene kadar, saatlik alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda 
etkileyecek şekilde azaltılması yollarından birini ya da her ikisini birden uygulayabilir. (…) 
Kesişim elde edilene kadar, alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda 
etkileyecek şekilde azaltılması yoluna gidilmesi durumunda, azaltılan talep miktarı Piyasa 
İşletmecisi tarafından Sistem İşletmecisine bildirilir. Bildirilen miktara ilişkin takip eden gün 
uygulanacak kesinti programı Sistem İşletmecisi tarafından belirlenir ve uygulanır.” şeklinde 
belirlenmiştir. Buna göre belirlenmiş olan fiyat limitleri dâhilinde arzın talebi karşılayamaması 
durumunda fiyat limitlerinin artırılması veya talebin azaltılması suretiyle arz ile talebin 
eşitlenmesi öngörülmektedir. Yönetmeliğin hükmünden çıkan manaya göre öncelikle fiyat 

Şekil 2a: Arzın talepten fazla olması

      
Şekil 1: 22 Aralık 2016 saat 17:00 ve 23 Aralık saat 14:00 için arz eğrileriv (500 TL/MWh ve 

daha yüksek fiyatlı satış teklifleri) 
 
GÖP’de arz ve talep eğrilerinin kesişmemesi durumu Şekil 2a ve Şekil 2b’de gösterildiği üzere 
iki şekilde meydana gelebilmektedir. Birincisi; arzın talepten fazla olması durumunda fiyat 
belirlenen asgari limit değerinde gerçekleşmektedir. 2016 yılında 93 saatte PTF asgari limit 
değeri olan 0 (sıfır) TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Aslında bu durumda arz ve talep eğrilerinin 
kesiştiği denge fiyatının sıfırın altında olduğu değerlendirilebilir. Ancak asgari fiyat limitinin 0 
TL/MWh olarak belirlenmesi nedeniyle fiyatların sıfırın altına inmesi engellenmiştir.   

 
Şekil 2a: Arzın talepten fazla olması 

 
Şekil 2b: Talebin arzdan fazla olması 

 
İkinci durum ise talebin arzı karşılayamaması durumudur. Bu durum tek başına piyasaya arz 
edilen miktarın talebi karşılamaya yeterli olmamasının bir sonucu olabileceği gibi, uygulanan 
azami fiyat limitinin arz ile talep eğrilerini daha yüksek bir fiyatta kesişmesine izin 
vermemesinin sonucu olarak da meydana gelebilir. Bu durumda yapılması gerekenler DUY’un 
60 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “(6) Azami fiyat seviyesinde sunulan talepten daha az 
arz olduğu durumlarda, Piyasa İşletmecisi, azami fiyat limitlerinin artırılarak gün öncesi 
piyasası tekliflerinin yeniden toplanması ve piyasa işlemlerinin yenilenmesi ya da bu kesişim 
elde edilene kadar, saatlik alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda 
etkileyecek şekilde azaltılması yollarından birini ya da her ikisini birden uygulayabilir. (…) 
Kesişim elde edilene kadar, alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda 
etkileyecek şekilde azaltılması yoluna gidilmesi durumunda, azaltılan talep miktarı Piyasa 
İşletmecisi tarafından Sistem İşletmecisine bildirilir. Bildirilen miktara ilişkin takip eden gün 
uygulanacak kesinti programı Sistem İşletmecisi tarafından belirlenir ve uygulanır.” şeklinde 
belirlenmiştir. Buna göre belirlenmiş olan fiyat limitleri dâhilinde arzın talebi karşılayamaması 
durumunda fiyat limitlerinin artırılması veya talebin azaltılması suretiyle arz ile talebin 
eşitlenmesi öngörülmektedir. Yönetmeliğin hükmünden çıkan manaya göre öncelikle fiyat 

Şekil 2b: Talebin arzdan fazla olması

İkinci durum ise talebin arzı karşılayamaması duru-
mudur. Bu durum tek başına piyasaya arz edilen mikta-
rın talebi karşılamaya yeterli olmamasının bir sonucu 
olabileceği gibi, uygulanan azami fiyat limitinin arz ile 
talep eğrilerini daha yüksek bir fiyatta kesişmesine izin 
vermemesinin sonucu olarak da meydana gelebilir. Bu 
durumda yapılması gerekenler DUY’un 60 ıncı madde-
sinin dördüncü fıkrasında; “(6) Azami fiyat seviyesin-
de sunulan talepten daha az arz olduğu durumlarda, 
Piyasa İşletmecisi, azami fiyat limitlerinin artırılarak 
gün öncesi piyasası tekliflerinin yeniden toplanması ve 
piyasa işlemlerinin yenilenmesi ya da bu kesişim elde 
edilene kadar, saatlik alış teklif miktarlarının tüm piya-
sa katılımcılarını eşit oranda etkileyecek şekilde azal-
tılması yollarından birini ya da her ikisini birden uy-
gulayabilir. (…) Kesişim elde edilene kadar, alış teklif 
miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda et-
kileyecek şekilde azaltılması yoluna gidilmesi durumun-
da, azaltılan talep miktarı Piyasa İşletmecisi tarafından 
Sistem İşletmecisine bildirilir. Bildirilen miktara ilişkin 
takip eden gün uygulanacak kesinti programı Sistem İş-
letmecisi tarafından belirlenir ve uygulanır.” şeklinde 
belirlenmiştir. Buna göre belirlenmiş olan fiyat limitleri 
dâhilinde arzın talebi karşılayamaması durumunda fiyat 
limitlerinin artırılması veya talebin azaltılması suretiyle 
arz ile talebin eşitlenmesi öngörülmektedir. Yönetmeli-
ğin hükmünden çıkan manaya göre öncelikle fiyat limi-
tinin arttırılması ile ek arz yaratarak tüm talebin karşı-
lanmaya çalışılması ancak bunda başarı sağlanamaması 
durumunda talep tarafından kesintiye gidilmesidir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere fiyat limitlerinin be-
lirlenmesinde temel olarak iki ölçütten birisi puant sant-
rallerin sabit maliyetleri karşılayabilmeleri iken diğeri 
ise olmayan elektriğin (VoLL)  belirlenmesi esasına 
dayanmaktadır. Usul ve Esaslar’ın 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrası EPİAŞ tarafından puant santrallerin sa-
bit maliyetlerini karşılaması esasına dayalı olarak fiyat 
limitlerinin hesaplanmasını, ayrıca VoLL değerinin he-
saplanmasına ilişkin çalışmanın da EPDK’ya sunulma-
sını öngörmektedir.

Şekil-3’de örnek bir arz ve talep eğrisi ile fiyat li-
mitleri gösterilmektedir. Azami limit değeri L0 iken 
fiyat P0 seviyesinde oluşmakta ve eşleşme miktarı M0 
olarak gerçekleşmektedir. Ancak limit değerinin L1 ola-
rak belirlenmesi halinde arz ve talep kesişmeyecek, bu 
durumda ΔM (M0 - M1) kadarlık bir yük kesilmek duru-
munda kalacak ve fiyat yeni limit değeri olan L1 seviye-
sinde gerçekleşecektir. 

limitinin arttırılması ile ek arz yaratarak tüm talebin karşılanmaya çalışılması ancak bunda başarı 
sağlanamaması durumunda talep tarafından kesintiye gidilmesidir. 
 
Yukarıda da ifade edildiği üzere fiyat limitlerinin belirlenmesinde temel olarak iki ölçütten birisi 
puant santrallerin sabit maliyetleri karşılayabilmeleri iken diğeri ise olmayan elektriğin (VoLL)  
belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Usul ve Esaslar’ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası EPİAŞ 
tarafından puant santrallerin sabit maliyetlerini karşılaması esasına dayalı olarak fiyat 
limitlerinin hesaplanmasını, ayrıca VoLL değerinin hesaplanmasına ilişkin çalışmanın da 
EPDK’ya sunulmasını öngörmektedir. 
 
Şekil-3’de örnek bir arz ve talep eğrisi ile fiyat limitleri gösterilmektedir. Azami limit değeri L0 
iken fiyat P0 seviyesinde oluşmakta ve eşleşme miktarı M0 olarak gerçekleşmektedir. Ancak 
limit değerinin L1 olarak belirlenmesi halinde arz ve talep kesişmeyecek, bu durumda ΔM (M0 - 
M1) kadarlık bir yük kesilmek durumunda kalacak ve fiyat yeni limit değeri olan L1 seviyesinde 
gerçekleşecektir.  

 
Şekil 3: Arz-talep eğrisi ve fiyat limiti 

 
Avrupa elektrik piyasalarındaki fiyat limitlerine bakıldığında ise genellikle asgari limit değerinin 
-500 €/MWh, azami değerin ise 3.000 €/MWh olarak uygulandığı görülmektedir. Limitlerin 
belirlenmesinde farklı yaklaşımlardan faydalanmak mümkün olup EPDK tarafından çıkarılan 
Usul ve Esaslarda piyasanın ihtiyaç duyduğu puant santrallerin sabit maliyetlerini 
karşılayabilmesi esası benimsenmiş ve VoLL değerinin hesaplanması öngörülmüştür. Bu 
çerçevede organize toptan elektrik piyasalarında limit değerlerinin belirlenmesi ise sonraki 
yazılara konu edilebilecek geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışma gerektirmektedir.  
                                                 
i 06/01/2017 tarihli ve 29940 sayılı Resmi Gazete s.78 
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106.pdf)  
ii Örneğin “EPDK elektrik fiyatlarına 3 ay süreyle tavan fiyat getirdi”:  http://www.hurriyet.com.tr/epdk-elektrik-
fiyatlarina-3-ay-sureyle-tavan-fiyat-getirdi-40328133  
iii “EPDK Ağır Mevsim Şartları Nedeniyle Elektrikte Tavan Fiyatı Düşürdü”, EPDK’nın 06/01/2017 tarihli basın 
duyurusu (http://epdk.gov.tr/TR/Dokuman/7409)  
iv 21/06/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç 
Piyasasında Azami ve Asgari Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
(http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/7357 ) 
v Arz ve talep eğrileri https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/piyasalar/gop/arz-talep.xhtml adresinde 
yayınlanmaktadır. 

Şekil 3: Arz-talep eğrisi ve fiyat limiti
Avrupa elektrik piyasalarındaki fiyat limitlerine ba-

kıldığında ise genellikle asgari limit değerinin -500 €/
MWh, azami değerin ise 3.000 €/MWh olarak uygulan-
dığı görülmektedir. Limitlerin belirlenmesinde farklı 
yaklaşımlardan faydalanmak mümkün olup EPDK ta-
rafından çıkarılan Usul ve Esaslarda piyasanın ihtiyaç 
duyduğu puant santrallerin sabit maliyetlerini karşıla-
yabilmesi esası benimsenmiş ve VoLL değerinin hesap-
lanması öngörülmüştür. Bu çerçevede organize toptan 
elektrik piyasalarında limit değerlerinin belirlenmesi 
ise sonraki yazılara konu edilebilecek geniş kapsamlı 
ve detaylı bir çalışma gerektirmektedir. 

Kaynakça:
1  06/01/2017 tarihli ve 29940 sayılı Resmi Gazete s.78 (http://www.resmigaze-

te.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106.pdf) 
2  Örneğin “EPDK elektrik fiyatlarına 3 ay süreyle tavan fiyat getirdi”:  http://

www.hurriyet.com.tr/epdk-elektrik-fiyatlarina-3-ay-sureyle-tavan-fiyat-getir-
di-40328133 

3  “EPDK Ağır Mevsim Şartları Nedeniyle Elektrikte Tavan Fiyatı Düşürdü”, EP-
DK’nın 06/01/2017 tarihli basın duyurusu (http://epdk.gov.tr/TR/Dokuman/7409) 

4  21/06/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Gün Öncesi 
Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Azami ve Asgari Fiyat Limitlerinin Be-
lirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/7357 )

5 Arz ve talep eğrileri https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/piyasalar/gop/
arz-talep.xhtml adresinde yayınlanmaktadır.



Makale
Uzman Gözüyle Enerji

Ülkemizde 
Akaryakıt Kalitesi 
İzlenmesine 
İlişkin Çalışmalar

Ümit AYGÜN
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı

Avrupa Birliği ile                       
Kıyaslama

Yasal Mevzuat

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun (Ka-
nun) 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 
bendinde petrol piyasasında faaliyette bulunan 
lisans sahiplerinin Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nun (Kurul) belirleyeceği teknik dü-
zenlemelere uygun akaryakıtı piyasa faaliyetine 
konu etme yükümlükleri bulunmaktadır. Petrol 
piyasası ikincil mevzuatında ise, piyasaya arz 
edilecek akaryakıt ile ilgili olarak TS standart-
larının teknik düzenleme olarak kabul edileceği 
belirtilmektedir. Bu nedenle, piyasaya akaryakıt 
olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan ben-
zin türlerinin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından hazırlanan “TS EN 228 Otomotiv Ya-
kıtları - Kurşunsuz Benzin - Özelikler ve Deney 
Yöntemleri” standardına uygun olması, motorin 
türlerinin ise “TS EN 590 Otomotiv Yakıtları-Di-
zel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri”  
standardına uygun olması gerekmektedir. Lisans 
sahiplerinin söz konusu düzenlemelere uygun 
hareket edip etmediğinin tespiti ve akaryakıt 
kalitesinin izlenmesi ve sonuçlarının raporlan-
ması, Avrupa Birliği’nin (AB) benzin ve moto-
rin kalitesine ilişkin 98/70/AT, akaryakıtlarda 
kükürt oranının azaltılmasına ilişkin 99/32/AT 
Yönergeleri ile AB ülkeleri açısından zorunlu 
bir uygulama olmasından dolayı AB’ye uyum 
sürecinde ülkemizde de akaryakıt kalitesi izle-
me sisteminin oluşturulması bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Bu kapsamda “Petrol Piyasasında 
Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemine İlişkin Usul 
ve Esaslar” dair Kurul Kararı 05/08/2011 tarih 
ve 28016 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu Kurul Kararı gereğince 
yaz ve kış dönemlerinde en az bir defa olmak 
üzere pazar payı yüzde 10 veya daha fazla olan 
her akaryakıt türü için bir önceki yıl ikmal edilen 
akaryakıt miktarlarının (benzin ve motorin tür-
leri) toplamının 15 milyon ton veya daha fazla 
olması durumunda en az 200, 15 milyon tondan 
az olması durumunda ise 100 adet numune alın-
masının gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, alınacak 
numune sayısının coğrafi dağılımının belirlen-
mesinde EPDK’ya bildirilen bir önceki yıla ait 
iller bazında yurt içi akaryakıt satış bildirimle-
rinin esas alındığı, bu nedenle her bir ilde ürün 
bazında alınacak numune sayısı, dağıtıcı lisansı 
sahipleri tarafından bir önceki yıl söz konusu ile 
ait akaryakıt satış miktarının toplam yurt içi sa-
tış miktarına oranı esas alınarak tespit edileceği 
ifade edilmektedir.
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Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi 

 2014 yılında ülkemizde 17.430.290 ton motorin, 
1.916.167 ton benzin olmak üzere toplam 19.346.457 
ton akaryakıt (benzin ve motorin) ikmal edildiğinden 
TS EN 14274 Otomotiv Yakıtları - Benzin ve Mo-
torin Kalitesinin Değerlendirilmesi – Akaryakıt Ka-
litesi İzleme Sistemi (AKİS) standardı kapsamında 
ülkemiz “büyük ülke” kriterlerine uyduğundan her 
akaryakıt türü için alınması gereken asgarî numune 
sayısı 200 olarak belirlenmiş olup standartta yer alan 
“MODEL B” kullanılmıştır. 2015 yılında her bir ilden 
en az bir numune alınabilmesi amacıyla yaz ve kış 
dönemlerinin her birinde ülke genelinde motorin için 

216 adet, kurşunsuz benzin 95 oktan için 216 adet ol-
mak üzere tüm yıl boyunca toplam 864 adet numune 
alınması hedeflenmiştir. 2014 yılına ait iller bazında 
yurt içi akaryakıt satış bildirimleri esas alınarak her 
bir ilden alınması gerekli numune sayısı istasyonlu 
bayi kategorisinde yer alan bayilerden alınacak şe-
kilde basit örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Tablo 
1’de illerden alınacak numune sayısı çoktan aza doğ-
ru olacak şekilde, en fazla numunenin alındığı 9 il yer 
almaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(Kurum) protokol imzalamış olduğu ve numune alma 
konusunda eğitimli olan İçişleri Bakanlığı (İl Emni-
yet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları) 
ekiplerince numune alma işlemi yapılmıştır.

Tablo 1: En Fazla Numunenin Alınacağı İlk Dokuz İl ve Numune Sayıları

İller İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Mersin Konya Adana

Alınması Hedeflenen 
Numune Sayısı 74 30 22 14 14 14 14 12 10

Toplam İstasyon 
Sayısı 683 501 437 389 341 249 317 519 294

Ülkemizde 2015 yılında AKİS kapsamında yaz 
ve kış döneminde alınan numuneler sonucunda;

	 432 adet motorin ve 432 adet Kurşunsuz 
Benzin 95 Oktan numunesi alınması hedeflenmiş 
ancak kapalı veya tadilatta olduğu ya da istasyonda 
ürün bulunmadığı tespit edilen bazı lisans sahipleri-
nin istasyonlarından numune alınamadığından 376 
adet motorin numunesi, 339 adet Kurşunsuz Benzin 
95 Oktan numunesi alınmıştır.

	Alınan numunelerin akredite laboratuvar-
larca analizleri sonucunda motorin numunelerinin 
%98,67’si ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan numune-
lerinin ise %100’ü teknik düzenlemelere uygun çık-
mıştır. 

	 Teknik düzenlemelere aykırı motorin numu-
neleri Ankara, Karaman, Konya, Muş ve Yalova il-
lerinden alınmıştır. Ankara, Karaman ve Konya’dan 
alınan numunelerin “damıtma %95 sıcaklıkta” para-
metresi, Yalova’dan alınan numunenin “su” paramet-
resi ve Muş’tan alınan numunenin “soğuk filtre tıkan-
ma noktası” parametresi ilgili teknik düzenlemelere 
aykırı çıkmıştır.

	Ayrıca alınan motorin ve kurşunsuz benzin 
95 oktan numunelerinin tamamının ulusal marker re-
ferans cihaz ölçümü sonucu geçerli çıkmıştır. 

AB Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile Karşı-
laştırma 

Avrupa Çevre Ajansı (European Environment 

Agency-EEA) Avrupa Birliği düzeyinde sunulan ve-
rilerin kalite güvencesi / kalite kontrolünden (QA / 
QC) sorumludur. Avrupa Hava Kirliliği ve İklim 
Değişikliği Azaltmaya İlişkin Merkezi (European 
Topic Centre for Air Pollution and Climate Change 
Mitigation-ETC / ACM) tarafından bu kontrollere 
destek verilmektedir. 2015 raporlama yılında, 28 AB 
üyesi devletin 27’si, yakıt kalitesi raporlarını Akar-
yakıt Kalite Direktifi (Fuel Quality Directive-FQD) 
gerekliliklerine uygun olarak sunmuştur. Romanya 
ise herhangi bir rapor sunmamıştır. “Büyük ülke” 
kriterine uygun olan üye ülkelerde yapılan numune 
alma ve analiz sonuçlarından, Şekil 2’de görüldüğü 
üzere, birliğe dâhil ülkelerden 28 tanesinden sadece 
6’sının 15 milyon ton ve üzerinde akaryakıt ikmali 
gerçekleştirdiğini ve bunların arasında akaryakıt top-
lam ikmalinin yaklaşık 55 milyon ton ile en fazla Al-
manya’da olduğu, 3.725 adet numune alma sayısıyla 
en fazla numune alımının İngiltere’de gerçekleştiği 
görülmektedir. Ancak aykırı numune sayısının da 34 
adet ile en fazla İngiltere’de olduğu, ülkelerin gene-
linde aykırı numunelerin benzin türlerinde olduğu, 
bu aykırıların ise genellikle araştırma oktan sayısı, 
motor oktan sayısı, kükürt içeriği, oksijen içeriği ve 
buhar basıncından kaynaklandığı görülmektedir. 

2015 yılında akaryakıt kalitesi izlenmesine iliş-
kin olarak ülkemizde toplam 715 numune alındığı 
bunların arasından kurşunsuz benzin 95 oktan nu-
munelerinden teknik düzenlemeye aykırı ürünün bu-
lunmadığı görülmektedir. Ülkemiz gibi “büyük ülke” 
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kriterlerine uyan üye ülkeler incelendiğinde, Tab-
lo 2’de de görüldüğü üzere, en fazla numune alımı 
gerçekleştiren ve aykırı numune sayısında da birinci 
durumda bulunan ülke İngiltere olmakla birlikte, 23 
adet aykırı numune sayısıyla AB ülkeleri arasında en 
fazla ikmalin yapıldığı ülke olan Almanya ise stan-
dartlara aykırı numune konusunda ikinci sırada yer 
almaktadır. Numune alımına ilişkin uygulanan mo-
dellerin genellikle “A” ve “B” olduğu, İngiltere’de 
ise kendi ulusal modellerinin uygulandığı görülmek-
tedir.

Sonuç

Aşağıda yer alan Tablo 2 ile Şekil 1 ve 2’nin yanın-
da, AB Akaryakıt Kalitesi 2015 yılı raporu da detaylı 
olarak incelendiğinde, ülkemizin akaryakıt kalitesi iz-
lenmesine ilişkin olarak çoğu Avrupa ülkesinden daha 
fazla numune alma hedefi koyduğunu ve koyulan he-
defe yakın sayıda numunenin alındığı görülmektedir. 
Bunun yanında, İtalya’nın verileri eksik olduğundan 
karşılaştırmaya dâhil edilememiştir. ülkemizde alınan 
numunelerden çıkan aykırı numune sayısının 5 adet 
olduğu, bu sayının “büyük ülke” kriterine uyan ülkeler 
arasında değerlendirildiğinde en düşük rakam olduğu 
görülmektedir. Numune alma sayısının ise ülkemizde 

ikmal edilen akaryakıta oranlandığında AB ülkelerine 
kıyasen daha fazla olduğu bununda piyasanın kalitesi-
nin izlenebilmesi açısından daha çok fayda sağladığı 
aşikârdır. Son ve en önemli olarak teknik düzenlemeye 
aykırı olduğu tespit edilen numune sayısının toplam 
numune alınma sayısına oranına bakacak olursak ben-
zin türlerinde %100 ile bütün AB ülkelerinden önde 
olduğumuz, bütün akaryakıt türlerine bakıldığında ise 
%99,3 ile yine AB ülkelerinin önünde olduğumuz yad-
sınamaz bir gerçektir. Tüm bu inceleme ve karşılaştır-
maların sonucunda piyasamızda arz edilen akaryakıt-
ların hiçbirinde kükürt içeriğine ilişkin aykırılık tespit 
edilmeği göz önünde tutulduğunda, ülkemiz piyasa-
sındaki akaryakıtların kalitesinin izlenmesine ilişkin 
sistemin çoğu AB ülkesinden daha iyi olduğu, ayrıca 
ürünlerin AB ülkelerindekilerine göre daha çevreci ve 
standartlara uygun olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. (2016). Türkiye 2015 yılı akar-
yakıt kalitesi izleme sistemi (AKİS) raporu. Ankara.

EPDK. (2015). Petrol piyasası 2014 yılı sektör raporu. Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu. Ankara.

European Environment Agency. (2016). EU fuel quality monitoring 
— 2015. Luxembourg.

Tablo 2: 2015 Yılında Bazı AB Üye Ülkeleri ile Türkiye’de Alınan Numune ve Analiz Sonuçları

Ülkeler Kullanılan 
Model

Piyasaya Arz Edilen  Akaryakıt 
Miktarı (ton)

Hedeflenen Numune 
Sayısı Alınan Numune Sayısı Aykırı Numune Sayısı Ürünlerin Kalite Oranları

Benzin Motorin Toplam Benzin Motorin Toplam Benzin Motorin Toplam Benzin Motorin Toplam Benzin Motorin Toplam

Türkiye B 1.916.167 17.430.290 19.346.457 432 432 864 339 376 715 0 5 5 100,00% 98,67% 99,30%

Fransa A 7.344.035 34.847.957 42.191.992 606 200 806 416 222 638 8 0 8 98,08% 100,00% 98,75%

İtalya B 7.820.000 25.042.000 32.862.000 200 200 400 200 200 400 BY1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%2 

Almanya A 18.224.915 36.756.397 54.981.312 837 400 1237 843 400 1243 22 1 23 97,39% 99,75% 98,15%

Polonya B 3.748.000 11.747.000 15.495.000 444 400 844 526 407 933 9 8 17 98,29% 98,03% 98,18%

İspanya A 4.646.980 21.761.385 26.408.365 216 200 416 400 200 600 7 0 7 98,25% 100,00% 98,83%

İngiltere Ulusal 12.713.286 24.251.217 36.964.503 210 200 410 1.311 2.414 3.725 33 1 34 97,48% 99,96% 99,09%
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1 BY: Bilgi Yok 
2 Bilgileri olmadığından karşılaştırmaya dahil edilmiştir. 
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Enerji sektörünün çok kullanılan “olmayan enerji 
en pahalı enerjidir” jargonu; güvenlik, süreklilik ve 
sürdürebilirlik kavramlarını ön plana çıkarmaktadır. 
Enerji güvenliği yalnız belli bir yerde üretimin olma-
sı ya da rezervin saptanmasını değil, bunların zama-
nında, ucuza, yeterli düzeyde sisteme entegre edilip 
taşınabilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanmasını 
da kapsar [1].  Doğal gaz piyasasında kısa, orta ve 
uzun vadede arz güvenliğinin sağlanması genel ola-
rak üç koşulun birlikte mevcudiyetine bağlıdır. Söz 
konusu koşullar; doğal gazın mevcudiyeti, doğal 
gaz alt yapısının yeterliliği ve sistem bütünlüğü-
dür. Bu kapsamda, ülkemizin artan doğal gaz talebini 
karşılayacak alt yapıların, yetersizlik/kısıt oluşmadan 
önce, arz ve talep tahminleri paralelinde planlanma-
sı ve planlanan bu yatırımların zamanında hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Bu çabalar ancak, enerji 

tüketimini rasyonalize etme ve istikrara kavuştur-
ma amacına yönelik gerçek bir talep politikası eşlik 
ettiği takdirde başarılı olacaktır. Şebeke (network) 
tipi sektör dediğimiz bu piyasalarda, rekabet, doğal 
gazın meta olarak alınıp satılmasında yaşanacak re-
kabeti hedefler ki işte tam da bu sebeplerle ülkemizde 
serbest rekabet piyasası oluşturulmak amacıyla 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu yürürlüğe konul-
muştur.

Serbest rekabet piyasasında, rekabet sonucunda 
kaynak tahsisinde ve üretimde etkinlik olmak üzere, 
iki farklı etkinliğin sağlanması olarak ifade edilen, 
ekonomik etkinliğin sağlanmasının ardında, refahın 
maksimize edileceği düşüncesi yatmakta olup, fi-
yatın marjinal maliyet veya buna en yakın düzeyde 
oluşması için gerekli olan en önemli parametre arz ve 
talep ilişkisidir. Tamamına yakını ithal edilen doğal 
gaz gibi bir metanın arzının sürekliliği ve güvenli-
ğine ilişkin faktörler başarılı bir piyasanın olmazsa 
olmazıdır ki bu da 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu’nun temel amaçlarındandır. 

Ülkemizde doğal gaz serüveninin; kısıtlı miktar-
larda yerli üretimin kullanıma sunulmasıyla başladı-
ğı 1970’li yıllar ve ithalatın başladığı 1987 yılından 
itibaren bu anlamda büyük çabalar gösterilmiştir. Bu 
minvalde, arz çeşitliliğinin yanı sıra esnekliğinde art-
tırılması amacıyla, gerek baz yük tesisi olarak çalıştı-
rılmak gerekse ihtiyaç duyulduğunda azami çekişleri 
düzenlemek (peak shaving) için Marmara Ereğlisi’n-
deki LNG terminali 1994 yılında devreye alınmıştır. 
1999 yılında, Trakya bölgesindeki Kuzey Marmara 
ve Değirmenköy sahalarında ülkemizin ilk yer altı 
depolama tesisleri yatırımına başlanmıştır.

Doğal Gaz Yeraltı Depoları 
Arz Güvenliği İçin Yeterli mi?

S. Funda BEDİR
EPDK / Enerji Uzmanı
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Ülkemiz, jeopolitik açıdan kaynak ve arz çeşit-
lendirmesi bakımından şanslı bir ülke konumundadır. 
Hâlihazırda Rusya, İran, Azerbaycan’dan boru hattı, 
Nijerya ve Cezayir’den LNG olarak doğal gaz ithal 
etmektedir. İlaveten Irak’tan yapılacak doğal gaz it-
halatına ilişkin ithalat lisansı verilmiştir. Diğer taraf-
tan, yapılan spot LNG ithalatı BOTAŞ’ın Marmara 
Ereğlisi ve Egegaz’ın Aliağa LNG Terminalleri ile 
Etki’nin Çandarlı’daki Yüzen LNG Terminali vası-
tasıyla sisteme alınmaktadır.  Bu bağlamda bakıldı-
ğında, 2016 yılında toplam ithalatın yaklaşık %53’ü 
Rusya Federasyonu’ndan olmak üzere, yine toplam 
ithalatın yaklaşık %19’u BOTAŞ hariç 7 özel şirket 
vasıtasıyla Rusya Federasyonu’ndan gerçekleştiril-
miştir. 

Bu kapsamda, piyasanın arz açısından henüz bek-
lenen seviyeye ulaşmadığı, ülkemizin doğal gaz itha-
latına bağımlı olduğu ve ulusal doğal gaz tüketiminin 
ekonominin büyümesine ve nüfus artışına paralel 
olarak kararlı bir şekilde arttığı dikkate alındığında, 
rekabetçi koşul ve fiyatlar altında arz kaynaklarının 
arttırılması ve çeşitlendirilmesi, rekabetçi piyasanın 
lokomotifi olan özel sektörün payının artırılması, arz 
kaynaklarında yaşanabilecek kesinti/kısıntılar sonu-
cunda meydana gelebilecek sıkıntıların en aza indi-
rilmesi, artan tüketimi karşılayacak doğal gaz yatı-
rımlarının teminat altına alınması gereği açıktır.

Yüksek çalışma esnekliklerine sahip oldukların-
dan bağlı bulundukları iletim sisteminin sigortası 
rolünü üstlenen LNG terminallerinin doğal gaz gön-
derme kapasitelerinin belli bir kısmı arz güvenliği 
kapsamında sistem dengesizliklerini bertaraf etmek 
amacıyla kullanılabilmektedir. 

Ayrıca, doğal gaz talebini arz miktarı seviyesi-
ne azaltma yoluna gidilmesi, sistem dengelenme-
sinde kullanılan etkin yöntemlerden birisidir. Bu 
kapsamda, tedarikçilerin müşteri portföyleri, arz 
esneklikleri, depolama kapasiteleri ve LNG Termi-
nal kullanım oranları dikkate alınarak,  belli oranda 
müşterinin doğal gaz çekişinin kesilebilir veya kısı-
labilir olması sağlanabilmektedir. Ancak asıl olanın 
tüm tüketicilerin kesintisiz doğal gaz kullanması 
olduğu da gözden kaçmamalıdır. Bu tür tedbirlerin 
sadece acil-kriz durumlarında uygulanabilir olması 
gerekmektedir. 

Arz güvenliğinin en önemli unsurlarından birisi 
olan taşımanın sürekliliğinin sağlanması için, boru 
hattına giren ve çıkan gaz miktarının dengede tutul-
ması gerekmektedir. Dengesizliği oluşturan en önem-
li unsur çekişteki değişimdir ki dengeleme işlemi ile 
bu değişim karşılanmaya çalışılmaktadır.

Kullanım amacına, mevsim şartlarına, gün içinde 
saatlere göre değişkenlik gösteren talebe karşılık, arz 
tarafında üretimde süreklilik mevcuttur. Diğer yan-
dan, uzun mesafeler için gaz taşıyan boru hatlarında, 
değişken bir çekişe göre tasarlanmaları halinde bir-
kaç ay tam, diğer aylarda ise atıl kapasitelerle kulla-
nılacak olmaları nedeniyle maliyetler önemli ölçüde 
artmaktadır. Bu açıdan arzın yük faktörü yüksektir. 
Arz ve talebin bu farklılığı, yıllık arz ve talep miktar-
ları eşit olduğunda, hatta yıllık arz, talep miktarından 
fazla olduğu hallerde dahi, kış aylarındaki talebe ce-
vap verilememesi nedeniyle arz açığı, yaz aylarında 
ise arzın altında gelişen talep nedeniyle arz fazlası 
olarak nitelendirilen miktar farklılıklarına neden ol-
maktadır. 

Bu dengesizliğin bertaraf edilmesi amacıyla ga-
rantili çözüm olarak kullanılan gaz depoları göze-
nekli kayaç tesisi (porous rock facility) ve kaverna 
tesisi (cavern facility) olarak iki başlık altında değer-
lendirilmektedir. Gözenekli kayaçlarda gaz depoya 
doğal yollardan enjekte edilir ve kaya oluşumlarının 
gözenekleri, gaz geçirmez bir tabaka (caprock) ile ka-
patılır. Buna karşılık, kaverna tesislerinde depolama 
alanı suni olarak oluşturulur. Tuz domu (salt dome) 
ve kalın tuz oluşumları  (salt formation) kaverna de-
polama tesisi için uygun sahalardır. 
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altında değerlendirilmektedir. Gözenekli kayaçlarda gaz depoya doğal yollardan enjekte edilir ve 
kaya oluşumlarının gözenekleri, gaz geçirmez bir tabaka (caprock) ile kapatılır. Buna karşılık, 
kaverna tesislerinde depolama alanı suni olarak oluşturulur. Tuz domu (salt dome) ve kalın tuz 
oluşumları  (salt formation) kaverna depolama tesisi için uygun sahalardır.  

 
Doğal gaz yeraltı depolarının çalışma gazı 
hacimlerine göre en çok geliştirilen 4 türü 
sırasıyla, boşaltılmış gaz sahaları, akiferler, tuz 
kavernaları ve boşaltılmış petrol sahalarıdır.  
 

1. Boşaltılmış saha (Depleted gas/oil field)  
Gaz ve petrol boşaltılmış sahalarında; doğal gaz 
üretimi sırasında kullanılan tesislerin (boru hattı, 
kompresör v.b.) uygun modifikasyonu ile tekrar 
kullanılabilir olması, fiziksel olarak geri 
kazanılmayacak gaz enjeksiyonu gerektirmemesi 
yatırımın başlangıç maliyetlerini 

düşürdüğünden, ekonomik açıdan diğerlerine nazaran avantajlıdır. Diğer taraftan, sahanın 
boşaltılması sırasında gerekli çalışmalar yapıldığından, sahanın jeolojik ve fiziksel özellikleri 
jeologlar ve petrol mühendisleri tarafından incelenmiş ve genellikle iyi bilinmektedir. Dolayısıyla, 
boşaltılmış rezervuarlar geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı anlamında yeraltı depolama türleri 
arasında en ucuz ve en kolay olanıdır. Tipik olarak, bu tesisler tek bir yıllık döngüde 

Doğal gaz yeraltı depolarının çalışma gazı hacim-
lerine göre en çok geliştirilen 4 türü sırasıyla, boşal-
tılmış gaz sahaları, akiferler, tuz kavernaları ve boşal-
tılmış petrol sahalarıdır. 

1. Boşaltılmış saha (Depleted gas/oil field) 

Gaz ve petrol boşaltılmış sahalarında; doğal gaz 
üretimi sırasında kullanılan tesislerin (boru hattı, 
kompresör v.b.) uygun modifikasyonu ile tekrar kul-
lanılabilir olması, fiziksel olarak geri kazanılmayacak 
gaz enjeksiyonu gerektirmemesi yatırımın başlangıç 
maliyetlerini düşürdüğünden, ekonomik açıdan di-
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ğerlerine nazaran avantajlıdır. Diğer taraftan, sahanın 
boşaltılması sırasında gerekli çalışmalar yapıldığın-
dan, sahanın jeolojik ve fiziksel özellikleri jeologlar 
ve petrol mühendisleri tarafından incelenmiş ve ge-
nellikle iyi bilinmektedir. Dolayısıyla, boşaltılmış re-
zervuarlar geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı anla-
mında yeraltı depolama türleri arasında en ucuz ve en 
kolay olanıdır. Tipik olarak, bu tesisler tek bir yıllık 
döngüde işletilmektedir; Tüketimin yoğun olmadığı 
yaz aylarında gaz enjekte edilir ve tüketimin arttığı 
kış aylarında ise geri çekilir. 

2. Tuz mağarası (kaverna)

Tablo 1: Yeraltı Doğal Gaz Depo Türleri

Depo Türü Yastık 
gazı

Enjeksiyon 
periyodu 

(gün)

Yeniden 
Üretim 

periyodu 
(gün)

Boşaltılmış 
saha 50% 200-250 100-150

Akifer 50%-80% 200-250 100-150

Tuz mağarası 
(kaverna) 20%-30% 20-40 10-20

Doğal gaz depolama tesisinin geliştirilmesi için 
uygun olduğu keşfedilen bir tuz oluşumunun içeri-
sinde bir mağara oluşturulur.  Mağaraların içerisin-
deki tuzun eritilmesi için, tatlı su bir kuyu deliğinden 
tuza pompalanır. Tuzun bir kısmı bir boşluk bıra-
karak çözündürülür ve tuzlu su (brine) yüzeye geri 
pompalanır. İşlem, mağara arzu edilen boyuta gelene 
kadar devam eder. Tuz mağarasının duvarları, de-
polama tesisinin ömrü boyunca güçlüdür ve gazdan 
etkilenmez. Oluşturulduktan sonra, bir tuz mağara-
sı, çok yüksek yeniden üretim kapasitesine sahip bir 
yeraltı doğal gaz depolama tesisi halini alır. Tuz ma-
ğaraları genellikle boşaltılmış gaz rezervuarından ve 
akifer depolarından çok daha küçüktür. Sonuç olarak, 
tuz mağaraları baz yük depolama gereksinimlerini 
karşılamak için gerekli olan büyük miktarda gazı tu-
tamaz. Bununla birlikte, tuz mağaralarından yeniden 
üretim akiferler veya tükenmiş rezervuarlardan çok 
daha yüksektir. Bu, bir tuz mağarasında depolanan 
gazın daha kolay ve hızlı bir şekilde enjeksiyonu ve 
yeniden üretilmesini sağlar. Bu hızlı döngü oranı, 
acil durumlarda veya beklenmedik talep dalgalanma-
larında kısa süreli fayda sağlar ve her yıl birkaç ye-
niden üretim ve enjeksiyon çevrimi yapma olanağı, 
etkin maliyeti düşürür.

3. Akifer rezervuarı

Akiferler doğal su rezervuarları gibi yer altı, gö-

zenekli ve geçirgen kaya oluşumlarıdır. Bazı durum-
larda doğal gaz depolaması için kullanılabilirler. Ge-
nellikle bu tesisler, boşaltılmış rezervuarlarda olduğu 
gibi tek bir yıllık döngüde işletilir. Akifer oluşumunun 
jeolojik ve fiziksel özellikleri önceden bilinmemekte-
dir ve bunları araştırmak ve akiferin doğal gaz depo-
lama için uygunluğunu değerlendirmek için önemli 
bir yatırım yapmak gerekmektedir. Akifer uygunsa, 
ilgili altyapıların tamamı sıfırdan geliştirilir ki bu da, 
boşaltılmış rezervuarlara kıyasla başlangıç maliyet-
lerini arttırır. Akifer depolama tesisleri doğal gazın 
fiyatının düşük olduğu zamanlarda geliştirilmiş, an-
cak artan gaz fiyatları ile daha pahalı hale gelmiştir. 
Sonuç olarak, bir akifer depo tesisinin geliştirilmesi 
genellikle zaman alıcı ve pahalıdır. Bu sebeple, Aki-
ferler genellikle en az istenen ve en pahalı doğal gaz 
depolama tesisi türüdür.

Grafik-1’de [3] de görüldüğü üzere; çalışma 
gazı hacimlerine göre yapılan sıralama kapsamında,  
ABD, 28 AB ülkesi ve Rusya, ilk 3 sırayı oluştur-
maktadır. Avrupa Birliği’nde depolama kapasitesinin 
üçte ikisinden fazlası beş üye ülkede bulunmaktadır. 
En yüksekten başlayarak Almanya, İtalya, Hollanda, 
Fransa ve Avusturya toplam AB çalışma gazı hacmi-
nin % 70’ine sahiptir. [4]

Tablo 2: Verilen Yeraltı Depolama Lisansları

Unvan Tesis Yeri Depo Tipi Durumu

BOTAŞ (Boru  
Hatları ile Petrol 
Taşıma A.Ş.)

Silivri / 
İSTANBUL

Boşaltılmış 
Doğal Gaz 
Sahası

Devrede

ATLAS Petrol Gaz 
İth. İhr. ve Paz. Tic. 
Şti.

Aksaray / 
KONYA

Tuz 
Mağarası 
(Kavema)

Proje

TOREN Doğal Gaz 
Depolama ve 
madencilik A.Ş.

Tarsus / 
MERSİN

Tuz 
Mağarası 
(Kavema)

Proje

Gaz Depo 
Madencilik A.Ş.

Tarsus / 
MERSİN

Tuz 
Mağarası 
(Kavema)

Proje

BOTAŞ (Boru  
Hatları ile Petrol 
Taşıma A.Ş.)

Tuz Gölü 
Güneyi / 
AKSARAY

Tuz 
Mağarası 
(Kavema)

Devrede
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Sonuç olarak, arz güvenliliğinin sağlanmasında 
en etkin yöntemlerden biri olan depolama tesisleri-
nin ülkemizde istenilen seviyelere çıkartılması için 
yatırımlar devam etmektedir. Halihazırda EPDK ta-
rafından 5 adet yeraltı depolama lisansı verilmiştir. 
Tablo 2’de [5] de görüldüğü üzere, bunlardan sadece 
2 tanesi aktiftir.

Ancak söz konusu tesislerin enjeksiyon ve yeniden 
üretim kapasiteleri dikkate alınarak iletim sisteminin 
revizyonunun da eşbazlı yapılması gerekmektedir. 
Taşıma probleminden dolayı Dünya uygulamaları 
depolama tesislerinin, tüketimin yoğun olduğu böl-
gelere yakın lokasyonlarda yapılması gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Özellikle yeniden üretim kapa-
sitesi yüksek olan tuz kaverna tesislerinin aynı lokas-
yonda birleşmesinin ve tüketim yoğun bölgelerden 
uzakta olmasının iletim kısıtı yaratma olasılığı iyi 
değerlendirilmelidir. Bu anlamda, jeolojik gerekli-
liklerle boru hattı hidroliği beraber değerlendirilerek, 
optimum çözümler bulunulabilecektir.

Diğer taraftan, LNG terminallerinin de, jeolojik 
şartların izin verdiği ölçüde, günlük ve mevsimsel 
arz-talep dalgalanmalarını dengelemek için yeraltı 
depolama tesisleriyle birlikte değerlendirmesi, hem 
normal piyasa koşullarında hem de kriz durumların-
da depolama alanının etkinliğini ve verimliliğini artı-
rılabilir. Hâlihazırda biri boşaltılmış doğal gaz sahası, 
diğeri tuz mağarası olmak üzere 2 adet yeraltı depo-
lama tesisi bulunan ülkemizde söz konusu depoların 
etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla;

• Tuz mağarası deposunun; baz yük tesisi ola-
maması, yüksek yeniden üretim kapasitesi, 
döngünün yılda birden fazla olması,

• Boşaltılmış saha deposunun; baz yük tesisi 
olabileceği, görece olarak düşük yeniden üre-
tim kapasitesi, döngünün yılda bir olması,

gibi özelliklerinin, dengeleme yükümlülükleri ve 
stratejik rezerv kavramları altında incelenmesi gerek-
liliğinin, jeopolitik ve dış politika açısından zor bir 
bölgede yer alan ülke gerçekleriyle değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

İlaveten depolama tarifelerinin belirlenmesi de 
depolamaya yönelik ortaya konulacak stratejile-
rin oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde büyük 
önem taşımaktadır. Tuz Gölü Yeraltı Deposu örne-
ğinden hareketle, 1,2 milyar m3 çalışma gazı hacmine 
40 milyon m3/gün yeniden üretim kapasitesine sahip 
bir tesisinin yatırım bedelinin 700 milyon $ olduğu 
dikkate alındığında, bu çapta bir yatırımın yapıla-
bilmesinin, etkin ve verimli kullanılabilmesinin ye-

gane yolunun bütün paydaşlar açısından uygun bir 
tarife olacağı konusu da gözden kaçırılmamalıdır.

Ülkemizin yakın gelecekte enerji ticaret merkezi 
(hub) olma hedefi doğrultusunda, atması gereken en 
büyük adım arz güvenliğinden geçmektedir. Diğer 
taraftan, doğal gaz, ticaretinin yapıldığı merkezlere 
akma eğilimindedir ki bu da ticaret merkezi oluştu-
rulması sonrasında arz güvenliği kaygısı da duyul-
mayacağı anlamına gelmektedir. Bu hedefin gerçek-
leştirilmesi için kat edilmesi gereken yolda anahtar 
rol arz güvenliğindedir. Arz güvenliğinde ise yeraltı 
depolama tesisleri gerekli ama yeterli değildir. O hal-
de arz güvenliğinin olmazsa olmazlarını ortaya koy-
makta yarar bulunmaktadır;

• Kaynak çeşitlendirmesi,

• Kaynakta söz sahibi olmak,

• Yeraltı depolama tesisleri,

• LNG terminalleri ve FSRU,

• İhtiyacın üzerinde giriş ve taşıma kapasitesi.

• Sistem bütünlüğü.

Kaynakça:
[1] Uğurlu, Ö. (2009). Çevresel Güvenlik ve Türkiye’de Enerji Poli-

tikaları. İstanbul. Örgün Yayınevi.
[2] PB-KBB inc., EIA (U.S. Energy Information Administration) ta-

rafından geliştirilmiş hali, 15.02.2017, Erişim Adresi: https://www.eia.
gov/naturalgas/storage/basics/

[3] IEA (2016b), Natural Gas Information (database); GIE (2015a), 
“GIE storage map”.

[4] IEA (2016b), Natural Gas Information (database); GIE (2015a), 
“GIE storage map”.

[5]EPDK İnternet Sitesi, Erişim Adresi: http://lisans.epdk.org.tr/
epvys-web/faces/pages/lisans/dogalgazDepolama/dogalgazDepolamaO-
zetSorgula.xhtml
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Kurul Kararları İncelemeleri

KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ

Abdulcebbar KARAOĞLU / Enerji Uzman Yardımcısı

05/04/2017 tarihli ve 7012-1 sayılı Kurul Kararı1
Elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirket-
lerinin gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınan 
genel kalite indikatörünün (GKİ), bu indikatörü oluş-
turan kalite bileşenlerinin, ağırlıklarının, hedeflerinin 
belirlenmesi hususunda 05/04/2017 tarihli ve 7012-
1 sayılı Kurul Kararı alınmıştır. Öncelikle Kurul 
Kararının alınma sürecinden bahsedecek olursak; 
elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinde ya-
pılan denetimlerde elektrik dağıtım ve görevli teda-
rik şirketlerinin çağrı merkezi personelleri yetersiz 
bulunmuş ve tespit edilen eksikliklerin 2016 yılının 
Eylül ayına kadar tamamlanması istenmiştir. Personel 
sayısı artışları gerçekleştirildikten sonra bu kapsamda 
katlanılan ek maliyetlerin gelir gereksinimlerine yan-
sıtılması hususunda şirketler tarafından Kurumumuza 
başvuruda bulunulmuştur.

III. Uygulama Dönemi hazırlık çalışmalarında çağrı 
merkezi çalışanı sayısına ilişkin hususlar göz önü-
ne alınsa da yüksek oranda bir artış yaşanacağı 
öngörülmemiştir. Dolayısıyla çalışan sayısında oluşa-
cak artışın şirketlere mali yönden bir yük getireceği 
açıktır. Bu yükün karşılanması için Kurumumuz tara-
fından çalışmalar yapılmış, gerek yurtdışı uygulama-
ları gerekse akademik raporlar incelendiğinde çağrı 
merkezlerinin ticari kalite kapsamında değerlendirme-
ye alındığı görülmüştür. Hizmet kalitesi, liberal piya-
sada faaliyet gösteren piyasa oyuncularına, sundukları 
hizmetler açısından belli standartların belirlenmesi, bu 
standartlara ne kadar uyum sağladıklarının değerlendi-
rilmesi olarak tanımlanabilir. Tüketicilere kaliteli bir 
hizmetin sunulması için düzenlenen bu hususun yap-
tırım gücü taşıması açısından istenen standardı tuttura-
mayan şirketlerin herhangi bir ilave getiri alamadığı ve 
dolayısıyla yüksek kaliteli şirketlerin katlanmış olduğu 
ilave maliyetleri alabildiği bir mekanizma oluşturul-
muştur.

Bu kapsamda 29/09/2016 tarihli ve 6507-6 sayılı Ku-
rul Kararı ile Elektrik Dağıtım Şirketleri İle Görevli 
Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi 
Standartlarına İlişkin Usul Ve Esaslar yayımlanmış-
tır. Söz konusu Usul ve Esasların 8 inci maddesinde 
görevli tedarik ve dağıtım şirketlerinin karşılaştığı 
maliyetlerin kalite göstergeleri/hedefleri/paramet-
releri çerçevesinde değerlendirileceği belirtilmiş ve 
Kurul Kararının Ek-1 tablosunda çağrı merkezi kalite 
göstergesi parametrelerine değinilmiştir. Bu paramet-

relerde toplam çağrı merkezi yönüne yapılan arama 
sayısı, başarılı arama sayısı, kuyruğa giren çağrı sayı-
sı, sesli görüşme gerçekleştirilen çağrı sayısı gibi ve-
rilerin analizi ile ulaşılabilirlik ve servis kalitesi skor-
larına ilişkin sonuçların elde edilmesi amaçlanmıştır.  

05/04/2017 tarihli ve 7012-1 sayılı Kurul Kararı ile 
çağrı merkezi personellerinin maliyetlerinin de GKİ 
çerçevesinde karşılanmasına ilişkin olarak kullanı-
lacak parametreler yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
Kurul Kararı’nda; Operatör kuyruğuna giren çağrı sa-
yısı (E) ile, operatör kuyruğuna girdikten sonra ope-
ratörle sesli görüşmesi 20 saniye içerisinde başlatılan 
çağrı sayısının (F) oranından oluşan SL Parametresi 
ve Operatör kuyruğuna giren çağrı sayısı (E) ile, ope-
ratörle sesli görüşmesi gerçekleşen çağrıların oranın-
dan (G) oluşan AR parametresinin hem güvenilir veri 
sağlaması yönünden uygunluğu hem de içerdiği ser-
vis kalitesi unsurlarının tutarlılığından ötürü %40’ar 
oranda GKİ hesaplamalarında dikkate alınması uygun 
bulunmuştur. Ulaşılabilirlik seviyesi parametreleri 
için ise ilgili dönemde, çağrı merkezi yönüne yapılan 
toplam arama sayısı (A) ile, çağrı merkezine ulaşan 
aramaların toplam sayısının (B) oranı olan US1 ve 15 
dakikalık zaman dilimleri dikkate alındığında ilgili 
dönemdeki toplam zaman aralığı sayısı (C) ile, çağrı 
merkezi yönüne yapılan tüm arama girişimlerinin ba-
şarılı olduğu (tam doluluğun oluşmadığı) zaman ara-
lığı sayısının (D) oranından oluşan US2 parametrele-
rinden birinin, hem veri sağlanmasının güç oluşu hem 
daha yüzeysel gerçekleşmeleri dikkate alması, hem 
de şirketlerce yeterli veri sağlanamamasından ötürü 
%20’lik oranda GKİ hesaplamalarına dahil edilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Bu parametrelerde elde edilen skorlara göre belirlenen 
GKİ ile gelir tavanında tedrici olarak %1’e kadar artış 
yapılması, başarı gösteremeyen şirketler açısından ise 
GKİ’nin “0” olarak uygulanması uygun görülmüştür. 
Bu demektir ki; eğer bir şirket gerekli parametrelerde 
aranılan standartları sağlayamıyor ise çağrı merkezi 
maliyetleri için ilave bir gelir elde edemeyecek, 
bu maliyetleri kendi iç dinamikleriyle sürdürmeye 
çalışacaktır. Kalite skoru yüksek olan şirket ise %1’e 
kadar olan bir oranda pozitif bir artış sağlayacak ve söz 
konusu hizmetini hep bu seviyede tutması için teşvik 
edilmiş olacaktır.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tara-
fından kısa süre önce yer altı doğal gaz depolama 
şirketlerinin (YDŞ) tarifelerinin düzenlenmesine 
yönelik kuralların belirlendiği “Yer Altı Doğal Gaz 
Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 
Esasları” (YADTUE) çıkartılmıştır. İlgili düzenleme 
23/03/2017 tarihli ve 6990 sayılı Kurul Kararı ile ka-
bul edilmiş ve 29/03/2017 tarihli ve 30022 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

YADTUE, YDŞ’lerin tarifelerinin belirlenmesine 
yönelik önemli yenilikler getirmiş olup ilgili düzen-
lemede temel olarak; YDŞ’lere ait tarife önerileri ile 
tarife çalışmalarına baz olacak veri, bilgi ve belgele-
rin sunulması, gelir gereksinimleri ile gelir tavanları-
nın belirlenmesi ve revize edilmesi ile yöntem bildi-
rimine ilişkin esaslar ortaya konmuştur. 

Düzenlemeye biraz daha yakından bakılacak olursa 
getirilen belli başlı yenilikler aşağıdaki şekilde sıra-
lanabilir:

(1) Tarife hesaplamalarına, depolama tesisi devre-
ye alınmadan 8 ay önce başlanabilecektir.

(2) Gelir gereksiniminin (GG) unsurları; getiri, 
itfa, işletme sermayesi gideri, işletme gideri ve 
yastık gazı bileşeni olarak belirlenmiştir.

(3) Yatırım harcamaları ile ilgili itfa süresi, mali 
mevzuatta yer alan süreleri (22 yıl) aşmayacak 
ve 12 yıldan kısa olmayacak şekilde YDŞ tale-
bi de dikkate alınarak Kurul tarafından belirle-
necektir.

(4) Depolama tesisi yatırımlarına yönelik getiri-
nin belirlenmesinde esas alınacak reel getiri 
oranı (RGO) için %10 seviyesinde minimum 
oran belirlenmiştir.

(5) Yatırımların gerçekleştirilmesinde tahmin 
edilenler ile gerçekleşen yatırımlar arasında 
farklar oluşması durumunda, bu farkların gi-
derilmesi için tarife uygulama dönemi bazın-

da işletilecek yatırım farkı düzeltme bileşeni 
(YFDB) mekanizması öngörülmüştür.

(6) YDŞ’nin kontrolünde olmayan işletme gider-
lerine (kontrol edilemeyen işletme giderleri) 
yönelik meydana gelen farklılıkların tarife 
uygulama dönemi içerisinde düzeltilebilmesi 
amacıyla hesaplamalarda ilave bir düzeltme 
mekanizması (KİGB) tanımlanmıştır.

(7) Depolama tesisinin işletilebilmesi için teknik 
olarak depoda bulundurulması zorunlu olan 
yastık gazı YDŞ tarafından karşılanacaktır. 
Depolama şirketine ayrıca, yastık gazını en 
ekonomik kaynaktan temin etme yükümlülüğü 
getirilmiştir.

(8) Yastık gazı için, yastık gazı maliyetinin RGO 
ile çarpılması suretiyle hesaplanacak getiri tu-
tarı GG hesaplamalarında dikkate alınacaktır. 
Bu kapsamda YADTUE’de, yastık gazı ma-
liyetinin nasıl hesaplanacağına yönelik detay 
düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca, yastık 
gazı maliyet öngörüsü ile gerçekleşmesi ara-
sında meydana gelen farklılıkların giderilmesi 
amacıyla tarife uygulama dönemi bazında işle-
tilecek yastık gazı düzeltme bileşeni (YGDB) 
mekanizması tanımlanmıştır.

(9) Tarife uygulama dönemi, 1 yıldan kısa 10 yıl-
dan uzun olmamak üzere, YDŞ talebi de dik-
kate alınarak Kurul tarafından belirlenecektir.

(10) Depolama bedellerindeki olası yıllık dalgalan-
maların en aza indirilebilmesine yönelik ola-
rak, YDŞ tarafından talep edilmesi ve Kurul 
tarafından uygun görülmesi koşuluyla, GG tu-
tarlarında yıllar arasında aktarım yapılabilme-
sine izin verilmiştir.

(11) Tarife hesaplamalarında dikkate alınacak mi-
nimum kapasite kullanımı olarak %60 olarak 
belirlenmiştir.

Mayıs - Haziran 2017 / Sayı: 142

KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ

Ahmet ÖZKAYA / EPDK - Enerji Uzmanı

Yer Altı Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife 
Hesaplama Usul ve Esasları

2



Kurul Kararları
Uzman Gözüyle Enerji

Mayıs - Haziran 2017 / Sayı: 1 43

KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ

Bağdagül KAYA CANER / EPDK - Enerji Uzmanı

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği 3
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (Kurul) 09/03/2017 
tarihli toplantısında EPİAŞ’a piyasa işletim lisansı kapsamı 
dışında kalan organize toptan doğal gaz piyasalarının işletilme-
sine ilişkin faaliyet izni verilmiştir. Organize Toptan Doğal Gaz 
Satış Piyasası Yönetmeliği (Yönetmelik) ise yine Kurul’un 
aynı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. 31/03/2017 
tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren bu Yönetmelikle, doğal gaz fiyatının objektif ve şeffaf 
koşullar altında belirlenmesini sağlayacak Türkiye organize 
toptan doğal gaz satış piyasası kurulmaktadır. Organize doğal 
gaz piyasasının kurulması, bölgedeki ve erişilebilir pazarlar-
daki doğal gazın da Türkiye’de fiyatlanmasına olanak sağla-
yacağından Türkiye’nin bir doğal gaz ticareti merkezi olması 
açısından çok önemli bir adımdır.
Kurulacak organize piyasanın kuralları Yönetmelik çerçevesinde 
EPDK tarafından belirlenmiştir. EPDK’nın piyasa tasarımı “sü-
rekli ticaret” sistemine dayanmaktadır. Bu sistem; ithalat, toptan 
satış ve ihracatçı şirketlerin gün öncesi, gün içi ve gün sonrası 
işlemlerini tek bir ticaret aralığı içerisinde yapabilmelerine im-
kân tanımaktadır. Böylece, doğal gaz piyasasında ticarete konu 
işlem derinliğinin ve piyasaya konu edilecek gazın arttırılması 
hedeflenmiştir.
Yönetmelik, genel hatları ile aşağıdaki hususları içermektedir:

- Organize toptan doğal gaz satış piyasasına ilişkin ge-
nel esaslar,

- İletim sistemine ilişkin genel esaslar,
- Piyasa işlemlerine ve uzlaştırmaya ilişkin genel esas-

lar,
- Piyasa katılımcılarının ve piyasa işletmecisinin so-

rumlulukları,
- İletim şirketinin sorumlulukları ve sürekli ticaret plat-

formuna (STP) giriş koşulları,
- Organize toptan doğal gaz satış piyasasına katılım ko-

şulları,
- Piyasaya erişimin askıya alınması,
- Piyasa katılımcısı statüsünün sona ermesi,
- STP’de teklif verilmesi ve fiyat oluşumu,
- STP’de verilecek tekliflere ilişkin asgari unsurlar,
- Piyasa katılımına ilişkin teminatlar,
- Olağandışı durumlar,
- Piyasa işletim usul ve esasları,
- Sözleşme hükümleri ve talep taraflı katılım,
- STP’nin kurulması ve test edilmesi.

Yönetmelik, EPİAŞ bünyesinde “sürekli ticaret platformu” adı 
altında bir elektronik platform kurularak bu platformun EPİAŞ 
tarafından işletilmesini öngörmektedir. Bu platformda, piyasa 

katılımcıları anonim şekilde alış ve satış teklifleri verecek, eşle-
şen teklifler ise kesinleşme işleminden sonra BOTAŞ Elektronik 
Bülten Tablosu’na iletilerek sisteme girecek doğal gaz miktarı 
programlanacaktır. Öte yandan, Yönetmelik şu anda BOTAŞ 
tarafından piyasa mekanizması haricinde tedarik edilen ve fiyat-
landırılan “dengeleme gazının” da sürekli ticaret platformundan 
BOTAŞ tarafından ilave dengeleyici olarak tedarik edilmesinin  
ve bu doğrultuda fiyatlanmasının önünü açmaktadır. Böylece, 
dengeleme gazının piyasada fiyatlanmamasından dolayı elektrik 
ve doğal gaz piyasaları arasındaki asimetri ve bu asimetri sonucu 
sisteme ve dolayısıyla arz güvenliğine zarar verecek davranış-
ların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, iletim 
sisteminde negatif dengesiz kalan taşıtanların çektiği gazın fiyat-
lamasının piyasada oluşan en yüksek fiyatlarla, pozitif dengesiz 
kalanların dengesizliklerinin ise en düşük fiyatlarla yapılması 
sayesinde, piyasa şartlarında oluşan fiyatlar dengesizlikler ne-
deniyle ayrı bir bedel ya da ceza uygulanması ihtiyacı ortadan 
kalkacaktır. Bununla birlikte, iletim şirketi BOTAŞ’ın dengele-
me işlemlerinden kar ya da zarar etmemesi prensibine sadık kalı-
nacak, bu işlemler sonucu doğacak gelirler disiplinli ve basiretli 
davranan piyasa oyuncularını ödüllendirici şekilde sisteme dahil 
edilebilecektir.  
Diğer taraftan organize piyasa kapsamında gerçekleştirilen 
ticari işlemlerin yanı sıra,  BOTAŞ tarafından dengeleme iş-
lemleri sonucunda tespit edilmiş olan fiziki dengesizliklere 
ilişkin uzlaştırmanın EPİAŞ tarafından yapılması hedeflen-
miştir.
Yönetmelik, doğal gaz piyasasında uzun süredir hedeflenen 
şeffaf ve rekabetçi bir toptan satış piyasasının sağlanması açı-
sından önemli bir somut adım niteliği taşımaktadır. Doğal ga-
zın rekabetçi bir piyasa içerisinde fiyatlanmasının ülkemizde 
yapılacak yeni yatırımlar açısından önemli bir sinyal niteliği 
taşıyacağı ve ülkemizin çeşitli arz kaynaklarından gelen ga-
zın fiyatlandığı bir pazar olması amacının gerçekleşmesinde 
büyük katkılar sağlayacağı açıktır.
Yönetmelik uyarınca, piyasa işletmecisi sıfatıyla EPİAŞ, 
Yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda Piyasa İşletim 
Usul ve Esaslarını (PUE) hazırlayarak Yönetmeliğin ya-
yımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurul 
onayına sunacaktır. Organize toptan doğal gaz satış piya-
sası 01/04/2018 günü saat 08:00’da faaliyete geçecek olup 
organize toptan doğal gaz satış piyasası faaliyete başlayınca-
ya kadar, STP’de herhangi bir teslimat, faturalama ve ödeme 
yükümlülüğü doğurmaksızın sanal uygulama yapılacaktır. 
Öte yandan, Yönetmelik çerçevesinde organize toptan doğal 
gaz satış piyasasının işleyişini teminen İletim Şebekesi İşleyiş 
Düzenlemelerine İlişkin Esaslar kapsamında Kurul onayı ile 
yapılacak değişikliklerin PUE’nin yürürlüğe girdiği tarihte 
yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.
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Elektrik piyasasına ilişkin mevzuat kapsamında üre-
tim lisansı sahibi şirketlerin fiili ilerleme oranlarının 
hesaplanmasında kullanılmak üzere kaynak türlerine 
göre puanlama tablolarına ilişkin 02/03/2017 tarihli ve 
6950 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) 
Kararı, 14/03/2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere; elektrik piyasası üretim lisansı sahip-
leri, 04/08/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 17 nci madde-
sinde belirtilen iş ve işlemleri önlisans dönemi içeri-
sinde tamamlamakla yükümlü olup üretim lisansına 
derç edilen inşaat süresi ve tesis tamamlanma tarihi 
içerisinde de üretim tesisinin inşaatını bitirerek üretim 
tesisini devreye almakla yükümlüdür. Ancak; lisans 
sahibi tüzel kişiler, bazı durumlarda belirtilen süre içe-
risinde tesisi tamamlayamamakta olup projeyi tamam-
lamak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 
(EPDK) süre uzatımı talebinde bulunmaktadır. Elekt-
rik üretim şirketinin süre uzatımı talebinde bulunarak 
sahada ilerleme kaydettiğini beyan etmesi ve EPDK 
tarafından gerekli görülmesi durumunda, sahada ça-
lışma yapılıp yapılmadığının veya yapılan çalışmanın 
geri dönülemez bir noktada olup olmadığının tespiti 
için söz konusu projenin EPDK uzmanları tarafından 
yerinde incelenmesi önem arz etmektedir.

Konu ile ilgili, 18/08/2011 tarihli ve 3392 sayılı mülga 
Kurul Kararına göre; projelerdeki fiili ilerleme oranı 
hesaplanırken temel olarak lisans sahibi tüzel kişiler 
tarafından yapılan mali harcamalar dikkate alınmakta 
ve yapılan harcamaların projenin toplam maliyetine 
oranı, fiili ilerleme oranı olarak tespit edilmekteydi. 
Alınan 02/03/2017 tarihli ve 6950 sayılı Kurul Kararı 
ile birlikte ise, fiili ilerleme raporlarının hazırlanma-
sında tesisin kaynak türüne, tipine ve niteliğine göre; 
finansman, elektromekanik teçhizat tedariği, inşaat 

ve tesis montaj aşamalarını da kapsayan yeni bir he-
saplama metodolojisi getirilmiştir. Bu metodoloji ile 
tüzel kişilerin yaptıkları harcama miktarının yanı sıra 
bu harcamaların verimi yani harcamaların tesisin ta-
mamlanmasına ne kadar katkı sağladığının da ölçümü 
yapılmış olacaktır. 

Ayrıca; bilindiği üzere Yönetmelikle üretim lisansı sa-
hibi tüzel kişilere, projelerini işletmeye aldıkları tarihe 
kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerine ilişkin detayları 
ilerleme raporlarında yılın belirli dönemlerinde (Ocak 
ve Temmuz aylarında) Kuruma sunma yükümlülüğü 
getirilmiştir. Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafın-
dan EPDK’ya sunulan ilerleme raporlarının hazırlan-
masında esas alınan güncel şekilde de yalnızca mali 
harcamalar dikkate alınmaktadır. İlerleyen günlerde, 
Kurul Kararı ile belirlenen fiili ilerleme raporlarının 
hazırlanmasında kullanılacak söz konusu puanlama 
tabloları ile ilgili yeni formatın, tüzel kişiler tarafından 
Kuruma sunulan ilerleme raporlarına da uygulanması 
ve lisans sahibi tüzel kişilerin sunacağı bu raporların 
da elektronik ortamda alınması planlanmaktadır.

Özetle; elektrik piyasası üretim lisansı sahiplerinin 
süre uzatım taleplerinin incelenmesinde, projede ilerle-
me sağlanıp sağlanmadığının, diğer bir ifadeyle lisans 
sahibinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirip 
getirmediğinin kontrol edilmesi amacıyla 02/03/2017 
tarihli ve 6950 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen pu-
anlama tablolarında yer verilen iş ve işlemler esas 
alınacak ve varsa proje özelinde ileri sürülen kendine 
mahsus gerekçeler ile birlikte, oluşturulacak fiili ilerle-
me raporunun ekinde Kurul’un değerlendirmesine su-
nulacaktır. Bu sayede, Kurul’un inşa halindeki elektrik 
üretim projeleri ile ilgili kararlarını alırken daha sağ-
lıklı ve ayrıntılı bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır.
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93 Lisans Sahibi Hakkında Alınan 23/02/2017 Tarihli ve 
6931 Sayılı Kurul Kararının Amacı Nedir?

5
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümle-
ri uyarınca serbest tüketici niteliğini haiz olan tüketiciler, 
elektrik tedarik etmek üzere kendi tedarikçilerini seçebil-
mektedir. Her yıl, serbest tüketici limitinin Kurumumuz 
tarafından düşürülmesi ile birlikte daha fazla tüketici ser-
best tüketici olarak tedarikçisini seçebilmekte ve bu du-
rum elektrik piyasasının serbestleşmesine ve gelişimine 
olumlu katkıda bulunmaktadır. 

Söz konusu tedarikçi değiştirme süreçlerinin sorunsuz 
ve hızlı şekilde yapılabilmesi için gerekli düzenleme-
ler Kurumumuz tarafından yapılmıştır. Bu kapsamdaki 
işlemlerin çok büyük bir çoğunluğunda herhangi bir sı-
kıntı yaşanmamakla birlikte nadiren de olsa, tedarikçi-
lerin sözleşme imzalamadıkları bir tüketiciyi kendi 
portföylerine eklemeye çalışmaları gibi mevzuata 
uygun olmayan işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu 
tür durumlarda uygulanacak tedbirler ve yaptırımlar da 
yine Kurumumuz tarafından düzenlenmiştir.

Tedarikçi değiştirme süreçleri ve bu süreçler dâhilinde-
ki usule aykırı işlemler, Elektrik Piyasası Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliğinin 30/A maddesinde yer alan 
hükümler ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda tedarikçi 
değişim süreçlerinde yaşanan sorunları tespit etmek ve 
olası tüketici mağduriyetlerini gidermeye yönelik ola-
rak Kurumumuz tarafından 2016 yılındaki işlemlere 
yönelik detaylı bir inceleme yürütülmüş ve neticesinde 
toplamda 93 lisans sahibi şirket hakkında Elektrik Pi-
yasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 30/A 
maddesinin onüçüncü fıkrasının (b) bendi ve onbeşinci 
fıkralarında yer alan,

(13) Piyasa katılımcılarının bu madde kapsamında be-
lirtilen kayıt süreçleri esnasında;…

b) Serbest tüketiciyle ikili anlaşma yapmadan veya 
Enerji Alım-Satım Bildirim Formu imzalanmadan ser-
best tüketici sayaç kaydı için başvurduğunun tespiti 
halinde tespitin yapıldığı tarihi takip eden ayın ilk gü-
nünden geçerli olmak üzere ilgili serbest tüketicinin 
kaydı piyasa katılımcısının portföyünden çıkarılır ve bir 
önceki tedarikçisinin talebi varsa onun, yoksa görevli 
tedarik şirketinin portföyüne kaydedilir. İhlali tespit 
edilen piyasa katılımcısı Piyasa İşletmecisi tarafından 
Kuruma raporlanır. Söz konusu piyasa katılımcısı Kurul 
Kararı ile üç ay süreyle ikili anlaşmalar kapsamında 
yeni tüketici kaydedemez ve bu piyasa katılımcısına 
Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır. 
Bu serbest tüketici ile ilgili olarak geçmişe dönük dü-
zeltme yapılmaz. …

(15) Bir serbest tüketicinin birden fazla tedarikçi tara-

fından PYS üzerinden talep edilmesi halinde, Piyasa 
İşletmecisi tarafından gerekli kontroller yapılarak ge-
çerli ikili anlaşma veya formatı Piyasa İşletmecisi ta-
rafından belirlenen Enerji Alım-Satım Bildirim Formu 
sunan tedarikçinin portföyüne geçiş sağlanır. Bu bel-
geyi ibraz edemeyen tedarikçiler için onüçüncü fıkra 
hükümleri uygulanır. Her iki tedarikçinin de geçerli 
ikili anlaşma sunması halinde Enerji Alım-Satım Bildi-
rim Formu imza tarihi en yakın olan kayıt dikkate alınır. 
İmza tarihlerinin aynı olması halinde kayıtlar onaylan-
maz ve serbest tüketici mevcut tedarikçisinden enerji 
almaya devam eder. Ancak mevcut tedarikçisinin de 
söz konusu serbest tüketiciye ilişkin portföyden çıkarma 
talebi olması halinde tüketici görevli tedarik şirketinin 
portföyüne kaydedilir”

hükümleri uyarınca, 23/02/2017 tarihli ve 6931 sayılı 
Kurul Kararı ile 01/03/2017 tarihinden başlamak üzere 
3 ay süreyle ikili anlaşmalar kapsamında yeni tüketici 
kaydetmelerine izin verilmemesi yönünde bir işlem uy-
gulanmıştır.

Akabinde, uygulanan işleme konu Kurul Kararının Pi-
yasa Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden duyurulduğu ta-
rihten önce gerçekleşen kamu ihalelerini kapsayıp kap-
samayacağı hususuna ilişkin olarak, 29/03/2017 tarihli 
ve 7004 sayılı Kurul Kararı ile; “23/02/2017 tarihli ve 
6931 sayılı Kurul Kararı’nda adı geçen şirketlerin ikili 
anlaşmalar kapsamında yeni tüketici kaydedemeyecek-
lerinin Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden duyurulduğu 
tarihten önce kamu kurum ve kuruluşlarına elektrik te-
darik etmek üzere girmiş oldukları ihaleler neticesinde 
portföylerine eklemek istedikleri tüketim noktalarının 
söz konusu Kararın kapsamı dışında tutulmamasına”  
karar verilmiştir. Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde de 
ifade edildiği üzere bu uygulama cezai bir yaptırım de-
ğildir. Yürürlükte olan düzenlemelerin bir gereği olarak 
uygulanmasına karar verilen söz konusu işlemle, tüm 
piyasa katılımcılarının tüketicilerin tedarikçi değişim 
süreçlerinde daha dikkatli ve hassas davranmaya teşvik 
edilmesi, böylelikle olası tüketici mağduriyetlerinin ön-
lenmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan, söz konusu işlem sadece bahse konu 
şirketlerin yeni tüketici kaydedememesine ilişkin 
olup, mevcut tüketicilere sunulan hizmetlerin aksa-
tılması söz konusu değildir. Ayrıca bu tedarikçiler, im-
zalanan sözleşmeler neticesinde Kararın gereği olarak 
01/06/2017 tarihinden itibaren yeni serbest tüketici 
kaydetme talebinde bulunmaya başlayabilecek ve fiili 
elektrik enerjisi satışına da 01/07/2017 tarihinden itiba-
ren başlayabilecektir.



Kurul Kararları
Uzman Gözüyle Enerji

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 
12 nci maddesi uyarınca Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 15/05/2015 tarihinde; 
2020 yılı sonuna kadar Türkiye elektrik sistemine bağlan-
ması öngörülen rüzgar enerjisi santrali (RES) kapasitesini 
2000 MW olarak bölgeler bazında Kuruma bildirmiştir. 
Bu kapsamda tahsis edilen 2.000 MW kapasitenin tama-
mının 2016 yılı içinde kullandırılmasına dair 30/07/2015 
tarih ve 5709 sayılı Kurul Kararı alınmış olup bu kapsam-
daki başvuruların 2016 yılı Ekim ayının ilk mesai hafta-
sında (3-7 Ekim) yapılacağına karar verilmiş; bilahare 
alınan 08/09/2016 tarih ve 6476-1 sayılı Kurul Kararı ile 
söz konusu başvuruların 3, 4, 5, 6, 7 Nisan 2017 tarihle-
rinde alınması kararlaştırılmış ve konu Kamuoyuna duyu-
rulmuştur.
6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18 inci maddesiyle 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesi-
nin dördüncü fıkrasının (b) bendi; “Başvurularda kaynak 
bazında tesisin kurulacağı saha üzerinde ve/veya sahayı 
temsil edecek son beş yıl içinde elde edilmiş standardına 
uygun belirli süreli ölçüm verisi bulunması istenir. Saha-
nın belirlenmesi, ölçümler ve değerlendirilmesi, verilerin 
elde edilmesi ve güvenliği ile bunların belgelendirilmesi 
Bakanlık tarafından teklif edilen ve Kurum tarafından 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 5346 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesi kapsamında belirlenen yenilenebilir enerji 
kaynak alanlarında kurulacak üretim tesisleri açısından 
ölçüm verisi aranmaz” şeklinde değiştirilmiştir.
Kanun değişikliği sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı (Bakanlık) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
(YEGM) tarafından rüzgar ve güneş ölçümlerine ilişkin 
6719 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükümlerine yö-
nelik düzenleme tekliflerinin geliştirilmesi beklenmekte-
dir. 
Diğer taraftan; 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 
18 inci maddesiyle 6446 sayılı Kanunun 7 nci maddesi-
nin dördüncü fıkrasının (ç) bendi; “Değerlendirmede aynı 
bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağ-
lanmak için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde 
başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme 
bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından, 
5346 sayılı Kanun kapsamında YEK Destekleme Meka-
nizmasından yararlanabileceği sürelerde geçerli olmak ve 
aynı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen hakları da 
saklı olmak üzere 5346 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cet-
velde yer alan fiyatlar üzerinden en düşük fiyatın teklif 
edilmesi esasına dayanan yarışma yapılır. Eşitlik hâlinde 

uygulanacak hususlar ile yarışmaya ilişkin usul ve esaslar 
TEİAŞ tarafından teklif edilen ve Kurum tarafından çıka-
rılan yönetmelikle düzenlenir. Rüzgâr ve güneş enerjisi li-
sans başvurularının teknik değerlendirmesine ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle dü-
zenlenir.” şeklinde değiştirilmiştir. Anılan Kanun hükmü 
çerçevesinde “Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim 
Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İliş-
kin Yarışma Yönetmeliği (Yarışma Yönetmeliği)” TEİAŞ 
tarafından teklif edilen yönetmelik üzerinde Elektrik Pi-
yasası Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmeler yapılmış 
olup Yarışma Yönetmeliği’nin yayımlanmasına ilişkin yü-
rütülen iş ve işlemlerde son aşamaya gelinmiştir. 
Yarışma Yönetmeliğinin yayımlanmasıyla birlikte Nisan 
2015’te alınan RES başvurularına ilişkin yarışmaların 
tamamlanması hususu yeni alınacak başvuruların daha 
sağlıklı bir şekilde yapılması için önem arz etmektedir. 
Yarışmaların tamamlanması neticesinde yarışmayı 
kaybeden projeler kapsamında belirlenen santral sahaları 
için yeni başvurular yapılabilecek, belirsizlik nedeniyle 
aynı sahaya aynı şirket tarafından yapılması öngörülen 
mükerrer başvuruların önüne geçilecektir. Böylece belir-
sizliklerin ortadan kaldırılmasıyla yeni RES önlisans baş-
vuru sürecinin öngörülebilirliği de temin edilmiş olacaktır. 
Özetle piyasada mevcut bulunan başvuruların yarışmala-
rının tamamlanması, yeni yapılacak başvuruların ve mev-
cut başvuru sahiplerinin haklarının korunması açısından 
elzemdir. 
Sonuç olarak, 

•	 6719 sayılı Kanun ile 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliklerin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 
çıkarılacak ilgili yönetmelikler kapsamında 
belirlenmesi gerektiği, 

•	 Söz konusu yönetmeliklere ilişkin gerekli iş ve 
işlemlerin henüz neticelenmediği, bu nedenle Ni-
san 2015 RES başvurularına ilişkin yarışmaların 
yapılamadığı,

•	 Mevcut başvuruların işlemleri tamamlanmadan 
yeni başvuruların alınmasının kaynak israfına, 
muhtemel hak kayıplarına ve piyasada belirsizli-
ğe neden olacağı,

hususlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde konuya 
ilişkin alınan 09/03/2017 tarihli 6956-32 sayılı Kurul Ka-
rarıyla 3-7 Nisan 2017 tarihinde alınacak rüzgâr enerjisine 
dayalı önlisans başvuruları 2-6 Nisan 2018 tarihine erte-
lenmiştir. 
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KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ

Ceyhun KARASAYAR/ EPDK - Enerji Uzman Yardımcısı

2017 Yılı Nisan Ayında Alınması Planlanan RES 
Başvurularının 2018 Yılı Nisan Ayına Ertelenmesi

6
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2017 Yılı Şubat Ayında Elektrik Piyasasında 
Gerçekleştirilen Lisans İşlemleri (Adet)

Lisans Tipi Lisans  
Başvurusu

Lisansın  
Verilmesi

Lisansın 
Sona Ermesi/

Erdirilmesi

Lisans  
İptali

Dönem Sonu 
Yürürlükteki 
Lisans Sayısı

Dağıtım 
Lisansı - - - - 21

İletim Lisansı - - - - 1
OSB Dağıtım 
Lisansı - - - - 160

OSB Üretim 
Lisansı - - - - 2

Otoprodüktör 
Lisansı - - - - 2

Ön Lisans - 6 8 - 236
Piyasa İşletim 
Lisansı - - - - 2

Tedarik 
Lisansı - 1 - - 217

Üretim 
Lisansı - 3 2 - 1.643

Toplam - 10 10 - 2.287

2017 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası             
Ön Lisans ve Üretim Lisansı Dağılımı

Kaynak Türü

Ön Lisans Üretim Lisansı

Lisans 
Sayısı

Lisansa Derç 
Edilen Kurulu 

Güç (MWe)

Lisans 
Sayısı

Lisansa Derç 
Edilen Kurulu 

Güç (MWe)

Hidrolik 130 3.834,47 846 32.755,29

Rüzgâr 18 649,50 246 9.838,94

Jeotermal 12 218,47 40 1.093,20

Biyokütle 19 121,05 72 371,54

Güneş 32 386,04 2 12,90

İthal Kömür 4 4.200,00 16 14.585,88

Yerli Kömür 8 2.045,50 20 8.809,79

Kömür - - 17 2.209,32

Doğal Gaz 12 2.577,67 317 34.475,25

Uranyum 1 4.800,00 - -

Diğer Termik - - 67 4.431,96

Genel Toplam 236 18.832,70 1.643 108.584,07

KURULUŞ TÜRÜ
2017 ŞUBAT

KURULU GÜÇ (MW) ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 48.545,58 62,34

EÜAŞ SANTRALLERİ 20.363,36 26,15

YAP İŞLET SANTRALLERİ 6.101,81 7,84

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 1.478,03 1,90

YAP-İŞLET-DEVRET SANT. 1.378,9 1,77

TOPLAM 77.867,68 100,00

KAYNAK TÜRÜ
2017 ŞUBAT

KURULU GÜÇ (MW) ORAN (%)

DOĞAL GAZ 25.322,11 32,52

BARAJLI HİDROLİK 19.633,03 25,21

LİNYİT 9.266,90 11,90

İTHAL KÖMÜR 7.473,85 9,60

AKARSU 7.142,49 9,17

RÜZGÂR 5.876,70 7,55

JEOTERMAL 835,86 1,07

FUEL OİL 755,49 0,97

TAŞ KÖMÜRÜ 631,90 0,81

BİYOKÜTLE 491,58 0,63

ASFALTİT 405,00 0,52

NAFTA 16,87 0,02

GÜNEŞ 12,90 0,02

LNG 1,95 0,00

MOTORİN 1,04 0,00

TOPLAM 77.867,68 100,00

2017 Yılı Şubat Ayı İtibariyle Elektrik Piyasası                   
Genel Görünümü

KONU BAŞLIĞI -Üretim, tüketim, ithalat 
ve ihracat değerleri ilgili 
yılbaşından itibaren 
toplam değerlerdir.

*Serbest üretim 
şirketleri, Yap-İşlet, 
İşletme Hakkı Devri 
ve Yap-İşlet-Devret 
santrallerinin kurulu güç 
ve üretim değerlerini 
kapsamaktadır.

PTF: Piyasa Takas 
Fiyatı

SMF: Sistem Marjinal 
Fiyatı

**Lisanssız Üretim: 
6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanununun 
14 üncü maddesi 
kapsamında lisans 
alma ve şirket kurma 
yükümlülüğünden muaf 
kişilerin yapmış olduğu 
üretimdir.

LİSANSLI ÜRETİM* 47.622.313,34 
MWh

LİSANSSIZ ÜRETİM** 221.907,4 MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ* 77.867,68 MWe

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ 1.245,77 MWe

FATURALANAN 
TÜKETİM

36.842.341,11 
MWh

İTHALAT 519.224 MWh

İHRACAT 446.224 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF 177,94 TL/MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF 183,48 TL/MWh

OCAK-MART DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)

 Enerji Dağıtım Fon, Pay, 
Vergi

%18 
KDV’li  

Sanayi OG 20,5219 5,4954 0,8209 31,6690

Sanayi AG 20,5219 8,5478 0,8209 35,2709

Mesken 21,4058 11,7775 1,7125 41,1770

Ticarethane 21,4074 12,0687 1,7126 41,5227

Tar. Sulama 19,5489 9,8988 1,5639 36,5937

ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
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DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2017 Yılı Şubat Ayında Doğal Gaz Piyasasında Gerçekleştirilen                                     
Lisans İşlemleri (Adet)

Lisans Tipi Lisans 
Başvurusu

Lisansın 
Verilmesi

Lisansın 
Sona Ermesi/

Erdirilmesi

Lisans 
İptali

Tadil 
Sayısı Toplam

Dönem Sonu 
Yürürlükteki 
Lisans Sayısı

Dağıtım 
Lisansı 0 0 0 0 4 4 68

Depolama 
Lisansı 0 0 0 0  0 8

İhracat 
Lisansı 0 0 0 0  0 8

İletim 
Lisansı 0 0 0 0  0 17

İthalat 
Lisansı 0 0 0 0  0 60

Sıkıştırılmış 
Doğalgaz 
Lisansı

0 3 0 0  3 106

Toptan Satış 
Lisansı 0 1 0 0  1 48

Toplam 0 4 0 0 4 8 315

2017 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası                                        
Genel Görünümü (Milyon Sm3)

Üretim İthalat Yurtiçi Satış 
(Tüketim) İhracat TOPLAM ARZ  

(Üretim+İthalat)

TOPLAM TALEP 
(Yurtiçi Satışlar + 

İhracat)

61,39 11.167,08 11.970,98 119,87 11.228,46 12.090,86

2017 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre Doğal 
Gaz İthalat Miktarı (Milyon Sm3)

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı
Rusya Federasyonu 5.329,72

7.965,39İran 1.539,18
Azerbaycan 1.096,48

LNG
Cezayir 1.144,93

3.201,69Nijerya 320,11
Diğer 1.736,64

Toplam 11.167,08

2017 Yılı Şubat Ayında Petrol Piyasasında Gerçekleştirilen Lisans İşlemleri (Adet)

Lisans Tipi Lisans Başvurusu Lisansın Verilmesi Lisansın Sona 
Ermesi/Erdirilmesi Lisans İptali Dönem Sonu Yürürlükteki 

Lisans Sayısı

Bayilik Lisansı 136 136 136 3 12.630
Dağıtıcı Lisansı 1 0 1 0 93
Depolama Lisansı 0 1 1 0 106
İhrakiye Teslimi Lisansı 1 0 0 0 61
İletim Lisansı 0 0 0 0 33
İşleme Lisansı 0 0 0 0 11
Madeni Yağ Lisansı 0 3 4 0 145
Rafinerici Lisansı 0 0 0 0 6
Serbest Kullanıcı Lisansı 0 1 0 0 41
Taşıma Lisansı 3 2 1 0 79
Toplam 141 143 143 3 13.205

2017 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton)

ÜRÜN TÜRÜ RAFİNERİ 
ÜRETİMİ İTHALAT İHRACAT YURTİÇİ SATIŞLAR 

(Tüketim)
TOPLAM ARZ  (Rafineri 

Üretimi + İthalat)
TOPLAM TALEP (Yurtiçi 

Satışlar + İhracat)

Benzin Türleri 908.303 0 644.929 300.089 908.303 945.018

Motorin Türleri 1.608.320 1.642.482 77.327 3.052.615 3.250.802 3.129.943

Fuel Oil Türleri 2.644 178.739 54.856 136.950 181.384 191.805

Havacılık Yakıtları 722.827 22.788 548.671 174.762 745.614 723.433

Denizcilik Yakıtları 597.153 171 586.715 5.239 597.324 591.954

Genel Toplam 3.839.247 1.844.180 1.912.498 3.669.654 5.683.427 5.582.153

2017 Yılı Şubat Ayında LPG Piyasasında Gerçekleştirilen Lisans İşlemleri (Adet)

Lisans Tipi Lisans 
Başvurusu

Lisansın 
Verilmesi

Lisansın 
Sona 

Ermesi/
Erdirilmesi

Lisans 
İptali

Dönem Sonu 
Yürürlükteki 
Lisans Sayısı

LPG Dağıtıcı Lisansı 1 1 0 0 87

LPG Depolama Lisansı 0 0 0 0 110

LPG Otogaz Bayilik 
Lisansı 67 70 151 0 10.447

LPG Taşıma Lisansı 2 1 1 0 59

LPG Tüpü İmalatı Lisansı 0 0 0 0 9

LPG Tüpü Muayenesi 
Tamiri Bakımı Lisansı 0 0 0 0 98

Toplam 70 72 152 0 10.810

2017 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (ton)

Üretim İthalat Yurtiçi Satış* 
(Tüketim) İhracat 

TOPLAM 
ARZ  

(Rafineri 
Üretimi + 
İthalat)

TOPLAM 
TALEP (Yurtiçi 

Satışlar + 
İhracat)

165.717 488.726 560.729 68.964 654.443 629.693

*Standardize LPG dâhil toplam satış

2017 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)
TÜPLÜ 118.692 21,17

DÖKME* 21.584 3,85
OTOGAZ 420.452 74,98
Toplam 560.729 100

    
    *Standardize LPG dâhil toplam satış
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•  Sektörel İzleme ve Değerlendirme

• Yatırım Stratejisi ve Planlama

• Proje Değerlendirme

• Saha Etüdü

• Temel Dizayn

• Fizibilite

• Elektrik ve Doğalgaz Tarife Metodolojisi ve Analizi

• Elektrik ve Doğalgaz Sektörlerinde Stratejik Mevzuat Analizi

• Termik Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri


