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E

nerji sektörü için oldukça hareketli geçen bir
yılı daha geride bırakıyoruz.
Özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-

larının enerji üretimimize kazandırılması açısından önemli adımların atıldığı bir yıl oldu 2017. Ben
2018 yılında da enerji sektörümüzde bu alanda
çarpıcı gelişmelerin yaşanmasını bekliyorum.
Türkiye’nin içinde bulunduğu konjonktür nasıl olursa olsun, ülkemiz sahip olduğu ekonomik potansiyel ve insan gücü ile bütün zorlukları aşmaya muktedirdir. Önemli olanın bu süreçte yaşanan gelişmeleri doğru okuyabilmek ve ileriye yönelik adım-

Mehmet Ertürk

ların doğru planlanması olduğunu düşünüyorum.

Enerji Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Siz değerli okuyucularımızdan gelen tepkiler ışığında şunu söyleyebilirim ki; Uzman Gözüyle Enerji dergisi ilk sayısından itibaren sektörde farklı bir
konuma sahip oldu. Tabi bu durum üzerimizdeki
sorumluluğu daha da arttırıyor. İlk sayıdan itibaren
amacımızın kimseyle rekabet olmadığını, sadece
enerji piyasasının düşünsel iklimine farklı perspektifler sunmak istediğimizi belirtmiştik. Bu konuda
önemli gelişmeler kaydettiğimizi söyleyebilirim.
Ama daha çok yol almamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Bu yüzden hem daha fazla okuyucu kitlesine
ulaşmak hem de sektörümüze değer katacak yeni
fikirler üretebilmemiz için, bizlere eleştiri ve yorumlarınızı iletmeye devam etmenizi bekliyoruz.
2018 yılında her şeyin ülkemiz, milletimiz ve bütün
insanlık alemi için hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla.
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2017 Biterken...
Geçtiğimiz günlerde, 90’lı yıllarda ekonomi bürokrasisinin zirvesinde yer almış isimlerden biri canlı yayında, “Ben akaryakıt fiyatlarındaki bu fiyat hareketlerini anlamıyorum. Neden bu kadar
kısa aralıklarla zam ve indirim oluyor?” ifadelerini kullandı. Milyonlarca insana hitap eden bir ekonomi uzmanından bu cümleleri duymak açıkçası şaşırtıcıydı. Kendisine ulaşıp gerekli bilgileri
vererek bu alandaki kafa karışıklığını gidermiş olduk belki ama
akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiğine ilişkin kamuoyunda
hala pek çok soru işaretinin var olduğunu da hepimiz biliyoruz.
Önceki sayılarımızda akaryakıt piyasalarında fiyat oluşumuna
yönelik kapsamlı bir yazı kaleme alan Mustafa Düzgün bu sayımızda da fiyat hareketlerinin altında yatan sebepleri analiz etti.
Makalesinin bu alandaki sorulara yanıt teşkil edeceğini düşünüyorum. Özellikle Kasım ayında siyasi gündemde de kendine
yer bulan doğal gaz tarifeleri ve sistem kullanım bedeline ilişkin
Nedim Korkutata’nın makalesi de bu sayının öne çıkan yazıları
arasında.
Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce Sn. Mehmet Ertürk’e tüketicilerin enerji alanındaki sorularına yanıt verecek bir televizyon
programı yapma düşüncemden bahsetmiş, kendisinin de desteğiyle TRT ile yaptığımız görüşme sonucu “Uzman Gözüyle
Enerji” programına başlamıştık. 13 bölüm olarak planladığımız
program bir yılı aşkın bir süre devam etti. Önümüzdeki haftalarda finalini yapmayı planladığımız programın başarısında en fazla
pay hiç şüphesiz programa katılan dernek üyelerimizin. Ben de
bu vesileyle programa destek veren tüm uzman arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.
2018 yılının hepinize başarı ve mutluluk getirmesi dileğiyle…
Baki selam.
									
Bülent KAYA
bulentkaya@epdk.org.tr
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Dilek CİVAK ERDAŞ
EPDK / Enerji Uzmanı

Tüketicinin Elektrik
Faturasına İtiraz
Hakkı ve Eksik
Veya Fazla Tahsil
Edilen Bedele İlişkin
İşlemler

Giriş
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na (EPK) göre,
“tüketici”, elektriği kendi kullanımı için alan kişidir. 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un aksine,
kişi ticari veya mesleki amaçla elektrik enerjisi satın alması halinde de EPK kapsamında tüketici olarak kabul
edilmektedir. Bu doğrultuda, tüketiciler; mesken, ticarethane, sanayi işletmesi, tarım arazisi, cadde ve sokaklar
gibi farklı kullanım yerlerinde ısınma, soğutma, sulama,
aydınlatma gibi çeşitli amaçlarla tedarikçilerden elektrik enerjisi satın alır. Serbest olmayan tüketiciler ile son
kaynak tedariki kapsamında yer alan serbest tüketiciler, elektrik enerjisini düzenlemeye tabi tarife üzerinden
bölgesindeki görevli tedarik şirketinden Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından standart sözleşme olarak belirlenmiş “perakende satış sözleşmesi” ile
satın almaktadır. “Serbest tüketiciler” ise elektrik enerjisini tedarikçiler tarafından düzenlenen ve Kurul onayına
tabi olmayan ikili anlaşmalar ile üretim şirketleri, görevli
tedarik şirketleri veya diğer tedarik şirketlerinden, yani
tedarikçilerden satın almaktadır.
Tedarikçiler tüketicilere sattığı elektrik enerjisi bedelini fatura aracılığıyla tahsil eder. Faturaların tedarikçiler
tarafından düzenlenmesi ve tüketiciye tebliğ edilmesinde uyulması gereken usul ve esaslar Elektrik Piyasası
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenmiştir. Ancak faturalar, fatura veya fatura unsurlarında
hata yapılması ya da sayacın hiç veya doğru tüketim
kaydetmemesi hallerinde gerçek tüketim miktarını veya
tüketim bedelini yansıtmaz. Bu durumda, faturadaki
yanlışlık ilgili tedarikçinin yanlışlığı kendiliğinden tespiti,
ilgili dağıtım şirketinin yanlışlığa ilişkin tespitini tedarikçiye bildirmesi veya tüketicinin itirazı üzerine düzeltilir,
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eksik tahakkuk edilen bedel tüketiciden tahsil edilir veya
fazla tahsil edilen bedel ise tüketiciye iade edilir. Tüketicilerin aniden geçmişe dönük yüklü ek tahakkuk faturalarıyla karşılaşmaları ya da kendilerinden uzun süredir
fiili tüketimlerinden daha fazla tahsilat yapıldığını öğrenmeleri tepki oluşturmakta ve bu konudaki tüketici şikâyetlerinin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuatın doğru uygulanması hem
tüketici hem de tedarikçi ve dağıtım şirketi açısından oldukça önemlidir. Bu yazı kapsamında, faturada veya fatura unsurlarında hata yapılması ya da sayacın hiç veya
doğru tüketim kaydetmemesi durumunda tüketicinin
itiraz hakkı, itirazın incelenme süresi, eksik tahakkuka
esas süre ve tarife, gecikme zammı uygulanıp uygulanmayacağı, ödeme ve iadeye ilişkin hususlar ile tedarikçi
ve tüketici arasında uyuşmazlık ortaya çıkması halinde
başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar incelenecektir.
Ancak, kaçak elektrik tüketim faturasına ilişkin hususlar
bu yazı kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır.
1. Eksik ya da Fazla Faturalandırma Sebebinin
Tespiti
Yönetmelikte görevli tedarik şirketleri tarafından düzenlenen elektrik faturasında/ödeme bildiriminde yer
alması gereken asgari unsurlar düzenlenmektedir. Bu
doğrultuda, faturada, abone grubu, sayaca ait çarpan,
varsa akım veya gerilim trafo oranları, tüketime esas ilk
ve son endeksler ile okuma tarihleri, varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak, kesme-bağlama bedeli,
tüketilen elektrik enerjisi miktarı, tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri, elektrik enerjisi
birim fiyatları ve tüketim bedeli ile ilgili mevzuat kapsamında faturalarda yer alması öngörülen diğer bedeller,
değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değer-
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leri gibi bilgiler yer almaktadır. Tüketiciler faturalarında
eksik veya fazla faturalandırma yapıldığı gerekçesiyle
itirazda bulunmadan önce sayaç okuma aralıklarında
uzama ya da kısalma yönünde bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmelidir. Bunun yanında, tüketiciler Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun (Kurum) www.epdk.
org.tr internet adresinden erişilebilen “Fatura Hesaplama Modülü” ile faturalarını kontrol edebilirler.
Faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda
hata tespitine ilişkin hükümler yönetmeliğin 13 üncü
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, sayacın hatalı
okunması, yanlış tarife veya reaktif ve aktif enerjiye ilişkin yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı
veya bedelinin hatalı hesaplanması, mükerrer ödeme
bildirimi gibi hususların varlığı halinde faturaların hatalı
olduğu kabul edilir. Hatalı faturaya neden olan durumlar,
örnek olarak belirtilmiş olup burada sayılanlarla sınırlı
değildir. Bu nedenle, benzer durumlar da bu hükümde
açıkça sayılmış olmamasına rağmen bu kapsamda değerlendirilir.
Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmemesi
halinde tüketim miktarının tespitine ilişkin hükümler
yönetmeliğin 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna
göre, sayacın “tüketicinin kusuru dışında” hiç tüketim
kaydetmediğinin ya da eksik veya fazla tüketim kaydettiğinin tespiti bu madde kapsamında değerlendirilir.
Anılan iki durumda uygulanacak süre ve gecikme
zammı gibi bazı konular faklı şekilde düzenlendiğinden
eksik ya da fazla faturalandırmanın sebebinin tespiti ve
nitelenmesi önemlidir. Söz konusu tespit ve niteleme ilgili tedarikçi tarafından ya da sayaç çarpanının yanlış girilmesi ve sayaç arızası gibi dağıtım şirketini ilgilendiren
hususlarla ilgili olması halinde dağıtım şirketi tarafından
yapılır.
2.

Faturaya İtiraz Hakkı ve Süresi

Hem hatalı faturalandırma hem de sayacın hiç veya
doğru tüketim kaydetmemesi halinde tüketicinin faturaya itiraz hakkı vardır. Bu hallerde tüketici, eksik veya fazla tüketimi içeren faturanın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde itiraz edebilir. 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’na göre faturayı alan kişi tacirse faturayı aldığı
tarihten itibaren 8 gün içinde içeriği hakkında bir itirazda bulunmazsa, fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. Tacir
sayılmayan kişilere faturaya 8 gün içinde itiraz etme gibi
ağır bir yükümlülüğün getirilmesi hakkaniyet ve menfaatler durumuna uygun düşmeyeceği açık olsa da bu sürenin tacir olmayanlara da uygulanıp uygulanmayacağı
tartışmalıdır(Arkan, 2011: 148-150). Bu durum dikkate
alındığında, yönetmeliğin ve perakende satış sözleşme-

sinin öngördüğü 1 yıllık itiraz hakkı süresinin hem konuya açıklık getirdiği hem de tüketiciyi korumayı amaçladığı
aşikârdır.
Her iki durumda da faturaya itiraz edilmiş olması
kural olarak ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmediği hallerde
itirazın ödeme yükümlülüğünü durduracağına ilişkin açık
bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, ödeme yükümlülüğünün tamamen veya kısmen duracağına ilişkin
bir yorumda bulunmak, tüketicinin tedarikçinin fatura ile
bildirdiği elektrik enerjisi tüketimine ilişkin borçlarını son
ödeme tarihine kadar ödeme konusundaki asli yükümlülüğüne ters düşer. Diğer taraftan, hatalı faturalandırma
durumunda, itirazın ödeme yükümlülüğüne etkisi konusunda istisnai bir hüküm getirilmiştir. Buna göre, itiraza
konu tüketim bedeli ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda tüketici, bir
önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebilir. Bu durumda, ödenmeyen kısım için
tüketici hakkında zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin
hüküm uygulanmaz. Diğer bir deyişle, tüketicinin ödemediği kısım için elektrik enerjisinin kesileceğine ilişkin
bildirim gönderilemez ve elektriği kesilemez. İnceleme
sonucunda faturalandırmanın doğruluğuna ilişkin tespite göre ödenmeyen kısmın tahsil edilip edilmeyeceğine
karar verilir.
Diğer taraftan, tüketicinin hem perakende satış sözleşmesi hem de ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenen
faturalara karşı itiraz hakkının ve buna ilişkin işlemlerin
yönetmeliğin anılan hükümlerine tabi olup olmadığını
açıklığa kavuşturmak gerekir. Yönetmeliğin amaç, kapsam maddesi ve madde sistematiği değerlendirildiğinde;
Yönetmelik hükümlerinin tedarikçi veya serbest tüketiciye ilişkin açıkça hak ve yükümlülük getirdiği durumlar
dışında, ikili anlaşmalar bakımından yönetmelik hükümlerinin “tamamlayıcı mevzuat” olarak uygulanması gerekir. Diğer bir deyişle, ikili anlaşmalar açısından yönetmeliğin tedarikçi veya serbest tüketiciye açıkça hak ve
yükümlülük getirdiği hükümler öncelikle, elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma ile ilgili mevzuat hükümleri
veya ikili anlaşmalar ile düzenlenmeyen hususlarda ise
güvence bedeline ilişkin hükümler hariç yönetmelik hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanır. Bu çerçevede, Yönetmelikte veya perakende satış sözleşmesinde yer alan
hatalı faturalandırma ve sayacın hiç veya doğru tüketim
kaydetmemesi halindeki faturaya itiraz süresi ve inceleme süresine ilişkin hükümlerde “görevli tedarik şirketi” uygulamaları esas alınmaktadır. Diğer taraftan, hem
hatalı faturalandırma hem de sayacın hiç veya doğru

Kasım - Aralık 2017 / Sayı: 4

5

Makale
Uzman Gözüyle Enerji

tüketim kaydetmemesi halinde yapılan fatura inceleme
usul ve esasları kapsamındaki geçmişe dönük tahakkuk
sınırına, ödemenin peşin veya taksit şeklinde yapılmasına, gecikme zammı uygulanmasına, dağıtım şirketi ile
tedarikçi arasındaki ilişkilere ilişkin hükümlerde açıkça
“tedarikçi, ikili anlaşma” gibi ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle, söz konusu hükümlerin hem perakende satış sözleşmesi hem de ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenen faturalar açısından uygulanması
gerektiği değerlendirilmektedir.
3. Fatura İnceleme Süreci
Hatalı faturalandırma durumunda görevli tedarik
şirketinin başvuru tarihini izleyen en geç 10 iş günü içinde
itirazı inceleyip sonuçlandırması gerekir. İtirazın dağıtım
şirketini ilgilendiren hususlarla ilgili olduğu tespit edilirse, itiraz geliş tarihinden itibaren görevli tedarik şirketi
tarafından 2 iş günü içinde dağıtım şirketine iletilir. Dağıtım şirketi; sayacın muayene raporu alınması amacıyla
ilgili resmi kuruma gönderilmesi halinde, muayene raporu alınması için geçen süre hariç olmak üzere, itirazın
kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde
inceleme sonuçlarını görevli tedarik şirketine bildirir. İnceleme sonuçları görevli tedarik şirketi tarafından en geç
2 iş günü içerisinde tüketiciye yazılı olarak bildirilir. Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi
Yönetmeliği kapsamında hatalı fatura itirazlarına ait inceleme sonuçlarının kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi
kalite göstergesi olarak belirlenmiş ve bu işlemin süresi
içinde yapılmaması halinde, görevli tedarik şirketinin söz
konusu süre aşımını tespiti ve bunu tüketiciye bildirmesi
üzerine; tüketicinin şahsen başvurusu halinde başvuru
esnasında def’aten, yazılı olarak başvurusu halinde ise
tüketicinin tercih ettiği şekilde 3 (üç) iş günü içerisinde
tüketiciye 50 TL tazminat ödenmesi düzenlenmiştir.
Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden
şüphe edilirse, dağıtım şirketi, tedarikçi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım şirketi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç sökme-takma ile 3516
sayılı Kanun çerçevesinde oluşan bedeller talep
sahibi
ta-

rafından karşılanır. Arızalanan, hasar gören sayaç yerine dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde
belirlenen standartları taşıyan ve dağıtım şirketinin mülkiyetinde olan bir sayaç takılır.
4. Fatura İnceleme Sonucu
Hatalı faturalandırma durumunda Yönetmelikte
incelenme sonucunda itirazın haklı bulunması-kısmen
haklı bulunması- itirazın haklı bulunmaması şeklinde
olmak üzere üç durumun ortaya çıkabileceği öngörülmüş ve sonuca göre tüketicinin ve tedarikçinin ödeme
konusundaki yükümlülüğü belirlenmiştir. Ancak uygulamada, tüketici faturaya itirazını yaparken genelde olması gereken fatura bedelini açıkça belirtmediği veya
belirtemediği, belirtmesi de beklenemeyeceği için tedarikçinin incelemesi sonucunda mahkeme kararındaki gibi
talep edilen bedelin kabulüne-kısmen kabulüne-reddine
ilişkin bir karar yerine itirazın haklı bulunmasına-haksız
bulunmasına ilişkin iki çeşit karar ile karşılaşılmaktadır.
Diğer taraftan, sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmediği durumda yönetmelikte inceleme sonucuna
göre açıkça bir ayrım yapılmaksızın tarafların ödeme yükümlülükleri belirlenmiştir.
5. Tahakkuk Süresinin Tespiti
Hatalı faturalandırma nedeniyle eksik tahakkuk
yapıldığı tespit edilirse, tedarikçi bu tespite dayanarak
doğru bulgu ve belge varsa geçmişe dönük en fazla 12
aylık ek tahakkuk içeren bir fatura düzenleyebilir, doğru
bulgu ve belge yoksa geçmişe dönük en fazla 90 günlük
ek tahakkuk içeren bir fatura düzenleyebilir. Söz konusu süre sınırlaması “Hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz” genel hukuk ilkesine de uygundur. Ancak mülga
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde bu
konuda geriye dönük süre sınırı bulunmadığı için görevli tedarik şirketleri eksik tespit edilen miktar için 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında zamanaşımı süresini dikkate alarak 10 yıl geriye dönük faturalandırma
yapabiliyordu (Civak Erdaş, 2014: 159).
Diğer taraftan, yönetmelikte hatalı faturalandırma nedeniyle fazla tahakkuk yapıldığı tespit
edilirse tüketicinin alacağı açısından geçmişe dönük bir süre sınırlaması getirilmemiştir. Bu nedenle, tüketici Türk Borçlar
Kanunu kapsamında zamanaşımı süresini dikkate alarak 10 yıl geriye dönük kendisinden fazla tahsil edilen bedeli talep
edebilecektir.
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Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmediği tespit edilirse, tedarikçi bu tespite dayanarak doğru bulgu ve belge varsa geçmişe dönük en fazla 12 aylık ek
tahakkuk içeren bir fatura düzenleyebilir. Doğru bulgu
ve belge yoksa, tedarikçi son endeks okuma ile tutanak düzenlenmiş olması kaydıyla kontrol, mühürleme,
kesme-bağlama, sayaç değiştirme işlemleri gibi sayaç
mahallinde dağıtım şirketince gerçekleştirilmiş olan en
son işlem tarihine kadar geçmişe dönük ek tahakkuk
yapabilir ancak bu süre hiçbir şekilde 90 günü geçemez.
Hem doğru bulgu ve belgenin bulunması hem de bulunmaması durumunda faturalamaya esas sürenin başlangıcı, ikili anlaşma veya perakende satış sözleşmesinin
imzalandığı tarihten önceki bir tarih olamaz. Nitekim,
yönetmelikte aynı kullanım yerine ait başka tüketicilerin
önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan
borçlarının, yeni tüketicinin üstlenmesinin talep edilemeyeceği emredici şekilde düzenlenmiştir.
6. Tahakkuk Miktarının Tespiti
Sayacın, tüketicinin kusuru dışında herhangi bir
nedenle, hiç tüketim kaydetmediği tespit edilirse, varsa tüketicinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş
geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak yoksa, tespit
tarihinden sonraki tüketicinin ödeme bildirimine esas ilk
iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanır ve fatura edilir.
Sayacın, tüketicinin kusuru dışında herhangi bir
nedenle, doğru tüketim kaydetmediği tespit edilirse,
sayacın eksik veya fazla tüketim kaydettiği miktar;
 Sayaç dışı bir unsurdan kaynaklanıyorsa ve bu
durum dağıtım şirketince yerinde yapılan incelemede
teknik olarak tespit edilebiliyorsa bu tespite göre hesaplanır.
 Diğer hallerde elektrik sayaçları tamir ve ayar istasyonlarındaki teknik tespite göre hesaplanır.
 Bu tespitlerin bulunmadığı durumlarda; varsa tüketicinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş
dönem tüketimleri dikkate alınır. Yoksa, tespit tarihinden
sonraki tüketicinin ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim
dönemine ait tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak
hesaplama yapılır ve fark tüketiciye iade veya fatura edilir.
 Geçmiş dönemlerde sağlıklı olarak ölçülmüş tüketimleri bulunmayan ve mevsimsel olarak belirli dönemlerde yoğun tüketim yapılan tarımsal sulama, yazlık
mesken, turizm sektörü gibi kullanım yerlerinde, benzer

özelliklere sahip kullanım yerlerinin tüketimleri dikkate alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanır ve fark tüketiciye iade veya fatura edilir. Bu çerçevede, kullanım
yerindeki elektrik enerjisi tüketim miktarını etkileyebilecek değişiklikler de dikkate alınmak suretiyle, bir sonraki
yılda aynı döneme ilişkin olarak tüketicinin tüketimi ile
hesaplanan tüketim miktarı arasında ortaya çıkan farkın
tüketici lehine olması halinde fark, nihai yıl tarifeleri dikkate alınarak tüketiciye iade edilir. Aksi durumda ise fark
aynı şekilde hesaplanarak tüketiciye fatura edilir.
7. Fatura Ödeme ya da Fazla Tahsil Edilen Bedeli
İade Yükümlülüğü ve Gecikme Zammı Uygulanması
Hatalı faturalandırmada, inceleme sonucunda;
 Tüketici itirazı haklı bulunursa ve tüketim bedeli ödenmişse, fatura tutarındaki farklar, kullanım dönemi birim fiyatlarıyla ve gecikme zammı ile birlikte iade
edilir. Tedarikçi fark bedeli, tüketici talep ederse nakden ve defaten ve en geç 3 iş günü içinde, diğer hallerde
mahsuplaşmak suretiyle ilgili tüketiciye iade eder. İade
mahsuplaşmak suretiyle yapılırsa, mahsuplaşmayı içeren
faturanın düzenlenme tarihine kadar gecikme zammı
uygulanır. Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği kapsamında hatalı fatura
itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim
bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedelin tüketiciye
iade edilmesi kalite göstergesi olarak belirlenmiş ve bu
işlemin süresi içinde yapılmaması halinde, görevli tedarik şirketinin söz konusu süre aşımını tespiti ve bunu tüketiciye bildirmesi üzerine; tüketicinin şahsen başvurusu
halinde başvuru esnasında defaten, yazılı olarak başvurusu halinde ise tüketicinin tercih ettiği şekilde 3 (üç) iş
günü içerisinde tüketiciye “fazla tahsil edilen bedelin 2
katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz”in tazminat
olarak ödenmesi düzenlenmiştir.
 İtiraz kısmen haklı bulunursa ve itiraza konu
tüketim bedeli ödenmemişse, tahsil edilmesi gereken
kısım, takip eden ilk faturaya yansıtılmak suretiyle, tüketiciden tahsil edilir.
 İtiraz haksız bulunursa itiraza konu tüketim
bedelinin ödenmeyen kısmı, fatura son ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte
tüketiciden tahsil edilir. Burada ödemeyen kısım için son
ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı hesaplanması tüketicilerin ödemeyi geçici süre durdurmak amacıyla
kötü niyetli hareket etmelerini de engellemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, her ne kadar açık hüküm
bulunmasa da, sayacın hiç veya doğru tüketim kaydet-
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memesine ilişkin hükümde düzenlendiği gibi, burada da
eksik tüketim veya bedel hesaplanan durumlarda, önceden ödenmiş olan bedeller, faturaya yansıtılmaz.
Hatalı faturalandırmada tespitin dağıtım şirketinin
veya tedarikçinin lehine olması; yani, tüketiciye geçmişe dönük ek tahakkuk faturası çıkartılması durumunda,
tüketici talep ederse faturayı, tüketim miktarının hesabında esas alınacak süre içerisindeki ay sayısı kadar eşit
taksitler halinde ödeyebilir. Bu durumda yapılan hesaplamalarda ve taksitlendirmede gecikme zammı uygulanmaz. Diğer taraftan, tespitin tüketicinin lehine olması,
yani tüketiciden fazla bedel tahsil edilmiş olması durumunda, fazladan tahsil edilen bedel gecikme zammı ile
birlikte, tüketici talep ederse nakden ve defaten ve en geç 3
iş günü içinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle ilgili
tüketiciye iade edilir. Tüketimdeki farklar, ister tüketici
lehine ister aleyhine olsun, kullanım dönemindeki tarifeler üzerinden hesaplanır.
Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmediği tespiti üzerine yapılan faturalamada, sayacın hiç tüketim
veya doğru tüketim kaydetmediği (eksik veya fazla tüketim kaydedilmiş olan) dönem, yani” kullanım dönemi”,
birim fiyatları kullanılır. Hiç tüketim kaydedilmemesi ile
eksik tüketim kaydedilmesi halinde tüketiciye çıkartılan
ek tahakkukta gecikme zammı uygulanmazken, fazla
tüketim kaydedilmesi halinde fazla tahsil edilen bedel
gecikme zammıyla birlikte tüketiciye iade edilir. Tüketici talep ederse, söz konusu bedel, faturaya esas alınan
tüketim döneminin içerisindeki ay sayısı kadar eşit taksitler halinde ödenir. Taksitlendirme yapılırsa uygulanan
yönetmelikte belirlenen gecikme zammı oranını aşmayan oranda gecikme zammı alınabilir. Eksik tüketim
kaydedilen durumlarda, önceden ödenmiş olan bedeller,
faturaya yansıtılmaz. Fazla tahsil edilen bedel, tüketici
talep ederse nakden ve defaten en geç 5 iş günü içerisinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle ilgili tüketiciye iade edilir.

Hem hatalı faturalandırma hem de sayacın hiç veya
doğru tüketim kaydetmediği hallerde tüketiciden fazladan tahsilat yapılmışsa öncelikle tüketicinin bedelin iade
şekline ilişkin iradesi esas alınmaktadır. Bu kapsamda
tedarikçinin veya dağıtım şirketinin tek taraflı irade beyanıyla tüketiciyle olan karşılıklı borç ve alacakları konusunda takas yapılmasına izin verilmediği değerlendirilmektedir.
8. Şikâyet ve Uyuşmazlığın Çözümünde Başvurulabilecek Kurum ve Kuruluşlar
Tüketiciler, tedarikçilerin veya dağıtım şirketlerinin
faturalarda veya faturalandırmaya esas unsurlarda hata
ya da sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmemesi nedeniyle yaptığı iş ve işlemlere ilişkin şikâyetini öncelikli
olarak ilgili şirkete internet aracılığıyla veya yazılı olarak
yapmalıdır. Dağıtım şirketinin ve görevli tedarik şirketinin tüketici hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen
başvurular, 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak öngörülen işlem, başvuru sahibinin talebine uygun olarak; telefon veya internet aracılığıyla ya da yazılı olarak bildirilir.
Ancak ilgili şirket tarafından öngörülen işlem nedeniyle
tüketici ile ilgili şirket arasında bir anlaşmazlığın söz konusu olması halinde; başvuru sahibi tarafından Kuruma,
ancak öngörülen işlemin ilgili mevzuata aykırılık teşkil
ettiği iddiasıyla başvurulabilir. Kurum, gerekli gördüğü
hallerde inceleme yapar veya yaptırır.
Bunun yanında, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişiler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem
Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan
Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında
yetkili Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.
Ticari veya mesleki amaçla hareket eden tüketiciler
ise, Asliye Hukuk Mahkemelerine veya Asliye Ticaret Mahkemelerine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
kapsamında başvuru yaparak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler.
Kaynaklar
ARKAN, Sabih: “Ticari İşletme Hukuku- 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu’na Göre Hazırlanmış” , Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 15. Baskı, Ankara 2011.
CİVAK ERDAŞ, Dilek: “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği İle Getirilen Yenilikler” , Enerji Hukuku Dergisi,
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, S:2014/1, Ankara 2014.
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Nedim KORKUTATA
EPDK / Tarifeler Dairesi Başkanı

Doğal Gaz Tarifeleri
Neden Farklılaşır?

N

ihai doğal gaz tüketicilerine uygulanan doğal gaz
perakende satış fiyatı, “sistem kullanım bedeli”
(SKB) ve “birim gaz alım fiyatı” bileşenlerinden

oluşmaktadır.
Bu bileşenlerden “birim gaz alım fiyatı” toptan satış
şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış
fiyatı olup, doğal gazın emtia bedeli olarak da tanımlanabilir. Söz konusu bileşen gazın ithalat maliyetleri ile birlikte;

Doğal gaz dağıtım
şirketleri için geçerli tarife
metodolojisi elektrik
dağıtımdan farklı olarak
fiyat tavanıdır.

depolama, sıvılaştırma, gazlaştırma, iletim, dengesizlik maliyetleri gibi pek çok bileşenini içermektedir. Birim gaz alım
fiyatı büyük ölçüde BOTAŞ’ın toptan satış fiyatından etkilenmektedir. Söz konusu fiyat da yine büyük ölçüde petrol
fiyatları, uluslararası gaz fiyatları, döviz kuru gibi değişkenlere bağlıdır. Dağıtım şirketleri büyük oranda BOTAŞ’tan,
kısmen de diğer tedarik şirketlerinden doğal gaz satın alırlar
ve tüketicilere bu maliyetleri aynen yansıtırlar. BOTAŞ’ın uyguladığı fiyat ülke genelinde farklı tip tüketiciler için aynıdır
ancak diğer tedarikçilerden farklı fiyatlarda alım yapılması
ve bu bileşenin farklılaştırılması mümkündür. BOTAŞ fiyatı
0-300.000 m3/yıl arasındaki tüketimler için 0,763615 TL/
m3, 300.000 m3/yıl üzeri için 0,704145 TL/m3, OSB’ler için
ise 0,700624 TL/m3’ olarak ilan edilmektedir. Yani birim gaz
alım maliyeti tüm tüketiciler için aynı değildir, farklılaşabilmektedir.
Sistem kullanım bedellerinin neden farklılaşabildiği hususu ise kısmen karmaşıktır. Mevzuatta “sistem kullanım
bedeli” olarak tanımlanan dağıtım bedeli, belirlenmiş faaliyet alanlarında şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti yürüten
doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım hizmeti karşılığında
aldıkları bedel olup bu bedel EPDK tarafından dönemsel
olarak belirlenmektedir. İhaleli dağıtım şirketleri ihale süresi
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boyunca ihale sonucu ortaya çıkan bedelleri uygulamış/
uygulamakta olup, sistem kullanım bedelleri Kanun ile
belirlenen şirket de mevcuttur. Bu kapsamda ilk tarife
uygulama dönemi 2012-2016 olarak, ikinci tarife uygulama dönemi ise 2017-2021 yıllarını kapsayacak
şekilde belirlenmiştir. Dağıtım şirketlerinin 2017-2021
uygulama döneminde uygulayacakları sistem kullanım
bedelleri Ekim ayı itibariyle belirlenmeye başlanmış ve
büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Bugüne kadar tarifeleri onaylanan dağıtım şirketlerinin yeni tarifeleri evsel kullanıcılar (aboneler) açısından bir önceki dönem ile kıyaslandığında, genel olarak
belirlenen yeni SKB değerlerine göre bazı şirketlerin

Söz konusu fiyata ulaşılırken önce uygulama döneminin her bir yılı için geçerli olacak gelir gereksinimi elde
edilmekte, daha sonra bu gelirin tüketim kademelerinden ne oranda elde edileceğine karar verilmekte, her bir
tüketim kademesinin 5 yıllık tüketim tahmini yapılmakta, ilgili tüketim kademesine ilişkin gelir gereksiniminin
tüketime bölünmesiyle ise her bir kademe için geçerli
fiyat bulunmaktadır. Herhangi bir kademede tüketici
veya tüketim olmaması durumunda önceki veya sonraki kademelerden hareketle sanal bir fiyat belirlenmekte ve kademeler arası geçiş yapan tüketicilerin bir
anda çok yüksek ya da düşük bedellere maruz kalması
ve şirket gelirlerinin aşırı dalgalanması önlenmeye çalışılmaktadır.

Şekil 2: Gelir Gereksinimi Hesabı
perakende satış fiyatları %10’a yakın düşerken bazı
şirketlerin perakende satış fiyatları ise yine %10 düzeylerine kadar yükselmiştir. Sanayi kullanıcıları açısından
değerlendirildiğinde, tüm şirketlerin uyguladıkları SKB
değerleri ise önemli oranda düşmüştür.
Doğal gaz dağıtım şirketleri için geçerli tarife metodolojisi elektrik dağıtımdan farklı olarak fiyat tavanıdır.
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SKB hesaplamalarında kullanılan gelir gereksinimi,
işletme gideri bileşeni ve yatırım bileşeninden oluşmaktadır.
Yatırım bileşeni; geçmiş yatırım gerçekleşmelerine tekabül eden itfa ve getiri tutarı, uygulama dönemi
yatırım tavanlarına tekabül eden itfa ve getiri tutarı ile
yatırım düzeltme bileşenlerinden elde edilmektedir.

Makale
Uzman Gözüyle Enerji

Geçmiş dönem yatırımlarından ilgili dönemlerde uygulanan itfa süresine göre itfa edilmeyenler uygulama
dönemi başı varlık tabanı hesaplamalarında dikkate
alınmaktadır. Söz konusu yatırımlar 2017-2021 döneminde de itfa edilmeye devam edilmekte, itfa edilmeyen kısmına ise getiri öngörülmektedir. Getiri tutarı
hesaplanırken itfa edilmediği kabul edilen yatırım tutarı
getiri oranı ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC)
ile çarpılmaktadır.
Geçmiş dönem yatırımları yine geçmiş uygulama
dönemlerinde öncelikle öngörü olarak fiyat/tarife hesaplamalarına girmektedir. Bu yatırımların öngörüldüğü biçimde gerçekleşmemesi durumunda şirketin elde
etmesi gerekenden fazla gelir elde ettiği sonucuna varılmakta ve bu fazlalık için cezai bir düzeltme bileşeni
hesaplanmaktadır. Onaylı yatırım tavanının aşılması
durumunda ise söz konusu fazlalık tarife hesaplamalarında hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır, yani maliyet tamamen şirkete bırakılmaktadır. Kurul tarafından
onaylı tutarın altında kalınması ile aynı zamanda tarife hesaplamalarında dikkate alınan tutarın üzerinde
olunması durumunda ise söz konusu geçmiş dönem
yatırımları bu dönem başı DVT hesaplamalarına dahil
edilmektedir.

2022 yılı ile başlayacak olan uygulama dönemi başında
DVT hesaplamalarına ve düzeltmelere konu edilecektir.
Geçmiş dönem yatırım gerçekleşmeleri ve 20172021 dönemine ait yatırım tavanları dikkate alınarak
yıllık dönem başı, dönem sonu, ortalama varlık tabanları ve getiri tutarları ile yıllık itfa tutarları toplamı elde
edilmekte, (varsa) yatırım düzeltme bileşeni de eklenerek yatırım bileşenine ulaşılmaktadır. Burada yatırımdan kasıt ilk anda akla gelen brüt yatırım harcaması değil aktifleşen yatırım tutarından bağlantı geliri ve varlık
satış gibi gelirlerin düşülmesi suretiyle elde edilen net
yatırım harcamasıdır.
Gelir gereksiniminin diğer ana bileşeni ise işletme gideri (OPEX) bileşenidir.
Yatırım bileşeninin aksine, işletme gideri bileşeni ölçülmesi ve kıyaslanması daha zor bir unsurdur. Şöyle ki,
yatırımların fiziksel karşılığının sahada görülmesi, ilgili
kurum ve kuruluşlarca tamamen veya örneklemlerle denetlenmesi mümkündür. İşletme giderlerinde ise
verilen hizmetin karşılığının tam olarak ölçülmesi daha
zordur.

Geçmiş dönem yatırımları tarife hesaplamalarına
gerçekleştiği gibi girmemekte, analizler neticesinde
elde edilen tutarlar dikkate alınmaktadır. Gerçekleşmelerin aynen dikkate alınması durumunun istismara
açık olduğu aşikardır. Bu yüzden yatırım gerçekleşmeleri analiz edilirken şirketler birbirleri ile kıyaslanmakta,
verimli olan şirketler kısmen ödüllendirilmekte, yüksek
maliyetli şirketler ise önemli oranlarda kesintiye uğramaktadır. Analizlerde yatırım unsurları, bağlı oldukları
düşünülen parametreler (hat uzunluğu, yatırım unsuru sayısı, toplam yatırım harcaması içindeki payı, yakın
maliyetli pozlar ile ilişkisi, önceki veya sonraki yıllardaki
birim maliyetlerle ilişkisi, vb.) ile ilişkilendirilerek sektör
ortalamaları, standart sapmalar ve alt ve üst kabul edilebilir eşik değerleri elde edilmektedir. Daha sonra yüksek maliyetler üst eşik değerlerine getirilmekte, düşük
maliyetler ise alt eşik seviyesine yaklaştırılmaktadır.
2017-2021 dönemi yatırım tavanları ise önemli ölçüde şirket önerilerinden hareketle belirlenmiştir. Söz
konusu yatırımlardaki sapmalar ve verimsizlikler ise

Kasım - Aralık 2017 / Sayı: 4

11

Makale
Uzman Gözüyle Enerji

İşletme gideri bileşeninin ana bileşenleri: sabit maliyet bileşeni, değişken maliyet bileşeni, verimlilik parametresi, diğer işletme giderleri bileşeni, diğer gelirler
bileşeni ve işletme sermayesi gideri bileşenidir. Yatırım
bileşeninde olduğu gibi düzeltme bileşenlerinin de hesaplamalara dahil edilmesi mümkündür.

Şekil 3: İşletme Gideri Bileşeni Hesabı
İşletme giderleri; amortisman giderleri, güvence bedelleri ile güvence bedellerine ilişkin güncelleme kaynaklı gelir ve gider farkları, finansman gideri niteliğinde
olan faiz giderleri, vade farkı, finansal kiralama giderleri,
kambiyo zararları, gecikme zammı giderleri, karşılık giderleri ve sayılan gider kalemleri ile benzer mahiyette
olan diğer giderler, dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan
KDV ve kurumlar vergisi hariç diğer vergi, resim, harç ve
benzeri giderler, her türlü para cezası, vergi cezaları, mali
mevzuatta tanımlanan kanunen kabul edilmeyen giderler, mahkeme ve avukatlık giderleri, gibi giderler hariç
olmak üzere malzeme, personel, dışarıdan sağlanan
fayda ve hizmetler gibi dağıtım ana faaliyeti kapsamındaki giderlerden oluşur. İşletme gideri bileşenine ilişkin
öngörüler ile gerçekleşmelerin farklı olması durumunda
ortaya çıkan farklar ile ilgili herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır.
SİGB ve DİGB bileşenleri, İGB kapsamındaki giderlerin ana iskeletini oluşturmaktadır. İGB kapsamına girip,
DİG ve DG kapsamı dışında kalan ana giderler bu başlık
altında yer almaktadır. SİGB’nin faaliyet ölçeği ile değişmediği, DİGB’nin ise değiştiği kabul edilmektedir. DİGB
fiziksel parametreler ile büyütülerek geçmişten bugüne,
bugünden de gelecek yıllara taşınmakta, yani büyütül-
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mektedir. Söz konusu parametreler ve ağırlıkları ekonometrik/istatistiki yöntemlerle belirlenmektedir.
SİGB+DİGB toplamı mukayeseler neticesinde analiz
edilmektedir. Arızi giderler ve faaliyetle ilgisi olmayanlar
ayıklanmakta, geçmiş dönemde oluşup gelecekte oluşmaması beklenen giderler bazdan çıkarılmakta, geçmiş
dönemde oluşmayan ancak gelecekte oluşması beklenen giderler öngörülerek eklenmektedir. Daha sonra
şirketler ölçeklerine göre kümelere (cluster) ayrılmakta, SİGB+DİGB toplamını oluşturan giderler birbirleri ile
ilişkisine göre paketlere dönüştürülmekte, her bir gider
paketinin ilişkili olduğu fiziksel parametreler ve ağırlıkları ekonometrik/istatistiki yöntemlerle tespit edilmekte,
her bir küme ve yıl için şirketler giderleri ve parametreleri esas alınarak kıyaslanmaktadır. Sonuçta düşük giderli
olanlara teşvik amaçlı artışlar yapılmakta, yüksek olanlar
ise düşürülmektedir. Yani giderler aynen dikkate alınmamakta, normalize edilmektedir.
Verimlilik parametresi (X parametresi) nihai SİGB+DİGB toplamı üzerinden hesaplanmakta ve bu nihai rakamlara uygulanmaktadır. OPEX üzerinde anlamlı etkiye
sahip olan fiziksel parametreler “çıktı”, SİGB+DİGB toplamı ise “girdi” olarak kabul edilerek ve veri zarflama analizi
kullanılarak verimlilik skorları CRS ve VRS esaslı bulunmakta, bulunan bu skorların ortalaması alınarak avantaj ve dezavantajları dengelenmektedir. 2017-2021
dönemine ilişkin verimlilik skorları 42-100 arasında değişmektedir, yani şirketler verimlilik açısından oldukça
farklıdırlar. Skorlar hesaplandıktan sonra bu nihai skorlara önümüzdeki birkaç yıllık vadede ulaşılması gerektiği
düşünülerek X parametresi hesaplanmaktadır.
“Diğer giderler” bileşeni aşağıdaki şekilde elde edilmektedir:


Periyodik muayene ve sayaç kalibrasyon gideri,
ısıtma gazı gideri, kokulandırma gideri, sigorta
gideri, KDV ve kurumlar vergisi hariç diğer vergi,
resim ve harçlar, ilgili mevzuat kapsamında tahakkuk eden yıllık lisans ve katılım bedelleri ilişkili
oldukları değişkenler kullanılarak işletme gideri
bileşeni hesaplamalarında dikkate alınmaktadır.



Aynı holding ya da şirketler topluluğu dışından
alınan danışmanlık, tercüme, hukuk ve müşavirlik hizmeti karşılığında tahakkuk eden giderler,
reklam ve tanıtım giderleri, bağış, sponsorluk ve
dernek aidat giderleri, temsil ve ağırlama giderleri
ile münferit ölçüm ekipmanı muayene gideri için
verimlilik parametresi uygulanması ile bulunan
sabit ve değişken işletme gideri bileşenleri toplamının %2,5’i dikkate alınmaktadır.



Dağıtım faaliyetinde kullanılan şebeke haricindeki
varlıklara ilişkin harcama ve giderler için, verimlilik parametresi uygulanması ile bulunan sabit
ve değişken işletme gideri bileşenleri toplamının
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Kurul tarafından sekArazinin engebeliliği, toprak
Bölgesel özellikler sebebiyle 
tör, küme ya da şirket
yapısı,
verimli bir şirketin sistem
bazında belirlenen ora
Mevcut şebekenin yaşı,
kullanım bedelleri yüksek
nına tekabül eden tutar

Şebeke yatırım miktar ve harolabileceği gibi verimsiz
dikkate alınmaktadır.
camaları,
bir şirketin bedelleri daha
Bu unsur ikiye ayrılmış

Bölgesel işgücü maliyetleri,
düşük olabilir.
her bir alt unsur için
ekonometrik/istatistiki

Şirketin iş yapış biçimi, persoyöntemlerle elde edilmiş %10 seviyelerine ulaşanel ve ücret politikası, alım usulleri, vb.
bilen oranlar öngörülmektedir.

Tarifelerden düşülen gelirlerin türleri, mahiyeti,
 Ar-Ge faaliyetleri için ilave %1 eklenmektedir.
tutarı, vb.
İGB hesaplamalarında düşülen diğer gelirler bileşe
Bölgenin işletme giderlerinin fiziksel parametreni (DG) iç tesisat işlem gelirleri, sertifika hizmet gelirleler (abone sayısı, hat uzunluğu, ilçe sayısı, istasri, sayaç açma-kapama gelirleri, yan hizmet gelirleri, ön
yon sayısı, vb.) açısında diğer bölgelere kıyasla
ödemeli sayaç değişim gelirleri, ölçüm ekipmanı muayeverimliliği,
ne gelirleri, kalibrasyon gelirleri, kira gelirleri, hasar gelir
İşletme giderlerine ilişkin analizler, normalizasleri, hot-tap operasyon gelirleri, şartname satış gelirleri,
yonlar,
diğer hizmet gelirleri, usulsüz gaz kullanım gelirleri, si
Hizmet ve malzeme kalitesi,
gorta tazmin gelirleri, bağlantı hattı kontrol gelirleri, tarifeye esas varlıkların dağıtım faaliyeti dışında kullanımın
Genişleme kapsamındaki ilçe sayısı ve bu ilçelerin
dan elde edilen gelirler, reklam gelirleri, dağıtım faaliyeti
özellikleri (bölgeye yakınlık, vb.),
kapsamındaki eğitim hizmet gelirleridir. Diğer bazı gelir
Bölgenin sıcaklığı, sıcaklığın tüketime ve aboneler ise tarife hesaplamalarında düşülmemekte şirketleleşmeye etkisi,
rin uhdesine bırakılmaktadır. Bu gelirler iştirak ve bağlı

Alternatif yakıtların etkisi,
ortaklıklardan sağlanan temettü gelirleri, faiz gelirleri,

8 yıllık tarife döneminin bittiği yıl ve hemen sonkonusu kalmayan karşılık gelirleri, menkul kıymet satış
rasında tarife yapılıp yapılmadığı, gelir farkı dügelirleri, gecikme zammı gelirleri, kambiyo gelirleri, teşvik gelirleri, ilk madde malzeme satış geliri, sayım fazlazeltmesi söz konusu olup olmadığı,
sı gelirleri, kaçak gaz kullanımından elde edilen gelirler,

Geçmiş yıllara ilişkin eksik yatırım vb. kaynaklı
tazminat ve ceza gelirleri, dava ve icra gelirleri ile kurum
düzeltme olup olmadığı,
tarafından uygun görülen diğer gelirlerdir. Dağıtım şir
Şirketin tarifeli dönemde mi ihaleye esas 8 yıllık
ketlerinin müşterilere uygulayabileceği bedeller ve elde
dönemde mi olduğu,
edeceği gelirler bu gelirlerin yanında ilgili mevzuatta sa
Tüketicinin tüketim kademesi,
yılan diğer gelirleri içermektedir.

Tüketicinin dağıtım şirketinden veya diğer tedaİSG bileşeni şirketlerin işletme giderlerinin fırsat
rikçilerden enerji alması.
maliyeti olarak hesaplanmakta ve İGB’de yer almaktaBölgesel özellikler sebebiyle verimli bir şirketin sisdır. Şöyle ki faaliyete 1/1/2017’de başlayan kurgusal bir
tem
kullanım bedelleri yüksek olabileceği gibi verimsiz
şirket öncelikle işletme giderlerini karşılayarak dağıtım
bir şirketin bedelleri daha düşük olabilir. Aynı şekilde,
hizmeti verecek, ayın sonunda sayaçları okuyacak, 10 iş
hizmet kalitesi daha yüksek olan bir şirketin tarifesi
günü içerisinde de tüketicinin ödeme yapmasını bekledaha düşük olabileceği gibi tersi de mümkündür. Tam bir
yecektir. Giderler ile gelirler arasında yaklaşık 1 aylık bir
mukayese yapılabilmesi ancak şirketlerin eş baza getirifaz farkı söz konusudur ve bu farkı finanse etmenin malebilmesi ile mümkündür ki bu da ancak uzmanlar taraliyetinin OPEX*Yıllık Fırsat Maliyeti*1/12 olduğu kabul
fından yapılabilir. Ancak şebekesi çok yeni ya da çok eski
edilmektedir.
olmayan, yoğun tüketimli bir bölgede yaşayan büyük
Sonuç olarak aşağıda yer verilen pek çok etken setüketimli bir tüketicinin kısa vadede her zaman doğru
bebiyle, yani yukarıda kısaca açıklanan tarife metodoloolmasa dahi uzun vadede bu özelliklere sahip olamayan
jisi, bu metodolojinin şirketlere etkilerinin farklı sonuçlar
bir tüketiciye nazaran daha ucuza doğal gaz tüketmesi
doğurması ve bölgesel bazı farklılıklar neticesinde doğal
olasılığı çok yüksektir.
gaz tarifeleri bölgeden bölgeye ve tüketiciden değişebilmektedir:
Sonuç olarak, doğal gaz dağıtım şirketlerinin doğrudan ve sadece SKB’ler üzerinden kıyaslanması doğru

Aboneleşme/penetrasyon oranı,
bir yaklaşım olmayıp, yukarıda sıralanan tüm unsurların

Bölgenin yoğunluğu, şehirleşme/kırsal yoğunluk,
birlikte ele alınması ve mukayesenin bu bakış açısıyla
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bölgenin coğrafi genişliği,
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Mustafa DÜZGÜN
EPDK / Enerji Uzmanı

Akaryakıt Fiyatları Nereye
Koşuyor?

Ö

zellikle son günlerde yaşanan fiyat
artışlarından sonra akaryakıt fiyatları
gündemin ilk sırasına yerleşmiş görünüyor.
Bu nedenle, makalemizde akaryakıt fiyatlarında son
dönemde yaşanan artışların altında yatan sebepleri
inceleyeceğiz.
Yurt içi akaryakıt bayi satış fiyatı oluşumunda üç
temel bileşen bulunmaktadır. Bunlar; “Rafineri Satış
Fiyatı/İthalat Fiyatı”, “Dağıtıcı/Bayi Maliyeti ve Kar
Marjı” ile “sabit tutarlı ÖTV ve ÖTV dahil olmak üzere yukarıdaki toplam tutar üzerinden hesaplanan
KDV’dir”.
Şimdi yukarıda anılan üç temel bileşenin etki ettiği
yurt içi akaryakıt fiyatlarının 2017 yılı içerisinde nasıl
seyrettiği ile analize başlayalım. 2017 yılı içerisinde
kurşunsuz benzin 95 oktan ve motorin vergili fiyatlarının seyri Şekil 1’de yer almaktadır. Şekil 1 en yüksek
işlem hacmine sahip ilk sekiz dağıtıcı şirketin İstanbul
Avrupa yakası fiyatlarının ortalaması alınarak hazırlanmıştır.
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Şekil 1:
2017 Yılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Motorin Vergili
Fiyatlarının Seyri (TL/lt)
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Şekil 1 incelendiğinde, fiyatların Haziran ayına kadar
genel olarak yatay ve aşağı yönlü bir seyir izlediği, ancak
Temmuz ayında dip yaptıktan sonra yükseliş trendine
girdiği ve sürekli olarak arttığı görülmektedir. Şöyle ki,
1 Ocak 2017 tarihinde kurşunsuz benzin 95 oktanın
litre fiyatı 5,17 TL iken motorinin litre fiyatı ise 4,56 TL
seviyesindeydi. Akabinde, kurşunsuz benzin 95 oktanın
litresi 17 Haziran 2017 tarihinde 4,94 TL, motorinin litresi ise 10 Haziran 2017 tarihinde 4,32 TL ile 2017 yılı
içerisindeki minimum seviyelerine inmiştir. Görülen bu
dip seviyelerinden sonra yaşanan yükseliş dalgasıyla
beraber 15 Kasım 2017 tarihi itibarıyla kurşunsuz benzin 95 oktanın litresi 5,61 TL, motorinin litresi ise 5,03
TL seviyesine kadar çıkmıştır.

Şekil 2’de görüldüğü üzere, Türkiye’de olduğu gibi
AB üyesi dört ülkede de 2017 yılının ilk yarısında fiyatlar dalgalı bir seyirle beraber bir miktar aşağı yönlü
hareket ederken, 2017 yılının ikinci yarısından itibaren
yükseliş trendi başlamış ve sürekli yukarı yönlü bir hareket yaşanmıştır.
Ayrıca 2017 yılı ilk haftası ile 13 Kasım 2017 tarihi
itibarıyla gelen son veri dahil edilerek yapılan kıyaslamada, ilk hafta ile son hafta arasındaki vergisiz fiyat
farkının Türkiye’de 37 kuruş, AB 4 ortalamasında ise 36
kuruş olarak gerçekleştiği görülmüştür.
Şimdi gelelim yaşanan bu fiyat artışlarının sebebine.
Yukarıda yurt içinde akaryakıt bayi satış fiyatı oluşumunda üç temel bileşen bulunduğuna değinmiştik.
2017 yılı içerisinde bu bileşenlerden şirketlerin marjları

Şekil 2:
2017 Yılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Türkiye-AB 4 Ülke Ort. Fiyat Seyri (TL/lt)

Peki yurt içi vergili fiyatlarda yaşanan fiyat artışı
acaba sadece Türkiye’de mi yaşandı yoksa Avrupa ülkelerinde de benzer bir artış görüldü mü? Bu soruya
cevap bulmak için fiyat ve marj kıyaslaması yaptığımız
dört Avrupa Birliği (AB) ülkesinin (Fransa, Almanya,
İtalya, Birleşik Krallık*) ortalama vergisiz kurşunsuz
benzin 95 oktan fiyatları ile Türkiye’de satılan vergisiz
kurşunsuz benzin 95 oktan fiyatlarını kıyaslamakta
fayda görülmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde
Türkiye ve AB üyesi dört ülkenin ortalama kurşunsuz
benzin 95 oktan vergisiz fiyat kıyaslaması Şekil 2’de
yapılmaktadır.

ve vergi tutarı önemli bir değişiklik göstermemiştir.
Ancak bir diğer bileşen olan “rafineri satış fiyatı/ithalat fiyatı” özellikle 2017 yılının ikinci yarısından itibaren
önemli oranda artış göstermiştir.
Bilindiği gibi, rafineri satış fiyatı/ithalat fiyatını etkileyen iki değişken bulunmaktadır. Bunlar; Akdeniz piyasasında $/Ton cinsinden oluşan ürün fiyatı ve yurt içi
dolar kurudur. Bu nedenle yurt içi fiyatlarda yaşanan artışı daha iyi anlayabilmek için bahsi geçen iki değişkenin
2017 yılındaki hareketine göz atmak yeterli olacaktır.
Analizde sadece kurşunsuz benzin 95 oktan ile doların
hareketi incelenecektir. Zira benzer bir grafik motorin
için de çizilebilir.

* Alınan Brexit kararına rağmen, Birleşik Krallık verileri Avrupa Komisyonu web sayfasında yayınlanmaya devam etmektedir.
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Şekil 3:
2017 Yılı Akdeniz Piyasasında Oluşan Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Fiyatı ($/Ton) ve Dolar/TL Fiyat Seyri

Şekil 3 incelendiğinde, Akdeniz piyasasındaki
kurşunsuz benzin 95 oktanın fiyatı ilk altı ay dalgalı bir
seyir izlemiş, 15 Haziran 2017 tarihinde 477 $ ile dip
yapmış, akabinde 615 $ seviyelerine kadar yükseldikten
sonra ufak bir düzeltme yaparak yeniden artışa geçerek
Kasım 2017 itibarıyla 627 $’a kadar yükselmiştir.
Öte yandan, Dolar/TL kuru ise, 30 Ocak 2017 tarihinde 3,8848’i görmüş, sonrasında zikzaklar çizerek 12
Eylül 2017 tarihinde 3,39 değerini görerek dip yapmış,
akabinde hızlı bir çıkış dalgasıyla beraber Kasım 2017
itibarıyla 3,90 değerinin üzerinde seyretmektedir.
Sonuç olarak, özellikle 2017 yılı Eylül-Kasım döneminde her iki değişkenin de yükselmesi yurt içi akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasında önemli rol oynamıştır.
Makalede şu ana kadar, geçmiş fiyat hareketlerini
analiz ederek fiyat artışlarının altında yatan sebepleri
ortaya koymaya çalıştık. Makalemizin kalan bölümünde ise herkesin aklındaki soruya, yani fiyatların bundan
sonraki günlerde daha da yükselip yükselmeyeceğine

cevap bulmaya çalışacağız. Bu soruya cevap verebilmek için vergi tutarının ve şirket marjlarının önemli bir
değişiklik göstermeyeceği varsayımıyla, sadece rafineri
satış fiyatı/ithalat fiyatının nasıl hareket edeceğini öngörmeye çalışacağız. Bu nedenle de yurt içi dolar kuru
ile Akdeniz piyasasındaki kurşunsuz benzin 95 oktan
fiyatının nasıl hareket edeceğini tahmin etmeye çalışacağız. Kurşunsuz benzin 95 oktan fiyatı yerine Brent tipi
ham petrolü kullanmak genel bir sonuç elde ederek bu
sonucu motorin fiyatları için de kullanmamız açısından
işimizi kolaylaştıracaktır. Bu tahmini yapmak için teknik
analiz yöntemlerinden faydalanacağız. Ancak, unutulmamalıdır ki, teknik analizde yalnızca koşullara göre ve
belirli fiyat seviyelerinin kalıcı olarak geçilmesi/korunması
durumunda bu analizler işlerliklerini sürdürecek, belirli fiyat
seviyeleri korunarak formasyonların teyidi konusunda başarısız olunursa bu analizlerin yeni oluşan fiyat seviyelerine göre tekrar yapılmaları gerekebilecektir.
Öncelikle Brent petrolü analiz edelim.

Şekil 4:
Brent Petrol Fiyat Seyri ($/Varil)
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2003-2017 dönemini kapsayan aylık grafik incelendiğinde, Brent petrolün fiyatının 2008 ve 2014’te
önemli oranda dalgalandığı görülmektedir. 2014 yılı
Haziran ayında 115 $ iken başlayan düşüş trendi 2016
Ocak ayına kadar sürmüş, 2016 Ocak ayında 27 $’ı görerek dip yaptıktan sonra yükseliş trendi başlamıştır.
Şu anda da yükseliş kanalı içinde hareketine devam
etmektedir. Bu noktada iki husus dikkat çekmektedir: Birincisi, Brent petrolün 2014 yılında başlayan
dramatik düşüş sonrası ilk defa 2003’ten gelen uzun
vadeli (mor ile çizilen) trendin üstüne çıkmasıdır. İkinci husus ise, yaşanan düşüş sonrası dipte oluşan fincan-kulp formasyonu oluşumunun gerçekleşmesidir.
Fincan-kulp formasyonunun boyun çizgisi olan 58 $’ın

da başlayan yükseliş trendinin hala devam ettiği ve
kanalın üst noktasına kadar ulaştığı görülmektedir.
2017 Ocak ayında 3,94 ile zirveyi gören dolar kuru,
2017 Eylül ayına kadar alçalan takoz içerisinde hareket
etmiş, Eylül ayının son haftasında takozu yukarı kırarak hızlı bir yükselişe başlamıştır. Bu kapsamda, iki ay
gibi kısa bir sürede 3,39’dan 3,98’e kadar yükselmiştir. Şu an, dolar kuru için kritik günlerden geçilmektedir. Zira hem 3,94 zirvesi geçilmiş, hem de uzun vadeli
yükselen kanalın tepesine gelinmiştir. Dolayısıyla bu
noktada 3,94 üzeri hareketler devam ederse ve yeni
bir yükselen kanal oluşursa, dolar kuru için orta vadede yeni hedef 4,50 TL seviyesi olacaktır. Zira 3,94-3,39

Şekil 5:
Dolar/TL Fiyat Seyri

kırılmasıyla beraber formasyon işlerlik kazanmış görünmektedir. Bu formasyon gerçekleşirse dip-boyun
bölgesi kadar yukarı gitme hedefi bulunmaktadır (58
$ - 27 $ = 31 $). Bu kapsamda, orta vadede Brent petrolde 89 $ hedeflenebilir. Özellikle OPEC toplantısında
arz kesintisine yönelik anlaşıldığına dair açıklamalar
yapılması durumunda artış görülme ihtimali artacaktır.
Öte yandan, Brent petrol tekrar 58 $’ın altına inerse
formasyonun bozulacağı unutulmamalıdır. Orta ve
uzun vadede Brent petrolde 50 $’ın altı pek mümkün
görünmemektedir.
Şimdi de Dolar/TL analizine geçelim.
2014-2017 dönemini kapsayan haftalık Dolar/
TL grafiği incelendiğinde ise, 2014 yılı Temmuz ayın-

düşüşünün dönüşünde çanak formasyonu oluşmuş
olup, 3,94‘ün yukarı kırılmasıyla birlikte bu formasyon
işlerlik kazanacaktır. Dolar kurunda düşüş yaşanması
durumunda ise orta vadede 3,50 seviyesinin altı
mümkün görünmemektedir.
Yapılan koşulsal teknik analizler neticesinde, hem
Brent petrolde hem de dolar kurunda kısa vadede belli oranlarda düşüşler yaşansa bile trendin orta vadede
her iki değişken için de yukarı yönlü olduğunu söylemenin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Bu
durumda da, yurt içi akaryakıt fiyatlarının da zaman
zaman düşüşler yaşansa da orta vadede yukarı yönlü
hareket edeceğini düşünüyorum.
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KİMDİR?
1 Ocak 1967 yılında Ankara’da
doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini
Ankara’da tamamladı. 1990
yılında Selçuk Üniversitesi
Makine Mühendisliğini bitirdi.
Bir süre özel sektörde üretim
ve kalite kontrol mühendisi
olarak çalışan Abdullah İnce;
1997 yılında kamuya geçerek
sırasıyla TEAŞ, TETAŞ ve
EPDK’da görev yaptı. İnce,
2015 yılından beri EPDK Petrol
Piyasası Dairesi Başkanlığı
görevini sürdürmektedir.

ABDULLAH İNCE
EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı

Geçtiğimiz hafta EPDK tarafından yapılan bir açık-

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki
akaryakıt kalitesinin Avrupa Birliği
üyesi ülkelerle kıyaslandığında zirvede
olduğu yönünde EPDK kaynaklı bir
haber gazetelerde yer aldı. Uzun
yıllar kaçak akaryakıt ve 10 numara
yağ sorunu ile mücadele eden
Türkiye için bu gerçekten önemli bir
başarı anlamına geliyor. Peki ürün
kalitesinde sağlanan bu başarının
sırrı ne? Akaryakıt piyasamız nereden
nereye geldi? EPDK, sektörün
gelişimi için hangi adımları atmayı
düşünüyor? Bu sayımızda Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol
Piyasası Dairesi Başkanı Sayın
Abdullah İnce’nin konuğu olduk.

lamada Türkiye’de kullanılan akaryakıtın Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında en kaliteli akaryakıt olduğu
ifade edildi. Bu sonuç nasıl ortaya çıktı? Bu başarının
sırrı nedir?
Öncellikle bu başarıda pay sahibi olan tüm kamu
kurumlarına ve özel sektör temsilcilerine teşekkür
etmemiz gerekiyor. Bu başarı hikayesinin ardında
uzun soluklu ve çok boyutlu bir çalışma ve emek var.
Çalışmalarımız
işbirliği

kapsamında

protokolü

imzalandı

çeşitli
ve

üniversitelerle
bu

kapsamda

kaynak aktarımı sağlanarak laboratuvarlar açıldı. Bu
laboratuvarlar önemli bir aşamaydı.
Yine, uzun yıllardır EPDK ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) arasında imzalanan işbirliği protokolü
çerçevesinde koordineli bir şekilde gerçekleştirilen saha
denetimleri neticesinde bayilerden alınan numuneler
akredite laboratuvarlarda analiz ettiriliyor ve standartlara aykırılık tespitinde gerekli idari işlemler uygulanıyor. Tüm bu uygulamalar akaryakıt piyasasında belirli
bir disiplinin yerleşmesine önayak oldu.
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Ayrıca, Avrupa Birliği direk-

Büyüklüğü

tifleri ve standartları çerçevesinde Avrupa Birliği ülkeleri tarafından son kullanıcıya ulaşan
benzin ve motorininin kalitesinin
yapılan saha denetimleri vasıta-

yaklaşık

130 milyar TL değerinde
Ulusal marker, TÜBİTAK tarafından
üretilen ve yasal yollarla ülkeye giren
akaryakıta eklenen ve sadece özel
cihazlarla tespit edilen bir maddedir.

olan akaryakıt sektöründe bugün 12 bin 600’ün
üzerinde bayi ve 100’ü
aşkın dağıtıcı firma faa-

sıyla izlendiği sistem ülkemizde

liyet gösteriyor. 2016 yılı

de “Akaryakıt Kalitesini İzleme

itibariyle yurtiçi akarya-

Sistemi” (AKİS) adı altında Kurumumuz tarafından aynı

kıt tüketimimiz 27 milyon ton civarında gerçekleşti. Bir

metodoloji ile hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, örneğin

önceki yıla göre akaryakıt tüketiminde % 13 gibi ciddi bir

2015 ve 2016 yıllarında ülkemizde piyasaya arz edilen
akaryakıtın %99’unun standartlara uygun olduğu tespit
edildi, bu değer Almanya, Fransa gibi birçok Avrupa Birliği ülkesinden yüksek. Bu gerçekten önemli bir başarı.
Son olarak belirtmek isterim ki EPDK tarafından
yıllar içerisinde gerçekleştirilen düzenlemeler ile Türkiye’de piyasaya arz edilen benzin ve motorinin Avrupa Birliği’nin EN 228 ve EN 590 standardında olması
zorunlu kılındı. Bir başka ifade ile bugün ülkemizde
tüketilen akaryakıtın içeriği Avrupa Birliği ülkelerinde
tüketilen akaryakıtın içeriği ile bire bir aynı konuma
getirildi. Başkanımızın da sık sık vurguladığı gibi bugün

artış yaşandı. Akaryakıt sektörünün istihdam boyutunu
da göz ardı etmememiz gerekiyor. Yaklaşık 250 bin kişi
akaryakıt sektöründe çalışıyor.
Ülkemiz,

konumu

açısından,

enerji

alanında

hammadde ve pazar bölgeleri arasında önemli bir
konuma sahip. Akaryakıt sektörü özelinde ham petrolün
akaryakıta dönüştürülmesi ve dünya pazarlarına
sunulması aşamasında ülkemizin önemli bir yatırım
potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hali
hazırda ülkemizde 28,1 milyon ton ham petrol işleme
kapasitesine sahip 4 adet rafineri faaliyet gösteriyor.
Kurumumuzdan lisans almış ve inşaat aşamasında

Şırnak’taki, Hakkari’deki, Artvin’deki akaryakıt kalite

olan 2 adet daha rafineri projesi daha var. Söz konusu

olarak Londra’dakinden ya da Paris’tekinden daha iyi

projelerin hayata geçmesi neticesinde 50 milyon tonun

düzeyde.

üzerinde bir ham petrol işleme kapasitesi ile ülkemiz

Biliyorsunuz bazı akaryakıt istasyonlarında ürün
fiyatları arasında bariz farklılıklar oluyor. Akaryakıt kalitemiz bu kadar yüksekse dilediğimiz bayiden
akaryakıt ürünü satın alabiliriz öyle değil mi?
Kurumumuz teknik düzenlemelere uygun akaryakıtın tüketiciye sağlanması için birçok düzenleme yaptı ve
sürekli olarak denetimlerle bu düzenlemelere uygunluğun kontrolünü sağlıyoruz. Ayrıca Petrol piyasası serbest bir piyasa olup fiyatlar rekabet ortamı içerisinde
oluşmakta. Dağıtıcıların ve bayilerin kendi kar marjlarında oynamalar yaparak rekabet etmeleri söz konusu
olabiliyor. Bu sebeple tüketicilerimizin içleri rahat bir
şekilde akaryakıt fiyatının en uygun olduğu istasyondan
akaryakıt almasında hiçbir sakınca yok.

bölgemizin önemli petrol işleme üslerinden biri haline
gelecek inşaallah. Bu iki projeden bir tanesi İzmir’de
devam Star Rafinerisi ki bu proje ile yaklaşık 5,5 milyar
dolarlık bir yatırım sonrasında 10 milyon tonluk ham
petrol işleme kapasiteli tesisin 2018 yılı sonlarında
faaliyete başlamasını öngörüyoruz.
Ülkemizde akaryakıt sektörü hızla büyüyen bir
sektör… Özellikle rafinaj ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin
yatırımlar sürüyor. Bu faaliyetlere ilişkin olarak yabancı yatırımcının da yoğun bir ilgisi söz konusu. 2016 yılı
verileri itibariyle akaryakıtın dağıtımına ilişkin olarak
faaliyet gösteren en büyük 10 şirketten 4’ünü yabancı
şirketler oluşturuyor. Dağıtım faaliyetinde yabancı şirketlerin pazar payı da % 48 seviyelerinde. Vitol, Shell,
BP, Lukoil, Socar gibi birçok önemli uluslararası enerji

Akaryakıt sektörümüzün bir fotoğrafını çekmeni-

şirketi ülkemizde faaliyet gösteriyor. Yakın zaman için-

zi istesek bize neler söylersiniz? Nasıl bir piyasamız

de de devletimize ait akaryakıt dağıtım şirketinin özel-

var? Yerli ve yabancı yatırımcının piyasaya ilgisi hangi

leştirilmesi gerçekleştirildi ve 490 milyon TL gelir elde

düzeyde?

edildi. Bu rakam da Türkiye’de akaryakıt sektörüne gü-
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Dağıtım faaliyetinde yabancı şirketlerin
pazar payı da % 48 seviyelerinde. Vitol,
Shell, BP, Lukoil, Socar gibi birçok önemli
uluslararası enerji şirketi ülkemizde
faaliyet gösteriyor.
Ülkemizde 2015 yılında AKİS kapsamında alınan
976 adet motorin ve 339 adet kurşunsuz benzin 95
oktan numunelerinin tamamı ulusal marker referans cihaz ölçümü sonucu geçerli çıktı. 2016 yılında
AKİS kapsamında alınan 383 motorin numunesinden
sadece 2’sinin ulusal marker ölçümleri geçersiz çıktı,
alınan 321 kurşunsuz benzin 95 oktan numunesinin
ise tamamının ulusal marker ölçümleri geçerli çıktı.
Ayrıca, kaçak ve kayıt dışılığın önlenmesi için, bayi
otomasyon sistemi ile istasyonlarda bulunan tanklara
giren-çıkan ürünün takibinin de hassasiyetle yapıldıveni göstermesi açısından bence çok büyük bir anlam
ifade ediyor.
Akaryakıt sektörü denildiğinde eskiden ilk akla
gelen kaçak akaryakıt sorunuydu. EPDK Başkanı

ğını vurgulamak isterim.
Vatandaşlarımız akaryakıt sektörüne yönelik en
çok hangi konularda size şikayetlerini iletiyor? Bu sorunların çözümüne yönelik neler yapıyorsunuz?

Sayın Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamalarda sık sık

Kurumumuza iletilen şikayetler, akaryakıt istasyo-

artık kaçak konusunun akaryakıt sektörünün günde-

nunda araca yanlış akaryakıt(örneğin motorin yerine

minden çıktığını ifade ediyor… Siz bu konuda neler

benzin) ikmal edilmesi, ikmal edilen akaryakıtın araca

söylemek istersiniz?
Kaçak ve kayıt dışılıkla mücadele etmek amacıyla,
Kurum olarak önemli düzenlemelere imza attık. Ulusal

zarar verdiği iddiası, bayilerin, gece yapılacak zammı
beklemeleri sebebiyle kullanıcının akaryakıt talebini
karşılamaması şeklinde örneklendirilebilir. Bu gibi durumlarda ilgili bayilik lisansı sahibinin ve çoğu zaman

marker, elektronik bayi denetim sistemi, Akaryakıt Ka-

dağıtıcının da sorumluluğu söz konusu olabiliyor. Be-

litesi İzleme Sistemi(AKİS) gibi. Ayrıca denetimlerle de

lirtmek isterim ki mevzuat gereği teknik düzenlemelere

kaçak veya kayıt dışılıkla mücadele hız kesmeden sü-

uygun olmayan akaryakıtın ikmali sebebiyle veya yanlış

rüyor.

akaryakıtın ikmal edilmesi sebebiyle oluşan zararların

Ulusal marker, TÜBİTAK tarafından üretilen ve yasal
yollarla ülkeye giren akaryakıta eklenen ve sadece özel
cihazlarla tespit edilen bir maddedir. Marker eklenmiş
bir akaryakıta herhangi bir markersiz akaryakıt veya
başka bir madde eklendiğinde denetimler esnasında
bu durum tespit edilebilmekte ve bu akaryakıtı bulun-

lisans sahipleri tarafından karşılanması zorunluluğu
söz konusu.
Eğer bir tüketici, aracının arızalanmasının akaryakıt
kaynaklı olduğunu düşünüyor ise, öncelikle akaryakıtı
aldığı bayiye ve bunun dağıtıcı şirketine başvurmalı. Bu
başvurunun yazılı yapılmasını öneriyoruz. Eğer tüketici,
30 gün içinde cevap alamazsa veya verilen cevabı

duranlar hakkında kaçak akaryakıtla ile ilgili hükümler

tatmin edici bulmazsa, EPDK’ya başvurabilir. Somut

uygulanmakta ve tesis mühürlenmektedir.

bilgi-belge ile tarafımıza başvurulması durumunda,
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gerekli incelemelerin yapılması için süreç başlatılabilir.

söz konusu olmadığı gibi en optimum noktada tutul-

Kuruma başvuruda, tüm bilgi ve belgelerin (satış fişi,

maktadır.

servis raporu gibi) sunulması gerekiyor. Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuat gereği de söz konusu zararların karşılanması şart. Lisans sahibinin zararı tazmin
etmemesi durumunda, zararın tazminini talep eden
kullanıcıların, zararın boyutuna göre tüketici hakem
heyeti veya tüketici mahkemelerine başvurması gerekir. Zararın miktarı konusunda da bazen anlaşmazlıklar
yaşanabiliyor. Bu hususta karar vermeye de adli makamlar yetkili, tüm tamir ve bakım masraflarının, aracın
serviste olduğu süre zarfında kullanılan aracın tutarının
istasyon tarafından tazmin edilmesi yönünde mahkeme kararları var.
hala kamuoyunda yanlış algılar, ne yazık ki bazı medya organlarının da yanlış algıyı destekleyen haberleri
olabiliyor. Hemen her dolar düşüşünde “neden akaryakıt fiyatları da düşmüyor? EPDK neden akaryakıt fiyatlarını aşağı çekmiyor?” gibi yorumları görüyoruz…
Bize akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiğini kısaca
anlatabilir misiniz?

biyodizel ile ilgili biraz bilgi verir misiniz, avantajları nelerdir? Ayrıca bu ürüne yönelik hangi çalışmalar
yapıldı, yapılıyor?
Biyodizel, kanola, ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal
yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile
(metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızart-

piyasasında

fiyatların

oluşumunda

European Market Scan’da fiyatlar günlük olarak
iken,

desi olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizde standart dışı yapılan biyodizel üretiminin
neden olduğu sıkıntıları giderebilmek ve sektörü kayıt
altına alabilmek amacıyla, Kurumumuz tarafından
2006 yılı itibariyle, biyodizel üreticilerine işleme lisansı
alma zorunluluğu getirildi
Ayrıca 2010 yılında yayımlanan tebliğ ile motorin

serbest piyasa esastır. Ülkemizin takip ettiği Platts
yayımlanmakta

önemli bir alternatif olduğunu biliyoruz. Öncelikle

ma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammad-

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi konusunda

Akaryakıt

Biyodizelin çevre duyarlığı ve arz çeşitliliği için

ülkemizde

fiyatlar

günlük

değiştirilmemekte, değişimler belli zaman aralıklarında
gerçekleştirilmektedir.
Ülkemizde satılan akaryakıt fiyatlarının üç temel
bileşeni var. Bu bileşenlerden ilkini ürün fiyatı oluşturur. Ürün fiyatı ise dolar kuru ve ham petrol fiyatlarına

türleri için TSE tarafından hazırlanan ilgili standarda
uygun olma zorunluluğu getirildi. Bu standarda göre biyodizelin motorinle isteğe bağlı olarak en fazla hacmen
%7 oranına kadar harmanlanabileceği düzenlenmiştir.
Ayrıca, 08.12.2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile
Türkiye’de üretilen
tarım ürünlerinden
elde

göre şekillenir. Akaryakıt fiyatının bir başka bileşeni ise
hem ÖTV ve hem de KDV’den oluşan vergi ağı. Bu iki
faktör üzerinde Kurumumuzun herhangi bir kontrolü
bulunmuyor. Akaryakıt fiyatını belirleyen ve Kurumumuz kontrolünde olan bileşen dağıtıcı ve bayilerin kar
marjları. Bu marjın içinde hem bu lisans sahiplerinin işletme maliyetleri hem de karları yer alır. Bu tutar Kurumumuz tarafından çok sıkı bir şekilde takip edilir. Ayrıca
aylık olarak Kurumumuz tarafından yayımlanan fiyatlandırma raporları ile kamuoyu ile paylaşılarak şeffaflık
sağlanır. Söz konusu raporlardan da takip edileceği
üzere şirketlerin marjlarında herhangi bir hareketlilik
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Bununla birlikte, önümüzde, biyoyakıtlar konusunda alınması gereken uzun bir yol var. Şu an dünyada
genel olarak kullanılan biyoyakıtlar birinci nesil olarak
tabir edilen, gıda olarak önem taşıyan şekerli veya yağlı
bitkilerden üretiliyor. Bu sebeple, aşırı ve plansız biyoyakıt kullanımı gıda güvenliği için çeşitli riskler taşır.
Ancak ikinci nesil ve üçüncü nesil biyoyakıtlarla ilgili
çalışmalar sürüyor. Bunların birinci nesil biyoyakıtlardan temel farkı, üretiminde, gıda olarak
kullanılmayan hammaddelerin kullanılmasıdır. Bu konudaki çalışmalar ilerledikçe ve ikinci
ve üçüncü nesil biyoyakıtların üretim maliyeti
düştükçe biyoyakıtların da kullanımı ciddi şekilde artacaktır düşüncesindeyim.
Son olarak geleceğe yönelik çalışmalarınızdan ve hedeflerinizden bahsetmenizi istesek
neler söylersiniz? Siz akaryakıt sektörümüzün
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
edilen otobiyodizelin motorinle %2 oranında harmanlanması ÖTV’den muaf tutulmuştur. Yine, 31/12/2013
tarihli Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile Türkiye’de
toplanan bitkisel atık yağlardan üretilen biyodizel için
de aynı oranda ÖTV muafiyeti getirilmiştir. Söz konusu
teşviklerin de etkisiyle yıllık 70 bin ton mertebesinde
biyodizelin motorinle harmanlanarak kullanıldığını görüyoruz.

Akaryakıt sektöründe gelinen noktada aslında hedeflerimizin birçoğuna ulaştığımızı memnuniyetle ifade
etmek isterim.
Avrupa kalitesinde akaryakıtın kullanıcılara sunulması konusundaki başarımız ve kaçak akaryakıtın önlenmesi konusunda geldiğimiz nokta çok değerli. Ayrıca sektördeki rekabet ortamının üst seviyede olması
da piyasasının sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteren

2017 yılı içinde çıkarılan 2018 yılında yürürlüğe gi-

önemli göstergelerden biri. Bununla birlikte akaryakıt

recek Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hak-

sektöründe de her geçen yıl yenilikler, önemli gelişme-

kında Tebliğ ile dağıtıcı lisansı sahiplerine, temin edilen

ler oluyor. Kurum olarak bu yeniliklerin takibinin yanı

motorine en az %0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden

sıra sektörün daha da büyümesine yönelik adımların

ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin har-

sektörle birlikte atılması konusunda hassasiyetle çalı-

manlama zorunluluğu getirilmiştir.

şıyoruz. Akaryakıt sektörünün kendi dinamikleri içeri-

Biyoyakıtların araçlarda kullanılmasının önemine
gelecek olursak, ilk olarak, bioyakıtların, iklim değişikliği

sinde şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı yapısının sürdürülmesi
en büyük hedefimiz.

ile mücadele anlamında karbondioksit emisyonlarında

Bundan sonrası için de hesap verebilir, şeffaf, tu-

motorin ve benzine göre daha çevreci olduğu biliniyor.

tarlı, etkili ve verimli düzenlemeler ile rekabet ortamını

İkinci olarak, petrolü büyük ölçüde ithal eden bir ülke

daha da iyileştirmek, sektör oyuncularının ve tüketici-

olduğumuz için, arz güvenliği, ülkemiz açısından önem

lerin karşılaşabileceği problemlere çözüm üretmek ve

teşkil etmektedir. Bu noktada, yerli hammaddelerden

daha sağlam bir piyasa yapısı oluşturmak için çalışma-

üretilen biyoyakıtlar, ülkemize fayda sağlıyor.

larımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
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TBENERJÝ
TB Enerji Danışmanlık

TB Enerji Danışmanlık enerji projeleri için
danışmanlık hizmeti sağlar
• Sektörel İzleme ve Değerlendirme
• Yatırım Stratejisi ve Planlama
• Proje Değerlendirme
• Saha Etüdü
• Temel Dizayn
• Fizibilite
• Elektrik ve Doğalgaz Tarife Metodolojisi ve Analizi
• Elektrik ve Doğalgaz Sektörlerinde Stratejik Mevzuat Analizi
• Termik Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri
Turan Güneþ Bulvarý Akçam Plaza
No:100/3 Çankaya-Ankara- Türkiye 06550
T. +9 0312 438 45 00 F. +9 0312 438 46 00
www.tbenerji.com.tr • info@tbenerji.com.tr
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Enerji Piyasasında
İdari İşlemlerin Tesisi,
Kesinleşmesi, Tebliği
ve Dava Yeri - II
Mehmet İBİŞ
EPDK / Başkan Danışmanı

E

nerji piyasasında tesis edilecek işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları açısından mevzuata uygun olmaları (tesis edil-

mesi) ne kadar önemli ise bu işlemlerin usulüne uygun
şekilde tebliğ edilmesinin de bir o kadar öneme sahip
olduğu bilinmektedir. İdari işlemlerin hukuk âleminde
doğması ve işlemlerin zaman kaybına neden olmadan
sonuç doğurması (tesis edilmesi) için tebligatın kimlere
ve nasıl yapılacağı hususu önemli bir konudur.
Enerji piyasasında “İdari İşlemlerin Tesisi, Kesinleşmesi, Tebliği ve Dava Yeri”ne ilişkin kaleme aldığımız
yazımızın ilk kısmında, söz konusu (1) İdari İşlemlerin
Tesisi ve Kesinleşmesi ile yazılı olarak tebliğ edilmesi
hususları ele alınmıştı. Yazımızın bu ikinci ve son bölümünde ise İdari işlemlerin elektronik olarak tebliği ve bu
işlemlerin Dava Yeri konuları ele alınacaktır.
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(2) Enerji Piyasasında İdari İşlemlerin Tebliği:
Elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol
gazları (LPG) piyasalarında tebligatlar yazılı ve elektronik yolla yapılmaktadır.
a) Yazılı tebligat:
Önceki yazımızda bu konuya ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmişti.
b) Elektronik Tebligat:
Elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol
gazları (LPG) piyasalarında tesis edilen idari yaptırım ve
para cezalarına ilişkin tebligatlar, elektronik yolla da yapılabilir. Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli
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şeklinin tümüdür. Elektronik yolla tebligata ilişkin usul
ve esaslar 19/01/2013 tarih ve 28533 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile
düzenlenmiştir. Elektronik tebligatın gönderilebilmesi
için, muhatabın PTT tarafından kendilerine elektronik
tebligat adresi verilen gerçek veya tüzel kişi(ler) olması
gerekir. Bu kişiler elektronik tebligat adresi almak için
PTT’ye başvurur. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat
adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir.

Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe
bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak
istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler
nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini
bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, bildirdiği adresin
elektronik tebligata elverişli olmaması halinde; bunlara, kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu
durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş
olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına
ilişkin şerh düşülür.

Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim
sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi
kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı
çıkaran merciin sistemi ile İdarenin sistemi arasında
yapılacak entegrasyonla sağlanır.

Kurum elektronik tebligat mesajını PTT tarafından
verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla PTT’ye iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan PTT, bu
mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın
elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet
sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik
tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu
mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın
elektronik tebligat adresine iletir.

Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir. Anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat
yapılması zorunludur. Enerji piyasasında faaliyette bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirket lisans sahiplerinin kayıtlı elektronik
posta adresi alma ve Kuruma bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler
elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya
yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.
Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile
tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan tebligat
mesajının tümünün 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik
imza ile imzalanması gerekmektedir. İdarenin veya
diğer hizmet sağlayıcılarının, hizmetlerine ilişkin işlem
verilerini imzalamak için kullandığı elektronik sertifikasının olması gerekmektedir.
Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat
yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Tebligat
Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu
tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.

PTT veya hizmet sağlayıcılar, zaman damgası bilgisini ve mesaj özetini muhataba iletmez, sisteminde
tutar. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik
tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik
tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa
bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dâhil tüm süreçlerin
olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri idarenin sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran mercide derhal bildirir. Olay
kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır ve
erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.
Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata
ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır
tutmakla yükümlüdür.
Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için
diğer bir elektronik posta adresi bildirilmişse, elektronik
tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme mesajı
gönderilir. Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası bildirilmişse, talep halinde ve ücreti muhataba ait
olmak üzere bu telefon numarasına hizmet sağlayıcı
tarafından elektronik tebligat bilgilendirme mesajı gönderilir.
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Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.
Muhatabın bilgilendirilmesine ilişkin olay kayıtları hizmet sağlayıcı tarafından tutulur. Hizmet sağlayıcılar
tarafından kullanılacak işlem sertifikasında hizmet
sağlayıcıya ait bilgiler ve hizmet sağlayıcı adına işlem
yapmaya kimin yetkili olduğu hususuna yer verilir. Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik
imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından
verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir. Hizmet
sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya
yetkili olan kişiye ulaştırmayı garanti eder. Tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması hizmet sağlayıcı
tarafından yapılır. Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak elektronik tebligatlarda, kanun hükümlerine uygun
olarak işlem yapılır.
Ölüm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti
gibi sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış ancak tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik
tebligat adresini bildirmiş olan muhatabın, elektronik
tebligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya
alınması işlemi ilgili kurumlar ile idarenin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik
olarak yapılabilir. Tüzel kişiliğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik
tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan
kalkmış olan tüzel kişi
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muhatabın, elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması mümkündür.
PTT, Tebligat Kanunu’nun elektronik tebligata ilişkin
hükümlerine uygun olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları, kayıtlı elektronik
posta sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştırır. Ancak,
muhatap elektronik tebligat adresini PTT dışında diğer
bir hizmet sağlayıcıdan almış ise tebligatı çıkaran; İdarenin sorumluluğu, kendine ulaşan elektronik tebligat
mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek ilgili hizmet
sağlayıcının sunucusuna ilettiği anda sona erer.
PTT ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat
hizmetine ilişkin olay kayıtlarını mevzuatta belirlenen
süreler içinde saklamakla, ayrıca elektronik tebligatları muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırmak
üzere teslim almak, istendiğinde saklama süresi içinde
erişime hazır halde bulundurmakla yükümlüdür.
PTT ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat
mesajını, tebligatı çıkaran merci tarafından iletilmesi
tarihinden bir gün sonra başlamak üzere iki ay süresince erişime hazır tutar. Muhatap ile hizmet sağlayıcı arasında aksine bir sözleşme yok ise bu sürenin sonunda
elektronik tebligata konu içerik silinir. Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) adresine sahip olan gerçek ve tüzel kişilere
yapılacak tebligatın bu sistem üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu sisteme sahip
gerçek ve tüzel kişilere bu sistem
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yerine fiziki gönderimle tebligatın yapılmaması gerekir.
Ancak belgenin gizlilik dereceli olması veya ekinin fiziksel olarak gönderilmesinin gerekmesi gibi zorunlu ve
istisnai durumlarda fiziki gönderim yapılması mümkün
olabilmektedir.
(3) Enerji Piyasasında Tesis Edilen İdari İşlemlerin
Dava Yeri:
Enerji piyasasında tesis edilen idari işlemlere karşı
idari yargıda dava açılması gerekmektedir.
İdari yaptırım kararı, idari bir işlem olduğu için, idari
işlemlerde bulunması gerekli yetki, şekil, sebep, konu
ve maksat unsurlarını taşımalıdır. Kurumca uygulanan
idari para cezalarına ilişkin Kurul kararlarında ilgilinin
adı ve adresi, para cezasını gerektiren maddi olay ve
hukuki sebep (işlemin gerekçesi), idari para cezasının
türü ve miktarı bulunması gerekmektedir.
Kabahatler Kanunu’nun “Başvuru Yolu” başlıklı 27
nci maddesi 8 inci fıkrası uyarınca; idarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak
idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş
olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka
aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî
yargı merciinde görülür.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Dava
Açma Süresi” başlıklı 27 nci maddesine göre, idari yargıda dava açma süresi, Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış gündür.
İdari yaptırım ve para cezalarında tebligatlar kişilere
teslim edildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış
sayılır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik
tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır. Adresleri belli olmayanlara ilan
yoluyla bildirim yapılan hallerde, ilan yoluyla tebliğ, son
ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.
İlan yoluyla tebliğ yapılmasına karar verilmesi halinde işin gereğine göre daha uzun bir süre tayin edebilir.
Ancak bu süre onbeş günü geçemez. Bu durumda ilan
gününden itibaren onbeş gün sonra tebligat yapılmış
sayılır, 60 günlük dava açma süresi başlamış olur.
İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi,
ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem

veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden
dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.
Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dâhildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil
gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.
Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen
tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.
İdari yargının görevine girdiği halde, adli yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi
halinde, bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen
günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede
dava açılabilir. Görevsiz yargı merciine başvurma tarihi,
idari yargıya başvurma tarihi olarak kabul edilir.
Adli yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle
reddedilen davalarda, görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra otuz günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idari
dava açılması için öngörülen süre henüz dolmamış ise
bu süre içinde idari dava açılabilir.
Adreslere tebligat yapılamaması halinde; gerçek kişiler için MERNİS üzerinden tespit edilen adreslerine,
tüzel kişiler için ise ticaret siciline kayıtlı adreslerine
tebligat yapılmaya çalışılır. Yapılan tüm araştırmalara
rağmen ilgiliye tebligat yapılamadığı hallerde Resmi
Gazete marifetiyle ilanen tebligat yoluna gidilir.
Fiil tarihinde lisans sahibi olan tüzel kişiliğin daha
sonra ortadan kalktığının tespiti halinde şirketin ortaklarına tebligat yapılır. Tüzel kişiliğin ortaklık yapısında
daha sonra değişiklik meydana gelmesi halinde yeni
ortaklara tebligat yapılabilir.
Sadece ölüm halinde gerçek kişiler için uygulanmış
olan idari para cezaları ortadan kalkar.
Ödeme emrinin iptali halinde, Kurum tarafından uygulanmış olan idari para cezaları ortadan kalkmamakta
sadece ilgili vergi dairesinin işlemi iptal edilmiş olmaktadır.
Usulüne uygun yapılan tebliğ ile idari işlem muhatap
açısından uygulanabilir hale gelmiş olur.
Elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol
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gazları (LPG) piyasalarında usulüne uygun tesis edilen
idari yaptırım ve para cezaları usulüne uygun tebliğ edilerek hukuk aleminde doğmuş ve uygulanabilir olacağından bu türden işlemlere karşı idari yargıda ve yetkili
idare mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.
4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre; idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare
mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı
açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasına göre; idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.
Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; idari yaptırım kararlarına
karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul
kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden
sayılır.
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun; 20 nci
maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; akaryakıt istasyonu

kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu kanuna veya bu kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere
aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan akaryakıt ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya
mühürlemeye ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.
9 uncu fıkrasına göre ise; kaçakçılık fiilinin sadece
ulusal marker seviyesi yetersizliği ile ilgili olması durumunda, geçici durdurma kararı akredite laboratuvar
analiz sonucuna göre verilir. Akredite laboratuvar analiz
sonucunun bildirilmesine kadar kaçak akaryakıt satışını
engelleyecek idari tedbirler Kurum tarafından alınır.
10 uncu fıkrasında ise: “Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrol sonucunun geçersiz çıkması
halinde, alınan numune en geç beş iş günü içinde
laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan on
beş gün içinde yapar ve sonucunu en geç üç iş günü içinde
Kuruma bildirir” denilmektedir.
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca ulusal marker saha denetimlerinde öncelikle seyyar
kontrol cihazı ile ulusal marker kontrolü yapılır. Seyyar
kontrol cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkması halinde; akredite laboratuvar sonucuna kadar ulusal marker seviyesi geçersiz çıkan numunenin alındığı tank, pompa gibi yerlerle
sınırlı olmak üzere geçici mühürleme yapılır. Bu tank ve
pompalardan piyasaya ürün arz edilemez.
Akredite laboratuvar sonucuna kadar ulusal marker
seviyesi geçersiz çıkan numunenin alındığı tank, pompa
gibi yerlerle sınırlı olmak üzere Kurum veya Kurum adına hareket eden İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personelinin geçici mühürleme yapabileceği değerlendirilmektedir.
Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda
ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkması halinde; akredite laboratuvar sonucuna kadar ulusal marker seviyesi geçersiz çıkan numunenin alındığı tank, pompa gibi
yerlerle sınırlı olmak üzere geçici mühürleme yapılması
ve sadece geçersiz tank ve pompalardan ürün piyasaya
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arz edilmemesi; ancak, alınan numunede ulusal marker
seviyesinin geçersiz olduğunun akredite laboratuvar
analiz raporu ile tespiti halinde; rafineri hariç her türlü tesis mühürlenerek, lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme
kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulması
gerekmektedir.
Kaçak akaryakıtın; icrası için tesis gerektirmeyen
ihrakiye teslimi lisansı veya istasyonsuz bayilik lisansı
sahiplerinin lisansa tabi faaliyetleri kapsamında tespiti halinde, lisansa tabi faaliyetlerinin tümü, lisansına
ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahiplerinin icrası için tesis gerektirmeyen ihrakiye faaliyetleri
kapsamında tespiti halinde de ihrakiye teslimine ilişkin
faaliyetlerinin tümünün, kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar
geçici olarak durdurularak Kurum internet sitesinde ilan
edilmesi gerekmektedir.
Alınan numunede ulusal marker seviyesinin geçerli
olduğunun akredite laboratuvar analiz raporu ile tespiti
halinde; Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
personeli tarafından mühürler sökülmeden önce, mühürlerin düzgünlüğü ve üzerindeki bilgilerin doğru olup
olmadığı kontrol edilerek, yapılan geçici mühürlemenin
kaldırılması ve lisans sahibinin faaliyete devam etmesinin sağlanması gerekir.
Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda
ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkması halinde; akredite laboratuvar sonucuna kadar ulusal marker seviyesi geçersiz çıkan numunenin alındığı tank, pompa gibi
yerlerle sınırlı olmak üzere yapılan geçici mühürleme işlemine karşı, ulusal marker denetiminin Kurumca veya
Kurumun talebi üzerine İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının merkez veya taşra
teşkilatlarınca yapılması halinde, mühürleme işlemine
karşı açılacak idari davanın bakılacağı yer Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun bulunduğu Ankara İdare
Mahkemeleri yetkili olduğu, ulusal marker denetiminin
İçişleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının taşra teşkilatlarınca kendi sorumluluk bölgelerinde kendi inisiyatifleri
ile denetim yapılıp mühürleme işlemi yapılması halinde,
mühürleme işlemine karşı açılacak idari davanın yerinin

mühürleme işleminin yapıldığı tesisin bulunduğu ilin
bağlı olduğu İdare Mahkemelerinin yetkili bulunduğu
söylenebilir.
Akaryakıt istasyonunu kiralayan şirketin faaliyetine
yönelik tesis edilen mühürleme işlemine karşı kiracının
idari yargıda dava açmasının ayrıca mal sahibinde aynı
işleme kişisel, meşru bir güncel bir menfaat gerekçe
gösterilerek idari yargıda dava açmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’nun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına
göre; idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan
her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 5 inci
maddesine göre; her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava
açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir.
Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak
bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki
sebeplerin aynı olması gerekir.
2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar başlıklı 24
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca,
Danıştay ilk derece mahkemesi olarak, bakanlıklar ile
kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak
düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı
davalarını karara bağlar.
Yine 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24 üncü
maddesine göre, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarındaki düzenleyici mahiyetteki yönetmelik ve
kurul kararları hakkında ilk derece mahkemesi olarak
Danıştay’da dava açılması gerekmektedir.
İki kısım olarak kaleme aldığımız yazımızda yer alan
hususlar kapsamında, enerji piyasasında tesis edilecek
işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları açısından mevzuata uygun tesis edilmesi, işlemlerin
mevzuata uygun olarak ilgililere tebliği, işlemlerin yargısal denetimden başarı ile geçmesi Kuruma ve diğer
kamu kurumlarına olan güveni artıracaktır.
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EPDK’nın Bakış
Açısından Araştırma ve
Geliştirme Faaliyetleri:
Bir Proje olarak Ar-Ge
T. Okan SAYGILI
EPDK / Enerji Uzmanı

L

iteratürde Ar-Ge ve Ar-Ge Gereksinimi
Araştırma ve Geliştirme (Research and Development), kısaca Ar-Ge (R&D) ulusların geliş-

OECD tarafından (OECD Factbook, 2014) Ar-Ge faaliyeti 3 ana aşama ile açıklanmaktadır. Bunlar;

mişliği için en önemli göstergelerden bir tanesidir. 4691
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ulusal
mevzuat içerisinde kendisine yer edinen ve bu kanun
kapsamında “Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve
toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması
ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde
yürütülen yaratıcı çalışmaları, ifade eder.” şeklinde tanım-

1.

Temel Araştırma

2.

Uygulamalı Araştırma

3.

Deneysel Geliştirme

aşamalarıdır. Detaylı olarak açıklamak gerekirse
OECD’ye göre;1
1.

Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel

lan Ar-Ge aynı zamanda ülkelerin teknolojik gelişim in-

uygulaması veya kullanımı bulunmayan, önce-

dikatörlerinden biri olarak göze çarpmaktadır.

likle gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait
1- OECD Factbook 2014 Economic, Environmental and Social Statistics
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bilgiler edinmek için yapılan deneysel ve teorik
çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.
2.

Uygulamalı Araştırma: Belirli bir pratik amaca veya hedefe yönelik olarak yeni bilgi edinme
amacıyla yürütülen özgün çalışma olarak tanımlanmaktadır.

3.

Deneysel Geliştirme: Temel araştırma ve uygulamalı araştırma ile elde edilen bilgi ile yeni malzemeler, ürünler ya da cihazlar üretmeye, yeni
süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye,
hâlihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları ise
geliştirmeye yönelik sistematik çalışma olarak
tanımlanmaktadır.

Resmi olarak belirlenmiş tanımların dışına çıkılacak
olursa, Ar-Ge gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerini korumak için kullandıkları bir araçken, gelişmekte ve gelişmeye çalışmakta olan ülkelerin bu aracı kullanmamaları halinde orta gelir tuzağına2 düşmelerinin mümkün
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte sanayileşmeye
devam etmekte olan ülkelerin bu tuzaktan iktisadi literatürde belirtilen yolları kullanarak çıkış yapmaları
mümkündür.
Dünya Bankası raporlarına göre orta gelir tuzağından çıkmak için ülkelerde üç sürecin gerçekleşmesi
gerekmektedir. Bunlardan ilki, üretim ve istihdamda
çeşitlenmenin azalması ve farklı alanlar yerine belirli
alanlarda uzmanlaşma olmasıdır. İkincisi, endüstriyel
alanlarda kapasite artıran yatırımlar yerine inovasyon
ve Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesidir. Üçüncüsü
ise, işgücünün yeni teknolojilere uyum gösterecek şekilde eğitilmesinin yanı sıra, yeni teknoloji yaratacak
şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Buradan da ArGe’nin iktisadi olarak önemi anlaşılabilmektedir.
EPDK Gözünden Ar-Ge
Enerji

alanında

ülkemizin

dışa

bağımlılığının

azaltılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olsa
da, bu sürecin hızlandırılması, enerji alanında bilimsel
2- Bu kavram, düşük gelirli ülkelerin orta gelirli ülke durumuna geldikten sonra
uzun süre bu durumda kalarak yüksek gelirli ülke seviyesine yükselememeleri
ile ilgilidir. Başka bir deyişle ise kişi başına düşen geliri belli bir düzeye ulaşan
ülkenin bundan daha ileriye gidememesi durumu olarak da ifade edilebilir.
(http://www.mahfiegilmez.com/2012/12/orta-gelir-tuzag-ve-turkiye.html)

ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi,
Türkiye’de henüz kullanım alanı bulamamış uygulamaların ülke uyumluluklarının araştırılması, ülke içerisinde
üretilebilecek ürünlerin üretim araştırmasının yapılması, araştırma ve geliştirmeye yatkın personel yetiştirilmesinin sağlanması ve sonrasında yurtdışına
know-how ihracatının yapılması bu açıdan büyük önem
taşımaktadır.
Yazının odak noktasında bulunan doğal gaz ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren şirketler tarafından
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi gereken işlerin
miktarının çok fazla olması ve yenilik ortaya koyacak
işlere aktarılabilecek işgücü, zaman ve kaynak bulunamaması gibi nedenlerle Ar-Ge’ye ve yenilik üretmeye
gereken önem verilememiştir.
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Bunların dışında, uluslararası literatürün ortaya
koyduğu sonuçlar ile Kurumumuz tarafından yapılan
değerlendirmeler kapsamında Ar-Ge ile yapılan yeniliklerin dağıtım şirketlerine sağlayacağı faydalar arasında kalite artışının ve maliyet düşüşlerinin bulunduğu
anlaşılmıştır. Bu avantajlardan da tüketicilerin büyük
oranda fayda sağlayacağı uzun vadede tarife düşüşünün sağlanacağı ve hizmet kalitesi ile birlikte müşteri
memnuniyetinin artacağı tahmin edilebilir.
Bu kapsamda gerek 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu gerekse 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
çerçevesinde Kurumumuz tarafından verilen dağıtım
lisansları ile faaliyet göstermekte olan doğal gaz ve
elektrik dağıtım şirketlerinin, Kurumumuzca belirlenen
tarifelerinde ülke kalkınmasına fayda sağlanması, teknolojik gelişimin artırılması ve yetişmiş personel sağlanması amaçlarıyla Ar-Ge payı eklenmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda da, EPDK’nın tarifelerini belirlediği
elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerinin
bir miktarının araştırma ve geliştirmeye yönlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu çerçevede, dağıtım şirketlerinin Ar-Ge projelerinin incelemesinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından etkin bir şekilde
yürütülmekte olan Ar-Ge destekleri çerçevesinde yapılması ile Ar-Ge projelerinin faydalı sonuçlar ortaya çıkarabileceği, ayrıca TÜBİTAK’a bağlı enstitüler üzerinden
büyük çaplı projeler de oluşturulabileceği değerlendiril-
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miştir. TÜBİTAK ile birlikte yürütülen çalışmalar ile protokol imzalama aşamasına gelinmiş olsa da, TÜBİTAK
tarafındaki Ar-Ge düşüncesinin tarife ile desteklenen
Ar-Ge projeleri ile uyum sağlayamaması, bütçe yönetimlerindeki farklı yaklaşımlar, dağıtım şirketlerinin
daha pasif durumda kalmak zorunda olmaları gibi problemler nedeniyle bu yöntemden uzaklaşılmıştır. Sonrasında, yine TÜBİTAK’ın Ar-Ge proje inceleme sistemine
benzer bir süreç yürütülebilmesi amacıyla, TÜBİTAK’a
bağlı enstitülerden TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi üzerinden sürecin yönetilmesi değerlendirmeye
alınmış, ancak benzer problemlerin ortaya çıkması
nedeniyle bu yöntem de rafa kaldırılmıştır.
TÜBİTAK ile birlikte yürütülen çalışmalar sırasında
Kurumumuz tarafında oluşan bilgi birikimi, Kurumumuz
yöneticilerinin önerileri ve dağıtım şirketlerinin sistem
içerisinde tutularak etkileşimli bir Ar-Ge proje sistemi
oluşturulması amacı doğrultusunda 28.05.2014 tarih
ve 5036 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
ile Ar-Ge projelerinin Kurumumuza sunulması ve oluşturulacak komisyon marifetiyle projelerin değerlendirmeye alınması öngörülmüştür.
Bu çerçevede de, elektrik ve doğal gaz dağıtım piyasasında verilen hizmetin geliştirilmesi amacı ile yapılabilecek, dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimleri
içerisinde yer alan düzenlemeye tabi Ar-Ge projelerinin
başvurularını incelemek ve uygun olanları onaylamak
amacı ile 16.07.2014 tarihinde Ar-Ge komisyonu oluş-
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turulmuş ve Temmuz 2014 dönemi başlangıç olacak
şekilde Ar-Ge projeleri kabul edilmeye, incelenmeye ve
değerlendirmeye başlanmıştır.
2014 Temmuz döneminde kabul edilen 10 Ar-Ge
projesi ile başlayan EPDK’nın Ar-Ge serüveni kapsamında,
2015 Ocak döneminde

: 12 Ar-Ge projesi

2015 Temmuz döneminde

: 21 Ar-Ge projesi

2016 Ocak döneminde

: 25 Ar-Ge projesi

2016 Temmuz döneminde

: 24 Ar-Ge projesi

2017 Ocak döneminde

: 21 Ar-Ge projesi

2017 Temmuz döneminde

: 24 Ar-Ge projesi

Sayın Mustafa Yılmaz konuşmasında “Ar-Ge alanında
atılan her adım, yapılan her harcama Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olarak görülmelidir” diyerek Ar-Ge’nin
Kurumumuz bakış açısından önemini vurgulamıştır.
Ar-Ge Komisyonu ve Ar-Ge Projelerinin Değerlendirilmesi Süreci
Ar-Ge Komisyonu ve Ar-Ge Kurul Kararı hakkında
genel bilgi vermek gerekirse, yukarıda da özetle belirtildiği üzere, 28.05.2014 tarih ve 5036 sayılı Kurul Kararı
ile Ar-Ge projelerinin Kuruma sunulması ve oluşturulacak komisyon ile projelerin değerlendirilmesi amacıyla
usul ve esaslar belirlenmiştir.

kabul edilmiş ve toplam 135 projenin desteklenmesi sağlanmıştır. Şimdiye kadar kabul edilen projeler ile 110 milyon TL’nin üzerinde yatırımın araştırma
ve geliştirme alanına yönelmesi sağlanmıştır. Bu 135
proje içerisinden 32 projenin tüm süreçleri tamamlanmıştır. Sürece dâhil olan üniversiteler, enstitüler, danışmanlık firmaları ve diğer tüm taraflar ülkemizde enerji
alanında Ar-Ge kültürünün oluşmasına katkı sağlamış
ve doğal gaz ve elektrik dağıtım sektörlerinin teknolojik ilerlemesi yolunda önemli adımlar atmışlardır. Ayrıca yürütülen bazı projelerin dağıtım şirketlerinin ortak
projeleri oldukları da göz önünde bulundurulduğunda
sektör içinde işbirliği ve paylaşım imkânının da arttığı
söylenebilir.

Söz konusu usul ve esaslarda; “Ar-Ge bütçelerinin,
ülkemiz elektrik ve doğal gaz dağıtım sistemi altyapısının
uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve
hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin
düşürülmesi amacıyla kullanılması” esas alınarak “ArGe projeleri yeni bir ürün, sistem veya tasarım geliştirme
odaklı olabileceği gibi dağıtım şebekesine yönelik en iyi
dünya uygulama örnekleri araştırılarak bu uygulamaların
ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlı da” olabileceği belirtilerek Ar-Ge bütçesinin kapsamı ve sunulan
Ar-Ge projelerinin reddedilmesi halinde ortaya çıkan
harcamalara ilişkin esaslar ile Kurum bünyesinde oluşturulan komisyon değerlendirmeleri ve başvuru tarihleri belirlenmiştir.

Yani Kurumumuz tarafından amaçlanan birçok
faydanın ortaya çıktığı, özel sektör, kamu ve üniversite işbirliği ile Ar-Ge kültürünün aşılandığı ve daha da
önemlisi bu aşının tuttuğu değerlendirilmektedir. Sadece 3 yıllık süre zarfında bile tamamlanan projelerin
sektör için olumlu sonuçları olduğu da görülmektedir.
Kurumumuz ve özel sektörün birlikte düzenleyecekleri
bir çalıştay ile tamamlanan projelerin sonuçlarının paylaşılması, daha ilerisi için yeni işbirlikleri kurulması ve
oluşturulan sinerjinin tüm taraflara ve özellikle tabana
yayılması da diğer amaçlar arasında yer almaktadır.
Sonrasında bu çalıştayın gelenekselleştirilmesi de tüm
taraflar açısından olumlu olacaktır. Gerçi bu noktada
belirtilmesi gereken önemli noktalardan biri de Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından organize
edilerek gerçekleştirilen “Enerjide Ar-Ge Çalıştayı”nın da
Ar-Ge kültürünü tanıtma açısından çok fayda sağladığıdır. Zaten Ar-Ge için sektör desteği olmaksızın olumlu
sonuçların alınmasının mümkün olmayacağı da bilinmektedir. Aynı çalıştay kapsamında Kurum Başkanımız

Burada, şirketlere verilen bütçelerin dağıtım altyapılarını uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştıracak, işletmeye yönelik teknoloji geliştirecek, bilgi
üretecek, yenilik getirecek, yerli ürün oranını, verimliliği ve kaliteyi artıracak, ekonomik fayda sağlayacak
şekilde yeni bir ürün, sistem, tasarım geliştiren veya
yurtdışında bulunmasına karşın ülke içerisinde bulunmayan bir uygulamayı ülkeye getiren projelerin kabul
edileceği belirtilmekte ve kabul edilecek projelere sınır
getirilmektedir. Ayrıca, dağıtım şirketlerinin ortak proje
oluşturabilmeleri, Avrupa Birliği (AB), TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından sağlanan fonlar kapsamında
yürütülen projelerin kabul edilmesi, buna karşın yatırım
niteliği taşıyan projelerin kabul edilemeyeceği ile, bütçe
ve süre revizyonu hususları ile fikri ve sınai mülkiyete
konu hususlar ilgili Kurul Kararında belirlenmiştir. Burada da Kurumumuz dışında bir resmi yapıdan kabul alan
projenin, söz konusu Kurum tarafından desteklenmeyen kısmının Kurumumuz tarafından desteklenmesi,
farklı yapılar arasında koordinasyon sağlanabilmesi ve
dağıtım şirketlerinin farklı kaynaklara da başvurmaları
amaçlanmıştır.
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17.06.2015 tarihli ve 5646-2 sayılı Kurul Kararı ile
usul ve esaslar ilk değişikliğine uğramış, yeni bir ürün
geliştirmeye dönük prototip üretme de Ar-Ge projeleri
kapsamına alınmış, başvuru süreleri ve süreçleri ile ilgili yaşanan bazı sorunlara yönelik çözüm üretilmiş ve
yatırım niteliği taşıyan veya işletme faaliyetleri kapsamında yer alan projelerin kabul edilemeyeceği netleştirilmiştir.
Çok yakın dönemde, 27.07.2017 tarihli ve 7209
sayılı Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler kapsamında
ise, reddedilen projelerin finanse edilecek kısmı tekrar belirlenmiş, dağıtım şirketlerinin tekli ve birleşerek
yapabilecekleri başvuru süreçleri tekrar düzenlenmiş,
AB, TÜBİTAK gibi kurumlardan kabul alan projelerden
Kurum tarafından kabul edilebilecek olanlar tekrar düzenlenmiş, bütçe ve süre revizyonlarına sınır getirilmiş,
gelişim ve sonuç raporları düzenlenmesi hükmü
eklenmiş ve uygulama kolaylığı sağlayacak bazı küçük
değişiklikler usul ve esaslara eklenmiştir.
Ar-Ge komisyonu ise, usul ve esaslar yayımlandıktan sonra ilk kez 16.07.2014 tarihinde Tarifeler Dairesi,
Elektrik Piyasası Dairesi, Doğal Gaz Piyasası Dairesi ve
Denetim Dairesi Başkanlıklarında görev alan toplam 5
asil üye ile oluşturulmuştur. Sonrasında günümüzde
yine aynı daire başkanlıklarında görev almakta olan 9
asil üye ile faaliyetlerine devam etmektedir. Üye sayısının artması bile başlı başına Ar-Ge sürecinin geldiği
noktayı ortaya koymakta ve Kurumumuzun sürece verdiği önemi göstermektedir.
Komisyonun projeleri değerlendirmesi ile ilgili olarak; öncelikle genel bir yanılgıdan bahsetmekte fayda
bulunmaktadır. Bu yanılgı, Kurumumuza sunulan projelerin başarılı olmak zorunda olduğu yönündedir. Ancak
bunun tamamıyla doğru olduğu söylenemez. Nitekim
yapılan çalışma ile projenin ülkemiz şartlarında uygulanamaz olduğunun tespiti veya bazen ekonomik olarak
uygun olmadığının görülmesi de faydalı bir sonuç ortaya koyabilmektedir.
Komisyon tarafından değerlendirilen projeler için
yukarıda belirtilen usul ve esaslar genel çerçeveyi
çizmektedir. Bu çerçeve dışında kalan projelerin komisyondan kabul görmesi mümkün değildir. Bununla
birlikte, komisyon değerlendirmelerinde öncelikli olarak fikrin ne olduğu ve nasıl uygulanacağı değerlendirilmektedir. Fikir ile fayda sağlayacağına inanılan bilgi,
ürün, prototip vb. geliştirmesinin bulunup bulunmadığı,
ülkeye ve dağıtım şirketine bir know-how gücü sağlayıp
sağlamadığı, elektrik ve doğal gaz dağıtım sektörleri
için gerekli olup olmadığı gibi unsurlar irdelenmekte,
sonrasında ise sunulan projelerin süreç yönetimleri incelenmektedir. Bu noktada gerek şirketlerin varsa
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paydaşları, gerekse kendilerinin yetkinliği konuya hakimiyeti ve proje için hevesli olup olmadıkları değerlendirilmektedir. Önemli olan projenin olumlu veya olumsuz
olarak tamamlanması olduğundan, projeyi bitirebilecek
şekilde hazırlık yapan ve fizibilite raporu sunan şirketler için kabul olasılığı da yükselmektedir. Bunlara ilave
olarak elbette bütçe yönetimi kısmı da detaylı olarak
değerlendirilmektedir. Danışmanlardan hizmet alımı
sonrası ödenecek bedeller ve tüm maliyet kalemleri
detaylı ve kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Bu
nedenle Kuruma sunulan raporların tüm kısımlarının
şirketler tarafından ayrıntılı olarak hazırlanması sürecin
tüm taraflar için kolay geçmesi açısından büyük önem
arz etmektedir.
Yine elbette, sadece projenin Kuruma sunulması
ile işlemler tamamlanmış olmamaktadır. Sonrasında,
Kuruma davet edilen şirketlerin projelerini tekrar komisyona sözlü olarak sunmaları gerekmektedir. Buradaki önemli nokta sunumlar esnasında rapor üzerinde
anlatılamayan ve yazıya dökülemeyen duygu ve düşüncelerin sözlü olarak tekrar dile getirilmesidir. Bu da
komisyonun projelere olan inancını artırabilmekte veya
tam tersi şekilde azaltabilmektedir. Ayrıca komisyon
üyelerinin incelediği projeler için tamamlayıcı soruları varsa veya detaylandırmak istedikleri kısımlar varsa
sunumlar ile eksiklikler giderilebilmektedir.
Başvuru, ön değerlendirme ve inceleme ile sunumlar sonrasında komisyon tarafından yapılan toplantı
ve hatta toplantılar içerisinde her bir proje tekrar değerlendirilmekte, üyeler fikirlerini bildirmekte ve nihai
karar komisyon tarafından verilmektedir. Sürecin sonrasında usul ve esaslar’da belirtildiği şekilde dağıtım
şirketlerine geri dönüşler yapılarak bilgilendirme sağlanmaktadır. Konu hakkındaki yazışmalar ve evrak işlemleri Kurumumuz Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından büyük fedakârlıklarla yürütülmektedir.
Şüphesiz gelişmiş ülkeler tarafından köşe başları
çoktan kapılmış teknolojik gelişme alanlarında kendimize pay çıkarabilmek, bilimsel gelişmeleri yakalayarak
yeni gelişmeler ortaya koymak, diğer ülkelere knowhow ihraç ederek büyüme ve kalkınmayı birlikte elde
etmek için araştırma ve geliştirmeye daha fazla önem
vermek, bu alana yatırım yapmak ve teşvik etmek gerekmektedir. Bu noktada Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun bu amaç doğrultusunda ülkemizin geleceği
için üzerine düşeni yapmakta olup, Kurum olarak bu bilincin gelecekte de sürdürüleceği düşünülmektedir.

Makale
Uzman Gözüyle Enerji

Doğal Gaz Sektöründe
Yeni Bir Model:
Altyapı GYO
Asude KORUCUOĞULLARI
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı

Ü

lkemizde son yıllarda özellikle enerji, ulaştırma, telekomünikasyon gibi sektörlerde artan
altyapı hizmet ve yatırımlarının genellikle özsermaye ile finanse edilemeyecek derecede büyük ölçekte olması, bu yatırımların finansmanı için yeni enstrümanlar geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Doğal gaz
sektöründe de son yıllarda piyasanın derinleşmesinin de
etkisiyle altyapı yatırım ve hizmetlerine ayrılan kaynak
miktarı büyük artış göstermiştir. Bu kapsamda doğal gaz
piyasası altyapı yatırımlarında sermaye piyasaları aracıyla alternatif bir finansman yöntemi olarak son dönemde
altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları (altyapı GYO) modeline ilgi artmıştır.

A.
meler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), altyapı GYO’larla ilgili ilk düzenlemeyi 29 Ocak 2009 tarihinde uluslararası
mevzuata da uygun şekilde hazırlanan bir tebliğ ile yapmış olmakla beraber, söz konusu tebliğ kapsamında hiç
bir altyapı GYO kurulmamıştır. 2012 yılında sermaye piyasası mevzuatında yapılan köklü değişiklik ile birlikte 23
Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğler
ile altyapı GYO’lara ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırılarak
ilgili yeni düzenlemeler Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) (Tebliğ) içine, altyapı
yatırımlarına özgülenmiş özel bir GYO türü olarak derç
edilmiştir.

Kuruluş ve dönüşüm başvurularının SPK tarafından
uygun görülebilmesi için, ortaklığın kayıtlı sermayeli anonim ortaklık niteliğinde olması, ticaret unvanında “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” ibaresini taşıması, esas sözleşmesini ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirmesi,
genel müdürün kuruluş ve dönüşüm başvurularında belirlenmiş ve en geç tescil tarihini takip eden altı ay içinde
atanmış olması gibi genel koşulların yanı sıra;

Altyapı GYO, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan bir portföy işletmek veya belirli bir altyapı
yatırımı, hizmeti veya projesine yatırım amacıyla kurulan
bir GYO türüdür. Bu modelin benimsenmesinde temel
amaç, uzun vadeli finansman gerektiren büyük ölçekli
projelerde duyulan sermaye gereksiniminin daha kolay
temin edilebilmesi, yabancı yatırımcıların ilgisinin artırılması amacıyla halka arzın yanı sıra nitelikli yatırımcıya
satış imkânının sağlanmasıdır.

Altyapı GYO’ların Kuruluşu ve İlgili Düzenle-

Altyapı GYO’lar kuruluş, yönetim, yatırım ve faaliyet
sınırlamaları gibi temel konularda GYO’ların tabi olduğu
düzenlemelere tabidirler. Bununla birlikte kuruluşta gereken sermaye miktarı, payların ihraç türü gibi bazı noktalarda altyapı GYO’lar için tebliğde özel düzenlemeler
öngörülmüştür.
Tebliğ 6 ncı maddesi uyarınca bir altyapı GYO, kuruluşta doğrudan altyapı GYO olarak kurulabileceği gibi
mevcut bir altyapı şirketinden altyapı GYO’ya dönüşüm
yolu ile kurulabilir. Kuruluş ve dönüşüm için SPK’nin izni
gerekmektedir.



Kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise
mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile öz
sermayesinin her birinin 100.000.000 TL’den az olmaması gereklidir. Ortaklardan en az birinin kamu
kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olması ve
ortaklık sermayesine en az %20 oranında iştirak
etmesi halinde; başlangıç sermayesi 5.000.000 TL
olarak uygulanır. Ancak, yapılacak pay satışının sermaye artırımı şeklinde yapılması sonucunda çıkarılmış sermayenin asgari 100.000.000 TL’ye ulaşması
zorunludur.



Sermayenin 10.000.000 TL’lik kısmını temsil eden
paylarının kuruluşta nakit karşılığı çıkarılmış olması ve nakit karşılığı çıkarılan pay bedellerinin tama-
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mının ödenmesi gerekir. Ancak ortaklardan en az
birinin kamu kurum ve kuruluşu olması ve ortaklık
sermayesine en az %20 oranında iştirak edilmesi
halinde başlangıç sermayesinin %10’unun nakit karşılığı olma şartı aranmaz.


Kurucu ortakların veya mevcut ortakların mevzuatta
öngörülen şartları haiz olması gerekmekle birlikte,
kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki tüzel kişilerde
bu şart aranmaz.



Başlangıç sermayesinin veya çıkarılmış sermayesinin %25’i oranındaki paylarının halka arz edileceğinin veya nitelikli yatırımcıya satılacağının SPK’ya
karşı taahhüt edilmiş olması gerekir.



Altyapı GYO’ya kuruluşta ayni sermaye konabilir, bu
durumda bu sermayenin tebliğdeki hükümler doğrultusunda değerlemesi yapılmalıdır. Ayni sermaye
karşılığı çıkarılacak payların da satışı mümkündür1.

Tebliğ’in 24 üncü maddesinde belirtildiği üzere altyapı
GYO’ların aktif toplamının en az %75’inin gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşması zorunludur. Bu şirketler altyapı yatırım
ve hizmeti ile ilişkili olmayan gayrimenkullere yatırım
yapamazlar.
Tebliğ’in 23 üncü maddesi uyarınca altyapı GYO’lar
hiçbir şekilde gayrimenkullerin, altyapı yatırım ve hizmetlerinin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla
personel ve ekipman edinemezler. Bu tür işleri kendileri üstlenememeleri dolayısıyla yürüttüğü projelerin her
türlü inşaat işleri ile imalat, sondaj, tesisat, iyileştirme,
montaj ve benzeri yapım işlerinin, tarafların karşılıklı
hak ve yükümlülüklerini içeren bir sözleşme kapsamında müteahhitlerce yapılması zorunludur. Bununla birlikte
altyapı GYO’ların altyapı tesislerine ilişkin üretim lisansına veya benzeri başka imtiyazlara sahip olmak koşuluyla
söz konusu tesislerde gerçekleştirilecek anılan lisansa
ve/veya imtiyaza bağlı faaliyetleri doğrudan kendisinin
yürütebileceği Tebliğ’in 27 nci maddesinde belirtilmiştir.
Daha evvelden bu maddede yer alan altyapı GYO’ların
lisansa bağlı faaliyetlerini doğrudan kendisinin yürütebilmesi için altyapı tesisinin kendi mülkiyetinde bulunuyor
olmasına ilişkin hükümde 17 Ocak 2017 tarih ve 29951
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile yapılan değişiklikle, altyapı tesislerinin mülkiyetini haiz olma şartına
ilişkin söz konusu ifade kaldırılmıştır.
B. Payların Halka Arz veya Nitelikli Yatırımcıya
Satış Yoluyla Satışı
Altyapı GYO’lar paylarını halka arz veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç ederek satabilirler. Halka arz
zorunluluğunun olmaması, altyapı GYO’ları diğer GYO’lar1- ÜNAL, Oğuz Kürşat. Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı. Asil Yayıncılık,
2005. s. 751 vd.
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dan ayıran önemli farklardan biridir. Ayrıca, halka arz veya
nitelikli yatırımcılara satışın yapılması için uygulanacak
süreler, diğer GYO’lara göre daha uzundur.
Tebliğin 11/A maddesinde yer alan düzenlemeye
göre altyapı GYO’lar, kuruluşlarının veya esas sözleşme
değişikliklerinin ticaret sicilinde tescilini takip eden 2 yıl
içerisinde ortaklığın mevzuat hükümlerine uygunluğunu
sağlamak ve uygun olduğunu teşvik edici bilgi ve belgeleri SPK’ya iletmekle yükümlüdürler. Bu süreç sonrasında
ortaklık çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL’den az
olması durumunda, ortaklığın faaliyete geçmesi için öngörülen 2 yıllık süreyi takip eden 2 yıl içinde; 200.000.000
TL’den fazla olması durumunda ise yine aynı sürenin bitimini takip eden 4 yıl içinde ortaklık paylarının %25’ini halka arz etmek ya da nitelikli yatırımcıya satmak zorundadır.
GYO’lar en az %25 oranındaki paylarının halka arzı için
GYO unvanının ticaret sicilinde tescilini izleyen 3 ay içinde SPK’ya başvurmak zorunda iken, altyapı yatırımlarının
büyüklüğü nedeniyle yatırımın tamamlanma süresinin
uzun olması ve bu süreçte altyapı GYO sisteminin getirdiği avantajlardan en uygun ölçüde yararlanma imkânının
sağlanması için altyapı GYO’lara süre konusunda tanınan
bu esneklik kanaatimizce yerinde bir düzenleme olmuştur.
Altyapı GYO’ların paylarının asgari %25’ini halka arz
etme zorunluluğundan dolayı bahsi geçen süre içerisinde
paylarının halka arzına ilişkin bir izahname hazırlanarak
SPK’nın onayına sunulması zorunludur. Eğer ortaklık,
söz konusu süreler içerisinde SPK’ya başvurmazsa veya
SPK tarafından başvurusu onaylanmazsa ortaklığın gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetinde bulunma hakkı
ortadan kalkar. Aynı zamanda ortaklığın ilgili sürenin bitiminden ya da SPK’nın olumsuz görüşünü almasından
itibaren 3 ay içerisinde esas sözleşmesini değiştirmemesi halinde, ortaklık Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 529
uncu maddesi uyarınca sona erer. SPK’nın ortaklığın başvurusunu onaylaması halinde halka arz süreci başlayacak
olup, satış süreci sonunda ortaklık paylarının asgari %25’i
borsada işlem görmeye başlayacaktır. Halka arz edilen
payların satış süresinin bitimini takiben 15 gün içinde
Borsa İstanbul’a kotasyonu gerekmektedir.
Nitelikli yatırımcı, talebe dayalı olarak profesyonel
kabul edilenler de dahil olmak üzere profesyonel müşterileri ifade etmektedir. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş
ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (III-39.1) 31 inci
maddesinde profesyonel müşteri, kendi yatırım kararla-
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rını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek
tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteri olarak tanımlanmış ve aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, varlık
yönetim şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra
aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası,  öz sermayesinin 5.000.000
Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini
taşıyan kuruluşlar ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler olarak tanımlanmıştır. Aynı tebliğin
32 nci maddesine göre ise işlem yapılması talep edilen
piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az
500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem
gerçekleştirmiş olan, nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal
varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşanlar, finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından
birinde en az 2 yıl görev yapmış olanlar veya sermaye
piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olanlar talebe dayalı profesyonel müşteri kabul edilir.
Diğer GYO’lardan farklı olarak, altyapı GYO’lar paylarını halka arz etmenin dışında alternatif olarak sadece nitelikli yatırımcıya satma hakkına da sahiptir. Paylarını sadece nitelikli yatırımcıya satmak isteyen ortaklıkların esas
sözleşmelerinde bu konuda hüküm bulunması şarttır. Nitelikli yatırımcılara pay ihraç eden altyapı GYO’ların payların tamamının nama yazılı olması gerekmektedir, diğer
bir deyişle paylar hamiline yazılı olamaz. Ayrıca ortaklığın aktif toplamı içinde altyapı yatırım ve hizmetlerinin
%60’tan az olması halinde nitelikli yatırımcıya satış, zorunluluk teşkil etmektedir. Bu koşulun devamı süresince,
satış sonrasındaki dönemde de bu paylar sadece nitelikli
yatırımcılara satılabilir ya da devredilebilir.
Nitelikli yatırımcılara satışta izahname düzenlenmez,
bunun yerine SPK tarafından onaylanmış bir ihraç belgesi istenir. Nitelikli yatırımcılara asgari olarak sermayenin
%25’i oranında yapılacak pay satışı için öngörülen süreler
ve başvurunun onaylanmaması durumunda yürütülecek
prosedür, payların halka arzı için öngörülen süreler ve
prosedür ile aynıdır.
C.

Sistemin Getirdiği Kolaylıklar

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları büyük ölçekli gayrimenkul yatırım projelerine finansman sağlanması amacıyla kurulduklarından ve bu projeler kamu yararına da
hizmet ettiğinden bu sistem yatırımcılara birtakım avantajlar ve haklar sağlamaktadır. Altyapı GYO’lar, paylarının
halka arzı neticesinde borsada oluşan fiyat dalgalanmaları sayesinde paylarının ve ortaklıklarının değerini
artırma imkânı kazanmaktadır. Paylarını sadece nitelikli
yatırımcıya satma yoluna giden altyapı GYO’lar da profesyonel müşterilere ulaşarak ekonomik güçlerini kısa

süre içerisinde yükseltme fırsatına sahip olmaktadır.
Söz konusu modelin yerli ve yabancı yatırımı teşvik
edici birçok avantaja sahip olması nedeniyle yatırımcılar, son yıllarda bu sisteme yönelmeye başlamışlardır.
Özellikle vergi konusunda sağlanan avantajlar bu modeli
oldukça cazip hale getirmektedir. 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinde
gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Kurumlar vergisinin, kurum kazancı üzerinden %20 oranında
alınacağı göz önünde tutulduğunda gayrimenkul yatırım
ortaklıkları kazançlarının kurumlar vergisinden herhangi
bir şarta bağlı olmaksızın istisna tutulmuş olması ortaklıklar için mali açıdan çok önemli bir husustur.
Bir GYO aynı zamanda “anonim şirket” olduğundan,
ortaklarının TTK’dan doğan ticari ve ekonomik hakları da
saklı kalmakta olup pay sahiplerinin kâr payı alma hakları
mevcuttur. Genel hükümler çerçevesinde kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gerçek kişi veya yabancı ortaklara kâr dağıtımı yapılırken, kâr payından %15 oranında
vergi kesilmektedir. Ancak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun geçici 1 inci maddesinde yapılan atıfla beraber 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde dağıtılsın ya da dağıtılmasın GYO’ların elde ettikleri
kazançları %0 vergi kesintisine tabi olacağı hükmüne yer
verilmesi dolayısıyla GYO ortaklarının alacakları kar payı,
herhangi bir kesintiye uğramadan dağıtılabilecektir. Tüzel kişi ortaklar ise kar payı üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi ödemeye devam etmekle beraber, kâr payı
kazançlarını toplamının yarısı her yıl ilan edilen beyan
sınırını aşıyorsa kâr payı kazançlarının yarısı beyan edebilecektir. Bir diğer ifadeyle hem gerçek kişi ortaklar hem
de tüzel kişi ortaklar, bu sistemin ekonomik getirilerinden
alacakları kâr payı üzerinden faydalanma imkânına sahip
olacaklardır.
Son olarak 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yer
alan ve damga vergisinden istisna edilen kâğıtları gösteren 2 Sayılı Tablo uyarınca münhasıran gayrimenkul
portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır.
D.

Doğal Gaz Sektörü Bakımından Durum

Büyük ölçekli ve önemli altyapı yatırım ve hizmetlerini
bünyesinde barındıran enerji projelerinin hayata geçirilmesinde finansman sağlamanın güçlüğü ve sonrasında
yatırımın geri dönüş süresinin uzunluğu da göz önünde
bulundurulduğunda, altyapı GYO sisteminin sağladığı
avantajlar son yıllarda özellikle doğal gaz piyasasında rol
oynayan şirketlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Ülkemiz doğal gaz sektöründe henüz kuruluşta altyapı GYO
olarak kurulan bir ortaklık olmamakla beraber, mevzuatta belirtilen koşulları yerine getirerek altyapı GYO’ya
dönüşüm talebiyle SPK’ya başvurmuş olan ortaklıklar
mevcuttur. SPK tarafından bu talebin değerlendirilme-
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sinde, tebliğin 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere “ortakların kendi özel mevzuatları uyarınca başka bir makam veya
organın karar veya onayı gerekiyor ise kuruluş veya dönüşüm başvurusunda bu karar veya onayın bulunması” şartı
da göz önünde bulundurulmaktadır. Enerji şirketlerinin
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) almış oldukları lisans kapsamında esas sözleşme ve unvan değişiklikleri, sermaye artırımları gibi hususlar EPDK onayına
tabi olduğundan tebliğin 6 ncı maddesindeki şartın yerine
getirilebilmesi için EPDK’nın bu dönüşüme onay vermesi
gerekmektedir.
Bu noktada akıllara gelebilecek bir husus, altyapı
GYO’ya dönüşmüş olan bir enerji şirketinin faaliyet alanının kapsamıdır. EPDK mevzuatı uyarınca lisans sahibi
şirketlerin lisans kapsamı dışında faaliyette bulunmaları
mümkün değildir. Tebliğde bir altyapı GYO’nun faaliyet
gösterebileceği en geniş alan belirlenmiş olup esas sözleşme ile bu alanın daraltılabileceği izahtan varestedir. Bu
doğrultuda altyapı GYO’ya dönüşmüş olan bir enerji şirketinin faaliyet alanının esas sözleşmede yer verilecek bir
hükümle lisans kapsamı ile sınırlanması, makul ve akılcı
bir çözüm olacaktır.
Bu kapsamda söz konusu sistemin bahsi geçen avantajlarından yararlanmak için altyapı GYO’ya dönüşme talebiyle SPK’ya ve esas sözleşmesini bu modele uygun
hale gelecek şekilde değiştirme talebiyle EPDK’ya başvuru yapan ilk şirket Başkentgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’dir.
Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde dönüşüm izni verilen Başkentgaz, Şubat 2016’da dönüşümünü tamamlayarak “Başkentgaz Doğalgaz Dağıtım ve
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” unvanını almıştır. Ayrıca
Temmuz 2017’de halka arza ilişkin izahnameyi hazırlayarak %28,75 paya denk gelen hissesini halka arz etmek
üzere SPK’ya başvurmuş olup halka arz süreci halen devam etmektedir2..
Bununla beraber, bilindiği üzere 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hazırlanan
tarifeleri onaylamak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır. İlgili mevzuat uyarınca tarifesi düzenlemeye tabi bir şirketin yapmış olduğu
yatırımlar üzerinden hesaplanan tarife bedelinin belirlenmesinde, yatırımlara verilecek olan geri dönüş oranı
olan getiri oranı, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine
(WACC) eşit olup bu hesaplamada kullanılan formülde
kurumlar vergisi oranı da etkili olmaktadır. Dolayısıyla ilk
bakışta altyapı GYO’ya dönüşmüş bir şirketin kurumlar
vergisinden muaf olmasının, ağırlıklı ortalama sermaye
maliyetini, dolayısıyla şirket tarifesini de olumsuz yönde
etkileyebileceği düşünülebilir.

EPDK tarafından belirlenen tarife bedelinin yüksek
olması, şirket gelirini artırıcı bir unsurdur. EPDK tarafından belirlenen getiri oranı, aynı risk seviyesindeki başka
bir yatırım aracının elde ettiği getiri seviyesinin altında
kalırsa, şirkete yapılan yatırımlar azalır ve şirketin faaliyetlerini düzgün şekilde yürütmesi zorlaşır3. İlk bakışta
bir avantaj gibi görünen vergi muafiyetinin altyapı GYO’ya
dönüşmüş bir şirketin harcamalarını azaltıyor olması,
ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini, dolayısıyla tarife
bedelini düşürmesi sonucuna yol açarak, şirkete ekonomik açıdan sağlanan bir faydanın diğer bir yönden şirketi
zarara uğratmasına neden olacakmış gibi görünmektedir.
Hâlbuki EPDK tarife metodolojisi uygulamalarında WACC
hesabında kullanılan kurumlar vergisi oranı, her bir şirket için ayrı ayrı değerlendirilmemektedir ve ülke çapında
uygulanmakta olan istisnasız kurumlar vergisi oranı, yani
%20 olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple de herhangi
bir şirketin vergi istisnasından yararlanması durumunda
WACC düşmemektedir. Dolayısıyla bu sistemin getirdiği
vergi avantajının tarife bedeline herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.
E.

Değerlendirme ve Sonuç

Altyapı GYO’lar, gerek kuruluş veya dönüşümü, gerekse faaliyetleri bakımından sıkı düzenlemelere tabi
olan bir model olmakla birlikte, enerji sektörünün finansmanı konusunda yatırımı teşvik edici birçok avantaja
sahiptir. Özellikle doğal gazın dağıtımı, depolanması gibi
büyük ölçekli altyapı yatırım ve hizmetlerini kapsayan
portföyleri işleten doğal gaz şirketleri bakımından bu sistem, yatırımlardan kaynaklanan ekonomik gereksinimleri
karşılamaya hizmet etmektedir. Çoğu kez kısıtlı sermayeye sahip şirketler için faiz yükü yaratan kredi yoluyla
finansman sağlanmasına bir alternatif niteliğinde olan bu
model, doğal gaz altyapı yatırım ve hizmetlerin halka arz
ve nitelikli yatırımcıya satış yoluyla halktan toplanacak
paralarla finanse edilebilmesinin önünü açmaktadır.
Altyapı GYO’lar, diğer GYO’lardan farklı olarak sunmuş
oldukları başlangıç sermayesi miktarının daha düşük
olması, payların nitelikli yatırımcıya da satılabilmesiyle büyük yatırımcılara ulaşılabilmesi, vergi teşvikleri gibi
avantajlarıyla altyapı yatırım ve hizmetlerinin finansmanında cazip bir enstrüman haline gelmektedir. Bahsi geçen avantajlarıyla beraber, kamunun aydınlatılması, bağımsız denetim, mali açıdan şeffaflık gibi sorumlulukların
yerine getirilmesinde gösterilecek özen sayesinde daha
profesyonel bir anlayışla yönetilerek yerli ve yabancı yatırımcılar için rahatlıkla güvenli bir yatırım ortamı sağlayacaklardır. Tüm bu avantajlarının ışığında, söz konusu
sistemin doğal gaz sektöründe yatırımcıları daha çok çekerek önümüzdeki dönemde karşımıza daha sık çıkmaya
başlayacağı aşikârdır.

2-https://www.baskentdogalgaz.com.tr/Yatirimci-Kosesi/TR/180/180.aspx (erişim:15.11.2017).
3- Ertürk, Mehmet; “Doğal Gaz İletiminde Uygulanan Tarife Yöntemlerinin İncelenmesi, Karşılaştırılması ve Türkiye Örnek Uygulaması”, Enerji Piyasası Uzmanlık Tezi,
Mart 2006. s. 28.
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Hülya KOÇAK
EPDK / Avukat

Anayasa Mahkemesinin 20.09.2017 Tarihinde vermiş
olduğu karar çerçevesinde

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI
(LPG) PİYASASINDA MÜSADERE

E

nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum)
tarafından LPG piyasasında faaliyette bulunan lisans sahipleri hakkında yürütülen denetimlerde alınan otogaz LPG numunesinin ODTÜ Petrol
Araştırma Merkezi tarafından analiz raporu tanzim
edilmek suretiyle gerçekleştirilen analizi sonucunda ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit
edilmesi sonucunda ilgili lisans sahipleri hakkında idari
para cezası uygulanmasına, lisansının iptal edilmesine,
denetim tarihi itibariyle numune alınan konu tankta bulunan ürün miktarı esas alınarak bu miktar üzerinden
yapılacak müsadere işlemlerinin Kurumumuz Hukuk
Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılmasına karar verilmiştir.

teminen Kurumca ilgili mahkemeye başvuruda bulunulur.
Numune alınmasından müsadere kararının verilmesine kadar geçecek süre zarfında numune alınan ürünün ortadan
kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde, ilgili
mahkemeden numune alma tutanağında belirtilen ürün
miktarının değeri kadar para tutarının müsaderesine karar
verilmesi talep edilir.” şeklindeki hükmü gereği davalar
açılırken bu ürünlerin tespit tarihi ile analiz raporu arasındaki uzun zaman aralığında tükenmiş olması nedeniyle numune alma tutanağında belirtilen LPG’nin (Karışım) değeri kadar para tutarının müsaderesine karar
verilmesi talebiyle her bir tespitin yapıldığı lisanslı tesis
bazında Kurumumuzca davalar açılmıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında (LPG) Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
15 inci maddesinin altıncı fıkrasının; “Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye aykırı çıkması ve lisans
sahibinin olaya ilişkin olarak yapacağı savunmanın Kurulca yetersiz görülmesi halinde, geçici mühürleme yapılarak
Kanun uyarınca mahkemeden müsadere kararı alınmasını

Makalemizin konusu; ilgili lisans sahibi hakkında
başlattığımız müsadere davasının aleyhine kesinleşmesinden sonra Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu
başvuru sonucu Anayasa Mahkemesinin 2014/13677
Baş No ve 20.09.2017 tarihli karar doğrultusunda bu
tarihten sonra sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında
müsadere konusunda nasıl bir yol izleneceği hususunda görüşlerimizin açıklanmasıdır.
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Anayasa Mahkemesi, incelediği dosyada ihlali ve
sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama
yapmak üzere dosyayı ihlale neden olan işlemi yapan
mahkemeye gönderir. Bu karar doğrultusunda yeniden
yargılama yapmakla yükümlü olan mahkeme, mümkünse dosya üzerinden Anayasa Mahkemesinin ihlâl
kararında tespit ettiği ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak nitelikte karar vermelidir. Diğer görevleri çerçevesinde verdiği kararlar gibi bireysel başvuru bağlamında verilen “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir …
ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar”. Bu nedenle, yargı
mercilerinin buna direnmesi ya da aksi yönde karar vermeleri düşünülemez. Bu sebeple bu dosya özelinde ele
aldığımız konu diğer kararlar için de bir düşünce pratiği
yapmaktadır.

01.03.1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza
Kanunu’nun 36. maddesi şöyledir:

Öncelikle “müsadere” hususuna kanunlarda nasıl
yer verilmiştir bir bakalım.

“(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye
ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda
yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza
ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

5307 sayılı Kanun’un “Yaptırımlar” kenar başlıklı 17.
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları şöyledir:
“Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, bu Kanuna
göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere, Kurumun yazılı
talimatlarına veya lisanslarına kayıtlı hususların herhangi birine riayet edilmediği takdirde, Kurum tarafından ön
araştırma veya soruşturma başlatılır. Ayrıca, ilgiliye onbeş
gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse
konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağı ihbar edilir. Bu ihbara rağmen onbeş günlük sürenin
bitiminde aykırılıklar giderilmezse, Kurum piyasa faaliyetini
otuz günden az, yüzseksen günden çok olmamak üzere
geçici olarak durdurur. Geçici durdurma süresince, tehlikeli
eylemin veya kötüniyetin veya herhangi bir zararın oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan
durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında
hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Lisans iptalleri Kurumca
yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanır.
(Değişik ikinci fıkra: 4/6/2016-6719/12 md.) Kaçak
veya menşei belli olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG’yi piyasa faaliyetine konu
etme fiilini, lisans süresince, aynı lisansla üç defa işleyen
lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere
uygun olmayan LPG, mahkeme kararı ile müsadere edilir.
Bu LPG’yi ikmal edenler zararı üç ay içinde tazmin etmekle
yükümlüdür.”
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“ Mahkumiyet halinde cürüm veya kabahatte kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan veya fiilin irtikabından husule gelen eşya fiilde methali olmıyan kimselere ait
olmamak şartiyle mahkemece zabıt ve müsadere olunur.
Kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması ve
satılması cürüm veya kabahat teşkil eden eşya bir ceza
mahkumiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa bile mutlaka
zabıt ve müsadere olunur. …”
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31.03.2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi uyarınca
01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2. maddesi şöyledir:

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler,
kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.”
5237 sayılı Kanun’un “Eşya müsaderesi” kenar başlıklı 54. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:
“(1) İyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla,
kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın
müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı
veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda
müsadere edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin
başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde; bu eşyanın
değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.
(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu
nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.
(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması,
alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.…”
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5237 sayılı Kanun’un “kazanç müsaderesi” kenar
başlıklı 55. maddesi şöyledir:
“(1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddî
menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı
verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade
edilememesi gerekir.
(2) Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere
elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği
hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir.
(3) ( Ek: 26/6/2009- 5918/2 md.) Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı
Türk Medeni Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir.”
5328 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi uyarınca
01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 30.03.2005 tarihli ve 5326 saylı Kabahatler Kanunu’nun “mülkiyetin
kamuya geçirilmesi” kenar başlıklı 18. maddesi şöyledir:
“(1) Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar
verilebilir.
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın;

(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar
verilebilmesi için fail hakkında idarî para cezası veya başka
bir idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.
(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de
karar verilebilir.
(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha edilir.
(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar,
kesinleşmesi halinde yerine getirilir.”
04.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un
Geçici 1. maddesi şöyledir:
“Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri,
ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç
31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanır.”
10.05.2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol
gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 15. maddesinin (6) numaralı fıkrası şöyledir:
“Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye
aykırı çıkması ve lisans sahibinin olaya ilişkin olarak yapacağı savunmanın Kurulca yetersiz görülmesi halinde, geçici
mühürleme yapılarak Kanun uyarınca mahkemeden müsadere kararı alınmasını teminen Kurumca ilgili mahkemeye
başvuruda bulunulur. Numune alınmasından müsadere
kararının verilmesine kadar geçecek süre zarfında numune

a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanılması,
Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak
belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında koşulun
yerine getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine karar verilir.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından
eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına
da bırakılabilir.
(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan
hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde
devlete geçer.
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alınan ürünün ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız
kılınması hâlinde, ilgili mahkemeden numune alma tutanağında belirtilen ürün miktarının değeri kadar para tutarının
müsaderesine karar verilmesi talep edilir. Bu durum, Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen idari para cezası ve/veya idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil
etmez.”
Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” kenar başlıklı 13. maddesi şöyledir:
“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar,
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine
aykırı olamaz. “
Anayasa’nın “ Mülkiyet hakkı” kenar başlıklı 35.
maddesi şöyledir:
“Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı
olamaz.”
Anayasa Mahkemesi yukarıda açıkladığımız düzenlemeler çerçevesinde yapılan bir başvuruya ilişkin
olarak 2014/13677 Baş No ve 20.09.2017 tarihli kararında özetle;“… müsadere yoluyla başvurucunun mülkiyet
hakkına yapılan bir müdahalenin Anayasa’nın 13. Ve 35.
Maddelerinde öngörülen koşullara uygun olması zorunludur. Bunun için ise müdahalenin belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir bir kanuni temelinin bulunması gerekmektedir.
1/6/2005 tarihinden sonra suçlar için “müsadere” hükümleri, kabahatler için ise “mülkiyetin kamuya geçirilmesi” hükümleri uygulanmaktadır. Yargıtay’ın konuya ilişkin bazı karalarında 5252 sayılı Kanun’un geçici 1. Maddesi ve 5237
sayılı Kanun’un 2. Ve 5. Maddeleri gereğince özel nitelikte
kanunlardaki suç teşkil etmeyen fiiller nedeniyle müsadereye ilişkin hükümlerin 31/12/2008 tarihinden sonra uygulanamayacağı kabul edilmiştir. Bu kararlarda 5237 sayılı
Kanun’un 2. Maddesinin (1) numaralı fıkrasında kanunun
açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemeyeceği ve güvenlik tedbiri uygulanamayacağının düzenlendiği
belirtilmiştir.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki suç olarak düzenlememekle birlikte kamu yararı gerekçesine dayalı olarak
kanuna aykırı fiiller nedeniyle eşyanın veya kaim değerin
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müsadere edilmesi öngörülebilir. Bu konu, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu gibi özel bir kanunda
düzenlenen hükmün genel nitelikli kanun hükümlerine aykırı olup olmadığı hususu, tek başına anayasal bakımdan
bir önem taşımamaktadır.
Yargıtayın yeni bazı kararlarında ise 5307 sayılı Kanun
hükümlerine göre yapılan müsadereye ilişkin olarak ise fiilin kabahate dönüştüğü ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi
anlamındaki müsadere yönünden idari mercilerin ve idari
yargı yerinin görevli olduğu kabul edilmiştir. Bu durumda
suç konusu olmayıp sadece müsadereye tabi bulunan
eşyanın müsaderesine ilişkin 5271 sayılı Kanun’un 259.
Maddesi hükümlerinin uygulanmasının da söz konusu olmadığı görülmektedir.
Sonuç olarak 5232 sayılı Kanun’un geçici 1. Maddesi,
5237 sayılı Kanun’un 2. Ve 5. Maddeleri ile konuya ilişkin
Yargıtay’ın içtihatları birlikte dikkate alındığında başvuruya
konu olayda teknik düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle LPG’nin kaim bedelinin müsaderesinin açık, belirli ve
öngörülebilir bir kanun hükmüne dayanmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda başvurucunun mülkiyet hakkına müsadere yoluyla yapılan müdahalenin Anayasa’nın 13. Ve 35.
Maddelerinde öngörülen kanunilik ilkesini ihlal ettiği kanaatine varılmıştır.” şeklinde karar vermiştir.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 4. Maddesi; “(1)
Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından
belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.
(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve
miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.” hükmünü düzenlemektedir.
Maddede yer alan ve dikkate alınması emredilen,“
kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği
çerçeve hükmün içeriği“ ibaresi yasanın 1. Maddesini
işaret etmektedir. Maddede yer alan,“ toplum düzenini,
genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni
korumak amacı“, bu konudaki çerçeveyi çizmektedir.
Maddenin ikinci fıkrası, kabahatlerin “yasallığı” ilkesine açıklık getirmektedir ve bir ilke koymaktadır: Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı,
ancak kanunla belirlenebilir. Bu husus idare için kesin
bağlayıcılık taşır. İdare genel düzenleyici işlemlerle kabahatleri düzenleyebilir. Ancak bu yetki, toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik
düzeni korumak amacı ile sınırlı olduğu kadar, kabahat
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karşılığı öngörülecek olan yaptırımların türü, süresi ve
miktarı açısından bir yasada yer alması ile de sınırlıdır.
Kabahatler Kanunu’nda İdarenin uygulayabileceği
yaptırım türleri 16. maddede; “(1) Kabahatler karşılığında
uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî
tedbirlerden ibarettir.
(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili
kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.” şeklinde düzenlenmiştir.
Türk Ceza Kanunu’nda “müsadere”, suç karşılığında
bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir. Buna karşılık
Kabahatler Kanunu’nda, kabahatlerle bağlantılı olarak
müsadere kavramı yerine, mülkiyetin kamuya geçirilmesi
ifadesi kullanılmıştır. Bu yaptırımın konusunu oluşturan
eşya ve sair malvarlığı değerinin mülkiyetinin devlete
veya sair bir kamu kurum ve kuruluşuna geçmesi söz
konusu olabileceği için, mülkiyetin devlete geçirilmesi
ifadesi değil, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ifadesi benimsenmiştir.
Kabahatler Kanunu’nda mülkiyetin kamuya geçirilmesi ise 18. maddesinde düzenlenmiştir.
Kavram ve konu bağlantısı nedeniyle, TCK’nın eşya
müsaderesine ilişkin 54. maddesi ve kazanç müsaderesine ilişkin 55. maddesi hükümlerine yukarıda yer
verilmiştir.
TCK’nın 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın ortadan kaldırılması,
elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka
bir surette imkansız kılınması hâlinde; bu eşyanın değeri
kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.“ denilmiş
olmakla, TCK’nın 55 inci maddesinin ikinci fıkrası, belirtilen hükmün tekrarı niteliğindedir. Her iki hükümde de
temel amaç aynıdır: Müsadere konusu eşya müsadere
edilemediğinde, bunun karşılığını oluşturan değer kadar, yani bunun parasal karşılığı müsadere edilecektir.
Anayasa Mahkemesinin 2014/13677 Baş No ve
20.09.2017 tarihli kararında yer alan: “Teknik düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle LPG’nin kaim bedelinin
müsaderesinin açık, belirli ve öngörülebilir bir kanun hükmüne dayanmadığı anlaşılmaktadır”, “suç olarak düzenlememekle birlikte kamu yararı gerekçesine dayalı olarak
kanuna aykırı fiiller nedeniyle eşyanın veya kaim değerin
müsadere edilmesi öngörülebilir. Bu konu, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu gibi özel bir kanunda
düzenlenen hükmün genel nitelikli kanun hükümlerine ay-

kırı olup olmadığı hususu, tek başına anayasal bakımdan
bir önem taşımamaktadır.” şeklindeki görüşü kapsamında Kurumumuzun bu hususu açık, belirli ve öngörülebilir bir kanun hükmüne dayandırabileceği görülmektedir.
Veya Kabahatler Kanunu anlamında mülkiyetin kamuya geçirilmesi şeklinde bir düzenleme ile bu husus
müsadere yönünden idari mercilerin ve idari yargı yerinin görevli olduğu şeklinde düzenlenebilir.
Kurum numune alınmasından müsadere kararının verilmesine kadar geçecek süre zarfında numune
alınan ürünün ortadan kaldırılması, elden çıkarılması,
tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinin gerçekleşeceği düşünerek bu
sonucun çıkması halinde lisans sahiplerine idari para
cezası verilmesi yönünde bir düzenleme yapabilir.
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (ı) bendinde; “Bu piyasada faaliyette bulunanların Kurulun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygun
akaryakıt sağlamak, ile yükümlü oldukları” düzenlenmiştir. Bu yükümlülüğe aykırı davranan piyasa katılımcıları
hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, ve ilgili takvim yılı için Kanunun 19 uncu
maddesi uyarınca belirlenen idari para cezası uygulanmaktadır.
5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (ğ) bendinde, “Bu Kanuna göre faaliyette bulunanlar; piyasa faaliyetlerinde, teknik düzenlemelere uygun
LPG sağlamak ile yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.
“…Bu yükümlülüğe aykırı davranan piyasa katılımcıları
hakkında 5307 sayılı kanunun 16 ncı maddesinde idari para cezası düzenlenmiştir. Ancak Kanunun 17 inci
maddesinin ikinci fıkrasında; “Kaçak veya menşei belli olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan
LPG’yi piyasa faaliyetine konu etme fiilini, lisans süresince,
aynı lisansla üç defa işleyen lisans sahiplerinin lisansı iptal
edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG, mahkeme
kararı ile müsadere edilir...” hükmü düzenlenmiştir.
Her iki piyasada yer alan aynı fiil için 5307 sayılı Kanunda idari para cezası yanında bir de yaptırım olarak
müsadere usulüne yer verilmesi tartışmaya açık bir husus olmakla birlikte Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında müsadere konusunda önümüzdeki dönemlerde yeni bir düzenleme yapılacak gibi gözükmektedir. Bu
düzenlemede iki piyasanın uyumlaştırılması yönünde
bir çalışma sürpriz olmayacaktır.
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Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul
Ve Esasları (PUE)

Doğal gaz fiyatının objektif ve şeffaf koşullar altında belirlenmesini
sağlayacak Türkiye organize toptan doğal gaz satış piyasasının kurulması amacıyla hazırlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin (Yönetmelik)1 31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında, Yönetmelik’te
yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanan ve organize toptan doğal
gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin usul ve esasları içeren Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE)2 da
23 Eylül 2017 tarihli ve 30189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yönetmelik’te yer alan hükümler doğrultusunda;
•
Piyasa işletmecisi3 tarafından organize toptan doğal gaz satış piyasasına yönelik olarak kurulacak ve elektronik ortamda
işletilecek olan sürekli ticaret platformunun (STP) kurulması,
test edilmesi ve piyasa katılımına açılmasına ilişkin hususlar,
•
Piyasa katılımcılarının piyasa işlemi yapabilecekleri ticaret
aralığına ilişkin zaman dilimleri, STP’de verilebilecek tekliflerin
şartları, STP işlemleri sonucunda yapılması gereken doğal gaz
teslimatı ve teslimat dönemine ilişkin esaslar,
•
Hesaplanacak olan günlük referans fiyatın (GRF) hesaplanmasına ilişkin hususlar,
•
Piyasa işletmecisi tarafından farklı işlem türleri geliştirilebilmesine ilişkin esaslar,
•
Piyasa işletmecisi tarafından gerçekleştirilecek, piyasa işlemlerinin ve taşıtanların4 iletim sistemindeki dengesizliklerinin
uzlaştırılmasına ilişkin koşullar,
•
Risklerinin yönetilmesini teminen piyasa katılımcılarına getirilecek teminat yükümlülüklerine, teminatların hesaplanması,
uygulanması ve muhafazası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin koşullar,
•
Piyasa işletmecisi tarafından hazırlanacak ve yayımlanacak
olan bilgi, belge, rapor ve istatistiklerin belirlenmesi,
•
STP’de yeterli alış ve satış teklifinin verilemeyecek olması sonucunu doğuracak olan olağandışı durum kapsamına girebilecek haller ve bu hallerdeki iletişime ilişkin hususlar,
•
STP’ye erişimin olası askıya alınmasından sonra, askıya alınmaya neden olan koşulların kalkması durumunda takip edilecek prosedür vb. detay hususların belirlenmesine ilişkin konuların düzenlenmesi PUE’ye bırakılmıştır.
Düzenlenmesi Yönetmelik kapsamında PUE’ye bırakılan konuların yanısıra PUE’de;
•
Tarafların görevleri, yetkileri ve sorumluluklarına yönelik ayrıntılı esaslar,
•
Piyasa katılımcılarının piyasa işletmecisine yaptırmak zorunda oldukları kayıt işlemlerine ve piyasa katılımcısı statüsüne
ilişkin hükümler,
•
STP’de teklif verme, verilen tekliflerin yapısı, içeriği, tipi ve yanısıra kaydedilmesi, güncellenmesi, iptal edilmesi, teklif defterinde sıralanması ve eşleşmesine ilişkin esaslar,
•
İletim şirketinin5 organize toptan doğal gaz satış piyasasına
ilave dengeleyici6 olarak girerek piyasada işlem yapmasına
yönelik ayrıntılı esaslar,
•
Piyasa işletmecisi tarafından gerçekleştirilecek dengesizliklerin uzlaştırılması işlemleri sonucu oluşacak bakiyenin sıfırlanmasına ilişkin düzenlemeler,
•
Piyasa katılımcıları tarafından sunulacak olan teminatlara yönelik, piyasa işletmecisi tarafından finansal güç değerlendirmesi yapılabilmesine ilişkin hususlar,
•
Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümüne ilişkin esaslar vb. detay hususlara da yer verilmiş bulunmaktadır.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi sonrasında PUE’nin de yürürlüğe girmiş olması, organize toptan doğal gaz satış piyasasının kurulmasına
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yönelik bir diğer büyük somut adım niteliği kazanmıştır.
Katılımı gönüllülük esasına dayanacak olan organize toptan doğal satış piyasasında ticaret STP vasıtasıyla gerçekleştirilecek olup piyasa,
iletim sistemi kullanıcılarına doğal gaz alım satımına ilişkin ikili anlaşmalarına ilave olarak portföylerini dengeleme ve/veya ticaret yapma
imkanı sağlayacaktır. Bu çerçevede, iletim şebekesinden hizmet almak
amacıyla iletim şirketi ile Standart Taşıma Sözleşmesi (STS) imzalamış
olan sistem kullanıcıları, piyasa işletmecisi ile STP Katılım Anlaşması
imzalayarak STP’de ticaret yapabileceklerdir. STP’de verilen alış veya
satış tekliflerinin, fiyat ve miktar açısından eşleşmesi sonucu oluşan
ikili eşleşmeler üzerinden ticaret yürütülecek olup, iletim şirketi de piyasaya girerek iletim sistemindeki fiziki dengesizliği gidermek amacıyla
“ilave dengeleyici” sıfatıyla gaz alım satımı yapabilecektir. Organize toptan doğal satış piyasasında gerçekleştirilecek ticaret sayesinde, hem
piyasada referans niteliği taşıyacak doğal gaz fiyatının oluşması hem
de dengeleme gazının piyasa tabanlı bir yaklaşımla fiyatlandırılması
sağlanacaktır.
Bununla birlikte, kurulmakta olan organize toptan doğal gaz satış piyasası doğrultusunda, iletim hizmetine ilişkin olarak iletim şirketi ile
taşıtanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen uygulama esaslarını içeren
İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’da (ŞİD) birtakım değişikliklerin yapılması ve yeni hükümlerin ilave edilmesi gerekmekte olup, iletim şirketi tarafından hazırlanan ŞİD değişikliği önerileri EPDK’ya sunulmuş ve akabinde söz konusu öneriler ilgili tarafların
görüşüne açılmıştır. İlgili taraflardan gelen görüşlerin incelenmesi ve
değerlendirmesinin akabinde, gerekli ŞİD değişikliğine ilişkin yapılan
düzenleme yürürlüğe girecektir. ŞİD değişikliğine ilişkin söz konusu düzenleme ise, organize toptan doğal gaz satış piyasasının kurulmasına
yönelik atılmış bir diğer büyük somut adım olacaktır.
Yönetmelik ve PUE hükümleri7 uyarınca, kurulumu devam eden STP’nin
test çalışmalarının tamamlanmasının ardından organize toptan doğal
gaz satış piyasası 01/04/2018 günü saat 08:00’de, sanal uygulamanın başlatılmasıyla birlikte faaliyete geçecek olup, organize toptan doğal gaz satış piyasasının işleyişinin, oluşturulacak senaryolar bazında
mevsimsellik ve manipülasyona açıklık gibi yönlerden tahlil edilmesi
amacıyla STP’de gerçekleştirilecek sanal uygulamanın tamamlanmasının ardından, STP’de teslimat, faturalama ve PİÜ dahil ödeme yükümlülüğü doğuracak piyasa işlemleri 01/09/2018 tarihine kadar başlatılacaktır.
1- Yönetmeliğe ilişkin EPDK Grup Başkanı Bağdagül KAYA CANER tarafından yapılmış olan inceleme, Uzman Gözüyle Enerji dergisinin 1. sayısında yayımlanmıştır.
2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2017 tarihli ve 7293-7 sayılı Kararı
ile onaylanmıştır.
3- Kurulun 09/03/2017 tarihli toplantısında, organize toptan doğal satış piyasalarının işletilmesine ilişkin faaliyet izni Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
(EPİAŞ)ne verilmiştir.
4- Taşıyıcı sıfatını haiz İletim Lisansı sahibi Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile STS imzalamış olan İthalat / Toptan Satış / İhracat Lisansı sahibi
tüzel kişileri ifade eder.
5- Sahibi olduğu İletim Lisansı kapsamında iletim faaliyetleri BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir.
6- İletim şebekesinin fiziki dengesinin sağlanması amacıyla organize toptan doğal
gaz satış piyasasına girerek piyasa işlemi yapması durumunda piyasa katılımcısı
olarak iletim şirketini ifade eder.
7- Organize toptan doğal gaz satış piyasasının faaliyete geçişi açısından sanal uygulamanın başlangıç tarihine ilişkin mevzuat değişikliği yapılması amacıyla Kurul
tarafından alınan 23/11/2017 tarihli ve 7454 sayılı Karar ile PUE’de değişiklik
yapılmış olup anılan Kurul Kararı 29 Kasım 2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
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Elektrik Piyasasında Dağıtım Lisansı Sahiplerinin Bilişim Sistemlerine
Kurumun Uzaktan Erişiminin Sağlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
(02/11/2017 Tarihli Ve 7422 Sayılı Kurul Kararı)

Murat YILMAZ / EPDK -Enerji Uzmanı

Bilindiği üzere elektrik piyasasında faaliyet gösteren

Benzer şekilde, EDVARS aracılığıyla erişime sunulan ra-

dağıtım lisansı sahiplerinin Enerji Piyasası Bildirim

por ve verilere kaynak teşkil eden sistemlerin EDVARS

Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme

ile veri akışının EPDK tarafından belirlenecek güncellik-

Kurumuna (EPDK) bildirmekle yükümlü oldukları veri-

te olması gerekmektedir. EDVARS aracılığıyla erişime

ler bulunmaktadır. Bu veriler elektrik dağıtım şirketleri

sunulan raporlara esas verilerin ve sunulan diğer ve-

(EDŞ) tarafından EPDK Elektronik Bilgi Sistemi (EBİS)

rilerin kaynak sistemlerde yapılan işlemler neticesinde

üzerinden periyodik olarak raporlanmaktadır. EDŞ’ler

iptal edilmesi, değiştirilmesi veya güncellenmesi ha-

tarafından EPDK’ya bildirilen bu verilerin daha etkin ta-

linde, gerekçeleriyle birlikte yapılan işlemin kayıt altına

kip edilebilmesi ve daha iyi izlenebilmesi amacıyla bu

alınması ve izlenmesi sağlanarak daha etkin bir takip ve

verilere gerçek zamanlı olarak erişim sağlanması ihti-

izleme imkanı olacaktır.

yacı hasıl olmuştur.

Diğer taraftan, EDŞ’ler tarafından Enerji Piyasası Bildi-

Bu ihtiyaç doğrultusunda, 02/11/2017 tarihli ve 7422

rim Yönetmeliği kapsamında EPDK’ya sunulacak veriler

sayılı Kurul Kararı ile “Elektrik Piyasasında Dağıtım Lisan-

ve EPDK tarafından ilave istenilebilecek verilerin azami

sı Sahiplerinin Bilişim Sistemlerine Kurumun Uzaktan Erişi-

24 saat (EPDK tarafından farklı bir güncelleme süresi

minin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilmiş

belirlenmediği sürece) önceki veri değişimlerini içere-

ve 09/11/2017 tarih ve 30235 sayılı Resmi Gazete’de

cek şekilde EDVARS üzerinden günlük olarak güncelle-

yayımlanmıştır.

mesi öngörülmektedir. Bu kapsamda EDŞ’lerin güncel

Söz konusu usul ve esaslarda Elektrik Dağıtım Veri Ambarı ve Raporlama Sistemi (EDVARS): “Dağıtım lisansı

verileri belirli bir takvime bağlı kalınmadan sürekli olarak takip edilebilecektir.

sahiplerinin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamın-

Son olarak EDŞ’ler tarafından EDVARS’ın 01/07/2018

da EPDK’ya bildirmekle yükümlü oldukları veriler ile Kurum

tarihine kadar kurulması, EPDK’nın erişimine açılması

tarafından gerekli görülebilecek ilave verilerin gerçek za-

ve EDVARS üzerinden EBİS sistemine ilk veri akışının

manlı olarak izlenmesi ve Kurum tarafından belirlenecek

yapılması; 01/01/2019 tarihine kadar ise bildirim yü-

güncellikte raporlanması amacıyla oluşturacağı veri amba-

kümlülüğü kapsamındaki tüm verilerin EDVARS üzerin-

rı ve raporlama sistemi ile bu sisteme Kurumun uzaktan

den oluşturacak hale gelmesi gerekmektedir.

erişimini sağlayan web arayüzü” olarak tanımlanmaktadır. EDVARS, EDŞ’ler tarafından bildirilen verilerin daha
iyi izlenebilmesi ve bu işlemlerin tek yazılım üzerinden

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, EDVARS’ın
kurulması ile birlikte EDŞ’lerin verilerinin gerçek za-

takip edilebilmesine imkan sağlayacaktır.

manlı olarak izlenmesinin ve raporlanmasının sağlana-

Öte yandan, EDVARS ile EDŞ’ler tarafından EPDK’ya

edileceği ve daha iyi izlenebileceği düşünülmektedir.

cağı; bu sayede de EDŞ’lerin verilerinin daha etkin takip

sunulması gereken rapor ve verilere esas iş süreçlerinin
tamamının izlenebilmesini sağlayacak detayda kaydın
tutulması gerekmektedir. Bu kapsamda veriler üzerinde yapılacak olan her türlü işlemler kayıt altına alınacak
olup daha etkin bir izleme yapılabilecektir.
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04/10/2017 tarih ve 7319 sayılı Kurul Kararı

1973 yılında yaşanan ilk petrol krizini takiben 1974 yılında,
krizden ciddi şekilde etkilenen ülkeler, krizlere karşı ortak hareket etmek amacıyla Uluslararası Enerji Ajansını (UEA) kurmuşlardır. Ajansın kuruluş anlaşması olan “Uluslararası Enerji
Programı Anlaşması” genel olarak petrol krizlerine karşı alınacak
önemleri ve petrol stoklarına ilişkin konuları düzenlemektedir.
Ülkemiz de 21/01/1981 tarih ve 2375 sayılı Uluslararası Enerji
Programı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun ile anlaşmaya taraf olmuştur. 20/12/2003 tarih ve
25322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) ile ulusal petrol
stok yükümlüğüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Kanun 16
ncı maddesinin birinci fıkrası “Piyasada sürekliliğin sağlanması,
kriz veya olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve uluslararası
anlaşmalar gereği olağanüstü hal petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla bir önceki yıl günlük ortalama kullanımının
içindeki net ithalatın en az doksan günlük miktarı kadar petrol stoku tutulur” hükmü ile genel çerçeve belirlenmiştir.
Madde ile ulusal petrol stokunun tutulması için öngörülen
sistemde; kullanım içindeki net ithalatın en az doksan günlük
miktar, ulusal petrol stoku olarak tanımlanmış, bu stokta, lisans sahiplerinin tutması gereken petrol stoku ve tamamlayıcı stok olarak da ikiye ayrılmıştır. Lisans sahiplerinin tutması
gereken petrol stoku; rafinerici, akaryakıt ve LPG dağıtıcıları ve
yıllık tüketimi 20.000 tonun üzerinde olan serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin günlük ikmallerinin en az 20 katını (serbest
kullanıcılar için tüketimlilerinin 15 katını) depolarında tutmasından oluşmaktadır. Tamamlayıcı kısmın ise tüketici fiyatlarına eklenen gelir payından elde edilen kaynakla rafinerici lisansı
sahipleri tarafından tutulması öngörülmüştür.
Ulusal petrol stoğunun esas gün sayısının belirlenmesi, artırılması, yönetimi, getirilebilecek yükümlülükler, ulusal petrol
stoğunun temin süresi, ulusal petrol stoğunun cinsi, miktarı ve
stoklama yerinin belirlenmesi, ulusal petrol stokuna dair petrol
ve hizmet alımları, stok ve stoklamaya ilişkin diğer kararlar ile
tedbirlerin alınması, ulusal petrol stoklarından olağanüstü hallerde satış yapılması ile Bakanlar Kurulu’na sunulacak tekliflerin
hazırlanması konusunda, aynı madde kapsamında oluşturulan
oluşturulan “Ulusal Petrol Stok Komisyonu” yetkili kılınmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK / Kurum) ise rafineri,
akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahipleri ile serbest kullanıcıların bulundurmakla yükümlü oldukları stokları denetlemeye ve
tutulacak bu stokların miktarında azalma yapılmayacak şekilde
ürün cinsini ve ürünlerin birbirine tahvil edilmesini düzenleme
hususlarında yetkilendirmiştir.
Ülkemiz için stratejik öneme sahip ulusal petrol stoku konusundaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla Ulusal
Petrol Stok Komisyonunun 21/04/2017 tarihli toplantısında,
lisans sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu stok
miktarının hesaplanmasına ilişkin “metodoloji” kabul edilmiştir. Söz konusu metodoloji kapsamında lisans sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları stokların hesaplanma hususu netleştirilmiştir. Ayrıca lisans sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları
stokların hizmet alımı karşılığı diğer lisans sahiplerince tutulabilmesine ilişkin düzenlemeler ile gelir payı ödemelerinin izlenmesi hususlarının da EPDK tarafından gerçekleştirilmesi karar-
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laştırılmıştır. Bu konulara ilişkin düzenlemelerin 01/01/2018
tarihinden geçerli olacak şekilde yürürlüğe geçirilmesi kararda
ayrıca yer almaktadır.
Söz konusu Karar ve Kanunun ilgili maddesi uyarınca
04/10/2017 tarih ve 7319 sayılı Kurul Kararı ile “Zorunlu Petrol
Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” ve “Zorunlu Petrol
Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar” kabul
edilmiş ve 10/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile;
•
Ulusal Petrol Stok Komisyonu’nun 2017-1 sayılı Kararı ile oluşturulan metodoloji doğrultusunda, lisans sahipleri
için ulusal petrol stoku yükümlüğünün nasıl hesaplanacağı
ve bunun Kuruma nasıl bildirileceğine,
•
Stok izlemesinin nasıl ile yapılacağına,
•
Ulusal petrol stokunun nerelerde tutulabileceğine,
•
Rafinerici lisansı sahipleri için ürün tahvillerinin nasıl
yapılacağına,
•
LPG dağıtıcı lisansı sahiplerince, tutmakla yükümlü
oldukları stok miktarının azami % 50’sini benzin türlerinden
tutulabileceğine,
•
Gelir payının hangi durumlarda oluştuğuna ve ne zaman ödenmesi gerektiğine
ilişkin hususlarda düzenlemeler yapılmıştır.
Kupon sistemi, rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahibinin bir başka
lisans sahibi adına zorunlu petrol stoku tutmasına ilişkin sistemi ifade etmektedir. Böylelikle fazla stok bulundurun lisans
sahipleri ilave gelir elde ederek stok maliyetlerini düşürebilecekken, zorunlu petrol stoku yükümlüğünü kupon sistemi
kapsamında yerine getiren lisans sahipleri de daha düşük maliyetlerle yükümlülüklerini karşılayabilecektir. Böylelikle stok
maliyetlerinin fiyatlar üzerindeki baskısının azaltılma imkânı
doğacaktır.
Kararda, kupon hizmeti veren ve alan tarafların yükümlülükleri,
sisteme ilişkin kısıtlamalar ve sisteme konu edilebilecek petrol türlerine ilişkin hükümler yer almaktadır. Kupon hizmeti için
izin verilmesine ve iznin sona ermesine ilişkin hususlar ayrıca
kararda yer almaktadır. Bu izinlerin verilmesi ve sona ermesine ilişkin işlemlerin EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılması öngörülmektedir. Ayrıca kupon sistemine ilişkin
sözleşmeler ilişkin düzenleyici hükümlere de kararda yer verilmiştir. Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği ancak kupon
sistemine ilişkin sözleşmelerin en erken 01/01/2018 tarihinde
geçerlilik kazanacak şekilde düzenlenmesi gerektiği hükümleri
kararda yer almaktadır.
Stok yükümlüğünün ve kupon hizmetinin izlenmesi bu noktada
önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 7204-9 sayılı Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı ile
ülkemizdeki lisanslı tüm akaryakıt depoların ve rafineri tesislerindeki tüm depoların uzaktan izlenmesine 2018 yılı itibariyle
başlanması öngörülmektedir. Sistem ile ülkemizde akaryakıt
stoklarının yarım saatlik aralıklarla takip edilebilmesi mümkün
olabilecektir.

Enerji İstatistikleri
Uzman Gözüyle Enerji

ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2017 Yılı Eylül Ayı İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

2017 EYLÜL
KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ
(MW)

ORAN
(%)

KONU BAŞLIĞI

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ

50.126,58

63,08

LİSANSLI ÜRETİM*

EÜAŞ SANTRALLERİ

20.124,80

25,32

LİSANSSIZ ÜRETİM**

YAP İŞLET SANTRALLERİ

6.101,81

7,68

LİSANSLI KURULU

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN

1.736,93

2,19

GÜÇ*

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.

1.378,90

1,74

79.469,03

100,00

TOPLAM

219.170.667,31 MWh

2017 EYLÜL
KURULU GÜÇ (MW)

ORAN (%)

DOĞAL GAZ

26.348,43

33,16

BARAJLI HİDROLİK

19.775,95

24,89

9.265,56

11,66

LİNYİT
İTHAL KÖMÜR

7.473,85

9,40

AKARSU

7.272,47

9,15

RÜZGAR

6.278,83

7,90

JEOTERMAL

989,17

1,24

FUEL OİL

645,09

0,81

TAŞ KÖMÜRÜ

616,15

0,78

BİYOKÜTLE

405,00

0,51

ASFALTİT

378,96

2.223,99 MWe

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

169.758.168,66 MWh

PTF: Piyasa Takas Fiyatı

79.469,03 MWe

LİSANSSIZ KURULU
GÜÇ
FATURALANAN
TÜKETİM

KAYNAK TÜRÜ

2.173.685,01 MWh

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

İTHALAT

2.171.717,48 MWh

İHRACAT

2.331.777,17 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI

183,583 TL/MWh

ORTALAMA PTF
AYLIK AĞIRLIKLI

163,386 TL/MWh

ORTALAMA SMF

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

TEMMUZ - EYLÜL DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)
Enerji

Dağıtım

Fon/Pay/
Vergi

%18
KDV’li

Sanayi OG

20,5219

5,4954

0,8209

31,6690

Sanayi AG

20,5219

8,5478

0,8209

35,2709

0,48

Mesken

21,4058

11,7775

1,7125

41,1770

0,01

Ticarethane

21,4074

12,0687

1,7126

41,5227

12,90

0,02

Tar. Sulama

19,5489

9,8988

1,5639

36,5937

LNG

1,95

0,00

MOTORİN

0,00

0,00

NAFTA

4,74

GÜNEŞ

TOPLAM

79.469,03

100,00

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2017 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü (Milyon Sm3)
Üretim

İthalat

Yurtiçi Satış (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Üretim + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

267,31

39.668,21

38.527,22

454,10

39.935,51

38.981,33

2017 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre İthalat Miktarı (Milyon Sm3)
Gazın Türü

Boru Gazı

LNG
Toplam

Ülke

Miktar

Rusya Federasyonu

20.979,07

İran

6.945,74

Azerbaycan

4.855,90

Cezayir

3.422,73

Nijerya

1.471,04

Diğer

1.993,73

Toplam

32.780,70

6.887,50
39.668,21
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Enerji İstatistikleri
Uzman Gözüyle Enerji

LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2017 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (ton)
Üretim

İthalat

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Rafineri Üretimi + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

811.148

2.535.803

3.084.851

192.350

3.346.950

3.277.201

*Standardize LPG dâhil toplam satış

2017 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*
Ürün Türü

Satış (ton)

Pay (%)
19,82

TÜPLÜ

611.415

DÖKME*

121.874

3,95

OTOGAZ

2.351.563

76,23

Toplam

3.084.851

100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2017 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton)
ÜRÜN TÜRÜ

RAFİNERİ
ÜRETİMİ

İTHALAT

İHRACAT

YURTİÇİ SATIŞLAR
(Tüketim)

TOPLAM ARZ
(Rafineri Üretimi + İthalat)

TOPLAM TALEP
(Yurtiçi Satışlar + İhracat)

Benzin Türleri

4.146.714

0

2.530.088

1.751.357

4.146.714

4.281.446

Motorin Türleri

8.135.230

9.484.062

210.789

17.785.964

17.619.292

17.996.753

-12.975

600.097

252.289

338.720

587.122

591.009

3.823.150

139.591

2.942.388

935.296

3.962.740

3.877.683

1.715.037

690,888

1.721.281

30.574

1.715.728

1.751.855

17.807.156

10.224.441

7.656.835

20.841.912

28.031.597

28.498.746

Fuel Oil Türleri
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları

ABONELİK
FORMU

Genel Toplam
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