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Başlarken
Uzman Gözüyle Enerji

Eskiden Türkiye için “3 tarafı denizlerle 4 tarafı düş-
manlarla çevrili ülke” tanımlaması yapılırdı. Evet ça-
tışmaların, dış müdahalelerin eksik olmadığı zor bir 

coğrafyada yaşıyoruz ama hamdolsun ülkemiz kaynakları 
ve potansiyeli ile geleceğe emin adımlarla yürümeye de-
vam ediyor.

Enerji alanında özellikle son 15 yılda atılan adımlar bunun 
en önemli kanıtı aslında. Hidrokarbon kaynaklar açısından 
pek şanslı olmasak da rüzgar ve güneş gibi yenilenebi-
lir enerji kaynaklarımızı layıkıyla değerlendirebilirsek bu 
zorlu coğrafyada etkin bir enerji aktörü olma kimliğimizi 
perçinleyebiliriz. 

Bu çerçevede Bakanlığımızın öncülüğünde rüzgar ve gü-
neş enerjisinde başlatılan yeni sürecin sektörümüz tara-
fından iyi anlaşılması ve analiz edilmesi gerekiyor. Dünya-
nın enerji devlerinin yakından takip ettiği ve içinde yer al-
dığı bu sürecin detaylarına hakim olmak Türkiye’nin daha 
neleri başarabileceğinin anlaşılması açısından da büyük 
önem taşıyor.  Bu bağlamda okuyucularımızın EPDK Grup 
Başkanı Mustafa Gözen’in kaleme aldığı yazıyı keyifle 
okuyacağına eminim.

Bildiğiniz gibi Uzman Gözüyle Enerji’nin ilk iki sayısını 
geride bıraktık. Derneğimiz tarafından daha önce çıka-
rılan Piyasa Bülteni’nden daha farklı ve daha başarılı bir 
yayın ortaya koyduğumuzu sizlerden gelen tepkilerle ve 
aboneliklerle anlıyoruz. Ancak daha çok yol kat etmemiz 
gerektiğinin de farkındayız. Çünkü sektörümüzün hızına 
yetişmek kolay değil. Hedefimiz önümüzdeki süreçte içe-
riği daha da güçlendirilmiş, gelişmeleri en doğru şekilde 
analiz eden, sektöre farklı perspektifler sunan bir yayın 
haline getirmek. Bunu da başarabilecek düşünsel birikime 
fazlasıyla sahip olduğumuza inanıyorum.

Saygılarımla.

Mehmet Ertürk
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Mesleğe başladığımız yıllarda gazeteci büyüklerimiz gündem yo-
ğunluğundan perişan olduğumuzu gördüklerinde, “sıkın dişinizi, 
yazın Meclis tatile girince yapacak haber aramak zorunda kala-
caksınız!” derlerdi.

90’larda bu öngörü geçerliydi belki ama 2000 sonrasının hız kes-
meyen ülke ve dünya gündeminde haber aramak pek de vaki de-
ğildi bizler için.

Özellikle son yıllarda Türkiye’nin gündemini yakalamak için in-
ternet sitelerinde günde ortalama 40-50 haberi takip etmeniz 
gerekiyor. Bunlara yurt dışında yaşanan ve doğrudan ülkemizi 
etkileyen gelişmeleri de eklediğinizde bu sayı daha da artıyor. 
Çok değil 2 ay önce hararetle tartıştığımız konuları bugün hatır-
layamaz hale gelmemiz ise fazlasıyla ironik.

Sürekli değişen bu gündemde enerji dünyasında ne olup ne bitti-
ğine hakim olmak, küresel gelişmelerin perde arkasını anlayabil-
mek için çok değerli. Türkiye’nin küresel bir enerji aktörü olması-
nın bölgedeki gelişmeleri nasıl etkileyeceğini bilmek için de sahip 
olduğumuz potansiyeli iyi okuyabilmemiz gerekiyor.

Bu açıdan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza yönelik po-
litikaların sadece Türkiye’nin geleceği için değil bölgenin geleceği 
açısından da önemli olduğuna inananlardanım. Ortaya koyduğu 
verilerle bu açıdan değerli bir analiz çalışması ortaya koyan Mus-
tafa Gözen’e bu vesileyle teşekkür etmek isterim.

Bu sayımızda da sizlerin karşısına dopdolu bir içerik ile çıktık. 
Sektörümüze ve piyasalarımıza yönelik birbirinden değerli ma-
kaleleri sayfalarımızda bulacaksınız. Uğur Erdoğan ve Emrah Sa-
rı’nın elektrikli araçlara yönelik çalışmasını ise arşivinizde sakla-
manızı özellikle tavsiye ederim.

Baki selam.

         
Bülent KAYA

bulentkaya@epdk.org.tr

Gündemi Yakalamak 

Editörden
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Enerji Piyasasında 
İdari İşlemlerin Tesisi, 
Kesinleşmesi, Tebliği 
ve Dava Yeri - I

Enerji piyasasında tesis edilecek işlemlerin yetki, 
şekil, sebep, konu ve maksat unsurları açısından 
mevzuata uygun tesis edilmesi ne kadar önemli 

ise bu işlemlerin usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi de 
bir o kadar öneme sahiptir. İdari işlemlerin hukuk âlemin-
de doğması ve işlemlerin zaman kaybına neden olmadan 
tesis edilmesi için tebligatın kimlere ve nasıl yapılacağı hu-
susu önemli bir konudur.

1) Enerji Piyasasında İdari İşlemlerin Tesisi ve 
Kesinleşmesi:

İdari işlemlerin kesinleşmesi ve icra edilebilir hale gel-
mesi için o idari işlemin idari süreçlerinin tamamlanması 
ve idari işlemin tekemmül etmesi için yeterlidir. Hukuki 
anlamda kesinleşme için o işleme bir mahkemece onay 
verilmiş olması, kararın yargısal boyutta kesinleşmiş ol-
ması gerekmez. İdari işlemin kesinleşmesi ve icra edilebilir 
hale gelmesi için idari süreçlerin tamamlanması, işlemle-
rin idari açıdan tekemmül etmesi için yeterli olup ayrıca 
mahkeme kararına ihtiyaç yoktur.

 Elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gaz-
ları (LPG) piyasalarında idari para cezası dışındaki İdari iş-
lemlerin kesinleşmesi ve icra edilebilir hale gelmesi için o 
idari işlemin idari süreçlerinin tamamlanması ile idari iş-
lem tekemmül etmiş olur. Tekemmül etmiş bu idari işlem-
lere dava açılması idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. 
Nitekim 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27 nci 
maddesi uyarınca idari işleme karşı Danıştay’da veya idari 
mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yü-
rütülmesini durdurmaz. 

Kabahatler Kanunu’nun 5 inci maddesi, kabahatler 
karşılığında öngörülen idari yaptırımlara ilişkin kararların 
yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralını 

Mehmet İBİŞ
EPDK / Başkan Danışmanı

getirmiştir. Enerji piyasasında para cezası dışında tesis 
edilen idari işlemlerde idari süreci tamamlanarak tesis 
edilmiş olması durumunda işlemin sonuçlarının derhal uy-
gulanması gerekmektedir. İdari işleme dava açıldığı gerek-
çesi ile işlemin uygulanması bekletilemez. Buna ek olarak, 
elektrik ve doğal gaz piyasalarında yazılı ihtar verildikten 
sonra mevzuata aykırı durumun ihtar süresi içerisinde gi-
derilmesi gerekmektedir. İhtar işlemine karşı dava açılmış 
olması durumunda ihtara konu aykırılığın giderilmesi bek-
letilemez ve işlemin derhal uygulanması gerekmektedir. 
Ancak, sadece ihtar kararı hakkında idari yargıda yürütme-
yi durdurma veya iptal kararı verilmesi halinde işlem yok 
hükmünde olacağından işlemin uygulanması mümkün bu-
lunmamaktadır. Ayrıca, ihtar kararı verilmesine konu ilgili 
kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulduğu gerekçesiyle de ihtar kararının uygulanması 
bekletilmemelidir.

Elektrik ve doğal gaz piyasalarına ilişkin verilen ihtar 
kararları üzerine ihtar süresi içerisinde aykırılığın gideril-
mesine yönelik olarak lisans sahiplerince işlemler tesis 
edildikten sonra ihtar kararının idari yargıda yürütmeyi 
durdurma veya iptal kararı verilmesi halinde, işlem yok 
hükmünde olacağından ve işlemin uygulanması mümkün 
olamayacağından lisans sahiplerince tesis edilen işlemle-
rin geri alınması gerekecektir. Örneğin; lisans sahiplerince 
mevzuata aykırılık gerekçesi ile alınan 
fazla bedellerin tüketicilere 
iadesine veya tazmini-
ne ilişkin ihtar kararı 
uyarınca ödenen 
iadeler ol-
ması ve 
iade 
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işlemine konu ihtar işleminin idari yargıca yürütmenin 
durdurulması veya iptali halinde tüketicilerin aldıkları bu 
bedelleri lisans sahibine iade etmesi gerekecektir. Lisans 
sahipleri tarafından ihtar kararı çerçevesinde tüketicilere 
ödenen bedellerin ihtar kararının idari yargıca yürütmesi-
nin durdurulması veya iptali üzerine tüketicilerden alına-
maması üzerine, ödedikleri bu bedelleri EPDK’dan (Kurum) 
isteme hakları da olabilecektir. Burada ödenen bedellerin 
öncelikle tekrar tüketicilerden istenmesi, tüketicilerden 
bu bedellerin alınamaması halinde Kurumdan istenmesi 
mümkün olacaktır.

Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında; geçici 
mühürleme, uzun süreli mühürleme, faaliyeti geçici dur-
durma, yönetime el koyma,  piyasada faaliyette bulunma 
yasağı getirilmesi, tazminat ödetme, mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi, el koyma, müsadere ve tasfiye işlemleri, li-
sanslandırma ve tarife işlemleri ile lisansın iptal edilme-
si ve lisansın geri alınması işlemlerine karşı yargı yoluna 
başvurulması halinde bu işlemlerin yürütülmesi durma-
maktadır. Ancak bu işlemler hakkında işleminin idari yar-
gıca yürütmesinin durdurulması veya iptali halinde işlemin 
uygulanması mümkün olamamaktadır.

Fakat Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin 4 
üncü fıkrasına göre, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piya-
salarında, idari yaptırım kararlarından olan idari para ceza-
larının tahsil edilebilmesi için kesinleşmesi gerekmektedir. 
Yargı yoluna başvurulması para cezasının takip ve tahsilini 
durdurmaktadır.  İdari para cezalarının kesinleşmesi, 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirlenen kanuni 
yollara ve sürelere göre;

	İdari para cezasının tebliği tarihinden itibaren 60 
gün içerisinde yargı yoluna başvurulmaması halin-
de sürenin bittiği tarihte,

	Süresi içerisinde görevli yargı yerine başvurulma-
sı, ancak davanın reddedilmesi üzerine istinaf veya 
temyiz yoluna başvurulmaması halinde red kararı-
nın tebliğinden itibaren 30 günün bitiminde,

	Temyizde bulunulması halinde, temyiz talebinin 
reddi üzerine 15 günün bitiminde karar kesinleş-
miş olacaktır. Bu kapsamdaki süreler;

	Yazılı bildirimin yapıldığı, tarihi izleyen günden baş-
lar.

	Adresleri belli olmayanlara ilan yoluyla bildirim ya-
pılması halinde, son ilan tarihini izleyen günden iti-
baren onbeş gün sonra işlemeye başlar. 

	Tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itiba-
ren işletilmeye başlar,

	Tatil günleri sürelere dâhildir. Sürenin son günü ta-
til gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalış-
ma gününün bitimine kadar uzar.

Yazılı bildirimin yapıldığı sürelerin bitmesi çalışmaya 
ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin 
sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış 
sayılır.

İdari para cezasının tebliği tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde yargı yoluna başvurulmaması ya da birinci de-
rece mahkemelerce verilen kararlar üzerine, istinaf veya 
temyiz yoluna başvurulmaması veya istinaf veya temyiz 
yolunun bitmesi ile karar kesinleşmiş olmaktadır. Birinci 
derece mahkeme kararı bulunduğu gerekçesi ile kesinleş-
miş bir karardan söz edilemez.

İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işle-
min kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir 
işlem yapılması, idari dava açma süresi içinde işlemi tesis 
eden merciden istenebilir. Bu başvurma, işlemeye baş-
lamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün 
içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İste-
ğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava 
açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine 
kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

İşleme itiraza altmış gün içinde cevap verilmezse, alt-
mış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde 
dava açılabilir. Altmış günlük süre içinde idarece verilen 
cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi saya-
rak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu 
takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi 
başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılma-
ması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük 
sürenin bitmesinden sonra idarece cevap verilirse, cevabın 
tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açılabilir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2008-939 
YD itiraz sayılı kararında; idari para cezası hakkında dava 
açılmış bulunması halinde cezanın kesinleşmeyeceğine ve 
tahsilinin de bu sebeple mümkün olmayacağına karar ver-
miştir. Genel olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca 
(Kurul) tesis edilen idari para cezalarına dava açıldığında 
ceza kesinleşmeyeceğinden ve tahsili de mümkün olma-
yacağından telafisi imkânsız zarar gerekçesi ile mahkeme-
lerce yürütmeyi durdurma kararlarının verilmemesi gerek-
mektedir. Ancak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 
19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasındaki; “Bu kanunun ka-
çakçılık kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı 
yoluna başvurulması tahsil işlemlerini durdurmaz” hükmü 
uyarınca Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesine istis-
na getirilmiştir. Petrol piyasasında kaçakçılık kapsamında 
verilen idari para cezalarına karşı dava açılması idari iş-
lemin yürütülmesi engellememektedir. Burada yargısal 
kesinleşme değil idari kesinleşme para cezasının tahsili için 
yeterli olmaktadır. Yargı yoluna başvurulması Kurul kararı-
nın uygulanmasını ve para cezasının takip ve tahsilini dur-
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durmamaktadır. Ancak, Kurul kararı aleyhine idari yargıda 
yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verilmesi halinde 
işlem yok hükmünde olacağından tahsilatın durması ge-
rekecektir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40 ıncı 
maddesinin ikinci fıkrasındaki; “Devlet, işlemlerinde ilgili ki-
şilerin hangi kanun yoluna ve mercilerine başvuracağını ve sü-
resini belirtmek zorundadır.” hükmü uyarınca elektrik, doğal 
gaz, petrol ve (LPG) piyasalarında tesis edilen idari yaptı-
rım ve idari para cezalarında idari başvuru yolunun gös-
terilmesi gerekmektedir. İdari başvuru yolu gösterilmeden 
tebliğ edilmiş idari para cezaları İdari yargı mercilerince 
iptal edilmektedir.

Danıştay 13 üncü Dairesinin E:2014/4106, K:2014/3620 
sayılı kararı ile; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-
nın yukarıda da belirtilen hükmünün yer aldığını, bu fıkra 

ile kişilerin yargı ya da idari makamlar önünde sonuna 
kadar haklarını arayabilmelerine imkan sağlanmasının 
amaçlandığını, son derece dağınık mevzuat karşısında ka-
nun yolu, mercii ve sürelerinin belirtilmesinin hak arama 
hürriyetinin korunması açısından zorunlu hale geldiğini, 
mühürleme tutanağında işleme karşı hangi sürede hangi 
mercie başvurulacağı yazılmadığından, davacının hak ara-
ma özgürlüğünün ihlal edilmiş olması karşısında Konya 1 
inci İdare Mahkemesinin E:2014/835, K:2014/917 sayılı 
kararının bozulmasına karar verilmiştir.  Bu karar için karar 
düzeltme yoluna gidilmişse de,  Danıştay 13 üncü Daire-
sinin E:2015/2310, K:2015/2933 sayılı kararı ile Danıştay 
13 üncü Dairesinin E:2014/4106, K:2014/3620 kararı 
uygun bulunarak karar düzeltme isteminin reddine karar 
verilmiştir.

İdari işlemlere karşı son derece ayrıntılı düzenlemele-
rin yer alması, başvuru sürelerinin kısa olması, olağan baş-
vuru yollarına istisna getirilmesi nedeniyle idari işlemlere 
karşı hangi idari birime, hangi sürede başvurulacağının 
idarelerce idari işlemde belirtilmesi hukuk güvenliği ilke-
sinin gereği olduğu, anılan anayasa hükmü ve bireyin yar-
gı makamları ya da idari makamlar önünde sonuna kadar 
haklarını arayabilmelerine kolaylık ve imkan sağlanma-
sının amaçlandığı, idareye işlemlerinde hangi süre içinde 
hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülü-
ğünün getirildiği söylenebilir. Bu nedenlerle idari yaptırım 
ve para cezalarına ilişkin kararların tebliğinde karara karşı 
nerede ve ne kadar sürede dava açma hakkı olduğunun 
belirtilmesi gerekmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (Kurum) gö-
revlerini düzenleyen kanunlara baktığımızda;  tesis edilen 
işlemlerin tebliğlerinin neye göre ve nasıl yapılacağı dü-
zenlenmiştir. 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 21 inci mad-
desine göre; Kurumca bu Kanuna göre yapılacak her türlü 
tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır, ancak ilanen yapılacak tebli-
gatlar Resmî Gazetede yayımlanır.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12 nci 
maddesinin c  bendine göre; Kurum tarafından bu Kanuna 
göre yapılacak tebligatlar, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 14 üncü mad-
desinin 7 nci fıkrasına göre; Kurumca bu Kanuna göre 
yapılacak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır, ancak, ilânen yapılacak tebli-
gatlar Resmî Gazetede yayımlanır.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu’nun 12 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre; Ku-
rumca bu Kanuna göre yapılacak her türlü tebligat hakkın-
da 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır; ancak 
ilânen yapılacak tebligatlar Resmi Gazetede yayımlanır.

Yukarıdaki kanun hükümlerine göre, tesis edilen idari 
işlemlerin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 



Makale

7

Uzman Gözüyle Enerji

Eylül - Ekim 2017 / Sayı: 3

tebliğ edileceği ve ilânen yapılacak tebligatların Resmi Ga-
zete yolu ile yapılması gerektiği görülmektedir.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 14 üncü mad-
desinin 7 inci fıkrası uyarınca; Kurumca bu Kanuna göre 
yapılacak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır, ancak, ilânen yapılacak teb-
ligatlar Resmî Gazetede yayımlanır. Lisans sahibi kişilere 
yapılan tebligatlarda öncelikli olarak Kuruma sunulan ileti-
şim adresine tebligat yapılması gerekmektedir. 

2) Enerji Piyasasında İdari İşlemlerin Tebliği:

Elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gaz-
ları(LPG) piyasalarında tebligatlar yazılı ve elektronik yolla 
yapılmaktadır.

a) Yazılı tebligat:

11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü-
kümlerine göre ilgili kişiye yapılacak tebliğ mazbatasında; 
Tebliği çıkaran merciin adı, Tebliği isteyen tarafın adı, soya-
dı ve adresi, muhatabın adı, soyadı ve adresi, Tebliğin ko-
nusu, Tebliğin kime yapıldığı ve tebliğ muhatabından baş-
kasına yapılmış ise o kişinin adı, soyadı, adresi ve tebellüğe 
ehil olduğu, Tebliğ tarihi, saati ve nerede yapıldığı, adreste 
bulunmama ve kaçınma için gösterilen sebebi, Tebligatın 
adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine yapılması 
durumunda buna ilişkin kaydı, Tebliğ evrakı kime verilmiş 
ise onun adı, soyadı, sıfatı ve imzası ile tebliğ memurunun 
adı, soyadı ve imzasını içermesi gerekir.

Tebligat, öncelikle tebliğ yapılacak şahsın bilinen en 
son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tebligata el-
verişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması 
hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yer-
leşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir 
ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başkaca adres araştırması 
yapılmaz. Tebligat zarfında, adresin muhatabın adres ka-
yıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olduğu belirtilerek bu 
adrese tebligat yapılır.

Gerçek ve tüzel kişinin vekil vasıtasıyla takip edilen 
işlerde tebligat vekile yapılır. Vekile bürosunda yapılacak 
tebligat, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır. Vekil 
birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterli-
dir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan 
ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır.

Kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligat tem-
silciye yapılır. Bizzat kendilerine tebligat yapılanlara ayrıca 
temsilcisine tebligat yapılmaz. Tüzel kişilere tebliğ yetkili 
temsilcilerine, bunlar birden çok ise yalnız birine yapılır. 
Tüzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişiler, herhangi 
bir sebeple mutat iş saatlerinde işyerinde bulunmamaları 
veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları 
durumunda tebliğ, tüzel kişinin o yerdeki sürekli çalışan 
memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müs-
tahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli 
içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel ki-

şinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak 
müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi 
olması gereklidir. Bu kişilerin de bulunmaması halinde, bu 
husus tebliğ mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki di-
ğer bir memur veya müstahdeme yapılır.

Kendisine tebligat yapılacak kişi adresinde bulunmaz-
sa tebliğ, kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hiz-
metçilerinden birine yapılır. Muhatabın işyerinde bulun-
maması halinde tebliğ, aynı yerde sürekli olarak çalışan 
memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

Tebliğ yapılacak olanın geçici olarak başka yere gittiği 
belirtilirse, tebliğ memuru, muhatabın hangi sebeple ad-
resten geçici olarak ayrıldığını, beyanda bulunanın adı ve 
soyadı ile sıfatını tebliğ tutanağına yazar. Tebliğ tutanağı-
nı beyanda bulunana imzalattırır ve tebliğ edilecek evrakı 
beyanda bulunana verir. Bu kişiler, tebliğ evrakını kabule 
mecburdurlar.

Bu kişilerin beyanlarını imzadan kaçınmaları ve tebliğ 
evrakını kabul etmemeleri durumunda, tebliğ memuru bu 
hususu tutanağa yazar, imzalar ve tebliğ olunacak evra-
kı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyesinden birine ya 
da kolluk amir veya memurlarına imza karşılığında teslim 
eder ve teslim ettiği kişinin adresini içeren ihbarnameyi 
gösterilen adresin kapısına yapıştırır. Tebligatlar yukarıda 
yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya ya-
pıştırılmışsa bu tarihten itibaren on beş gün sonra yapılmış 
sayılır.

Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meş-
ruhat verilerek çıkarılan tebligatlar hariç olmak üzere, mu-
hatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan 
hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ 
memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muh-
temel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya 
meclisi üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak 
beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imza-
dan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması 
gerekir.

Muhatap ölmüşse veya gösterilen adresten sürekli 
olarak ayrılmış ve yeni adresi de tebliğ memurunca tes-
pit edilememişse tebligat evrakı, tebligatı çıkaran merciye 
geri gönderilir. Yeni adres, tebliğ memuru tarafından tespit 
edilmişse bu adres, tebliğ mazbatasındaki mahsus yerine 
ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu tarafa yazılır.

Muhatap veya muhatap adına tebligat yapılabilecek 
kişiler, o adreste bulundukları halde hiçbirinin tebliğ anın-
da gösterilen adreste mevcut olmamaları, Muhatap ya da 
kendilerine tebligat yapılabilecek kişilerin tebellüğden ka-
çınması, muhatap, gösterilen adreste hiç oturmamış veya 
bu adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi tebligatın, 
muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi-
ne bu husus meşruhat verilerek çıkarılması, halinde teb-
liğ evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi 
üyesinden birine ya da kolluk amir veya memuruna imza 
karşılığında teslim eder.
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Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı teb-
liği öğrenmiş ise geçerlidir. Muhatap, her ne şekilde olursa 
olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alırsa ya da bunların 
içeriğini öğrenirse tebliği öğrenmiş sayılır. Muhatabın teb-
liği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul 
edilir.

Muhatap adresini değiştirirse, yeni adresini hemen 
tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmek zorundadır. 
Bu takdirde bundan sonraki tebliğler, bildirilen yeni adrese 
yapılır. Adresini değiştiren kişi yenisini bildirmediği ve ad-
res kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edile-
mediği takdirde, adres araştırması yapılmasına gerek kal-
maksızın tebliğ evrakının bir nüshası eski adresin kapısına 
asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası belir-
lenen zamanda gelmezse durum mahalli PTT merkezine 
bildirir. Mahalli PTT merkezi, şikâyet konusu olan evrakın 
ne işlem gördüğünü inceler ve gerekirse varış merkezin-
den araştırır ve takip eder.

7201 sayılı Tebligat Kanunun “Hükmi şahıslara ve tica-
rethanelere tebligat” başlıklı 12 maddesinde; “Hükmi şa-
hıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade 
ise, yalnız birine yapılır” denilmekte, hükmi şahısların me-
mur ve müstahdemlerine tebligat başlıklı 13 üncü madde-
sinde ise; “Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak 
kimseler her hangi bir sebeple mutat iş saatlerinde iş yerinde 
bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir 
halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur 
veya müstahdemlerinden birine yapılır.” şeklinde düzenle-
me yer almaktadır.  Bunun yanı sıra, Tebligat Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Tüzel kişilerin memur 
ve müstahdemlerine tebligat” başlıklı 21 inci maddesinde; 
“Tüzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişiler, herhangi bir 
sebeple mutat iş saatlerinde işyerinde bulunmamaları veya o 
sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumun-
da tebliğ, tüzel kişinin o yerdeki sürekli çalışan memur veya 
müstahdemlerinden birine yapılır” hükümleri yer almaktadır. 
Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahde-
min, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde 
görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin tem-
silcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi 
esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gerek-
lidir. Bu kişilerin de bulunmaması halinde, bu husus tebliğ 
mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki diğer bir memur 
veya müstahdeme yapılır. 

Gerek soruşturma raporu içeren savunma istem yazı-
larının tebliği, gerekse idari yaptırım veya idari para cezası 
tebliğ yazılarının ilgililerine usulüne uygun tebliğ edilme-
diğinden hareketle mahkemelerce iptal kararları alındığı 
gözlenmiştir. Bu Mahkeme kararları incelendiğinde, “daimi 
işçisi … isimli şahsa teslim” “çalışanı… isimli şahsa teslim” “aynı 
adreste bulunan … isimli şahsa teslim” vb. türden tebligatlar 
yapılmış olmasına rağmen, tebligat parçalarında, tebliga-
tı alan şahısların 7201 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde, 
evrak almaya yetkili olduğuna dair bir ibareye veya evrak 
almaya yetkili şahısın bulunmadığı veya müsait olmadı-

Tebliğ memuru ihbarnameyi gösterilen adresteki kapı-
ya yapıştırır. Tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber veril-
mesini de mümkün oldukça en yakın komşularından biri-
ne, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. İhbarnamenin 
gösterilen adresin kapısına yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi 
sayılır.

Tutuklu ve hükümlülere tebligat yapılması, bu kişilerin 
bulunduğu kurum müdürü, müdür yoksa orayı idare eden 
memur temin eder. Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağ-
layıcı ceza ile mahkûm olup kendilerine kanuni temsilci 
atanmış olanlara ait tebligat, kanuni temsilciye yapılır.

Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi, Türk 
vatandaşı olduğu takdirde tebligat, o yerdeki Türkiye siyasi 
memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir. Yaban-
cı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, Dışişleri 
Bakanlığı’na, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine 
veya başkonsolosluğuna gönderilir. Dışişleri Bakanlığı-
nın aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı 
bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine 
veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.

Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ 
edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz 
gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna baş-
vurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde 
yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya Kon-
solosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almak-
tan kaçınırsa, bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde 
tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade 
edilir.

Yabancılara yapılacak tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı 
kapalı zarf, muhatabın bulunduğu ülke diline veya anlaş-
malarla belirlenen dile tercüme ettirilir. Yabancı ülkede 
kendisine tebligat yapılacak kişi Türk vatandaşı olmadığı 
takdirde, tebligat o ülkenin yetkili makamı vasıtasıyla ya-
pılır. Bunun için anlaşma veya o ülke kanunları müsait ise, 
o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat 
yapılmasını yetkili makamdan ister.

Kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tara-
fından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de 
yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti 
için adres araştırması yapılır. Muhatabın adresini öncelik-
le resmî veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan so-
nuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve 
tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın 
adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.  
Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.

İlan içeriğinde; ilgililerin ad ve soyadları, işleri, yerle-
şim yeri veya mesken ya da işyeri adresleri, tebliğ oluna-
cak evrakın içeriğinin özeti, tebliğin anlaşılabilecek şekilde 
konusu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti 
gerektiriyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır 
bulunacağı hususlarına yer verilir. İlan yoluyla tebliğ, son 
ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. İlan 
yoluyla tebliğ yapılmasına karar verilmesi halinden işin 
gereğine göre daha uzun bir süre tayin edebilir. Ancak bu 
süre on beş günü geçemez.
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ğından hareketle bir başkasına tebligat yapıldığına dair bir 
ibareye ve açıklamalara yer verilmediği gerekçesi ile teb-
ligatların usulüne uygun yapılmadığı, savunma hakkının 
kısıtlandığı gerekçe gösterilerek Kurumca uygulanan idari 
yaptırım veya idari para cezalarının iptaline karar verildiği 
tespitleri bulunmaktadır. Bu türden durumlarda, tebligata 
ilişkin bahse konu eksikliklerin giderilmesi amacıyla, aynı 
dosyalar tekrardan elden geçirilerek aynı süreçler baştan 
başlatılmak zorunda kalınmaktadır. Bu da zaman ve emek 
kaybına sebep olmakta, ayrıca gereksiz posta masrafın-
dan ötürü kamunun kaynak israfına yol açmaktadır.

Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesi 28/02/2008 tarih ve 
E:2008/962, K:2008/3655 sayılı Kararında; “Tüzel kişi 
adına gönderilen tebligatın daimi işçi imzasına tebliğ edildi-
ğini, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 12 nci maddesine göre 
hükmü şahıslara tebligat salahiyetli mümessillerine, bunlar 
birden ziyade ise yalnız birine yapılacağı, aynı kanunun 
13 üncü maddesine göre de tebliğ yapılacak bu kişiler 
her hangi bir sebeple mutat iş saatlerinde iş yerinde 
bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacakları 
bir halde oldukları takdirde ancak o zaman tebliğ orada 
hazır bulunan memur ve müstahdemlerinden birisine 
yapılır. Tebliğ tüzüğünün 18 inci maddesi uyarınca sala-
hiyetli kişilerin bulunmadığının tebligat belgesinde gösterilip 
bunun açıklanması gerektiği,

Tüzel kişilerde tebligatın yetkili temsilciye yapılması, yet-
kili temsilci birden fazla ise bunlardan birine yapılacağı, yetkili 
temsilci her hangi bir nedenle iş yerinde bulunmuyor veya o 
sırada tebligatı alamayacak durumda ise bu takdirde tebligat 
orada hazır bulunan memur ve daimi işçilerden birine yapıla-
cağı, yetkili temsilcinin hazır bulunmadığı tebligat belgesinde 
açıklanmadan daimi işçiye yapılan tebligatın usulsüz yapıldı-
ğına” karar vermiştir.

Yargıtay 11 inci Hukuk Dairesi 11/01/2010 tarih ve 
E:2009/14110, K:2010/56 sayılı Kararında; “7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 12 ve 13 üncü, Tüzüğün ise 17 ve 18 inci 
maddeleri hükümlerine göre tüzel kişilere tebligatın yetkili 
mümessillerden birisine, bunların her hangi bir nedenle mu-
tat iş saatlerinde iş yerinde bulunamamaları ya da o sıra 
evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde görev 
itibariyle tüzel kişinin bu kişilerden sonra gelen yetkili memur 
ve müstahdemine veya evrak memuru gibi esasen bu işlerde 
görevli bir kişiye, bunlarında bulunmaması halinde bu husu-
sun mazbatada belirtilmesi koşuluyla tebligatın tüzel kişinin 
orada hazır bulunan diğer memur ve müstahdemine yapılma-
sı gerektiği, tebligat parçasında tüzel kişiyi temsile yetkili olan 
kişinin bulunamadığı tespit edilmeden ve bu husus tebligat 
parçasında belirtilmeden doğrudan daimi çalışana tebligat 
yapılmasının doğru olmadığı, aynı yasanın 20 nci maddesinde 
anılan 12 nci ve 13 üncü maddelere atıf yapılarak, kendisine 
tebligat yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğinin 
belirtilmesi halinde, bu keyfiyet ve beyanda bulunanın hüviye-
tinin tebliğ mazbatasına yazılarak altının beyan yapan tara-
fından imzalanması zorunluluğu getirildiğini,

Şirketi temsile yetkili kişinin o sırada tebligatı bizzat 
alamayacak durumda olduğu veya iş yerinde olmadığı 

tespit edilmeden ve bu durum tebligat parçasına derç 
edilmeden daimi çalışana yapılan tebligatın usulsüz 
olduğuna” karar vermiştir. 

İş merkezi, alışveriş merkezi, iş hanları veya çarşı gibi 
yerlerde iş yerleri bulunan gerçek ve tüzel kişinin çalışanı 
konumunda olmayan, bu yerlerin güvenlik görevlisi veya 
danışma görevlisi gibi kişilere yapılan tebligatlarda “usul-
süz tebligat” olarak yargı mercilerince değerlendirilmek-
tedir. İş merkezi,  alışveriş merkezi,  iş hanları veya çarşı 
gibi yerlerde iş yeri adresi gözüken gerçek ve tüzel kişi-
lerin tebliğinin yetkili temsilciye yapılması, yetkili temsilci 
birden fazla ise bunlardan birine yapılması, yetkili temsilci 
her hangi bir nedenle iş yerinde bulunmuyor veya o sıra-
da tebligatı alamayacak durumda ise bu takdirde tebligat 
orada hazır bulunan memur ve daimi işçilerden birine ya-
pılması ve yetkili temsilcinin hazır bulunmadığının tebligat 
belgesinde açıklanması gerekmektedir.

Tebligat metninde idari para cezasına ilişkin, ceza mik-
tarı, tahsil edileceği yeri, karara karşı başvurulabilecek 
kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilmesi 
gerekmektedir. Savunma istem tebliğ yazılarında ise sa-
vunma süresi, savunmanın gönderileceği yer ve savunma-
nın süresinde yapılmaması halinde savunma hakkından 
vazgeçilmiş sayılacağının belirtilmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından gönderilen tebliğ postaların 7201 
sayılı Tebligat Kanunu ve konu ile ilgili uygulamaya dair yö-
netmelikte belirtilen hususlara ve emsal yargı kararlarına 
tam olarak riayet edilmek suretiyle yapılması büyük önem 
arz etmektedir. İdari işlem ne kadar mevzuata uygun tesis 
edilirse edilsin tebligatın uygun yapılmaması işlemleri sa-
katlamakta ve geçersiz kılmaktadır. Bu nedenle mevzuata 
uygun tebligat idari işlemin nihayete ermesinde önemli bir 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Enerji piyasasında “İdari İşlemlerin Tesisi, Kesinleş-
mesi, Tebliği ve Dava Yeri”ne ilişkin kaleme aldığımız ya-
zımızın bu ilk kısmında, söz konusu idari işlemlerin tesisi 
ve kesinleşmesi ile, yazılı olarak tebliğ edilmesi hususları 
ele alınmıştır. Yazımızın ikinci ve son bölümünde ise İdari 
işlemlerin elektronik olarak tebliği ve bu işlemlerin dava 
yeri konuları ele alınacaktır.
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te, ikinci bölümde ise elektrikli araçların geleneksel ya-
kıt kullanan araçlar ile ekonomik ve çevresel olarak (CO2 
gazı salımı) karşılaştırılması yer almaktadır. Karşılaştır-
mada Prud’humme ve Koning [2] tarafından geliştiri-
len model kullanılmıştır. Karşılaştırmanın somut olması 
açısından ülkemizde satışı yapılmakta olan [4] Renault 
ZOE® modeli ile aynı markanın benzer özellikte ve bo-
yutta olan benzinli Renault Clio® modeli satın alma ve 
kullanım maliyetleri bakımından karşılaştırılmıştır. 

1. Bölüm: Elektrikli Araçlar Hakkında Genel   
 Bilgi

1.1. Çalışma Prensibi

Elektrikli araçların çalışma prensibi içten yanmalı 
motorlu araçlara göre çok daha basittir. Vites kutusu, 
debriyaj, egzoz gibi içten yanmalı motor için olmazsa 
olmaz kısımlar yoktur. Elektrikli araçlar en genel şekil-
de batarya grubu, motor hız kontrol sistemi, elektrik 
motoru ve mekanik diferansiyel kutusundan oluşur [5]. 
Elektrik motoru ihtiyaç duyduğu enerjiyi bataryadan 
sağlar. Elektronik güç kontrol ünitesi motora verilecek 
akımın şiddetini ve akım yönünü kontrol eder. Elektrik 
motoru döndürme hareketi aktarma organı iletilerek 

tekerleklerin dönmesi sağlanır. Bu şekilde araç ha-
reket ettirilmiş olur [5]. Elektrikli araçlarda 

motorun gücü şarj istasyonla-
rında doldurulabilen bir ba-

tarya kullanarak sağlan-
dığı için araç herhangi bir 
gaz yaymamaktadır [6].

Geleneksel motorlu taşıtlara karşı uygulana-
bilir bir alternatif olarak elektrikli araçların 
kullanımı uzun zamandır güncelliğini koru-

yan bir konu olmuştur. Elektrikli araçlar, fosil yakıtlara 
olan bağımlılığın ve sera gazı emisyonlarının artmasına 
bağlı olarak ulaşım sorunlarının üstesinden gelmenin 
bir aracı olarak görülmektedir. Fakat elektrikli araçların 
yaygınlaşmasının önünde önemli engeller bulunmaya 
devam etmekte olup bu engellerden en önemlisi elekt-
rikli araçların geleneksel otomobillere göre yüksek ma-
liyetli oluşudur [1]. Elektrikli araçları satın alırken orta-
ya çıkan yüksek maliyete ek olarak, elektrikli araçların 
kullanımı sırasında bazı modellerde [2], [3] bulunan ba-
tarya kirası giderleri kullanıcılara kötü bir sürpriz olarak 
ortaya çıkabilmektedir. Ancak düşük yakıt maliyeti ve 
teknolojik gelişmeler elektrikli araçların daha ulaşılabilir 
olmasına yardımcı olmaktadır.

Bu çalışmada, hareket enerjisinin tamamını elekt-
rikten sağlayan araçların ekonomik olarak incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci 
bölümünde elektrikli araçların 

çalışma prensipleri gibi ko-
nularda bilgi verilmek-
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için gerekli hareket enerjisini sağlar. Bazı modellerde, 
frenleme ve yokuş aşağı iniş gibi durumlarda hareket 
enerjisinin tekrar elektrik enerjisine dönüşümü için je-
neratör gibi çalışır. 

Elektronik güç kontrol ünitesi: Bataryadan sağ-
lanan elektriğin akım şiddetini ihtiyaç duyulan motor 
devri ve torku sağlayacak şekilde kontrol eden ünitedir.

1.2. Elektrikli Araçlarda Kullanılan Temel 
Ekipmanlar [6]

Batarya: Aracın hareketini sağlayan elektrik moto-
run ve aracın diğer aksamları için gerekli olan elektrik 
enerjisini depolar. 

Elektrik motor: Bataryadan sağlanan elektrik ener-
jisini kullanarak arabanın tekerleklerini döndürülmesi 

dönmesi için gerekli mekanik enerjinin motordan te-
kerleklere aktarılmasını sağlar.

2. Bölüm: Ekonomik ve Çevresel Açıdan (CO2 
gazı salımı) Karşılaştırılma

Çalışmanın bu bölümünde içten yanmalı geleneksel 
bir araç almak yerine elektrikli motora sahip bir araç 
almanın ekonomik ve çevresel açıdan karşılaştırılması 
yapılmaktadır. Karşılaştırmada ülkemizde satışı bulu-
nan ve Otomobil İthalatçıları Derneği (ODD) verilerine 
[9] göre son üç yıl içinde 77 adet satılmış olan Rena-
ult ZOE® modeli ile aynı markanın benzer boyutlarda ve 
benzer özelliklere sahip benzinli Renault Clio® modeli 
seçilmiştir. Her iki aracında aynı firma tarafından üre-
tilmiş olması, benzer özelikler taşıması ve fiyatlarının 
kısmen birbirine yakın olması bu modelleri karşılaştır-
mamıza konu olmasına etken olmuştur.     

Ekonomik karşılaştırmada Prud’humme ve Koning [2] 
tarafından geliştirilen model kullanılmıştır. Modelin şe-
matik görünümü Şekil-3’te yer almaktadır.

Şarj portu: Batarya şarj etmek için gerekli olan hari-
ci güç kaynağının bağlanmasını sağlar.

Dâhili Şarj Ünitesi: Şarj portundan sağlanan AC 
elektriği bataryayı şarj etmek için DC elektriğe dönüş-
türür. Şarj sırasında voltaj, akım, sıcaklık ve şarj durumu 
gibi pil özelliklerini düzenler.

DC/DC Dönüştürücü: Yüksek gerilim DC elektriği 
araç aksamlarını çalıştırmak ve yardımcı bataryayı 
yeniden şarj edebilmek için gerekli olan düşük gerilimli 
DC elektriğe dönüştürür.

Yardımcı Batarya: Elektrikli araçlarda yardımcı ba-
tarya, ana batarya etkileşime geçmeden önce aracın 
elektrik ve elektronik sistemlerinin çalışmaya başlama-
sı için gerekli elektriği sağlar.

Termal Sistem (Soğutma): Bu sistem, elektrik mo-
toru, güç kontrol ünitesi ve diğer parçaların düzgün bir 
çalışma sıcaklığı aralığını düzenler.

Aktarma Ünitesi (Transmission): Tekerleklerin 

Şekil-1: Elektrikli 
Araçlarda Kullanılan 

Temel Ekipmanlar
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Sosyoekonomik açıdan bakıldığında ise ödenen ver-
gilerin de dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü vergi 
için yapılan ödemeler tüketici açısından ekonomik bir 
maliyet olsa da sosyo-ekonomik açıdan maliyet olma-
yıp transfer niteliğindedir. Toplum için fazladan maliyet 
(SS) her iki aracında yakıt maliyetlerinden vergi kalemin 
çıkartılması ve karşılaştırmanın bu şekilde yapılması 
anlamına gelmektedir. Bu durumda toplum için fazla-
dan maliyet (SS), elektrikli aracın sosyo-ekonomik ma-
liyeti (SEC) ile benzinli aracın sosyo-ekonomik maliyeti 
(SFC) arasındaki farka eşittir.

SS = SEC – SFC                                                  (2)

Üçüncü kriter olarak elektrikli araçların benzinli 
araçlara göre daha az CO2 salımına neden olacağı var-
sayılarak aradaki fark hesaplanmıştır (G). Elde edilen 
sonuç elektrikli araç kullanılmasıyla ne kadar daha az 
CO2 salımı yapıldığını ifade etmektedir. Benzinli aracın 
neden olduğu CO2 gazı salımı (GF) miktarından elektrikli 
aracın neden olduğu CO2 gazı salımı (GE) miktarının çı-
kartılmasıyla bulunmaktadır.

G = GF – GE                                                            (3)

Dördüncü kriter ise çevreye bir ton CO2 salmamanın 
marjinal maliyetini ifade eder ve aşağıdaki şekilde he-
saplanmaktadır. 

g = SS / G                                                               (4)

Hesaplamalarda kullanılan parametreler ve değer-
leri Tablo 2 ve 3’te gösterilmiştir. 

Karşılaştırma modelinde dört farklı çıktı elde edil-
mektedir. Bunlar; 

a- Elektrikli araç sahibi olmanın tüketici için fazla-
dan maliyet (CS),

b- Toplum için fazladan maliyet (SS),

c- Elektrik araç kullanımı durumunda CO2 gazı ka-
zancı (G) ve

d- CO2 gazı kazancının toplum açısından marjinal 
maliyet (g) olmaktadır.

Tüketici için fazladan maliyet (CS) elektrikli aracın 
tüketiciye toplam maliyeti (CEC) ve benzinli aracın tü-
keticiye toplam maliyeti (CFC) arasındaki farka eşittir.

CS =  CEC – CFC                                                    (1)

Elektrikli Araç Parametreleri

Araç Fiyatı
Batarya maliyeti (Aylık Kira)

Elektrik Sarfiyatı 
Elektrik Bedeli 
Bakım Maliyeti 

CO2 Salınımı  

Benzinli Araç Parametreleri

Araç Fiyatı
Yakıt Sarfiyatı 
Yakıt Bedeli 

Bakım Maliyeti 
CO2 Salınımı  

Araç Kullanım 
Parametreleri

Yılda yapılan Km 
Araç kullanım süresi (Yıl)

Elektrikli Araç 

Maliyet
CO2 Salınımı

Benzinli Araç 

Maliyet
CO2 Salınımı

Çıktılar
Elektrik motorlu aracın tüketici için fazladan maliyeti
Elektrik motorlu aracın toplum için fazladan maliyeti

Elektrik motorlu araçsayesinde CO2 kazancı
CO2 Maliyeti

Şekil-3: Kullanılan 
Modelin Şematik 

Çizimi
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Tablo-2: Hesaplamalarda kullanılan parametreler ve değerleri (Elektrikli Araç, Renault ZOE, 88 bg, 100% Elektrikli)

Parametre Değer Birim Açıklama
Araç Fiyatı 66.500 TL Renault Çağrı Merkezinden alınan bilgi [10]
Batarya maliyeti (Aylık kira) 323 TL/Ay Renault Çağrı Merkezinden alınan bilgi [10] (85 € / ay)
Elektrik Sarfiyatı 0,176 kWh/Km ZOE Tanıtım Broşürü [3], 22 kWh/100 Km Soğuk hava, 22 

kWh/150 Km, Ortalama 22 kWh/125 Km varsayılmıştır.
Elektrik Fiyatı (Vergiler Dahil) 0,412 TL/kWh Mart 2017 itibariyle elektrik fiyatı [11]

Tablo-3: Hesaplamalarda kullanılan parametreler ve değerleri (Benzinli Araç, Renault Clio 1.2 16v 75 bg)

Parametre Değer Birim Açıklama
Araç Fiyatı 53.650 TL Mart 2017 itibariyle araç fiyatı [4]
Yakıt Sarfiyatı 7,1 Lt/100 

Km
Aracın şehir içi yakıt verisi [12]

Yakıt Fiyatı (Vergiler Dahil) 4,81 TL/Lt (EPDK Kasım 2016 Petrol Piyasası Fiyatlandırma Raporu 
[13])

labileceği düşünüldüğünden her iki aracında yıllık bakım 
giderlerinin aynı olacağı varsayılmış ve karşılaştırmaya 
dâhil edilmemiştir.

Hesaplanan maliyetler araçların bütün maliyetle-
rini kapsamamaktadır. Çalışmada temel amaç toplam 
maliyetlerin hesaplanmasından ziyade iki araç arasında 
karşılaştırma yapmak olduğundan her iki araçta da aynı 
veya birbirine yakın olan maliyet kalemleri karşılaştır-
maya dahil edilmemiştir.

Elektrik ve akaryakıt fiyatlarının yıllık %4 oranında 
artacağı varsayılmıştır.

Hesaplanan değerler, karşılaştırmaya dâhil edilen 
maliyet kalemlerinde her iki araçta 10 yıl boyunca mey-
dana gelen ve tüm masrafların toplu bir iskonto oranı 
kullanılarak hesaplanan bugünkü değerini (NBD) ifade 
etmektedir. Iskonto oranı TÜİK verilerine göre son 10 
yılın Yıllık TÜFE oranları [8] ortalaması olan %8,3 kul-
lanılmıştır. Hesaplanan maliyetler Tablo 4’te gösteril-
mektedir.

Araçların 10 yıllık kullanım süresi boyunca yılda 
10.000 km yol yapıldığı varsayımı altında karşılaştır-
ma yapılmıştır. Ülkemizde elektrikli araçların ikinci el 
değerleri hakkında detaylı bilgi olmaması nedeniyle 
her iki yakıtı tüketen aracın da 10 yıllık kullanım süresi 
sonunda ikinci el fiyatının aynı olacağı var sayılmış ve 
karşılaştırmaya dahil edilmemiştir.

Araçların yakıt tüketimleri üretici firma tarafında 
açıklanan tüketim verileri kullanılmıştır. Elektrikli araç-
ların düşük menzilleri nedeniyle şehir içi yollarda kısa 
mesafelerde kullanılmak üzere tercih edilebileceği göz 
önünde bulundurularak karşılaştırmanın daha gerçekçi 
olması açısından benzin kullanan aracında şehir için tü-
ketim değerleri kullanılmıştır.

Bakım Maliyetleri: Elektrikli araçlarda içten yanma-
lı motora sahip araçlara kıyasla motor yağı, filtreler, 
triger kayışı vb. parçaların olmaması nedeniyle daha 
düşük bakım maliyetine [5], [7] sahip olacağı düşünül-
mektedir. Ancak, elektrikli araçların ülkemizde yaygın 
olmaması, bakımlarının sadece yetkili servislerde yapı-

Tablo-4: Benzinli ve elektrikli araç kullanımında tüketici açısından oluşan maliyetler

 Benzinli Elektrikli
Araç Fiyatı, TL 53.650 66.500
10 Yıllık Toplam Yakıt Maliyetinin Net Bügünkü Değeri, (NBD) 26.446 5.612

10 Yıllık Toplam Batarya Kiralama Maliyetinin Net Bügünkü Değeri, (NBD) - 25.637
Toplam 80.096 97.749
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Hesaplanan değerler, karşılaştırmaya dâhil edilen 
maliyet kalemlerinde her iki araçta 10 yıl boyunca mey-
dana gelen ve (yakıt vergileri hariç) tüm masrafların 
toplu bir iskonto oranı kullanılarak hesaplanan bugün-
kü değerini (NBD) ifade etmektedir. İskonto oranı TÜİK 
verilerine göre son 10 yılın Yıllık TÜFE oranları [8] orta-
laması olan %8,3 kullanılmıştır. Hesaplanan maliyetler 
Tablo 5’te gösterilmektedir.

EPDK Elektrik Piyasası Aralık 2016 sektör raporuna 
göre ülkemizde elektrik üretiminde kullanılan ve top-
lam elektrik üretiminin %99,5 ini oluşturan ilk 10 kay-
nağın kurulu güçlerine dağılımı [14] ve bu kaynakların 
kWh başına CO2 gazı üretim miktarları [15] Tablo-6’da 
gösterilmektedir. 

Tablo-6: Farklı kaynakların kWh başına CO2 gazı 
üretim miktarları

KAYNAK TÜRÜ
KURULU GÜÇ 

ORANI (%) 
[14]

Sera gazı emisyonu 
ton CO2 / GWh [15]

DOĞALGAZ 32,83 499
BARAJLI 25,06 26

LİNYİT 11,95 1054
İTHAL KÖMÜR 9,64 888
AKARSU 9,17 26
RÜZGAR 7,4 10
JEOTERMAL 1,06 38
FUEL OİL 0,97 733

TAŞ KÖMÜR 0,77 888
BİYOGAZ 0,6 26

Kaynakların kullanımına göre ağırlıklı ortalama CO2 
gazı salımları 1 kWh başına CO2 üretimi 401,7 gr/kWh 
olarak hesaplanmıştır. Her iki araç içinde 10.000 km 
kullanım boyunca ortaya çıkan CO2 gazı miktarları he-
saplanarak Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Tablo-4’te görüldüğü gibi elektrik motorlu araç kul-
lanmanın tüketici açışından fazladan 17.653 TL maliye-
ti olmaktadır. Bu değer, karşılaştırma modelinin birinci 
sonucu olan “Elektrikli araç sahibi olmanın tüketici için 
fazladan maliyeti (CS)”, değerini ifade etmektedir.

Karşılaştırma modelinin ikinci çıktısı olan toplum için 
fazladan maliyet (SS), aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Tablo-5’te görüldüğü gibi elektrik motorlu araç kul-
lanmanın sosyo-ekonomik açıdan fazladan 33.620 TL 
maliyeti olmaktadır. Bu değer, karşılaştırma modelinin 
ikinci sonucu olan Toplum için fazladan maliyeti, (SS) de-
ğerini ifade etmektedir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi karşılaştırma modeli 
sonunda 4 çıktı değeri elde edil-

mektedir. Bunlarda ilk ikisi 
ekonomik maliyetler ile 
ilgili olup hesaplanmıştır. 
Diğer iki çıktı ise çevre-
sel açıdan (CO2 gazı sa-
lımı) değerlendirmeye 
ilişkin sonuçlardır. 

Benzinli araç CO2 
gazı salımı hesap-
lamalarında üreti-
ci firma tarafından 
yayınlanan veriler 
kullanılmıştır. Elekt-
rikli aracının neden 
olduğu CO2 gazı sa-
lımı hesaplamala-
rında ise ülkemiz-
de elektrik üretimi 
yapan santrallerin 
neden olduğu CO2 
gazı salımı de-
ğerleri kullanıl-
mıştır.  

Tablo-5: Benzinli ve elektrikli araç kullanımında sosyo-ekonomik açısından oluşan maliyetler (TL)

 Benzinli Elektrikli
Araç Fiyatı 53.650 66.500
10 Yıllık Toplam Yakıt Maliyetinin Net Bügünkü Değeri, (NBD) 9.356 4.490

10 Yıllık Toplam Batarya Kiralama Maliyetinin Net Bügünkü Değeri, (NBD) - 25.637
Toplam 63.006 96.627
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Tablo-7: 10 yıl boyunca ortaya çıkan CO2 gazı miktarları

CO2 salımı, 
gr/Km

10 yıl boyunca 
CO2 salımı, ton

Açıklama

Benzinli Araç 127 12,7
Araca ait broşürden [12] alınan değer ve kat edilen toplam yol kulla-
nılarak hesaplanmıştır.

Elektrikli Araç 71 7,1
Aracın tükettiği elektriğin üretimi sırasında açığa çıkan ortalama CO2 
gazı miktarı ve kat edilen toplam yol kullanılarak hesaplanmıştır.

Görüldüğü gibi çevresel açıdan (CO2 gazı salımı) 
bakıldığında elektrik motorlu araçlar benzinli araçlara 
göre daha az çevre kirliliğine neden olmaktadır. 

Böylece karşılaştırma modelinin üçüncü çıktısı olan 
elektrik araç kullanımı durumunda 10 yıllık CO2 gazı ka-
zancı (G) 5,6 ton olarak hesaplanmıştır.

Dördüncü ve son çıktı ise CO2 gazı kazancının top-
lum açısından marjinal maliyetini (g) ifade etmekte ve 
çevreye bir ton CO2 salmamanın marjinal maliyeti 5.972 
TL olarak hesaplanmıştır. 

Her iki aracı da 10 yıl süreyle yılda 10.000 km kulla-
nım varsayımı altında oluşturulan modelde elde edilen 
bütün sonuçlar Tablo-8’de gösterilmektedir.

Tablo-8: Sonuçlar

Karşılaştırma Model Sonuçları
Tüketici için Ekstra Maliyet (CS), TL 17.653
Toplum için Ekstra Maliyet (SS), TL 33.620
CO2 gazı Kazancı (G), ton 5,63
CO2 Kazancı Marjinal Maliyeti (g) TL/ton 5.972

Tablo 8’de görüldüğü üzere benzinli araç yerine 
elektrikli araç kullanmanın tüketiciye ve topluma ekstra 
maliyet getirmektedir. Diğer taraftan daha az CO2 sa-
lımına neden olduğu için hava kirliliğinin azaltılmasına 
katkı sağlamaktadır. Düşük CO2 gazı salımına ek olarak, 
elektrikli aracının neden olduğu CO2 gazı salımı elektrik 
üretiminin yapıldığı santrallerde oltaya çıkması ve bu 
santrallerin genellikle şehir dışı alanlarda bulunması 
nedeniyle şehirlerde hava kirliliğinin azaltılmasına kat-
kısının daha büyük olacağı değerlendirilmektedir.

Tekrar maliyet konusuna gelmek gerekirse, elekt-
rikli araçların en büyük maliyet kalemi olarak batarya 
maliyeti öne çıkmaktadır. Bataryalar, satın alınması 
durumunda aracın fiyatını yükseltmekte, kiralanması 
durumunda ise aracın kullanıldığı süre boyunca aylık 
maliyet olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle batarya 
teknolojilerinin gelişmesiyle bu araçların daha ekono-
mik hale geleceği ve birçok kişi tarafından tercih edile-
bileceği düşünülmektedir.
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Bizden

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hizmet kalitesini arttırmak ve 
enerji sektörünün daha iyi işlemesini sağlamak amacıyla önemli bir 
adım attı.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü işbirliğinde EPDK  kendi 
teşkilat yapısına ilişkin bir analiz sürecinden geçecek. TODAİE’nin deneyimli 
uzmanlarından oluşan araştırma grubu, EPDK personeli ile yüz yüze 
görüşmeler yaparak Kurumun organizasyon yapısına ilişkin değerlendirmeler 
yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu için bir ilk niteliği taşıyan bu çalışmanın 
bir diğer ayağı ise sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen çalıştay oldu.  

Enerji sektöründe en çok karşılaşılan sorunlarla ilgili dört ayrı sektörle 
(Elektrik, Doğal Gaz, Petrol, LPG) alakalı alt başlıklar belirlenip TODAİE temsil-
cileri ve EPDK personelinin analizleri sonucunda çalışma grupları oluşturuldu. 
Çalıştayda EPDK’nın karşısına gelebilecek soru ve sorunlarla ilgili ön hazırlık 
çalışması yapıldı. Söz konusu çalıştaya şirketlerin temsilcileri davet edilip ilgili 
alt başlıklar ve çalıştay programı da eklenerek gerekli resmi yazılar gönderildi. 
Enerji sektörü şirketlerinden yapılan geri dönüşlerle çalıştaya katılacak isimler  
tespit edildi ve sektör bazında kişi sayısına göre dört ayrı çalıştay salonu oluş-
turuldu. EPDK personelinden, her çalıştay salonu için dış paydaşların istek-
lerini, dileklerini ve piyasada karşılaştıkları sorunları kaydetmek üzere ikişer 
adet raportör görevlendirildi ve “Dış Paydaşlarla İletişim Çalıştayı’’ için bütün 
hazırlıklar tamamlandı.

Çalıştay 12 Eylül 2017 tarihinde sektör derneklerinin de aralarında bulun-
duğu dış paydaşların yoğun katılımı ile EPDK binasında gerçekleştirildi. 

Çalıştaya Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Boru Hatları İle Petrol Taşıma 
Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) gibi 
kurumlardan temsilcilerin yanı sıra Petrol Platformu Derneği (PETFORM), 
Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şir-
ketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS), 
Enerji Ticaret Derneği (ETD), İpragaz, BP, Shell Turcas, Tüpraş, Total, Opet, 

EPDK Dış 
Paydaşlar 
İletişim 
Çalıştayına 
Sektörden 
Yoğun İlgi
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İgdaş, Akenerji, Bereket Enerji, Enerjisa, Başkent Gaz, 
Kalyon Enerji, Limak Enerji, Türkerler Holding, Aygaz, 
Kolin Gaz Grubu, Cengiz Enerji gibi şirketlerden temsil-
ciler katıldı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başka-
nı Mustafa Yılmaz, Kurum olarak gözden geçirilmek-
ten ve tavsiye almaktan çekinmeyeceklerini belirterek: 
“Özgüven sahibi olan kişiler ve kurumlar hiçbir zaman 
kendilerini sorgulamaktan kaçınmaz. Biz enerji sektöründen 
her zaman övgü beklemiyoruz. Bizi eleştirmelerini ve ortaya 
çıkacak iletişimle yeni yeni kapıların açılmasını bekliyoruz” 
dedi.

Başkan Mustafa Yılmaz enerji sektörünün ihtiyaçla-
rının daha iyi algılanması ve gelişimine yönelik düzenle-
meler yapılabilmesinde kamu ve özel kesim arasındaki 
iletişimin büyük önem taşıdığını vurguladı. EPDK’nın 
kurulduğu günden bu yana özel sektörle iyi ilişkiler 
içinde olduğunu belirten Başkan Yılmaz, düzenleme 
süreçlerinde şirketlerle empati ve istişare yapmaya 
özen gösterdiklerini dile getirdi.

Akademik bir bakış açısıyla EPDK’nın gözden geçiril-
mesi ve daha iyi bir yapıya dönüştürülmesi için ellerin-
den geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Yılmaz: “Bazen 
aldığımız kurul kararlarına bile sektörümüzden temsilcileri 
davet edebiliyoruz. Çünkü bir çekincemiz yok, sektörün de 
amacı yatırım yapmak, başarılı olmak ve Türkiye’ye katkı 
sağlamak. Bizim de amacımız sektörümüzle birlikte tüketi-
cilerimizi de gözeterek ortak ve pozitif bir noktada düzenle-
me yapmak.” diye konuştu.

Açılışta konuşan TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. 
Onur Ender Aslan da kamuoyunda yüksek lisans ve 
doktora programlarıyla bilinen kurumlarının genelde 
yöneticilerin yetiştirildiği bir yapıya sahip bulunduğunu 
ve dolayısıyla “modern bir enderun” olarak görüldü-
ğünü kaydederek Enstitü olarak görevlerinin başında 
kamu kurumlarının ihtiyacı olan danışmanlık hizmetleri 
verilmesinin geldiğini anlattı. 

Söz konusu danışmanlık hizmetini teşkilat ve per-
sonel rejimine bağlı olarak verdiklerini dile getiren                   
Aslan: ‘’Kamu idarelerinin teşkilatlanma ve yeniden ya-
pılandırılması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
Bu anlamda, bugünkü toplantının konusunu da aslında 
bu husus oluşturuyor.’’ diye konuştu. Enstitünün bugü-
ne kadar birçok kurum ve kuruluşla çalıştığını belirten 
Aslan: ‘’EPDK Başkanı’nın bu konudaki iradesiyle gerçekten 
hızlı biçimde çok önemli mesafeler aldık. Çünkü genellikle 
kurumlar kapalı oluyorlar. Bazı konularda yardımcı olun-
masında sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama EPDK‘da sayın 

Başkanımızın desteğiyle bunların hepsini çok kolay aştık.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Daha sonra şirket temsilcileri dört ayrı salonda eş 
zamanlı olarak hem EPDK’ya yönelik hem de sektöre 
yönelik sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dile ge-
tirdi, yapılan tüm değerlendirmeler raportörler tarafın-
dan detaylı şekilde not edildi.

EPDK’nın iş yapma biçimleriyle ilgili görüş ve öne-
rilerin de aktarıldığı çalıştayda ortaya çıkan raporlar 
gerekli çalışmaların yapılması için Kurum yönetimine 
sunulacak. 
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Enerji Piyasalarında Enerji Verimliliği 
Yükümlülük Sistemleri
Bilal DÜZGÜN *
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı / Energy and Natural Resources Expert 
Elektrik Yüksek Mühendisi / Electrical Engineer, M.Sc.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü / Ministry of Energy and Natural 
Resources, Directorate General of Renewable Energy

* Bu yazıda yer alan görüş ve yorumlar yazarın kendisine ait olup ilgili olduğu kurumların düşüncelerini 
yansıtmamaktadır.

EVYS veya diğer bir uygulaması olan BSS1, yürürlük-
teki birçok ülkede enerji dağıtım şirketlerinin ve/veya 
enerji toptan ve perakende satış şirketlerinin yapmakla 
yükümlü tutuldukları enerji verimliliği çalışmalarını bel-
gelemektedir. Bu çalışmalar enerji ihtiyacının azaltılma-
sını sağlayacak yöntemleri ve Ar-Ge yatırımlarının teşvik 
edilmesini kapsamaktadır.

2012 yılında yayımlanan Avrupa Birliği Enerji Verim-
liliği Direktifi ile her bir üye ülke enerji dağıtım şirketle-
rini ve/veya enerji toptan ve perakende satış şirketlerini 
yükümlü kıldığı bir ulusal EVYS kurmakla sorumlu tutul-
muştur. 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasın-
da (7 yıllık süre zarfında) nihai tüketiciler üzerinde ger-
çekleştirilecek ve enerji dağıtım ve/veya enerji toptan 
ve perakende satış şirketlerinin 1 Ocak 2013’ten önceki 
son 3 yılın ortalaması olan enerji satış hacimlerinin en 
az %1,5’ine denk gelecek şekilde enerji verimliliği hedefi 
belirlenmektedir. Bununla birlikte Enerji Verimliliği Di-
rektifi –EVYS’den sağlayabilecekleri tasarrufa eşit olmak 
kaydıyla– alternatif sistemleri ve politikaları uygulama 
imkânını da üye ülkelere diğer bir seçenek olarak sun-
muştur [1]. 

1  Makalenin bu bölümünden sonra EVYS, BSS’yi de kapsayan bir 

sistem olarak ele alınmıştır.

Enerji Verimliliği Yükümlülük Sistemleri (EVYS), 
enerji piyasalarında faaliyet gösteren katılım-
cılara enerji tasarrufu sağlama yükümlülüğü 

getiren piyasa tabanlı bir politika aracıdır. Sisteme dâhil 
edilen katılımcılar düzenleyici kurum veya ilgili bakanlık 
tarafından belirlenmiş olan miktarda enerji verimliliği he-
define ulaşmakla yükümlü tutulmuştur. Yükümlü olduk-
ları enerji verimliliği hedefini yakalayamayanlar tasarruf 
edemedikleri her bir kWh için belirli bir ceza ödemektedir.

Fransa, İtalya ve Danimarka gibi bazı ülkeler EVYS’nin 
bir diğer türevi olan ve işleyiş mekanizmasında esnek-
likler sağlayan Beyaz Sertifikalar Sistemlerini (BSS) uy-
gulamaktadır. BSS’nin çalışma prensipleri EVYS ile aynı 
olmakla beraber, yükümlü katılımcıların enerji verimliliği 
hedeflerine ne kadar ulaştıkları bir dizi sertifikalarla bel-
gelendirilmektedir. Yükümlü oldukları enerji verimliliği 
hedeflerini yakalayamayan piyasa katılımcıları ise 
EVYS’de olduğu gibi cezaya girmekte veya diğer piyasa 
katılımcılarından tamamlayamadıkları miktara karşılık 
beyaz sertifika almaktadır. 
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çalışmalarını yaptıktan sonra sisteme dâhil olabilir, yap-
tıkları çalışmalarını sistemde enerji verimliliği çalışmaları 
yapmakla yükümlü tutulan sistem katılımcılarına satarak 
sertifika alabilir veya spot piyasaya katılabilirler.

Nihai tüketiciler enerji verimliliği konusunda han-
gi önlemleri alacağına karar veren, tasarruf tedbirlerini 
kendilerinde gerçekleştiren sistem katılımcılarıdır. Yapı-
lacak tasarruf tedbirlerinin maliyeti sertifikaların piyasa 
değerinin belirlenmesinde rol alacaktır.

Herhangi bir enerji verimliliği çalışması yapma yü-
kümlülüğüne sahip olmayan fakat bu sertifikaları alıp 
satabilen finans kuruluşları ve broker gibi katılımcılar 
sistemin para akışına katkı sağlamak amacıyla EVYS’ye 
dâhil edilebilirler. Bu katılımcıların rolü ve sisteme uyumu 
ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle birlikte bunların 
dâhil edildiği sistemlere İngiliz ve Fransız EVYS’leri örnek 
gösterilebilir.

Seçilmiş Ülkelerde EVYS Uygulamaları

EVYS uygulamaları sadece AB ülkeleri ile sınırlı kal-
mamış dünyanın birçok farklı ülkesinde hayata geçiril-
miştir. 

Örneğin, Brezilya’da enerji dağıtım şirketlerine yıllık 
net gelirlerinin %1’ini enerji verimliliği veya enerji ile ilgili 
Ar-Ge çalışmalarına yönlendirmeleri yükümlülüğü getiril-
miştir [2]. Enerji Verimliliği Kaynak Standartları ile enerji 
üretim, iletim ve dağıtımında bazı eyaletlerde verimlilik 
hedeflerine ulaşma yükümlülüğü getirilen Amerika’da, 
Massachusetts eyaleti yıllık %2.3, Vermont, Arizona ve 
New York eyaletleri yıllık %2 oranlarında enerji yoğunluğu 
azaltımı sağlama hedefi belirlemiştir [3,4].

Seçilmiş ülkelerden EVYS uygulamasına ilişkin ayrın-
tılı bilgiler Tablo 1’de sunulmaktadır.

EVYS Yapısı 

Temel prensipler aynı olsa da enerji verimliliği hedef-
lerinin, enerji verimliliği projelerinde öncelik verilen sek-
törlerin ve ülkelerin enerji piyasalarındaki rekabetlerinin 
farklı seviyelerde olması ulusal EVYS’lerin tasarımında 
bazı değişiklikleri beraberinde getirmiştir.

Sistemin aksamadan çalışabilmesi için yükümlülük-
lerin belirlenmesi, dönem süresi, katılımcıların sisteme 
uyum süreleri ve süreçleri, sertifikaların geçerliliği, sistem 
finansmanı, enerji verimliliği çalışmalarının belirlenmesi, 
izlenmesi, doğrulanması ve belgelendirilmesi, uyumsuz-
luk durumunda yaptırımlar ve karbon piyasaları vb. diğer 
piyasa tabanlı politikalarla etkileşimi gibi tasarım para-
metrelerinin öncelikli olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Uluslararası örneklere bakıldığında enerji verimliliği 
hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma yükümlülüklerini be-
lirleme görevini genellikle ülkelerin enerji düzenleme ku-
rumlarının üstlendiği görülmektedir. Düzenleme kurumu 
yükümlü katılımcıların enerji verimliliği yükümlülüklerini 
yerine getirip getiremediklerini, getiremedikleri durumda 
da uygulanacak yaptırımları belirlemektedir. 

Yükümlü katılımcılar düzenleyici kurumun belirlediği 
tasarruf miktarını belirlenen süre zarfında sağlamak 
zorundadır. Enerji verimliliği çalışmalarını kendi 
müşterileri üzerinde gerçekleştirerek çalışmalarının bel-
gelendirilmesini beyaz sertifikalarla sağlarlar. Gerçekleş-
tirilemeyen enerji verimliliği çalışmalarının karşılığında da 
spot piyasaya katılıp sertifika alma yolunu seçecek ya da 
düzenleyici kurum tarafından belirlenen ceza miktarını 
ödeyeceklerdir. 

Sistem içerisinde enerji verimliliği konusunda danış-
manlık, eğitim, etüt ve uygulama hizmetleri veren enerji 
verimliliği danışmanlık şirketleri (EVD) enerji verimliliği 

Tablo 1. Seçilmiş ülkelere ait bazı temel göstergeler ve EVYS yapıları.
Birleşik Krallık Fransa İtalya İspanya

Birincil Enerji Arzı 180 mtep 243 mtep 147 mtep 115 mtep

Nüfus 64.6 milyon 65.6 milyon 60.8 milyon 47.7 milyon

GSYİH 713,302 milyon ₤ 2,053 milyar € 1,614 milyar € 1,049 milyar €

2020 Hedefi [kümülatif] 324 TWh 355 TWh 25,502 ktep 15,979 ktep

EVYS’nin Payı %32 %88 %60 %40

Diğer Politika Önlemlerinin Payı %68 %12 %40 %60

Sistem Yöneticisi Düzenleyici Kurum İlgili Bakanlık Düzenleyici Kurum İlgili Bakanlık

Hedefleri Belirleyen İlgili Bakanlık İlgili Bakanlık İlgili Bakanlık İlgili Bakanlık

Sertifika Ticareti (BSS) Evet Evet Evet Hayır*

Yükümlü Katılımcılar Doğal Gaz ve Elektrik 
Tedarik Şirketleri

Enerji Tedarik Şirketleri Elektrik ve Doğalgaz 
Dağıtım Şirketleri

Elektrik, Doğal Gaz ve 
Akaryakıt Tedarik Şirketleri

Hedef Sektör Bina EU Ticareti Hariç, Ulaştırma 
Dâhil Bütün Sektörler

Bütün Sektörler Bütün Sektörler

*Uygulamanın ikinci döneminden itibaren BSS’ye geçiş planlanmaktadır.

Kaynak: [5] ve [6]’dan derlenerek hazırlanmıştır.
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Türk EVYS Modeli

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile Türkiye’nin 2023 
yılında enerji yoğunluğunun 2011 yılı değerine göre en az 
%20 azaltılması hedeflenmiştir. Bu hedefin belirli bir yüz-
desinin ise EVYS ile gerçekleştirilmesi mümkündür.

Bu amaçla kurulacak bir sistem içerisinde elektrik 
piyasasında enerji verimliliği çalışmaları yapmakla yü-
kümlü tutulabilecek beş muhtemel aday bulunmaktadır. 
Bunlar; elektrik enerjisi üreticileri, dağıtım şirketleri, top-
tan satış ve perakende satış faaliyetlerini yürüten tedarik 
şirketleri, iletim şirketi ve nihai tüketicilerdir.

Lagniss (2003)’e göre, tedarikçiler rekabet açısın-
dan değerlendirildiğinde dağıtım şirketlerine göre daha 
hassas olduklarından enerji verimliliği yükümlülüklerini 
yerine getirebilmek için daha fazla çaba harcayacaklardır 
[7]. Diğer bir aday olan iletim sistemi operatörü Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) doğal tekel durumundadır. 
Elektrik enerjisi üreticileri ise talep tarafında sınırlı bir 
bilgiye sahiptir. Nihai tüketiciler talep tarafında bir takım 
bilgiye sahip olmalarına rağmen enerji verimliliği çalış-
malarını geniş ölçekte yürütmeye yönelik ekonomik hac-
me sahip değillerdir. Bütün bu etkenler dikkate alındığın-
da -ayrıca marjinal maliyet ve enerji tüketim bilgilerine 
olan erişim göz önünde bulundurulduğunda- tedarikçiler 
elektrik piyasasındaki en uygun aday olarak gösterilebilir.

Doğal gaz piyasasında ise kamu iktisadi teşebbüsü 
olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) en bü-
yük doğal gaz ithalatçısı ve doğal gaz iletim sistemi iş-
letmecisidir. Doğal gazın dağıtımı, depolanması, pazar-
lanması ve ticareti faaliyetlerinde de yine BOTAŞ görev 
almaktadır. Bunun dışında kendi bölgelerinde doğal gaz 
dağıtım ve perakende satış faaliyetleri yürütmek üze-
re 69 şirket yetkilendirilmiştir [8]. BOTAŞ’ın hem doğal 
gaz ithalatında baskın kuruluş hem de iletim sisteminde 

doğal tekel konumunda olması, EVYS’de sertifika ticare-
tinin yönlendirilmesi olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenle pazar payları birbirine yakın olan dağıtım lisansı 
sahiplerinin EVYS’de yükümlü katılımcı seçilebilecek en 
uygun adaylar olabileceği değerlendirilmektedir.

Sisteme EVD şirketlerinin dâhil edilmesi piyasa bü-
yüklüğünü artıracağı gibi bu şirketlere de yeni bir çalışma 
alanı kazandıracaktır. Finansman kuruluşlarının sisteme 
katılmasıyla piyasanın esnekliği artırılarak para akışına 
pozitif katkı sağlanabilir. Sisteme dâhil edilecek katılımcı 
sayısının artması enerji verimliliği çalışmalarının (dolayı-
sıyla sertifika maliyetlerinin) minimum maliyetle gerçek-
leştirilmesinin yolunu açacaktır.

Sistemin düzenlenmesini Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) üstlenebilir veya bu işe adanmış yeni bir 
kuruluş kurulabilir. Piyasa ise Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. (EPİAŞ) altında bir çevre piyasası içerisinde işletile-
bilir.

Sistemdeki yükümlü katılımcılara getirilecek ener-
ji verimliliği yükümlülüklerinin hesaplanmasına yönelik 
olarak “yıllık tasarruf miktarı” veya “verimlilik çalışması-
nın ömrü boyunca sağlayacağı tasarruf getirisi” olarak iki 
farklı yöntem uygulanabilir. Enerji tasarrufunun hesap-
lanmasında ise referans terim olarak birincil veya nihai 
enerji miktarı kullanılabilir.

Enerji verimliliği çalışmalarının izlenmesi ve tasarru-
fun ölçülmesinde Enerji Verimliliği Kanununda belirtilen 
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar görev alabilir, de-
netleme ve tasarrufun onaylanması görevlerini ise Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü (YEGM) üstlenebilir. Enerji piyasalarında ku-
rulması önerilen ulusal EVYS modeli önerisi Şekil 1’de 
sunulmaktadır.

Şekil 1. Enerji 
piyasalarında kurulması 
önerilen Türk EVYS 
modeli.
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Eğer yükümlü bir katılımcının iki veya üç yıllık dönemi 
kapsayacak yükümlülük periyodu boyunca topladığı 
sertifika miktarı yükümlü tutulduğu enerji verimliliği 
hedefini aştıysa, fazladan topladığı sertifikaları piyasa-
daki yükümlülüklerini yerine getiremeyen diğer katılım-
cılara satabilme veya bir sonraki yükümlülük periyoduna 
aktarabilme seçeneği olmalıdır. Tersi düşünüldüğünde yü-
kümlü bir katılımcı yükümlülük süresi boyunca toplaması 
gereken miktarda sertifika toplayamadığı durumda ek-
sik kalan sertifika miktarını piyasadan satın alacak veya 
toplayamadığı sertifika başına (veya tasarruf edemediği 
kWh başına) ceza ödeyecektir. Burada yükümlü katılım-
cılara esneklik sağlanması bakımından toplayamadıkları 
sertifika miktarını bir sonraki yükümlülük periyoduna ak-
tarması imkânı sağlanabilir.

Diğer bir öneri ise sertifikaların ayrıştırılmasıdır. Bina 
(tür-I), sanayi (tür-II) ve ulaştırma (tür-III) sektörlerinde 
gerçekleştirilecek enerji verimliliği çalışmaları birbirleri 
arasında bir katsayı ile çarpılarak dönüşüm yapılabilen 
sertifika türlerine sahip bir sistemde belgelendirilebilir. 
Sertifikaların ayrıştırılmasında izlenebilecek başka bir 
yöntem ise enerji kaynağı türüne göre sertifikaların çe-
şitlendirilmesidir. Örneğin, elektrik enerjisi (tür-I), doğal 
gaz (tür-II) ve elektrik enerjisi ile doğal gazın dâhil edil-
mediği birincil enerjide (tür-III) sağlanacak tasarrufun tü-
rüne göre belgelendirme yapılabilir. 

Sistemin yükümlü katılımcılar üzerindeki maliyetleri 
ise tarifelere yansıtılması veya İtalya örneğinde olduğu 
gibi fonlar kurulmasıyla karşılanabilir. 

Enerji verimliliği projelerinin minimum boyutu, serti-
fikaların kullanım ömrü, finansman mekanizmaları gibi 
diğer parametreler de sistem tasarımında göz önünde 
bulundurulması gereken diğer unsurlardır.

Sonuç ve Öneriler

EPDK’nın sistem yöneticisi olduğu bir yapı altında ve 
EPİAŞ’ın bünyesinde kurulacak bir sistemle Türk EVYS’si 
hayata geçirilebilir. Yükümlü katılımcılar olarak en uygun 
adayların elektrik piyasasında faaliyet gösteren tedarik 
şirketleri ile doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren da-
ğıtım şirketleri olacağı, ancak bu listeye yeni katılımcıların 
da eklenebileceği değerlendirilmektedir.

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, bütün sek-
törlerde enerji verimliliğinin artırılması ve tasarruf po-
tansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla mevcut kamu 
politikalarının yanı sıra piyasa tabanlı EVYS gibi yenilikçi 
politikaların uygulanması enerji güvenliğinin güvenceye 
alınmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla bir-
likte vergi indirimleri, performans sözleşmelerinin yay-
gınlaştırılması, tasarruf edilen birim enerji başına teşvik 
sistemlerinin getirilmesi gibi alternatif uygulamalar ül-
kemiz hedeflerine ulaşılmasında diğer bir politika aracı 
olarak kullanılabilir.
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Yaklaşık bir buçuk yıldır EPDK Başkan Yardımcılığı göre-
vini yürütüyorsunuz. Bu bir buçuk yılda görev alanınızdaki 
sektörlerin gelişimine yönelik nelere şahit oldunuz? Görev 
sürenizde EPDK’nın attığı önemli adımları bize özetler mi-
siniz?

Biz, piyasa gelişimlerini takip ederek yapacağımız düzen-
lemelerin etki analizleri ile yol haritamızı belirliyoruz. Pet-
rol ürünlerinin ülkemiz vergi gelirlerinin önemli bir miktarını 
oluşturması ve günlük giderlerimizi direkt ve dolaylı yoldan 
etkileyen bir ürün olması nedeni ile bu piyasa diğer piyasa 
koşullarından farklılık göstermektedir. Ayrıca sektörün hiz-
met ağırlıklı olması ve istihdamda önemli bir rol oynaması da 
yapılacak düzenlemelerde dikkate alınması gereken bir husus 
olarak önümüze çıkmaktadır. 

Petrol ve LPG piyasalarının kanunlaştığı yıllardan bu yana 
çok uzun bir yol kat ettik. Öncelikle çok detaya girmeden ge-
nel anlamda geldiğimiz noktayı açıklayacak bilgileri sizinle 
paylaşmak isterim. Öncelikle piyasaya katılım ve faaliyetle-
rin yürütülmesine ilişkin koşullar belirlenerek lisanslama ile 
piyasa oyuncuları kayıt altına alındı, takiben ulusal marker 

KİMDİR?

Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunun sektörümüz için önemini 

anlatmaya gerek yok. 4 piyasaya 

yönelik atılan tüm adımlar, alınan 

tüm kararlar sektör temsilcileri 

tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu 

sayımız için EPDK Başkan Yardımcısı 

Hamdi Bildirici’nin misafiri olduk. 

Kendisi başta akaryakıt sektörü 

olmak üzere sorumlu olduğu 

piyasalara ilişkin önemli ve geleceğe 

yönelik ufuk açıcı değerlendirmeler 

yaptı. Ortaya keyifle okuyacağınızı 

umduğumuz röportaj çıktı.
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Röportaj

Bunlara ilave olarak Kanunda belirtilen rekabetçi pi-
yasa koşullarının sağlanması amacı ile çeşitli çalışmalar 
yapmaktayız. Bu doğrultuda Kurulumuz irili ufaklı çeşitli 
kararlar aldı. Bunlardan en önemlisi motorine biyodizel 
harmanlaması zorunluluğunun getirilmesidir. Bu karar-
la biyodizel sektörünün ürettiği mal ve hizmetin ülke 
ekonomisindeki yeri daha da sağlamlaştırılmıştır. Ayrı-
ca öneme haiz diğer bir çalışmada ulusal petrol stoku 
uygulamasının çok daha etkin ve uygulanabilir şekilde 
hayata geçirilmesidir. Ulusal petrol stoku önümüzdeki 
yılın başından itibaren çok daha etkin bir şekilde hayata 
geçirilmiş olacak. Ayrıca LPG ürünleri arasındaki Maliye 
Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz özel tüketim ver-
gisi çalışması da geçtiğimiz aylarda nihayetlendi. Ürün-
ler arasındaki vergi farkı giderilerek bu alanda oluşan 
suiistimali eylemler önlenmiş oldu. 

EPDK’nın özellikle akaryakıt sektörü ile iletişimini 
nasıl buluyorsunuz? Sektörün Kurumunuzdan bek-
lentileri neler ve bu beklentilere ne ölçüde cevap ve-
rebiliyorsunuz?

Kurumumuzun düzenleme ve denetleme yetkisine 
sahip olduğu diğer sektörlerde olduğu gibi petrol ve 
LPG piyasalarında da paydaşlar ile iletişim bizim için 
önem arz etmektedir. Piyasa işleyişine ilişkin düzen-
leyici kararlar öncesi sektör temsilcileri ve derneklerle 
toplantılar yapılmakta daha sonra taslak görüşe açıl-
makta gelen görüşler tek tek değerlendirilerek Kurula 
sunulmaktadır. Düzenleyici bir Kurum olarak sektör ile 
ortak fikre varamadığımız konuların olması kaçınılmaz 
bir durum ancak piyasa işleyişini engellemeden sektö-

uygulamaya geçirilerek kaçak akaryakıtın önlenmesine 
ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Taşra teşkilatı ol-
mayan EPDK adına saha denetimlerinin yapılabilmesi 
için İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile protokoller yapıla-
rak etkin denetim sistemi kuruldu.  Kurulan elektronik 
bildirim sistemi aracılığı ile piyasa faaliyetlerine ilişkin 
her türlü veri EPDK tarafından toplanmaya başlanarak 
yayımlanan raporlar ile kamuoyu ile paylaşıldı ayrıca 
yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonunda kurulan oto-
masyon sistemleri aracılığı ile bayilerdeki akaryakıt ha-
reketleri de yakından takip edilmeye  başlandı. 

Hülasa şu saptamada bulunmamız kaçınılmaz: Yö-
nettiğimiz petrol ve LPG piyasaları diğer enerji piya-
salarına göre büyük ölçüde oturmuş piyasalar. Ancak 
bunun belirtilen alanlarda hiçbir iyileştirme gerekmiyor 
anlamına gelmediğini de vurgulamak lazım.  İşte tam 
bu noktada biz EPDK olarak, sektörü ilgilendiren dü-
zenleyici kurallara, yeri geldiğinde ve makul ölçüde mü-
dahale etmekteyiz. 

Önceki tecrübelerimizden Petrol ve LPG piyasasını 
her türlü teknolojik yöntemi kullanarak yönetmemizin 
faydasını gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu doğrultuda 
her zaman olduğu gibi tüketici odaklı, tüketicinin ya-
rarını düşünerek sektörü bütünüyle bilişim ortamında 
takibini gerçekleştirmek için gerekli adımları 
attık. Bu bağlamda 2018 yılı başından itibaren 
petrol piyasasında depolama faaliyetlerinin 
yürütüldüğü tesislerde mevcut yaklaşık 2.000 
tanktan anlık veri alınması çalışmaları niha-
yetlendi. Bu sektörün daha hesap verilebilir 
ve daha şeffaf faaliyet sürdürmesi anlamına 
geliyor. Ayrıca lisanslama işlemlerinin tama-
mının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 
için yapılan çalışmalar ufak tefek eksiklikler 
dışında  sonuçlandı. Artık sektör temsilcileri en 
ufak bir bürokratik işlem için Ankara’ ya gelmek 
zorunda kalmadan, oturduğu yerde işlemlerini 
gerçekleştirebilecek. Bu da şu anlama geliyor: 
Hem hizmet veren hem hizmet alanlara ilişkin 
daha yönetilebilir daha kolaylaştırıcı bir piyasa 
yapısı için bütün tedbirleri alıyoruz ve almaya 
devam edeceğiz. 

2023 Milli enerji politikasının büyük 
ölçüde tezahür ettiği bir yıl olacaktır.
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Elektrik ve doğal gaz sektöründe ise kanımca 
bu merhaleye gelmek için biraz zamana ihtiyaç 
var. Gerek elektrik dağıtım sektörünün henüz 
yeni sayılabilecek bir zaman önce özelleştirme-
sinin tamamlanması gerekse doğal gaz sektö-
rünün ülkemiz için yeni olarak addedilecek bir 
sektör olması sebebiyle bu sektörlerin yönünden 
denetim konusunun farklı değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

Tüketicinin beklentileri ile yatırımcının 
beklentileri arasında denge kurmaya çalışmak 
hiç şüphesiz zor bir süreç… Özellikle tüketici 
memnuniyetinin arttırılması için siz neler ya-
pıyorsunuz, sektörden hangi adımları atmasını 
bekliyorsunuz?

Tüketici şikayetlerine baktığımızda sektör-
de şikayetlerin  üç  temel  noktada toplandığını görü-
yoruz.  Bunlardan biri ilan edilen fiyat dışında yapılan 
akaryakıt satışlarına ilişkin olarak gelen şikayetlerdir. 
Bayilerde yapılan satışlar ürün bazında Kurumumuza 
bildirilmekte olup bildirilen fiyat dışında yapılan satış 
fişi ile ibraz edildiğinde ilgili bayiye idari işlem uygulan-
makta tüketicinin zararının tazmini konusunda gerekli 
işlemler başlatılmaktadır. Diğer bir husus daha çok mo-
torin kullanan araçlarda yaşanan yanlış yakıt ikmalidir, 
burada da tüketicilerimizin yakıtı alırken aracının pom-
payı kontrol etmesi önem arz ederken bu istenmeyen 
durumun yaşanması halinde de satış fişi ile önce ilgili 
bayi ve dağıtıcı lisansı sahibine sonuç alınamadığı du-
rumda Kuruma müracaat etmeleri halinde zararları taz-
min edilebilmektedir. Tabi burada oluşan zararın bedeli-
ne ilişkin bazı ihtilaflar ortaya çıkabilmekte bu durumda 
da tüketicilerin Tüketici Hakları Kanunu’na göre hareket 
etmeleri gerekmektedir. Eskiden çok sık karşılaştığımız 
akaryakıt kalitesinden kaynaklı şikayetler Kurumumuz 
tarafından yürütülen çalışmalar ile yok denecek kadar 
azalmıştır. AB ülkelerinde de uygulanan metot ile her 
yıl düzenli olarak yapılan Akaryakıt Kalite İzleme Siste-
mi (AKİS) kapsamında yapılan çalışmalarda ülkemizde 
tüketilen yakıt kalitesinin AB ülkelerinin üzerinde oldu-
ğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Sektörün yapısı gereği hizmet kalitesi ve tüketici 
memnuniyeti zaten ön planda tutulmakta olduğundan 
bu konuda sektörün  kendi içerisinde de yarış halinde 
olduğu ortadadır. Yine de  dağıtıcı lisans sahipleri tüke-
tici sorunlarına ilişkin yenilikçi uygulamalar ile bu konu-
daki hassasiyetlerini sürdürmeye devam etmeliler.

re yeni yük getirmeden bu işlemlerin tamamlanmasına 
özen gösterilmektedir.

EPDK sektörün düzenlenmesi kadar denetlenmesi 
ile de yükümlü bir Kurum… Denetim deyince de akla 
ne yazık ki cezalar geliyor. Neden bu kadar çok ceza 
söz konusu, EPDK bu cezaları vermekten memnun 
mu?

Bu soruya çok net bir şekilde “memnun değiliz” 
yanıtını verebilirim. Az önce izah ettiğim gibi özellikle 
Kurumun denetim ayağının bir parçası olan akarya-
kıt piyasası yapılan bir dizi çalışma ile belli bir istikrarı 
yakalamış durumda. Yakın zamana kadar sürdürülen 
denetim politikasının da bunda büyük payının olduğu 
inkar edilemez. Ama halihazır durumda bunu söylemek 
oldukça zor. Artık yeni bir denetim anlayışına ihtiyaç 
var. Bu bağlamda petrol ve LPG kanunlarındaki yaptırım 
maddelerini yeniden çalışarak Bakanlığımızın takdirle-
rine sunduk. Bu çalışmanın mantığı kısaca şu: Dene-
timde cezayı önceleyen bir yapıdan vazgeçip, yaptırım 
gerektiren kusurlu eylem hakkında önleyici ve aykırılığı 
giderici bir takım işlemlerin icrasından sonra son çare 
olarak ceza mekanizmasını işletmek ve piyasa oyun-
cusunda -belli hassas konular dışında- bir şans daha 
vererek sorunu kaynağında ortadan kaldırmak.  Bu 
çalışma uygun görülürse Kurumumuz, artık ceza veren 
bir otorite olarak değil, sektörü yönlendirici ve hukuka 
uymayı ceza verme yöntemi ile değil kendisinin istem 
ve çabası sonucunda elde edeceği bir kazanım ile ger-
çekleştirecek bir mekanizmanın başı olarak anılacak.  
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maları tamamlandığında artık piyasada gösterilen fa-
aliyetleri mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini 
denetlemek önem kazandı. Bu noktada birçok çalışma 
ve uygulama yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Biraz 
önce bahsettiğimiz ulusal marker uygulaması, otomas-
yon sistemlerinin mecburi tutulması, caydırıcı denetim 
mekanizması gibi faaliyetler etkin bir piyasanın işlerli-
ğini sağladı.

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri malumunuz ve 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında enerji 
sektörü ekonomimizin can damarlarından biri olmayı 
sürdürecek… Siz enerji piyasalarımızı 2023 yılında 
nerede görüyorsunuz?     

Ülkemiz son yıllarda global düzlemde ekonomik, 
siyasi ve kültürel konularda kendisini sürekli hissetti-
ren ve bunun seviyesini gün geçtikçe arttıran bir ülke 
konumundadır. Memnuniyetle müşahade etmekte-
yim ki, Türkiye, enerjide de bulunduğu aşamayı kabul 
etmeyecek bir anlayış içinde. Enerji piyasamızın her 
ayağı yapılan yatırımlar ve uygulanan ulusal politikalar 
neticesinde önemli merhaleler kat etti. Kurumumuz bu 
ahvalin başka bir anlatımla ülke dinamikleri ve geliş-
menin getirdiği “sürekli” ve “kaliteli”  enerji ihtiyacının 
oldukça farkında. Bu minvalde enerjide “arz güvenliği” , 
“öngörülebilir piyasa”  ve “yerlileştirme”  unsurlarından 
oluşan “Milli Enerji Politikası” doğrultusunda, ülkemizin 
küresel enerji piyasalarındaki konumunu sağlamlaştır-
mak adına gerekli olan ve üzerimize düşen bütün iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek konusunda kararlılığımızı ifa-
de etmek isterim. 2023 inşallah Milli Enerji politikasının 
büyük ölçüde tezahür ettiği bir yıl olacaktır. 

EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz sık sık akar-
yakıt kaçakçılığının bitme noktasına geldiğini vurgu-
luyor… 15 yıl önce sektörün kangreni olan böylesi bir 
sorunun bugün bitme noktasına gelmesinin öyküsü-
nü bizimle paylaşır mısınız?

Petrol Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 
yılından bu yana gerçekleştirilen birçok düzenleme 
ve saha denetimleri ile kaçak akaryakıt konusu ülke 
gündeminden çıkarıldı diyebiliriz. Ulusal marker uygu-
laması, bayilerde otomasyon sistemlerinin mecbur hale 
getirilmesi, idari para cezalarının yüksek oluşu, ilgili 
kurumların koordinasyon ile bu çalışmaları yürütmesi, 
akaryakıta karıştırılabilen düşük vergili ürünlere ilişkin 
Kurumumuz tarafından yapılan özel düzenlemeler bu 
konuda oldukça etkili olmuştur.

Başbakanlık genelgesi ile kurulan, Kurumumuzun da 
yer aldığı “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyo-
nu” diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da katılımı 
ile her üç ayda bir toplanarak yapılan uygulamaları ve 
denetimleri değerlendirmekte buna ilişkin planlamaları 
yapmaktadır. Bu toplantılarda da görüldüğü üzere diğer 
birçok başka  üründe olduğu üzere akaryakıt üzerindeki 
yüksek vergilendirmeden kaynaklı bazı usulsüzlükler 
tespit edilmekte bunların önüne geçilmesi amacı 
ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Belki de vergi 
politikalarının belirlenmesinde bu usulsüz faaliyetlerin 
engellenmesi için harcanan kamu kaynaklarının dikkate 
alınması ve buna göre yol haritasının belirlenmesi hem 
usulsüz faaliyetleri azaltacak hem de vergi gelirlerini 
daha da artırabilecektir.

EPDK’nın sorumluluğunuz altındaki sektörlere yö-
nelik vizyonundan biraz bahsetsek… Kurumunu-
zun temel hedefleri neler, bu hedefler çerçeve-
sinde hangi çalışmaları yapıyorsunuz? 

Kurumumuzun temel hedefi enerjinin tüketi-
cilere kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevre ile 
uyumlu olarak sunulmasını sağlamak. Bu hedefe 
ulaşabilmek için kurumumuz rekabetçi mali açıdan 
güçlü istikrarlı ve şeffaf bir piyasa oluşturmak ve 
bu piyasanın düzenlenmesini ve denetlenmesini 
sağlamakla yükümlü. Kanunlarla kendisine verilen 
görevleri ne şekilde yürüteceğine ve piyasa katı-
lımcılarını hangi çerçeve de faaliyet gösterecekle-
rine dair ikincil düzenlemeleri hızla tamamlarken, 
diğer taraftan da piyasalarda etkin bir lisanslama 
sistemi oluşturduk. Mevzuat ve lisanslama çalış-
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Türkiye’nin 
Stratejik Enerji 
Kaynağı: Toryum

1. Önsöz

Enerji üretimi ve tüketimi ülkelerin gelişmişlik dü-
zeyinin en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. 
Özellikle elektrik tüketimi refah düzeyi ile doğrudan 
orantılıdır. Bu bakımdan enerji kaynakları çeşitliliği ve 
optimizasyonu çok önemlidir. Günümüzde enerji üreti-
minin aslan payını fosil kaynaklar almaktadır; ama kü-
resel ısınmayı azaltmak açısından fosil kaynakların ora-
nı hızla düşürülmelidir. Enerji arzını gereken düzeyde 
karşılamak açısından iki seçeneğimiz var: yenilenebilir 
enerji kaynakları ve nükleer enerji. Aslında bu iki kaynak 
birbirinin alternatifi olarak değil; tamamlayıcısı olarak 
ele alınmalıdır.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin iki 
önemli dezavantajı vardır: Pahalı olması ve sürekli ol-
maması (süreklilik problemi önümüzdeki yıllarda yeni 
enerji depolama teknolojileri sayesinde giderilebilir). 
Pahalılık problemi ise gelişmiş ülkeleri bile halen zor-
lamaktadır.

Nükleer enerji konusunda iki önemli problemle 
karşılaşıyoruz: Kaza riski ve nükleer atıklar. 3’üncü ve 
özellikle 4’üncü nesil teknolojiler güvenirlik problemini 
çözüyor (Çernobil ve Fukushima 2’nci nesil teknoloji-
ye dayalıydı). Uranyum yakıtlı reaktörlere nazaran çok 
daha güvenli olan toryum yakıtlı nükleer sistemler, 
özellikle hızlandırıcı sürümlü reaktörler, atık problemi-
ni de çözme imkanını sağlayacaktır. Dünya toryum re-
zervinin ¼’nün Türkiye’de ve uranyum rezervinin ¼’nün 
Türkistan’da olduğunu göz önünde tutarak en kısa 
zamanda nükleer teknolojilere (silah hariç) yönelmek 
zorundayız. Bunun için milli programları geliştirmekle 
birlikte ortak stratejinin hazırlanıp Türk Zirvesi toplan-
tısında kabul edilmesi elzemdir. Bu strateji, başta ABD 
veya Japonya olmakla, üst düzey nükleer teknolojilere 
sahip ülkelerle işbirliğini içermelidir. Amaç olarak 2050 
yılında elektrik enerji üretimimizin %50’sinin nükleer ya-
kıtlardan elde edilmesini hedefleyebiliriz. Özellikle hız-
landırıcı sürümlü toryum yakıtlı sistemlerin gelişmesine 
azami düzeyde destek sağlamalıyız.

İşin Özü: Türkiye’nin zengin toryum rezervlerine 
hızlandırıcı teknolojisini ekleyebilirsek ülkemizin (ve 
hatta dünyanın) enerji problemini çözebiliriz. Böylece, 
şehit Prof. Engin ARIK’ın rüyası da gerçek olacaktır.

Prof. Dr. Saleh SULTANSOY
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara
AMEA Fizika İnstitutu, Bakı
ATLAS, LHeC and FCC Collaborations, CERN
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Şekil 2: Dünya’da Belirlenen Toryum Rezervleri                
(bin ton)

Bir yılda 1 GW’lık kesintisiz güç üretmek için: 3,5 
milyon ton kömür veya 200 ton uranyum veya 1 ton 
toryum gerekmektedir. Türkiye’nin 60 GW’lık kurulu gü-
cüne eşdeğer nükleer santral kurulmuş olsa idi:

Tablo 2: Dünya Uranyum ve Toryum Rezervleri

Tablodan görüldüğü gibi nüfusa oranla dünya or-

talamasının biraz üzerinde, G8’in 1/3, ABD’nin ¼’ü 

düzeyindeyiz. 2030 yılında gelişmiş ülkelerin bugünkü 

düzeyini yakalayabilmemiz için en az 100 GW’lık ek güç 

kurulmalıdır (2017 yılı Ağustos sonu itibarıyla kurulu 

gücümüz yaklaşık 81 GW’tır). Enerji kaynaklarını dışa-

rıdan elde etmeye devam edersek cari açık artacaktır! 

Yılda 50 ton toryum ek gücün yarısını (50 GW) üretme-

ye imkan sağlar. Bu miktar Türkiye’nin toryum rezervi-

nin on binde biri bile değildir.

2. Bazı Rakamlar

Türkiye’nin cari açığının en önemli nedeni ilimden 
uzak durmamız ve bu nedenle ileri teknoloji üreteme-
memizdir. İkinci önemli neden ise enerji kaynakları itha-
latıdır. Aşağıdaki tabloda 2007 yılında kişi başına elekt-
rik enerji tüketimi (kWh) verilmiştir.

Tablo 1: Kişi Başına Elektrik Tüketimleri (2007)

Türkiye Dünya G8 ABD
2790 2500 8900 12300

Şekil 1: 1 GW’lık Güç için Gereken Kaynaklar ve Özellikleri
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Molten Salt Reactors (MSRs) teknolojisi gelişmektedir. 
Bu reaktörlerin 2020’lerde enerji üretiminde kullanımı 
planlanmaktadır. Türkiye en kısa zamanda MSR çalış-
malarını başlatmalıdır. 

b-) Hızlandırıcı Sürümlü Sistemler: Başka bir de-
yişle yeşil nükleer enerji; uranyum ve plütonyum ge-
rekmiyor! Aynı zamanda atık problemi de çözülüyor. Bu 
bağlamda en kısa zamanda ulusal proton hızlandırıcısı 
laboratuarımızı kurmalıyız. Aynı teknoloji gelişmiş ülke-
lerde en etkin kanser tedavi yöntemi olarak da kullanıl-
maktadır.

3. Hızlandırıcı Sürümlü Sistemler (ADS)

Bu bağlamda en ilerlemiş teknoloji olarak Nobel 
Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo Rubbia önderliğinde geliş-
tirilen Enerji Yükselteci öne çıkıyor. AB, Hindistan, Çin, 
Japonya, Güney Kore ve Rusya’da sürdürülen ulusal 
programlar sayesinde ADS’nin önümüzdeki 10-15 yıl 
içinde ticarileşeceği öngörülmektedir.  

Hızlandırıcı Sürümlü Sistemlerinin kullanımı üç baş-
lıkta sınıflandırılabilir:

	Geleneksel nükleer reaktörlerde üretilen atık-
ların yakılması (bu nükleer teknolojiye sahip 
gelişmiş ülkeleri ilgilendiriyor.)

	Toryumun (ve U-238) yakıt olarak kullanılması 
(bu bizi ilgilendiriyor)

	Plutonyum’un yakılması (bu nükleer silahlara 
sahip ülkeleri ilgilendiriyor)

Türk bilim insanları ADS ile ilgili çalışmalara 1997 

	mevcut uranyum rezervimiz ile (7.300 ton) bu-
nun ikamesi 1 yıl dahi karşılanamazdı.

	toryum rezervimizin ise 12.000 yıl yeterli ola-
cağı teorik olarak elde edilebilir.

Türkiye’nin toryum rezervi 100 yıl boyunca Dün-
ya’nın elektrik enerji gereksinimi karşılamak için yeter-
lidir. Asıl problem: bu teknolojiye sahip olmalıyız!

2. Toryum’un Enerji Teknolojilerinde Kullanılabi-
lirliği

Toryum’un kullanılması için tetikleyici dış nötron 
kaynağına ihtiyaç var. Bu bağlamda iki seçenek öne çı-
kıyor:

a) Geleneksel teknolojiler (MOX: %5 uranyum 
veya plütonyum, %95 toryum)

b) Hızlandırıcı Sürümlü Sistemler (ADS)

a-) Geleneksel Teknolojiler arasında toryum kul-
lanmaya müsait olanlar şunlardır:

	Heavy Water Reactors (PHWRs): en uygun!

	HighTemperature Gas Cooled Reactors (HTRs)

	Boiling (Light) Water Reactors (BWRs)

	Pressurised (Light) Water Reactors (PWRs)

	Fast Neutron Reactors (FNRs) 

Reaktör ihalelerinde bunlardan biri seçilmelidir. Öte 
yandan ABD, AB, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 
birçok ülkede özel olarak toryum kullanımına yönelik 

Şekil 3: Nükleer Atık 
Dönüştürme Sistemi
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yılında Professör Rubbia’nın CERN’de yapılan çalışma-
ların evraklarını bize iletmesi ile başladı. Bu evrakları 
inceledikten sonra 1998 yılında TAEK Başkanlığına ko-
nuyla ilgili bir Bilgi Notu sunduk. 2001 yılında düzenle-
diğimiz 1. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulama-
ları Kongresinde ADS ile ilgili birkaç sunum yapıldı.

6-7 Ocak 2003 tarihlerinde Türk Fizik Derneği, DPT 
ve TAEK desteğiyle Eskişehirde “Toryum Yakıtlı Nükle-
er Teknolojiler Çalıştayı” düzenledik. Bunun ardından 
düzenlenen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunda (BTYK-
9) “Toryumun Enerji Kaynağı Olarak Potansiyelinin 
Araştırılması” başlıklı karar kabul edildi.

2005 yılında düzenlenen BTYK-12 kararları arasın-
da Nükleer Teknoloji kapsamında:

a) Toryumun cevherden ayrıştırılması ve saflaştırıl-
ması proseslerinin geliştirilmesi ve

b) Hızlandırıcılı sıvı metal soğutmalı reaktör (enerji 
yükselteci) tipiyle ilgili çalışmalar öngörülüyordu.

2007 yılında düzenlenen BTYK-15 nükleer teknoloji 
ile ilgili aşağıdaki kararı kabul etmiştir: “Ulusal Nükleer 
Teknoloji Geliştirme Programı’nın uzun vadeli bir devlet po-
litikası olarak gerçekleştirilmesi için gereken tüm tedbirle-
rin alınması, program bütçesinin gerek görüldüğünde revize 

edilmek kaydıyla, 2007-2015 dönemi için tahsis edilmesi 
ve Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı’nın ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla birlikte eşgüdüm içinde Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu tarafından gerçekleştirilmesi”.

Bunun ardından düzenlenen BTYK-16’da Sinop 
Nükleer Teknoloji Merkezi (SNTM) kurulması 
kapsamında yürütülen faaliyetler arasında “SNTM’de 
Toryum Mükemmeliyet Merkezi kurulması çalışmaları 
sürdürülmektedir” ibaresi yer almaktadır.

 4. Nasıl bir Model Uygulanabilir?

30 Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında düzen-
lenen Paris İklim Zirvesi’nde alınan kararlar gereği fosil 
yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımı hızlı bir şekilde 
azalacaktır. Bunun sonucunda Türk ve İslam ülkeleri en 
önemli gelir kaynağını kaybedecektir. Bu kaybı gide-
rebilmemiz için en kısa zamanda alternatif enerji kay-
naklarına yönelmemiz gerekiyor. Toryumun önemine 
binaen Türkiye bizim coğrafyada toryum çalışmalarına 
(ve genel olarak AR-GE atılımına) önderlik etmelidir. 
Bu amaçla 2013 yılında bir rapor hazırladık. Mevcut ve 
muhtemel enerji kaynaklarını irdeleyen raporun tor-
yumla ilgili kısmında sıralanan önerilerden bir örnek:

“Sinop (ve sonraki) NGS’ler için model önerisi: Japonya 
ve/veya Güney Kore ile konsorsiyum kurularak toryum re-
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zervlerimizin ortak kullanımına karşılık Nükleer teknoloji 
transferi ve ortak geliştirilmesi sağlanabilir:

	NGS kurulum ve işletme maliyetinin yaklaşık 
%5’ini yakıt olarak kabul edersek, 1 santralin ku-
rulum ve işletme maliyeti 20 santralin yakıt ma-
liyetine eşittir.

	Toryum maden rezervlerimiz 10.000 adet 1 
GW’lık NGS’nin işletme süresince (60 yıl) yakıtını 
karşılamaya yeterlidir.

	Japonya ve Güney Kore’nin toryum rezervi yoktur. 

Bu rapor ülkemizde toryum çalışmalarının ivme-
lenmesinde istisnai rol oynadı. Ek olarak:

	3 Ekim 2013’de Enerji Bakanlığında 1 günlük 
Toryum Çalıştayı düzenlendi.

	Kasım 2014’de Enerji Bakanlığı web sayfasın-
da Toryum Belgesi yayımlandı.

	20-22 Şubat 2015 2. Ulusal Toryum Çalıştayı 
düzenlendi.

	Toryum çalışmaları Hükümet Programında yer 
aldı. 

5. Sonsöz: Öngörü

Önümüzdeki 5-10 yılda toryum yakıtlı (%90 ve üzeri) 
geleneksel tipli nükleer reaktörlerin ticarileşmesi, önü-
müzdeki 10-15 yılda %100 toryum yakıtlı hızlandırıcı 
sürümlü (ADS) nükleer reaktörlerin (asıl “yeşil” nükleer 
enerji) ticarileşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna ilaveten, ADS:

	Geleneksel uranyum yakıtlı nükleer reaktörler-
den çıkan atıkların yakılmasına,

	Askeri plütonyumun yakılmasına,

	U238’i nükleer yakıt olarak kullanılmasına,

imkan sağlayacaktır.

Toryuma yönelmemiz enerji savaşlarını tarihe gö-
mebilir: Fosil ve uranyum rezervleri 50-60 yıla tükene-
cekken, toryum rezervleri 1.000 yıl için yeterlidir.

Toryum yakıtlı santraller deniz suyunu arındırmada 
kullanılabilir. Böylece su savaşları da önlenebilir.

Hidroelektrik santrallerin yerine toryum kullanımı 
ekolojik problemlerin çözümüne katkıda bulunabilir.
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Bu makalenin amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik pi-
yasasındaki yeri ve rolüne ilişkin genel bir bakış sunmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda makalede yenilenebilir enerji kaynaklarının tanımı da-
hil olmak üzere; bu kaynakların ülkemiz açısından önemi, son yıllarda 
yenilenebilir enerjinin dünyada ve ülkemizde yükselişi, bu yükselişin 
altında yatan sebepler ve yükselişin getirdiği sonuçları kapsayan geniş 
bir perspektiften konu ele alınmıştır.

Öncelikle ’’yenilenebilir enerji nedir, ne değildir?’’ sorusunun 
cevabını vererek başlayalım. Doğal kaynaklar, kaynağın tükenebilirliği 
dikkate alınarak yapılan sınıflandırmaya göre “yenilenemeyen ve yenile-
nebilir kaynaklar” olmak üzere iki farklı grupta ele alınmaktadır. Yenile-
nemeyen kaynaklar; doğada değişmeden sabit miktarda kalan, ancak 
tüketildiği zaman yerine yenilerinin konulması mümkün olmadığı için 
alternatifleri olmayan kaynaklardır. Kömür, ham petrol, doğal gaz, mer-
mer, demir ve diğer maden kaynakları yenilenemeyen kaynaklara birer 
örnektir. Yenilenebilir kaynaklar ise doğal ortam koşulları içinde özellik 
ve varlıklarını koruyabilen, miktarları değişmeden sabit kalabilen kay-
naklardır. Bu tanım çerçevesinde, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle 
gibi fosil olmayan kaynaklar yenilenebilir nitelikteki kaynaklardır.

Yenilenebilir enerji kaynağı yeni bir enerji kaynağı değildir. Eski za-
manlardan beri bilinen bir kaynaktır. Özellikle sanayileşme ile birlikte 
sırasıyla kömür, petrol ve doğal gaz temel enerji kaynağı olarak ön 
plana çıkmıştır. Çevresel kaygılardaki artış, enerjide arz güvenliğinin 
sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi yaklaşımlar son yıllarda 
yenilenebilir enerji kaynağına olan ilgiyi artırmıştır. Bu nedenle yeni-
lenebilir enerji kaynakları son yıllarda daha fazla gündeme gelmiş ve 
gündemde kalmaya da devam edecek gibi görünmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynağı neden önemlidir? Dünyada neden bu 
kaynaklar bir yükseliş eğilimindedir? Bu konuda birçok gerekçe söy-
lenebilir, ancak temel gerekçeleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 
çevresel nedenler, çevre mevzuatında öngörülen hedeflere ulaşmak, 
mevcut yenilenebilir enerji potansiyelini kullanmak ve yerli kaynakları 
ekonomiye kazandırmak, dışa bağımlılığın azaltılarak kaynak çeşitlen-
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dirmesine gitmek, arz güvenliğini artırmak ve ulusla-
rarası anlaşmalar ve protokollere (Kyoto Protokolü gibi) 
uyum sağlamak gibi. Her ülke kendi koşullarını dikkate 
alarak bir şekilde yenilenebilir enerjiden azami ölçüde 
faydalanmak yoluna gitmektedir. Petrol ve doğal gaz 
rezervleri bakımından zengin ülkeler dahi gittikçe artan 
bir şekilde artık yenilenebilir enerji kaynaklarına da ya-
tırım yapmaktadırlar.

Yenilenebilir enerji kaynakları şüphesiz ülkemiz 
açısından da önem arz etmektedir. Bunun nedenlerini 
şu başlıklar altında toplamak mümkündür: Arz güvenli-
ğinin artırılması, yerli kaynakların kullanılması, enerjide 
ithalata bağımlılığın azaltılması, cari açığın etkin yöneti-
mi, 2023 yılına yönelik yenilenebilir kaynakların toplam 
elektrik üretimindeki payının asgari %30 olması hedefi 
gibi...

Yenilenebilir enerji tercih edilen bir kaynak olmak-
la birlikte birçok zorluğa da sahiptir. Öncelikle yatırım 
maliyetleri yüksek olduğundan fosil yakıtlarla rekabet-
te dezavantajlı konumda olmaktadır. Şebekeye erişim 
güçlüğü yaşanabilmektedir. Ayrıca üretimde arz denge-
sizliği ve performans düşüklüğü yaşanabilir, başka bir 
deyişle kararsız üretim sürecine sahiptir. Bu özellikleri 
piyasada yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim 
tesislerini dezavantajlı durumda bırakabilmektedir. 
İşte tam bu nedenlerden tüm dünyada yenilenebilir 
enerjiden elektrik üretimi desteklenmekte ve bu kay-
naklara yönelik teşvik amaçlı düzenlemeler yapılabil-
mektedir.

Ülkemiz jeolojik yapısı ve coğrafik özellikleri nede-
niyle yenilenebilir enerji kaynaklarının türü ve miktarı 
bakımından zengin bir ülkedir. Bu kaynaklardan azami 
ölçüde yararlanmak, enerji arz güvenliğine katkı sağla-
yacak ve aynı zamanda yeni istihdam alanları oluştu-
racaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu 
gücümüz 2017 yılı Ağustos ayı sonu itibarı ile 36.000 
MW’a ulaşmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları bakı-
mından ülkemizin potansiyeli ve bu potansiyelin ne ka-
darının ekonomiye kazandırıldığı incelendiğinde;

	Hidroelektrik potansiyelimizin 36.000 MW ol-
duğu ve 2017 Ağustos ayı sonu itibariyle hid-
roelektrik kurulu gücümüz yaklaşık 27.000 MW 
olup potansiyelimizin dörtte üçünün değerlendi-
rildiği,

	Rüzgâr potansiyelimizin toplamda 48.000 MW 
olduğu ve 2017 Ağustos ayı sonu itibariyle rüz-
gâr kurulu gücümüzün 6.000 MW mertebesinde 
olup potansiyelimizin %13’ünün değerlendirildi-
ği,

	Jeotermal kaynak potansiyelimizin 31.500 MW 
olduğu, bu potansiyelin 2.000 MW’ının elektrik 
üretimine elverişli olduğu ve 2017 yılı Ağustos 
ayı sonu itibariyle jeotermal kurulu gücümüzün 
990 MW civarında olduğu dikkate alındığında, 
potansiyelimizin yaklaşık yarısının değerlendi-
rildiği görülmektedir. Biyokütle potansiyelimiz 
1,3 milyar kWh/yıl ve 2017 yılı Ağustos ayı sonu 
itibariyle biyokütleye dayalı kurulu gücümüz 375 
MW’dır. Güneş enerjisi potansiyelimiz 380 mil-
yar kWh/yıl olup 2017 Ağustos ayı sonu itiba-
riyle güneş enerjisi kurulu gücümüz 1.700 MW’ı 
aşmıştır. Bu kurulu gücün büyük çoğunluğu li-
sanssız üretim kapsamındadır. 2017 yılı sonuna 
kadar lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim 
tesisi toplam kurulu gücünün 2.000 MW’a ulaş-
ması beklenmektedir. Ayrıca bu değerin 2018 yılı 
sonunda 2.500 MW’ı aşması öngörülmektedir.

Ülkemiz enerji politikası çerçevesinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ilişkin;

	Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üreti-
mindeki payının artırılması,

	Hidrolik kaynağa dayalı elektrik kurulu gücün 
2019 yılı sonuna kadar 32.000 MW’a çıkarılma-
sı, 2023 yılına kadar hidroelektrik potansiyelimi-
zin tamamının elektrik üretiminde kullanılması,

	Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2019 yılına ka-
dar 10.000 MW’a, 2023 yılına kadar 20.000 
MW’a çıkarılması,

	Jeotermal dayalı elektrik kurulu gücünün 2019 
yılı sonuna kadar 1.000 MW’a çıkarılması,

	Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı kurulu gücün 
2019 yılı sonuna kadar 3.000 MW’a çıkarılması,

	Biyokütleye dayalı elektrik üretim kurulu gücü-
nün 700 MW’a artırılması,

hedeflenmektedir. 2019 yılı sonuna kadar jeotermal 
kaynak için belirlenen hedefe şimdiden büyük ölçüde 
ulaşılmıştır.

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynağına dayalı 
üretim tesislerinin piyasaya girişi açısından 2017 yı-
lında uygulamaya geçilen Yenilenebilir Enerji Kaynak-
ları YEKA yönteminin piyasaya giriş yöntemi olarak ön 
plana çıktığı görülmektedir. YEKA, kısa adı yenilenebilir 
enerji kaynak alanıdır. Aynı isim altında bu konuda bir 
de yönetmelik bulunmaktadır. YEKA olarak belirlenen 
alanda kurulacak üretim tesisleri, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’nın çıkardığı YEKA Yönetmeliği hü-
kümleri çerçevesinde Bakanlığın belirlediği destekleme 
fiyatından açık eksiltme esasına dayalı ihale sonunda 
belirlenmektedir. İhale çerçevesinde en düşük tek-
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Öncelikle pazarlama ve satış için ayrı bir birim 
oluşturulması ihtiyacı bulunmamaktadır. Bunun 
yanında YEKDEM’e katılan şirketler fiyat reka-
beti ile yüz yüze kalmaz. YEKDEM’e tabi olmak 
şirketler için öngörülebilir nakit akışı ve yönetimi 
sağlar. Ayrıca YEKDEM’e katılan şirketler kredi 
talebinde bulundukları bankalar nezdinde proje 
finansmanı bakımından avantajlı durumda ola-
caktır. YEKDEM kapsamında döviz kurunda aşa-
ğı yönlü hareket üretim şirketleri için risk teşkil 
edebilmektedir. Nitekim YEKDEM 2011 yılında 
başlatılmasına rağmen destekleme mekaniz-
masına büyük ölçüde katılım, ancak 2015 yılı ve 
sonrasında olmuştur. Ancak döviz kurunda yu-
karı yönlü hareketin piyasada tedarik şirketleri 
üzerinde ve piyasa işleyişine ilişkin risk oluştu-
rabileceği hususu da dikkate alınmalıdır.

	5346 sayılı Kanuna göre YEKDEM kapsamında 
yapılan destekleme ödemeleri tedarikçilerden 
piyasa payı oranında toplanmaktadır. Bu konu-
da dile getirilen taleplerin başında destekleme 
tutarının iletim sistem kullanım bedeli üzerin-
den toplanması gelmektedir. Ayrıca YEKDEM 
uygulamasının takvim yılı yerine daha kısa süreli 
olarak, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık gibi sürelerde uy-
gulanması da talepler arasında bulunmaktadır. 
Bu tür talepler ile 31 Aralık 2020 yılı sonrasında, 
uygulanacaksa ne tür destekleme yöntemi uy-
gulanacağı dâhil olmak üzere, destekleme konu-
sunda izlenecek politikanın önümüzdeki süreçte 
gündemde olabileceği ve tartışılması gerektiği 
düşünülmektedir.

	2017 yılında YEKA kapsamında yapılan ihaleler 
ile TEİAŞ tarafından yapılan ihalelerde ortaya 
çıkan tablodan, yenilenebilir enerjide teklif fiyat-
larının piyasa fiyatları seviyesine yaklaştığı gö-
rülmüştür. 2020 yılı sonrasına ilişkin yapılacak 
teşvik düzenlemelerinde bu husus da dikkate 
alınmalıdır.

lif sahibi EPDK’ya önlisans alabilecek tüzel kişi olarak 
bildirilecektir. YEKA çerçevesinde 2017 yılında iki ihale 
yapılmıştır. Bu çerçevede;

	20 Mart 2017 tarihinde 4 konsorsiyumun ka-
tılımıyla Konya ili Karapınar ilçesinde kurulacak 
güneş enerjisine dayalı 1.000 MW’lık üretim te-
sisi için YEKA ihalesi yapılmıştır. İhaleyi 6,99 ABD 
cent/kWh teklif veren Kalyon – Hanwha ortak-
lığı kazanmıştır. Söz konusu ihale çerçevesinde 
minimum 500 MW kurulu gücünde PV modülü 
üretecek olan bir fabrika da kurulacaktır.

	3 Ağustos 2017 tarihinde 8 konsorsiyumun ka-
tıldığı 1.000 MW’lık rüzgâr YEKA ihalesi yapıl-
mıştır. İhaleyi 3,48 ABD cent/kWh teklif veren 
Siemens-Türkerler-Kalyon ortaklığı kazanmıştır.

TEİAŞ tarafından 2017 yılı Haziran ayında rüzgar 
enerjisine dayalı üretim tesisleri için yapılan ihaleler-
de kazanan şirketlerin teklif ettiği fiyat aralığı -1,61 ile 
5,12 ABD cent/kWh arasında gerçekleşmiştir.

Yukarıda ayrıntısı verilen tüm ihalelerin sonuçları, 
yerli ve yabancı yatırımcıların rüzgâr ve güneş enerji-
sine dayalı üretim yatırımlarına ilgisinin artarak devam 
ettiğinin birer göstergesidir. Ayrıca her iki YEKA ihale-
sinde ortaya çıkan fiyatlar artık rüzgâr ve güneşe dayalı 
tesislerin serbest piyasa şartlarında faaliyete devam 
edebilecekleri izlenimini vermektedir. TEİAŞ tarafından 
2017 Haziran ayında yapılan ihalelerde kazanan şir-
ketlerin eksi teklif vermesi, elektriğin serbest piyasada 
satılmasının projeyi yapılabilir kıldığının bir göstergesi 
olarak değerlendirmek gerekir.

Ülkemiz açısından yenilenebilir enerjiye ilişkin genel 
değerlendirmeler aşağıda verilmiştir.

	Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynağına dayalı 
elektrik üretiminin desteklenmesinde garan-
ti edilen, dövize endeksli sabit fiyat uygulan-
maktadır. Bu uygulamanın avantajlarını üretici 
şirketler için şu şekilde açıklamak mümkündür. 
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tarafından bir taslak hazırlanmış ve taslak hak-
kında kamuoyu görüşleri alınmıştır. Gelen görüş 
ve değerlendirmeler çerçevesinde taslağa son 
halinin verilmesi ilişkin çalışmalar devam et-
mektedir. Küçük ölçekli güneş enerjisine dayalı 
tesisler için farklı iş modellerinin geliştirilmesi, 
gelecekte düşünülmesi gereken konuların ba-
şında gelmektedir. Bu kapsamda; çatı kiralama, 
ikili anlaşmalar kapsamında satış yapabilme gibi 
farklı iş modellerinin tartışılıyor olacağı düşünül-
mektedir.

	Lisanssız üretim konusunda, özellikle gerçek 
kişiler tarafından kurulacak küçük ölçekli proje-
lerin onay ve geçici kabul işlemlerinin üretim te-
sisinin bulunduğu bölgede yapılabilmesinin, bu 
iş için ilgili üretim tesisinin fizibilitesini olumsuz 
etkilemeyecek tutarda bedel alınmasının çatı ve 
cephe uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda 
bulunacağı değerlendirilmektedir.

	Elektrik piyasasında depolama konusu da gün-
demdedir. Yenilenebilir kaynakların depolama ile 
entegrasyonu, bu kaynaklardan kararlı üretim 
yapılmasına olumlu katkısı olacaktır. Bu iki gruba 
elektrik taşıtlar şarj istasyonu da eklenebilir. De-
polama maliyetlerinin aşağı çekilmesi ile bu yön-
de gelecekte olumlu gelişmeler beklenmektedir.

	Farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının birlikte 
değerlendirildiği üretim tesislerine imkân tanı-
yan düzenleme ihtiyacı da bulunmaktadır. Bu 
konuda öncelikle farklı üretim tesislerinin ta-
nımının yapılmasında, bu gruba giren tesislerin 
lisanslama ve desteklenmesi süreçlerinin ayrıksı 
olarak düzenlenmesinde fayda görülmektedir. 
Özellikle beraber yakma tesisi, birleşik elektrik 
üretim tesisi ve destekleyici üretim tesisi gibi 
tesis türlerinin ilgili mevzuata aktarılabilece-
ği düşünülmektedir. Bu şekilde farklı kurum ve 
kuruluşlar arasında bu konuda anlayış birliğinin 
sağlanabileceği düşünülmektedir.

Özetlemek gerekirse, yenilenebilir enerji kaynağı 
elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılan kaynak türü 
olup gelecekte önemini artırarak devam ettireceği dü-
şünülmektedir. Gelecekte şüphesiz elektrik kurulu gü-
cünde yenilenebilir kaynaklar önemli bir paya sahip ola-
caktır. Ancak tüm bu gelişmeler; fosil nitelikli kaynaklar 
ile rekabet edebilmesi, teknolojik gelişme, yatırım 
tutarının azalması, sisteme bağlantı, depolama, mik-
ro şebeke, akıllı şebekeler gibi piyasadaki çok boyutlu 
gelişmelere bağlı olacaktır. Bunun yanında yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ekonomide dışa bağımlılığın azal-
tılması ve cari açığın yönetimi açısından da her zaman 
önemini koruyacağı öngörülmektedir.

	Lisanssız üretim konusunda gerçek kişiler için 
gündemde olan konu, ihtiyaç fazlası enerjinin 
bedeli için fatura kesilip kesilmeyeceğidir. Vergi 
mevzuatına göre, lisanssız üretim tesisi sahibi 
gerçek kişilerin ihtiyaç fazlası elektrik satışından 
elde ettikleri kazanç ticari kazanç kapsamın-
dadır. Bu nedenle, ilgililer hakkında gelir vergisi 
mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir. Söz 
konusu kişilerin Vergi Usul Kanunu hükümle-
rine göre defter tasdik ettirmeleri, anlaşmalı 
matbaalarda belge bastırmaları ve mal teslimi 
ve hizmet ifalarına ilişkin olarak fatura düzen-
lemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, bu kişilerin 
mal teslimi ve hizmet ifalarının alıcı kurumlarca 
düzenlenecek gider pusulası ile tevsiki mümkün 
bulunmamaktadır.

	Yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle gü-
neş enerjisine dayalı üretim tesislerinin kurulum 
maliyeti gittikçe azalmaktadır. Avrupa Birliği ül-
kelerinde sabit destekleme yerine, piyasa fiyatı 
üzerine belirli bir prim ödenmesi şeklindeki des-
tekleme yöntemlerinin uygulanması ya da daha 
uzun vadede piyasa şartlarında satış yapılması 
seçeneği tartışılmaktadır.

	Yürürlükteki mevzuata göre, 31 Aralık 2020 ta-
rihine kadar işletmeye giren tesisler, ilk 10 işlet-
me yılında desteklemeden yararlanabilecekler-
dir. 31 Ekim 2020 tarihine kadar işletmeye giren 
tesisler, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 10 yıl, 1 
Kasım 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihi ara-
sında işletmeye giren tesisler ise 1 Ocak 2022 
tarihinden itibaren 10 yıl boyunca destekleme-
den yararlanabileceklerdir.

	Lisanssız üretim konusunda kamuoyunda üze-
rinde en fazla durulan konu, ihtiyaç fazlası enerji 
için destekleme uygulamasının ilk 10 işletme yılı 
sonrası devam edip etmeyeceği, bu konuda nasıl 
bir yol izleneceği. Bu konuda yürürlükteki mev-
zuat hükmüne göre, ilk 10 işletme yılı sonrasın-
da ihtiyaç fazlası enerji için destekleme bedeli 
öngörülmemiştir. Önümüzdeki süreçte 10 yıllık 
sürenin sonunda bu konuda nasıl yol izlenece-
ğinin de gündemde olacağı ve tartışılacağı düşü-
nülmektedir.

	Ülkemiz açısından önümüzdeki süreçte çatı ve 
cephe uygulamasına dayanan güneş enerjisi 
tesislerinin ön plana çıkacağı düşünülmektedir. 
Lisanssız üretime ilişkin diğer konu, 10 kW kuru-
lu gücüne kadar olan, küçük ölçekli çatı ve cep-
he güneş uygulamalarında başvuru ve kapasite 
tahsisine ilişkin sürecin sadeleştirilmesi konusu. 
Bu konuda izlenecek usul ve esaslara ilişin EPDK 
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Elektrik piyasasının serbestleşme 
sürecinde yapılması gereken birçok 
şey ve kat edilmesi gereken yollar 
bulunmaktadır. Bu kapsamda bir 
piyasanın sahip olması gereken en önemli 
özelliklerden biri de referans niteliğindeki 
fiyatların piyasa katılımcıları tarafından 
belirlenmesidir. Ancak, arz ve talebe göre 
fiyat belirlenmesinin tek faydası sadece 
referans piyasa fiyatlarının oluşması 
değildir. 

Bilindiği üzere elektrik büyük ölçeklerde depolana-
mamakta ve gerçek zamanda arz ve talebin birbirine 
eşit olması gerekmektedir. Bu nedenle, gerçek zaman-
da üretim ve tüketim açısından dengeli bir sistem oluş-
turmak elektrik piyasasının tüm paydaşları için büyük 
önem arz etmektedir. Bu iki amaca hizmet eden en 
önemli piyasa ise gün öncesi piyasasıdır.

1. Giriş

Gün öncesi piyasası ile gerçek zamana dengeli bir 
piyasa bırakılması ve diğer piyasalar için arz ve talep 
kapsamında bir referans fiyatın oluşması amaçlanmak-
tadır. Bu bağlamda, ülkemizde arz ve talebin kendi fi-
yat ve eşleşme miktarını belirlediği gün öncesi piyasası 
Aralık 2011’den bu yana çalışmaktadır. 

Gün öncesi piyasası, yapısında yer alan farklı teklif 
tipleri ve bu teklif tiplerine ilişkin çok sayıdaki değişken 
nedeniyle, NP-Zor (NP-Hard) bir matematiksel prob-
lem özelliğine sahiptir. Burada gün 24 saate bölüne-
rek her bir saat için en uygun (optimal) fiyat ve miktar 
eşleşmeleri belirlenir. Yukarıda bahsedilen teklif tipleri 
Şekil 1’de yer aldığı üzeredir.

Şekil 1: Teklif Tipleri

Gün Öncesi 
Piyasasında Piyasa 
Takas Fiyatının 
Belirlenmesi

Alaaddin Emre EVGALLIOĞLU
Enerji Uzman Yardımcısı
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2. Çözüm Yöntemi

Yukarıda ifade edilen teklif tipleri kapsamında problemin çözümü birkaç aşamada gerçekleşmektedir. Piyasa 
katılımcıları tarafından sisteme girilen tüm saatlik teklifler baz alınarak saatlik arz ve talep eğrileri oluşturulur. 
Oluşturulan eğriler ile birlikte blok ve esnek teklifler yazılım tarafından günlük toplam faydayı ençoklayacak şekil-
de değerlendirilir. Burada ifade edilen günlük toplam fayda tüketici ve üretici faydalarının toplamından ibaret olup 
bu terimler;

	Tüketici Faydası, piyasa katılımcısının miktar eşleştirmesi sonucunda oluşan fiyat ile ödemeye razı olduğu 
fiyat arasındaki farka eşittir.

	Üretici Faydası ise piyasa katılımcısının miktar eşleştirmesi sonucunda oluşan fiyat ile satmaya razı olduğu 
fiyat arasındaki farka eşittir.

şeklinde tanımlanmaktadır. Üretici ve tüketici faydası ve dolayısıyla toplam fayda Şekil 2.’de gösterilmektedir.

Şekil 2: Toplam Fayda

Ancak, her ne kadar sadece saatlik tekliflerin oluşturduğu arz ve talep eğrilerini kesiştirmek kolay olsa da blok 
ve esnek tekliflerin eklendiği teklif setinde fiyat ve miktarın belirlenmesi kolay değildir. Çözümü zorlaştıran unsur 
ise halihazırda blok ve esnek tekliflerin de değerlendirilerek sonuca ulaşılmaya çalışılmasıdır. Bu nedenle çözüm 
süreci birkaç adımdan meydana gelmektedir. Problemin çözüm süreci Şekil 3.’te yer almaktadır.

2.1. Ön İşlem

Problem içerisinde her bir teklif türünden fazla sayıda olması da blok ve esnek tekliflerin yanında problemi 
zorlaştıran bir diğer etkendir. Bu nedenle ön işlem sürecinde, eldeki veriler derlenir ve her bir saatte yer alan, aynı 
fiyat segmentindeki toplam satış, alış miktarı ve bu değerler arasındaki fark belirlenir. Bununla birlikte mevcut veri 
seti içerisinde fiyat alt sınırının altında yer alan alış yönlü bloklar ve fiyat üst sınırının üzerinde yer alan satış yönlü 
bloklar herhangi bir koşulda kabul edilebilir olmayacağından bu bloklar bu aşamada elenir ve bir sonraki aşama-

Şekil 3: Çözüm Süreci
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da değerlendirilmez. Aynı işlem satış yönlü esnek bloklar için de 
uygulanır. Böylece çözüm açısından kabul edilebilir olmayan ve 
çözümü zora sokan unsurlar bu aşamada elenmektedir.

2.2. Sezgisel Optimizasyon

Mevcut problem içerisinde çözümü zorlaştıran bileşenler 
(blok ve esnek teklifler), optimizasyon modülüne iyi bir başlan-
gıç çözümü verebilmek adına bütünden ayrılarak ele alınır. Bu 
kapsamda yüksek toplam faydaya sahip blok teklif kombinasyo-
nuna ulaşmak amacıyla sezgisel optimizasyon yöntemlerinden 
olan “Tabu Araması” ve “Genetik Algoritma” eş zamanlı olarak 
çalıştırılır. Bu süreçte altı çizilmesi gereken önemli bir nokta; al-
goritmaların öncelikle esnek teklifler yokmuş ya da tamamı red-
dedilmiş varsayımı ile çalışmasıdır.

İyi bir blok teklif kombinasyonuna ulaşmak amacıyla kulla-
nılan tabu araştırmasının temel yaklaşımı, nihai çözüme götü-
ren adımın dairesel hareketler yapmasını önlemek amacıyla bir 
sonraki döngüde tekrara neden olacak hareketin cezalandırılarak 
önüne geçilmesidir. Bu sayede, yeni çözümlerin incelenmesiyle 
tabu arama algoritması, bölgesel en iyi çözümün daha ilerisinde 
bulunan çözümlerin araştırılabilmesi için bölgesel-sezgisel araş-
tırmaya kılavuzluk etmektedir.

Genetik algoritmanın temel yaklaşımı ise dizilerden oluşan 
bir populasyona (nesil) çoğalma, çaprazlama ve mutasyon ope-
ratörlerinin uygulanmasıdır. Bu operatörlerin uygulanmasının 
ardından yeni bir popülasyon (yavru nesil) oluşur. Her diziden 
(kromozomdan) türetilecek yeni nesiller (yeni diziler) uyum de-
ğerlerine göre seçilirler. Yeni nesil uyum değerine göre eski ebe-
veyn nesil ile yer değiştirir. Böylece her yeni nesilde daha uyumlu 
iyi nesiller üretilmeye çalışılır.

İzlenen bu süreç sonrasında iki algoritmadan elde edilen so-
nuçlar kıyaslanır ve eldeki en iyi blok kombinasyonuna esnek 
teklifler eklenerek elde edilen başlangıç çözümü optimizasyon 
modülüne girmeye hazır olur. Bu tarz bir yolun izlenmesinin ne-
deni, optimizasyon modülünün işi kolaylaştırmak ve optimum 
çözüm bulma ihtimalini artırmaktadır.

Yukarıda bahsedilen iki yöntem ile çözüm kümesi içerisinde 
arama yaparak iyi bir sonuca hızlıca ulaşılabilir. Ancak hızlı çalışan 
bu algoritmalar çözüm kümesi içerisinde iyi bir çözüm sağlarken 
en iyi (optimal) çözümü garanti etmez. Diğer taraftan optimizas-
yon modülünün problem için optimal çözümü bulamaması duru-
munda sezgisel algoritma aşamasından sonra elde edilen çözüm 
nihai çözüm olarak değerlendirilir.
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2.3. Optimizasyon

Optimizasyon süreci sezgisel algoritma adımından 
sonra elde edilen başlangıç çözümünü kullanarak op-
timum çözüme ulaşmayı amaçlar. Problem çözülürken 
amaç, toplam faydayı ençoklamak olup amaç fonk-
siyonun ve kısıtların matematiksel ifadeleri çözücü 
programa verilir. Problemin yapısı incelendiğinde, sa-
atlik tekliflerde interpolasyon işlemi nedeniyle amaç 
fonksiyonu ikinci dereceden denklem formundadır. 
Bununla birlikte blok ve esnek tekliflerin ikili değişken 
(binary variable) formunda, başka bir deyişle var ya da 
yok şeklinde modellenmektedir. Bu iki özelliğiyle elde-
ki problem karma tam sayılı ikinci dereceden program 
(MIQP-Mixed integer quadratic program) formundadır. 
Bu formun çözümünde dal sınır algoritması (branch 
and bound algorithm) kullanılarak ikili değişkenler kap-
samında çözüm elde edilir.

Çözüm süreci kapsamında sezgisel algoritma adı-
mından gelen başlangıç çözümü modele verilerek belir-
lenen sürede problemi çözmesi beklenir. Bu kapsamda 
optimizasyon modeli tarafından model blok ve esnek 
tekliflere ilişkin kısıtlar gözetilmeden normal bir opti-
mizasyon problemi gibi çözülür ve eldeki çözüm ma-
tematiksel modelin ilgili kısıtlarını sağlıyorsa, bu eldeki 
çözüm nihai çözüm olarak değerlendirilir ve kıyaslan-
mak üzere muhafaza edilir. Bu işlem gevşek çözüm ola-
rak adlandırılır. Aksi takdirde, model ilgili kısıtlar altın-
da yukarıda bahsedilen dal sınır algoritması (budama 
yöntemi) yardımıyla çözülerek çözüm kümesi içerisinde 
ilgili kısıtlara uygun çözümler araştırılır. Bu işleme ise 
olurlu çözüm adı verilmektedir. Modelin gevşek çözü-
münden elde edilen sonuç ile olurlu çözümünden elde 
edilen sonuç/sonuçlar kıyaslanarak en yüksek toplam 
faydayı veren çözüm açıklanır.

2.4. Son İşlem

Bu aşama kesinti prosedürü, çözüm doğrulama, 
çözüm onarımı ve raporlama adımlarından oluşmak-
tadır. Süreç kapsamında kesinti prosedürü arz ve talep 
dengesizliklerinin oluştuğu durumda ilgili değişiklikler 
yapılarak arz talebin dengede olması sağlanır. Çözüm 
doğrulama adımı ile optimizasyon modülü ve sezgisel 
algoritma sonuçlarının kısıtlara uygunluğu kontrol edi-
lir, eğer bu hususta bir problem varsa onarma algorit-
masıyla çözüm olurlu hale getirilir.

3. Sonuç

Fiyat ve miktar yalnızca saatlik teklifler kapsamında 

arz ve talebin kesiştiği fiyat ve miktar seviyesinde değil, 
blok ve esnek teklif gibi farklı teklif tiplerinin yer aldı-
ğı bir model ile çözülmektedir. Saatlik teklifler kapsa-
mında arz ve talep kesişimi sonucunda ulaşılan fiyatlar, 
modele blok ve esnek tekliflerin eklenmesi sonucunda 
oluşan fiyatlardan farklı olabilmektedir. Şekil 4’te bu-
nun bir örneği görülmektedir. Arz ve talep eğrisinin ke-
siştiği noktadaki fiyat ile belirlenen PTF farklıdır.

Şekil 4: Belirlenen PTF Sonrası Toplam Fayda

Bununla birlikte model, blok teklifler için ilgili saat-
lerin ortalamasını hesaba katarak uygun olan tüm tek-
lifleri değerlendirdiği gibi uygun olmadığı halde toplam 
faydayı artırması nedeniyle bazı blok teklifleri kabul 
etmektedir. Aynı şekilde toplam faydayı artıran esnek 
teklifler de kabul edilmektedir. Bunun sonucunda fiyat 
farkından doğan tutar fark tutarı prosedürünün ilgili 
hükümleri uyarınca piyasa katılımcılarına yansıtılır.

Son olarak, kurulduğu ilk günden bugüne gelişimini 
sürdüren gün öncesi piyasası için geliştirme çalışmaları 
devam etmektedir. Bu kapsamda ilerleyen zamanlar-
da piyasa kurgusunda, fiyat belirleme algoritmasında, 
teklif tiplerinde ve benzeri hususlarda güncelleme ya-
pılması piyasanın gelişimi için önem arz etmektedir.
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Abonelik Sürecinde 
Serbest Tüketici-
Tedarikçi-Regülatör 
İlişkileri: Avrupa Ülkeleri 
Üzerine Bir İnceleme

Abdul Cebbar KARAOĞLU
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı

kapsamında pek tabii ülkemizde de uyum çalışmaları 
yürütülmüştür.

Bilindiği üzere serbest tüketici limiti Enerji Piyasa-
sı Düzenleme Kurulunca alınan Karar ile 2017 yılı için 
2.400 kWh/yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu limit 
yaklaşık 83 TL’lik bir ortalama tüketim demektir ve bu 
limitle birçok mesken abonesi serbest tüketici niteliği-
ne haiz hale gelmiştir. Diğer taraftan bu limitin serbest 

Avrupa Birliği 3. Enerji Paketi 2007 yılı itibariyle im-
zalanmış ve bu yıldan itibaren enerji piyasalarında yeni 
bir dönem başlamıştır. Bu kapsamda özellikle elektrik 
alanında bedellerde sadeleşme, sistem operatörlerinin 
ayrışması ve bağımsızlaşması, daha ucuz enerji tedariği, 
daha yüksek müşteri memnuniyeti, tüketicilerin enerji 
tedarikçilerini seçebilmeleri hususunda piyasalarda 
köklü reformlar da beraberinde gelmiştir. Bu paket 
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ka gibi ülkelerde tüketicileri bilgilendirme araçları yoğun 
bir şekilde kullanılmaktadır. Regülatörlerin internet si-
telerinde ve diğer yayın kuruluşlarında gerekli bilgilere 
tüketiciler istediklerinde rahatlıkla erişebilmektedirler. 
Özellikle İngiltere’de başlatılan “Be an energy shopper” 
isimli kampanya kapsamında “Daha basit, daha açık, 
daha adil tarife” (simpler, clearer, fairer tariffs) sloganıy-
la tüketicilerin bilgilenmesi için bir internet sitesi oluş-
turulmuş1, bu sitede tüketicilerin ihtiyaç duyacağı genel 
bilgilere yer verilmiş, tüketicilerin talep edebileceği ay-
rıntılara ulaşabilmesi de kolaylaştırılmıştır.2

Söz konusu uygulamada bilgiler basamaklara ayrıl-
mış şekilde sıralanmış olup öncelikle faturadaki bedel-
lerin anlaşılması için tüketime göre en uygun fiyat tek-
lifleri listelenmiştir. Yapılan araştırmalardan anlaşıldığı 
üzere perakende elektrik tarifeleri bölgesel uygulan-
makta ve İngiltere, Belçika, Hollanda, Avusturya başta 
olmak üzere fatura kalemleri değişmemekte, şebeke 
maliyetleri ise doğrudan tüketicilere yansıtılmaktadır. 
Ayrıca söz konusu ülkelerde serbest tüketicilere esas 
olması açısından herhangi bir perakende satış tari-
fe tablosu belirlenmemektedir. Bunun yerine tüke-
ticilerin uygun elektrik satın alabilecekleri firmaları 
karşılaştırabildikleri fiyat karşılaştırma modülleri vardır. 
Örneğin Avusturya regülatörü kendi internet sitesinde 
bu tarz bir modüle yer vermektedir3, İngiltere regüla-
törü olan OFGEM başta olmak üzere diğer ülkeler ise 
fiyat karşılaştırma siteleriyle akreditasyon sağlayarak 
bu modülleri kullanıma sunmaktadır. Modüllere yıllık 
tüketim miktarı (kWh) veya ödenen fatura bilgileri, son 
olarak ise posta kodu girilmektedir. Bu sayede posta 
kodu girilen yer için tedarik şirketlerince teklif edilen 
tarifeler listelenmektedir. Ayrıca OFGEM akredite etti-
ği internet sitelerine “güven kodu” tanımlamıştır. Söz 
konusu kod, ilgili fiyat karşılaştırma sitesinin OFGEM ta-
rafından takip edildiğini, fiyat güncellemelerinin izlendiğini 
göstermekte, daha açık bir ifade ile tüketicinin gönül 
rahatlığıyla bu sitelere güvenebileceğini deklare etmek-
tedir. Ayrıca karmaşık bedellerin faturalarda yer alma-
sını önlemek amacıyla faturadaki bedellerin basit tutul-
masını özendirici yaptırımlar uygulamaktadır. Örneğin 
tarife karşılaştırma sitelerinde kullanılmak üzere Tariff 
Comparison Rate (TCR) denilen bir modül geliştirilmiş4, 
bu modül ile karmaşık tarifelerin standart ve değiş-

1  http://www.goenergyshopping.co.uk/ 

2  https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/10/rmr-oct_1.pdf 

3 https://www.e-control.at/preismonitor

4  https://www.ofgem.gov.uk/key-term-explained/tariff-comparison-rate-tcr 

piyasa koşulları kapsamında yıllar içinde kademeli ola-
rak düşürülmesi kaçınılmaz bir gerçektir. 

Yıllar itibariyle düşürülen bu limit ve serbest tüketici 
hakları hususunda tüketicilerin yetersiz bilgilendirilme-
si, tedarikçilerin serbest tüketicilerin bu durumundan 
fayda sağlaması sorununu gündeme getirmiştir. Tü-
keticiler tarafından gelen şikayetlerden de anlaşılan; 
faturalamada, tedarikçi değişikliğinde ve özellikler ser-
best tüketici olma aşamasında tedarikçiler tarafından 
verilen teklifler ve yapılan sözleşmelerde bazı sorunlar 
baş göstermektedir. Bu sorunların temel kaynağını tü-
keticilerin bilgi eksikliğinin fırsata çevrilmesinin ve be-
raberinde gelen güven sorununun oluşturduğu değer-
lendirilmektedir.

Yaptığımız incelemede yurtdışında abonelik süre-
cinden sonlandırma sürecine kadar aşamaların nasıl 
gerçekleştiğine, bu süreçte regülatörlerin nasıl bir tu-
tum izlediklerine, tüketicilerin bilgi edinme yolları ve 
karşılaşılan sorunların çözümünde izlenilen yöntemle-
rin neler olduğuna değinelim istedik.

YURTDIŞI GÖRÜNÜMÜ:

i- Abonelik Başlatma Süreci:

Gerek İngiltere’de gerek Avusturya, Hollanda, Belçi-
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birçok farklı tarife teklifine rastlanmaktadır. Ana hat-
larıyla e- tarife, evergreen tarife (son kaynak benzeri), 
sabit fiyat garantisi, sosyal ve yeşil enerji paketlerine 
ilişkin tarifeler yer almaktadır.

iii- Sözleşme Yürürlük Süreci: Tedarik sözleşme-
si devam ederken, regülatörce sözleşmeye müdahale 
edilmemektedir. Fakat faturaların sadeliğine, rekabet 
koşullarına, ticaret hukuku hükümlerine halel getirebi-
lecek durumlara engel olma açısından sözleşmelerde 
eksiklik görülen maddelere müdahale edilebilmektedir.

Ayrıca rekabet koşullarına zarar verici olduğu ve 
makul çerçevelerde sınırlanması gerektiği birçok Avru-
pa Birliği kökenli makalelerde vurgulanan “cayma be-
delleri” İngiltere’de sabit enerji tarifelerinde uygulan-
maktadır. Fakat bazı durumlarda OFGEM tarafından adı 
geçen uygulamaya zaman sınırlaması getirildiği görül-
mektedir. (Sözleşme bitim tarihinden 42-49 gün önce-
sinde tüketici tedarikçisini değiştirmek istediği takdirde 
tüketiciye cayma bedeli yansıtılamamaktadır.) Hollan-
da’da ise cayma bedelleri sözleşme bitimine kalan süre 
açısından sınırlandırılmıştır. Söz konusu zaman sınırla-
masına ilişkin örnek aşağıda sunulmuştur.

“Sözleşme sona erme tarihine kalan zaman: “t”;  
cayma bedeli:“cb” olmak üzere;

0 < t <1,5 yıl ise cb=50 €
1,5 yıl < t < 2 yıl ise cb=75 €
2 yıl < t < 2,5 yıl ise cb=100 €
t > 2,5 yıl ise cb=125 €”6

Sözleşme devam ederken tedarikçi ile tüketici ara-
sında çıkan bir sorun kapsamında tüketici Türkiye’de 
de olduğu gibi öncelikle tedarikçiye başvurmaktadır. 
Söz konusu şikayet çözüme kavuşturulmadığı takdirde 
tüketici internet üzerinde regülatör destekli hazırla-
nan anketlerde ve şikayet köşelerinde sorunlarını dile 
getirip diğer tüketicileri bilgilendirebilmektedir. Tedarik 
şirketlerinin sorunu çözememeleri ya da çözmemeleri 
halinde başvurulacak “enerji ombudsmanı” yapılanması 
oluşturulmuştur. Söz konusu uygulama İngiltere ve Bel-
çika’da faaliyet göstermektedir. Bu uygulamaya küçük 
ve orta ölçekli işletmeler ile (tüketim<100.000 kWh/
yıl) mesken tüketicileri başvurabilmektedir.7 Bu nok-
tada akıllara büyük çaptaki tüketicilerin problemlerini 
nasıl çözdüğü sorusu gelebilir. Bu tür şirketlerin enerji 

6 https://www.energievergelijken.nl/en/finding-energy-supplier/energy-contracts

7  https://www.ombudsman-services.org/energy.html 

ken bedeller olarak ayrıştırılıp karşılaştırma sitelerinin 
tüketiciye daha anlaşılabilir şekilde hizmet sunmaları 
sağlanmıştır. İlk etapta hesaplanan TCR modülünde 
görülen bedellerin içerikleri, merak eden tüketicilerin 
bilgi edinebilmesi için tarife detaylarında listelenmiştir.

Fiyat karşılaştırma siteleri son zamanlarda Türki-
ye’de de uygulanmaya başlanmış olmakla birlikte ben-
zer sitelerin sayılarının arttırılması durumunda rekabe-
tin de artacağı, böylelikle daha uygun teklifler ve daha 
yüksek katılım sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan tedarikçi seçimine yardımcı olması 
açısından OFGEM başta olmak üzere, Hollanda ve Avus-
turya regülatörleri “tedarikçi anketleri” yayımlamak-
tadırlar. Söz konusu anketlerde tedarikçiler; müşteri 
hizmetleri, elektrik fiyatları, fatura anlaşılırlığı, sorunun 
çözüme kavuşturulma süresi ve daha birçok esas üze-
rinden tüketiciler tarafından değerlendirilmekte ve 
şikayet ve övgüler belli başlıklar altında listelenip tü-
keticilerin ulaşabileceği mecralarda sergilenmektedir.5 
Böyle bir uygulamanın regülatörlerce yapılması kulağa 
biraz tuhaf gelse de Türkiye piyasasında da EPDK ta-
rafından gerçekleştirilmesinin anketin güvenilir olması 
açısından faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. 

ii- Abonelik Türleri ve Tarife Çeşitleri: Genel itiba-
riyle abone sınıfları mesken ve işyeri olmak üzere iki-
ye ayrılmaktadır. Fakat tarife uygulamaları açısından 
çeşitliliğe değinildiğinde her tedarikçinin portföyünde 

5 https://www.ofgem.gov.uk/consumers/household-gas-and-electricity-guide/

complain-about-your-gas-or-electricity-bill-or-supplier 



Makale

43

Uzman Gözüyle Enerji

Eylül - Ekim 2017 / Sayı: 3

ya da sözleşmeye aykırı olacak şekilde teklif edilemez. 
Ayrıca sözleşmenin bitim tarihinden belli süre kadar 
önce tüketicinin tedarikçisini değiştirmek istemesi du-
rumunda tedarikçinin cayma bedeli teklif edemeyece-
ği durumlar da regülatörlerce düzenlenmiştir. Örneğin 
daha önce bahsedildiği üzere İngiltere’ ‘de sözleşme 
bitim tarihinden 42-49 gün evvel tedarikçisini değiş-
tirmek isteyen tüketici cayma bedelinden muaf olmak-
tadır.8 Hatta tüketici tedarikçisine borçlu durumda olsa 
dahi bu borcunu somut bir ödeme planına bağladığı 
takdirde tedarikçisini değiştirebilmektedir. Hollanda’da 
ise tüketicileri kendi portföyüne almak isteyen teda-
rikçilerin, söz konusu tüketicilerin cayma bedellerini 
ödemeleri hususu mümkün kılınmıştır.

Tüketici sözleşmesi biterken tedarikçisinden aldığı 
bildirimle haberdar olup yeni tedarikçisine geçebilir ya da 
sözleşmesini uzatabilir. Tüketici sözleşme bitim tarihi-
ne kadar yeni bir sözleşme imzalamaz ise tedarikçi kimi 
ülkelerde tüketiciyi daha önceki tarihlerde ödediğine 
yakın tutarları bulunan fakat gün içindeki talep yoğun-
luklarına göre fiyatı değişebilen tarife sınıflarına (stan-
dart tarife) kaydırabilir. İngiltere’de böyle bir durumda 
tüketiciler “evergreen tarife” denilen standart, son kay-
nak tedariği benzeri bir tarife sınıfına kaydırılmaktadır. 
Söz konusu tarife yeşil enerji kapsamında belirlenen 
tarifelerden nispeten tüketicinin tüketim miktarına ve 
fiyatına daha yakın olan tarife sınıfıdır. Bu durumda da 
tüketicinin sözleşmesini yenileme veya başka bir teda-
rikçi ile anlaşma hakkı saklı kalacaktır. 

Söz konusu hususlar değerlendirildiğinde bilgi ve 
bilgiye ulaşma kolaylığı açısından basitlik, şeffaflık ve 
anlaşılabilirlik enerji piyasalarında önem arz etmek-
tedir. Bu kapsamda kişiler enerji aboneliği başlatırken 
kademe kademe tüm aşamaları öğrenebilecek, teda-
rikçileri tanıyabilecek ve faturaları hakkında bilgi sahi-
bi olabileceklerdir. Bu ise hakları hususunda farkında-
lık sağlayacağından daha sağlıklı bir tüketim toplumu 
oluşturma açısından sisteme fayda sağlayacaktır.

Türkiye elektrik piyasasında perakende satış kıs-
mında tam anlamıyla serbestleşmenin kısa zaman-
da gerçekleşmesi kaçınılmaz bir olgudur. Bu aşamada 
temel önceliğimizin bilgi eksikliğini gidermek olduğu-
nu unutmamak gerekmektedir. Bilgi eksikliği ne kadar 
azalırsa güven eksikliği de azalacak ve tüketicilerin pi-
yasaya adaptasyon süreci daha da kolaylaşacaktır. 

8  https://www.ofgem.gov.uk/simpler-clearer-fairer/fairer-treatment 

tüketimleri yüksek olduğundan, anlaşma masasında 
elleri daha güçlü olmakta, haklarını ve sorumluluklarını 
bilmekte ve gerçekleştirdikleri tüm işlemler kayıt altına 
alındığından sorunların çözümünü regülatöre aksettir-
meden tedarikçi ile çözebilmektedir. Örneğin İngilte-
re’de büyük tüketicilerin sorunlarından dolayı OFGEM’e 
gelen şikayetler yılda 2-3 taneyi geçmemektedir. Om-
budsman yaptırımlarından bahsedilecek olursa; hataya 
uğrayanlara özür bildirimi, hatalı işlemin giderilmesi, 
söz konusu işlemde hata yok ise işlemin hukukiliğinin 
ve yerindeliğinin doğru bir biçimde açıklanması ile te-
darikçiye 10 bin Pound’a kadar para cezası olmak üze-
re dört tanedir. Şikayetler ombudsmanın çözebileceği 
ölçeği aştığı durumlarda ya da ciddi araştırma soruş-
turma gereken durumlarda tüketiciler regülatörlere şi-
kayetlerini iletmekte ve regülatör mevzuat ve peraken-
de sözleşmesindeki hükümleri değerlendirerek gerekli 
yaptırımları uygulamaktadır.

Tarife konusuna örnek olarak Hollanda regülatörü 
ACM uygulanan tarifeler anlamsız bir şekilde yüksek 
olduğunda tarifelere üst sınır uygulaması getirebilmek-
tedir. Ayrıca İngiltere’de beyaz etiketli komisyoncular 
denilen lisans almadan elektrik tedarik faaliyetine ara-
cılık yapan firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar tüketim 
karakterine daha uygun bir tarife teklifi olması halinde 
bu hususu tüketiciye bildirmektedir. Söz konusu uygu-
lama Türkiye’de GSM operatörlerince telefon üzerinden 
yapılan bilgilendirmeye benzemektedir. Ayrıca tedarik-
çilerin mevzuatta yeri olmayan bedellere yer vermesi, 
anlaşılması güç ve karmaşık faturalar düzenlemesi en-
gellenmiştir.

Bunların dışında lisans hükümlerinde yahut tarife-
lerde herhangi bir değişim olduğunda bu değişimi te-
darikçiler tüketicilere değişimden en az 30 gün önce 
haber vermek zorundadır. Bu kapsamda tüketiciler bu 
tür değişimlerden etkileniyor ise tedarikçi değiştirme 
hakları saklıdır ve bu değişim için kendilerine makul bir 
süre verilir (örneğin İngiltere’de 15 gün).

iv- Sözleşme Sona Erme Aşaması:

Tüketici tedarikçisinden herhangi bir nedenle mem-
nun olmadığı ya da başka bir tedarikçiden daha uygun 
bir fiyat teklifi aldığı takdirde tedarikçisini değiştirme 
hakkına sahiptir. Fakat tüketicinin tedarikçisiyle yaptı-
ğı sözleşme hükümlerinde yukarıda bahsedildiği üzere 
cayma bedeli sözleşme maddelerine eklenmiş olabilir. 
Böyle bir durumda cayma bedeli mevzuat hükümlerine 
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olmayıp ülkeye giren Karışım (Mixed) LPG’nin kullanım 
amacına, bazen de içinde bulunduğu basınçlı kaba göre 
ayrışması şeklinde düzenlenmektedir. Nitekim Türkiye’ye 
büyük bir kısmı Cezayir, Norveç ve ABD gibi ülkelerden 
Karışım LPG olarak ithal edilen LPG ürünü, dağıtıcı lisan-
sı sahibi şirketler tarafından sadece beyana göre tüplü, 
dökme ve otogaz LPG olarak satın alınabilmektedir. 

Bununla birlikte, bu üç tür LPG ürününe farklı vergi 
politikaları uygulanmaktadır. Uygulanan farklı vergi yük-
leri, piyasa oyuncularının çok iyi bildiği bir soruna yol aç-
maktadır. Özellikle rafinerilerden beyana göre alınabilen 
vergisi daha düşük tüplü ve dökme LPG ürünü, otogaz 
LPG adı altında LPG otogaz istasyonları aracılığıyla pi-
yasaya sürülerek hem vergi kaybına hem de daha ucuza 
mal edilmiş LPG’nin otogaz bayilerinde piyasa geneline 
oranla daha ucuza satılması sebebiyle piyasadaki reka-
beti bozucu ortama yol açmaktadır. Bilhassa 08.09.2016 
tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 07.09.2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı Ba-

Giriş

Bilindiği üzere, 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu te-
melde üç tür LPG ürününün tanımını yapmaktadır: Tüplü, 
dökme ve otogaz LPG. 5307 sayılı Kanun’un tanımladığı 
şekli ile tüplü LPG faaliyeti; “Sıvılaştırılmış petrol gazının do-
lum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticari 
tüpleri vasıtasıyla piyasaya arz işlemini” ifade etmektedir. 
Aynı Kanuna göre dökme LPG ise “LPG dağıtıcıları tarafın-
dan kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahal-
lindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel nakliye 
araçlarıyla LPG ikmali” olarak tanımlanmaktadır. Yani dök-
me LPG, “otogaz” olarak kullanılmamak şartıyla, daha 
büyük miktarlarda LPG tüketen tüketicilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere oluşturulmuş bir kavramdır. Otogaz 
LPG faaliyeti ise LPG’nin yakıt olarak kullanım amacıyla 
araçlara ikmalini ifade etmektedir. Teknik özellikler bakı-
mından aynı olduğunu söyleyebileceğimiz bu LPG ürün-
leri, kullanım amacına göre üçe ayrılmış durumdadır; yani 
aslında yapılan sınıflandırma ürün bazında bir ayrışma 

ÖTV VE KDV DÜZENLEMELERİNİN LPG 
PİYASASINA ETKİSİ

İbrahim Aytuğ TABARU
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı
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kanlar Kurulu Kararı ile otogaz LPG’nin ÖTV’si kilogram başına 1,5780 TL’den 1,7780 TL’ye artırılarak diğer LPG ürün-
leri ile otogaz LPG arasındaki makas daha da açılmış ve söz konusu rekabeti bozucu ortam daha kötü bir hal almaya 
başlamıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (Kurum) konuyla ilgili yaptığı çalışmaların da etkisiyle 28.07.2017 
tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ağustos 2017 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle tüplü ve 
dökme LPG’nin ÖTV oranı artırılmak suretiyle piyasadaki ÖTV oranları eşitlenmiş oldu. Diğer taraftan evsel ve sanayi 
tüketiminde kullanılan tüplü ve dökme LPG’de artırılan ÖTV oranından kaynaklanacak bir yükün vatandaşa yansıma-
ması için KDV oranı %18’den %8’e indirildi. Böylece yeni düzenlemeyle piyasada var olan rekabeti bozucu ortama ve 
vergi kaybına neden olabilecek sebepler ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

Yapılan Değişikliğinin Piyasaya Etkisi

07.09.2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile otogazın ÖTV’sinin kilogram başına 1,5780 TL’den 
1,7780 TL’ye artırılmasıyla diğer LPG ürünleri ile otogaz arasındaki fark ton başına 568 TL’ye çıkarak oldukça açılmıştı. 
Haliyle bu durum dökme ve tüplü LPG’nin otogaz adı altında piyasaya sürülme eğilimini de artırmış oldu. Kurum’un 
da gösterdiği çabaların neticesinde yapılan ve 28/07/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 
Ağustos 2017 itibariyle yürürlüğe giren düzenleme ile dökme ve tüplü LPG’nin ÖTV oranıyla otogaz LPG’nin ÖTV oranı 
eşitlenmiş oldu. Bir yandan ÖTV farkından kaynaklanan vergi kaybının ve LPG piyasasında rekabeti bozucu ortamın 
önüne geçilmeye çalışılırken diğer yandan da yapılan yeni düzenleme ile evsel ve sanayi tüketiminde kullanılan LPG’nin 
üzerine gelen kilogram başına 0,568 liralık ek yükten tüketicinin etkilenmemesi için %10’luk bir KDV indirimine gidildi. 
Peki, yapılan düzenlemeden tüketici nasıl etkileniyor?

 İstanbul Anadolu Yakasında Yakıt Tipine Göre Geçerli Fiyatlar

Yakıt Tipi 01.12.2016 İtibariyle 
Geçerli Fiyatlar

02.08.2017 İtibariyle Geçerli 
Fiyatlar Yüzdelik Değişim

Tüplü LPG 45 KG 302,00 323,50 7,12%
Tüplü LPG 24 KG 162,50 173,50 6,77%
Tüplü LPG 2 KG 14,25 15,25 7,02%
Tüplü LPG 12 KG 81,00 84,00 3,70%
Tüplü LPG (Propan) 317,00 352,50 11,20%
Otogaz 2,88 2,98 3,47%
Dökme LPG (Propan) 6,18 6,84 10,68%
Dökme LPG (Mix) 5,71 6,08 6,48%

ki, LPG’nin ham fiyatını dikkate almadan, KDV matrahı-
na ÖTV tutarını da dâhil eden mevzuat hükümlerinden 
hareketle, düzenlemeden önce dökme ve tüplü LPG’nin 
ÖTV oranı kg başına 1,210 TL idi. Bu orana %18’lik KDV 
oranını da dâhil ettiğimizde düzenlemeden önce tüketici-
nin 1,4278 TL tutarında vergi ödediği sonucuna ulaşırız. 
1 Ağustos 2017 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemede 
ise dökme ve tüplü LPG’nin ÖTV oranı kg başına 1,778 
TL ve KDV oranı da %8 olarak belirlendiğinden, tüketicinin 
ödemesi gereken toplam vergi tutarı 1,92024 TL’dir. Do-
layısıyla evsel ve sanayi LPG kullanıcıları kg başına yak-
laşık 50 Kuruşluk bir vergi yüküyle karşılaşmıştır. Ayrıca 
LPG fiyatlarının artış göstermesi halinde oransal ola-
rak alınan KDV sebebiyle, tüketici daha fazla vergi yükü 
üstlenecektir. Sonuç olarak, yapılan düzenlemenin tüke-
ticiye ek maliyet getirdiği açıktır.

Yukarıdaki tablo, 1 Ağustos 2017 itibariyle yürürlü-
ğe giren LPG ürünlerindeki ÖTV ve KDV düzenlemesi-
nin fiyat açısından piyasaya ne gibi etkisinin olduğunun 
basit bir şekilde görülmesi amacıyla oluşturulmuştur. 
“01.12.2016 itibariyle geçerli fiyatlar” düzenlemeden 
önceki, “02.08.2017 itibariyle geçerli fiyatlar” ise dü-
zenlemeden sonraki fiyatları göstermektedir. 1 Ağustos 
2017 vergi düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden he-
men sonra 2 Ağustos 2017’de güncellenen yeni fiyatlar, 
düzenleme öncesi fiyatlarla kıyaslandığında, bütün LPG 
ürünlerinde bir fiyat artışı olduğu gözlenmektedir. Ancak 
dökme ve tüplü LPG’de %10 oranında bir KDV indirimi ya-
pılmış olsa da kg başına 1,7780 TL’ye çıkarılan ÖTV’nin 
söz konusu ürünlere yukarı yönlü bir fiyat baskısı yaptığı 
görülmektedir. Bilhassa tüketiciye ek yük getirilmesinin 
önüne geçilmesi amacıyla yapılan %10 oranındaki KDV 
indiriminin amacına ulaştığını söylemek güçtür. Şöyle 
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Ancak konuya vergi ve piyasadaki rekabet koşulları 
açısından bakarsak ÖTV oranlarının eşitlenmiş olmasının, 
vergi kaçakçılığı ve piyasadaki rekabet koşulları açısından 
olumlu yansımalarının olacağı beklenmektedir. Zira eşit-
lenmiş olan ÖTV oranları LPG’nin amacı dışında kullanıla-
rak otogaz istasyonları eliyle piyasaya sürümünün önüne 
geçerek aradaki ÖTV farkından kaynaklanan vergi kaçak-
çılığını da engellemektedir. Bununla birlikte bazı sektör 
temsilcileri dökme ve tüplü LPG ile otogaz LPG arasında 
oluşan %10’luk KDV farkı sebebiyle yeni bir kaçakçılığın 
önünün açılabileceğini dile getirmektedirler. Ayrıca koz-
metik sektöründe aerosol üretiminde kullanılan LPG’den 
ÖTV alınmadığı için diğer LPG ürünleriyle karıştırılmak 
suretiyle yeni bir ihlalin oluşabileceği ifade edilmektedir.

Yapılan Denetimler

 Aslında 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe gi-
rerek LPG piyasasındaki ÖTV oranlarını eşitleyen değişik-
liğin çok daha önce yapılabileceği değerlendirilmektedir. 
Ancak 08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, otogaz LPG ile 
dökme ve tüplü LPG arasındaki makas iyice açılmış, bu 
kapsamda rekabeti bozucu ve vergi kaçakçılığını arttırıcı 
ortamın doğması konusunda riskli bir düzenlemenin ha-
yata geçirildiği söylenebilir. Bu durum üzerine, dökme ve 
tüplü LPG’yi amacı dışında kullanarak otogaz LPG olarak 
istasyonlara satışını gerçekleştirdiği tespit edilen ger-
çek veya tüzel kişilere yönelik Kurumumuz 08.09.2016 
tarihinde yapılan düzenlemeden sonra çok daha yoğun 
şekilde denetimler gerçekleştirmiş ve dökme LPG satış-
larında düzenleme sonrası ciddi artışlar gösteren dağıtıcı 
lisans sahipleri mercek altına alınarak Maliye Bakanlığı 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına (VDK) incelenmesi 
için bildirilmiştir. Kurumumuz tarafından yapılan tespitle-
rin neticesinde birçok şirkete lisans iptali ve idari para ce-
zası yaptırımı uygulanırken VDK tarafından VDK 2016 Yılı 
Faaliyet Raporu’nda, “2016 yılında tüplü/dökme olarak 
aldıkları LPG’yi otogaz şeklinde teslim etmek suretiyle, 
vergi kayıp ve kaçağına neden olabileceği değerlendirilen 
33 mükellefin daha vergi incelemesine sevk edildiği belir-
tilerek; bu kapsamda 2016 yılında 7 mükellef ile ilgili ola-
rak vergi incelemesinin tamamlandığı ve 5.225.665,69 TL 
matrah farkı ve 322.959,20 TL vergi farkı tespit edildiği ve 
bu mükelleflere 924.321.35 TL tutarında para cezası kesil-
diği” açıklaması yapılmıştır.1 

1  Vergi Denetim Kurulu 2016 Faaliyet Raporu

Sonuç ve Öneriler

Sektörün uzun süredir talep ettiği bu değişiklik, tü-
keticiye ek maliyet yükü getirmiş olsa da, genel itibariyle 
sektörel rekabet ve vergi kaybının önlenmesi açısından 
olumlu yansımalarının olacağını söyleyebiliriz. Ancak ÖTV 
oranlarının en başından beri Kurumun ve sektörün talep 
ettiği şekliyle eşitlenmesi durumunda, ÖTV farkından 
kaynaklanan durumun yarattığı olumsuzlukların belki de 
hiç yaşanmayabileceği öne sürülebilir. Dolayısıyla LPG 
piyasasında bu denli önemli düzenlemelerin yapılmasın-
dan önce, sektör oyuncularının ve sektörle ilgili Kamu ku-
rumlarının yakın işbirliğinin şart olduğu bir kez daha göz 
önüne serilmiştir. Diğer taraftan, KDV oranları arasında 
yaratılan farkın da yeniden ele alınması gerekmektedir. 
LPG sektöründe kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili diğer bir 
öneri de uzun süredir sektörde konuşulan otomasyon 
sisteminin bayilere ve depolama lisansı sahiplerine geti-
rilmesidir. Söz konusu otomasyon sistemi ile tıpkı petrol 
piyasasında hâlihazırda uygulandığı gibi, LPG ürünlerinin 
ve ekipmanlarının da uzaktan erişimle anlık olarak iz-
lenmesi hedeflenmektedir. Ancak LPG piyasasına böy-
lesi maliyetli bir sistemi getirerek LPG’nin amacı dışında 
kullanılmasının önüne geçilemeyeceği kanaatindeyiz; 
çünkü tanklarda bulunan LPG ürününe dışarıdan bir mü-
dahalenin yapılması pek mümkün değildir. Bunun yerine 
tüplü ve dökme lisansı sahiplerinin satın aldıkları LPG 
miktarlarının denetim ve gözetim altına alınması, hâli-
hazırda tüplü LPG lisansı sahibi olduğu halde aktif olarak 
tüplü LPG faaliyetinde bulunmayanların lisanslarının iptal 
edilmesi gibi çözümler daha etkili olacaktır. 

Kaynakça

- 08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 07.09.2016 tarihli ve 
2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

- Vergi Denetim Kurulu 2016 Faaliyet Raporu

- EPDK 2016 Yılı LPG Sektör Raporu, http://www.
epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/LPG/YayinlarRaporlar/Yillik
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27/07/2017 tarihli ve 7204-9 sayılı Kurul Kararı1
Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ge-
reği piyasa gözetim faaliyetleri Kurumumuz tarafından 
yürütülmekte olup, ilgili lisans sahiplerinden alınan bil-
dirimler ve 1240 sayılı “Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı 
Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Kurul Kararı” (1240) ile akaryakıt istasyonların-
dan günlük olarak alınan veriler ile piyasa gözetim faali-
yeti gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda, Türkiye’de 12 binden fazla istasyonlu ba-
yilik lisansı sahibinin tesislerindeki yaklaşık 60 bin adet 
tank ve bu tanklara bağlı her bir pompa hem Kurum ta-
rafından hem de bayinin dağıtıcısı tarafından anlık olarak 
izlenmekte olup bayinin kayıt dışı ikmali, kaçak akaryakıt 
satışları etkin bir biçimde engellenmektedir. Fakat bah-
se konu izleme sadece bayilik lisansı sahiplerini kapsa-
makta olup, Kurumumuzun petrol piyasası sektörünü 
izlemesi açısından yeterli bir unsur olmadığı değerlen-
dirilmiştir. Dolayısıyla, gelişen piyasa koşullarına paralel 
olarak piyasada faaliyet gösteren dağıtıcı, depolama, 
rafinerici lisans sahiplerinin daha etkin bir biçimde iz-
lenmesine ve denetimine imkân sağlayacak 1240 sayılı 
Kurul Kararına benzer bir yapının bahse konu lisans sa-
hiplerinin tanklarına da getirilmesinin mümkün olup ol-
mayacağının araştırılmasına karar verilmiştir.

Konuya istinaden dağıtıcı, depolama ve rafinerici lisansı 
sahiplerinin tesislerinde yer alan tankların takip edildiği 
sistemler üzerinde Kurumumuzca Aralık 2016 da yapı-
lan çalışma neticesinde, hâlihazırda piyasada depolama 
faaliyeti gösteren lisans sahiplerinin %91’inin elektronik 
tank seviye izleme sistemlerine sahip olduğu ve yapılan 
tesis ziyaretlerinden de anlaşıldığı üzere iletilecek verile-
rin birbirlerine benzer yapıda olduğu tespit edilmiş olup 
sektöre ek bir maliyet getirmeksizin söz konusu lisans 
sahiplerinin Kurumumuz tarafından izlenmesinin önün-
de herhangi bir engel olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, 21/04/2017 tarihinde Ulusal Petrol Stok 
Komisyonu (Komisyon), 2017/1 sayılı Karar ile Kurumu-
muza 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şe-
kilde bazı yükümlülükler getirmiştir. Bahse konu Kararın 
2 nci maddesinde “Lisans sahiplerinin tutmakla yükümlü 
oldukları petrol stokunun izleme ve denetim faaliyetleri 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleşti-
rilir, buna ilişkin usul ve esaslar 01/01/2018 tarihine kadar 
uygulamaya geçilecek şekilde EPDK tarafından yayınlanır. 
EPDK tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetine ilişkin 

sonuçlar yıllık olarak Komisyona rapor edilir.” hükmü ile 
Kararın EK-1’inin ikinci fıkrasında “Petrol Stoku; her an 
mevcut ve erişilebilir olmalı, stoklanacak ürünler üzerinden 
hiçbir kısıtlama veya engellemenin olmaması gerekmek-
tedir.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla petrol stokları-
nın her an mevcudiyetini kontrol edebilmek, stok izleme 
sisteminin bir parçası haline gelmiş olup hâlihazırda 
dağıtıcı ve rafinerici lisansı sahiplerinin Kuruma Bildirim 
Sistemi aracılığıyla gönderdiği aylık bildirimlerin, stok 
izleme için artık yeterli bir unsur olmayacağı değerlen-
dirilmiştir.

Diğer taraftan, mezkûr Kararın 4 üncü maddesinde “Li-
sans sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları stokların, hiz-
met alımı karşılığı diğer lisans sahiplerince tutabilmesine iliş-
kin düzenlemeler 01/01/2018 tarihine kadar uygulamaya 
geçilecek şekilde EPDK tarafından yayımlanır.” hükmü yer 
almakta olup hüküm kapsamında takibin Kurumca ya-
pılabilmesi için stok izleme sistemi zaruri bir hal almıştır.

Bu kapsamda Kurulun 27/07/2017 tarihli toplantı-
sında alınan 7204-9 sayılı “Stok İzleme Sistemine İliş-
kin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” (Karar) kabul edil-
miş ve 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 
01/08/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar kapsamında, depolama faaliyetin-
de bulunan lisans sahiplerinin tesislerindeki her bir 
tank ve tanktaki petrolün, elektronik tank seviye ölçüm 
sistemleri aracılığıyla Kurum tarafından anlık olarak iz-
lenmesi sağlanacaktır. Öte yandan, her gün sonunda 
depolama faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin 
kimlere, ne kadar hizmet verdiğinin bilgisi de bu sistem 
üzerinden tespit edilebilecektir. 

Sonuç itibarıyla, mevcut Karar ile hem Komisyon tara-
fından getirilmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
hem de daha mikro bir piyasada yer alan bayilik lisans 
sahiplerinin tank seviyelerinin dahi anlık olarak izlene-
bildiği bir sistemde, sektöre ek bir maliyet getirmeksizin 
depolama faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin do-
layısıyla piyasanın daha etkin bir şekilde izlenebilmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca, lisans sahiplerinin Kuruma gön-
dereceği verilerin piyasa yapısına göre geliştirilmesiyle 
daha sonraki süreçlerde depolama hizmeti veren ve hiz-
meti alan şirketlerin Kurum tarafından satış takibinin de 
yapılabileceği değerlendirilmektedir.
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24/08/2017 Tarihli ve 7251-7 Sayılı Kurul Kararı

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek ve 29/06/1956 
tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğ-
rultusunda kurulu bulunan anonim veya limited şirketlere 
ilgili mevzuat hükümleri kapsamında lisans verilmektedir. 
Bununla birlikte ilgili mevzuatımızda 6491 sayılı Türk Pet-
rol Kanununa göre arama ve işletme ruhsatları bulunan 
ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezlerinin şubeleri olarak 
üretim faaliyetinde bulunan üretim şirketlerine de doğal 
gazın satış faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için istisnai 
olarak toptan satış lisansına sahip olma ayrıcalığı tanın-
mıştır.
Dolayısıyla 6491 sayılı Kanununa göre arama ve işletme 
ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezle-
rinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde bulunan üretim 
şirketleri ilgili mevzuat uyarınca doğal gaz piyasasında fa-
aliyet göstermek üzere toptan satış lisansı hariç herhangi 
bir lisans alamamaktadırlar.
Bu durumda ekonomik ömrünü tamamlamış kuyulardan 
sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satış veya iletim ve dağıtım 
lisansı sahibi bir şirkete kuyubaşında gaz satışı/teslimi 
yapılamaması veya toplama hattı yapım maliyetinin eko-
nomik olmadığı durumlarda, mevcut rezerv atıl hale gel-
mektedir. 
Bu doğrultuda Kurumumuza yapılan bir başvuruya istina-
den,

•	6491 sayılı Türk Petrol Kanununa göre arama 
ve işletme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki 
merkezlerinin şubelerinin ilgili mevzuat uyarınca CNG li-
sansı alamamaları,

•	Talebe konu özel durumda toptan satış lisansı 
sahibi üretim şirketince doğal gazın “sıkıştırılmış” formda 
bir satışının yapılmayacağı,

•	Üretilen doğal gazın farklı lokasyonlardaki yine 
üretim şirketine ait toplama merkezine boru hatları ile 
değil, CNG olarak taşınmasının bazı durumlarda daha 
ekonomik ve verimli olabileceği,
hususları birlikte değerlendirilerek, toptan satış lisansı sa-
hibi üretim şirketlerinin; Kuruma önceden bildirimde bu-
lunmak, ilgili ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak 
ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma 
yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla, herhangi bir sa-
tış faaliyeti yapmaksızın, ilgili lisanslarında kayıtlı bulunan 
üretim sahalarından ürettikleri doğal gazı sıkıştırarak, üre-
tim sahaları arasında sadece CNG olarak taşınması ama-
cıyla sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satış ve/veya sıkıştırıl-
mış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtım lisansı almaksızın 
faaliyette bulunabilmeleri için bir düzenleme yapılmıştır.

24/08/2017 Tarihli ve 7251-8 Sayılı Kurul Kararı

İlgili mevzuatımız uyarınca, doğal gazı nereden teslim alın-
dığına bakılmaksızın CNG satış faaliyeti için lisans sahibi 
olan/olacak tüzel kişilerin tesisin durumuna göre İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları zorunludur. 

Bununla birlikte, doğal gaz piyasasında faaliyette bulun-
mak üzere Kurumumuza lisans başvurusunda bulunan 
tüzel kişilerden Yönetmelik Ek-2 kapsamında “….Talep etti-
ğimiz lisans kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzu-
attan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri 
yerine getireceğimizi, aksi takdirde sorumluluğun tarafımıza 
ait olacağını,” ifade eden taahhütname alınmaktadır. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu çerçevesinde sahibi olduk-
ları ruhsat kapsamında doğal gaz üreten tüzel kişiler de 
aynı zamanda ürettiği doğal gazı kuyubaşında teslim ala-
rak, sıkıştırılmış doğal gaz satış faaliyetinde bulunmaları 
halinde, söz konusu lisansa konu sıkıştırılmış doğal gaz 
dolum tesisi için  işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları 
gerekmektedir.

Ancak, Kurumumuza yapılan bir başvuruyla, üretim sa-
halarının görece olarak yerleşim birimlerine oldukça uzak 
olmaları nedeni ile söz konusu sahalar hakkında istimlak, 
tapu tescili ve imar izinleri gibi işlemlerinin çok uzun sür-
mesi dolayısıyla keşfi yapılan doğal gazın kuyubaşından 
CNG formunda ekonomiye kazandırılabilmesinin çok fazla 
zaman aldığı, bunun da 6491 sayılı Kanunun ilgili madde-
lerine aykırı olduğu gerekçeleri ile doğal gaz üreten tüzel 
kişilerin, aynı zamanda ürettiği doğal gazı kuyubaşında 
teslim alarak, sıkıştırılmış doğal gaz satış faaliyetinde bu-
lunmaları halinde, söz konusu lisansa konu tesis için  İşye-
ri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre 
alınması gereken ruhsatın Kurumumuzca istenilmemesi 
yönünde bir talepte bulunulmuştur. 

10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren işyeri açma ve çalışma ruhsat-
larına İlişkin Yönetmelik uygulamalarından sorumlu olan 
İç İşleri Bakanlığından konu hakkında görüş talep edilmiş, 
buna cevaben Kurumumuza iletilen yazıda GSM ruhsatının 
mutlak surette aranması gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu doğrultuda, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenli-
ği, işçi sağlığı gibi hususlar da dikkate alınarak, söz konusu 
talep Kurul gündeminde değerlendirilmiş ve 7251-8 sayılı 
Karar ile reddedilmiştir.

KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ
Toptan Satış Lisansı Sahibi Doğal Gaz Üretim Şirketlerine İlişkin Alınan
 24/08/2017 Tarihli ve 7251-7 Sayılı ile 7251-8 Sayılı 
Kurul Kararlarının İncelenmesi 2






