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Başlarken
Uzman Gözüyle Enerji

“Dünle beraber gitti, cancağızım… 
Ne kadar söz varsa düne ait. 
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Mevlana’nın bu sözlerini bilmeyenimiz yoktur sanırım.

Oldukça hareketli geçen bir yılın ardından şimdi enerji 
sektörümüz 2018 yılını ve daha da ötesine yönelik he-
deflerini konuşuyor… Çünkü bize düşen düne takılma-
dan daima “yeni şeyler” söyleyebilmek. 

Tabi yeni hedeflere ulaşmak için vizyon ve donanım 
kadar işbirliği odaklı bir çalışma metodolojisi de gere-
kiyor. “Hep benim dediğim, hep benim istediğim olsun 
ve yalnızca ben kazanayım” demek sadece sektörü-
müzün değil ülkemizin menfaatlerine de aykırı bir ta-
vırdır. Enerji sektörü nihayetinde ülkemiz ekonomisi-
nin can damarı niteliğini taşıyor. Ve bu damardaki kan 
akışının sağlıklı olması için bütün sektör oyuncularına 
görev düşüyor.

2018 yılında özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarımıza yönelik çok önemli adımların hayata geç-
mesi için elbirliği ile çalışmamız şart. Yöneticisinden 
sahadaki işçisine, bu sektör için elini taşın altına koyan 
herkesin daha fazla çalışması, daha fazla üretmesi ge-
rekiyor. Empatiyi elden bırakmadan ve enaniyete ka-
pılmadan; milli menfaatleri ve tüketici memnuniyetini 
gözeten bir yaklaşımla Türkiye’yi hak ettiği yarınlara 
taşıyabiliriz. Tabi bu noktada özellikle genç beyinlere 
büyük görev düşüyor. Çağın gelişmelerini takip ederek 
bizlere fikirleri ile yön veren enerji sektörünün genç 
neslinden hepimiz ümitvar olmalıyız.

Uzman Gözüyle Enerji dergisinin her sayısında genç 
kalemlerimizin ortaya koyduğu fikirlerin bu açıdan faz-
lasıyla değerli olduğunu düşünüyor ve sektörümüzün 
emin ellerde olduğuna yürekten inanıyorum.

Saygılarımla…      

Mehmet Ertürk

Enerji Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı          
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Editörden
Uzman Gözüyle Enerji

Lise yıllarında başlayan felsefe eğitiminden hafızalarımızda en 
çok yer eden cümlelerden biridir, Herakleitos’un “değişmeyen 
tek şey, değişimin kendisidir” sözü. 

Her olumlu ya da olumsuz tutum değişikliğinin savunma argü-
manı haline gelen bu söz “değişmeyen tek şey değişime karşı 
çıkmaktır” şeklinde bir görüşü de beraberinde getirmiştir ha-
liyle.

Enerji sektörünün son 20 yılda yaşadığı köklü değişim, bu de-
ğişime karşı çıkanların yanıldığı bir tabloyu ortaya koydu. Tür-
kiye bölgesinde hem tanık hem de müdahil olduğu olağanüstü 
gelişmelere rağmen enerji alanında değişim daha doğru bir 
tabir ile gelişim süreci yaşamaya devam ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kuruluşundan bugüne 
sektörün gelişimindeki öncü rolünü yadsımak mümkün değil. 
Bu sayımızda yer alan makaleler sadece başarılı biri düzen-
leyici kurumun uygulamalarının vizyonunu ortaya koymakla 
yetinmiyor, personelinin sahip olduğu donanım ile sektörün 
yarınları için teminat olduğunu da gözler önüne seriyor.   

Yine arşivinizde bulunması gereken bir “Uzman Gözüyle Ener-
ji”ye daha imza attıkları için bütün yazarlarımıza teşekkür ede-
riz.

Baki selam. 

        
 Bülent KAYA

bulentkaya@epdk.org.tr

Değişim…

Editörden
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile TRT işbirliğinde 
gerçekleştirilen “Uzman Gözüyle Enerji” programı EPDK’dan 
canlı yayınlanan 58. bölümü ile sona erdi. Programın son bö-

lümüne EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz konuk oldu ve 2017 yılında enerji 
piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Uzman Gözüyle Enerji” 2016 yılının Ekim ayında EPDK Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından projelendirilirken bu süreçte en 
büyük desteği Enerji Uzmanları Derneği verdi. TRT ile yapılan görüş-
melerde proje banttan yayınlanacak bir tüketici bilgilendirme programı 

Bizden

UZMAN 
GÖZÜYLE 
ENERJİ’DEN 
“BAŞKAN”LI 
FİNAL
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ihtiyacı kalmadı. Yatırımcı artık sistemi ben teşvik ede-
ceğim diyor. 180 derecelik bir dönüşüm yaşandı. Bir 
ülkenin büyümesi için enerji maliyetleri çok önemli. Ye-
nilenebilir kaynaklar artık çok ucuz maliyetlerle dünya 
piyasalarına karşı büyük avantajlar sağlayacak”

“Elektrik dağıtım sektöründe yaşlanan bir şebeke-
miz var, bunun rehabilitasyonu açısından yatırım büt-
çelerini arttırdık” diyen Başkan Yılmaz, doğal gaz sektö-
ründe de çok ciddi mesafe alındığını 2018 yılında doğal 
gazın ulaşmadığı ilin kalmayacağını vurguladı. 

Akaryakıt sektörüne yönelik değerlendirmelerde de 
bulunan Yılmaz, fiyat oluşumunun kendi metodoloji-
si içinde belirlendiğini EPDK’nın ancak metodolojiden 
sapmalar olduğunda devreye girerek müdahalelerde 
bulunduğunu hatırlattı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
oluşan fiyatları yakından takip ettiklerini ve sektörün 
son 3 yılda tavan fiyatı gerektirecek bir adım atmadığını 
belirterek: “Sektör sert yüzümüzü ne zaman göstere-
ceğimizi çok iyi biliyor. Formülümüz çok net. Formülden 
bir sapma olursa müdahalemiz olur. Biz EPDK olarak 
piyasanın önünde olmaya çalışıyoruz daima. Biz, bize 
yapılmasını istemediğimiz şeyin vatandaşlarımıza da 
yapılmasını istemiyoruz.” dedi.

Programın ardından Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu Başkanı Mustafa Yılmaz, sunucu Gülçin Üstün 
Can’a ve program ekibine enerji sektörüne katkıların-
dan ötürü teşekkür plaketi verdi.   

“Uzman Gözüyle Enerji” programının bütün bölüm-
lerini EPDK web sayfasında bulunan “enerjimedya” kö-
şesinden izlemek mümkün.    

şeklinde sunuldu. Ancak ilerleyen süreçte 
haftada bir gün canlı yayınlanacak ve sa-
dece tüketici odaklı olmayan -küresel ge-
lişmelerin de değerlendirildiği- bir enerji 
programı yapılmasına karar verildi.

Uzman Gözüyle Enerji programının 13 
bölüm yani iki aylık bir yayın döneminde 
sürmesi planlanıyordu. Ancak hem rey-
ting başarısı hem de TRT’nin bu program-
la birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından verilen 20. Tüketici Ödülleri’ne 
layık görülmesi sebebiyle 4 sezonu aşkın 
bir süre devam etti.

İlk bölümünde Elektrik Piyasası 
Dairesi Tüketici Hakları ve Müşteri 
Hizmetleri Grup Başkanı Çetin Kayabaş’ı 
ağırlayan program ilerleyen haftalarda Enerji Uzmanı, 
Grup Başkanı ve Daire Başkanı seviyesinde pek çok 
ismi ağırladı. Özellikle EPDK’nın kurulduğu günden 
itibaren enerji sektörünün nasıl bir gelişim gösterdiği 
ve Kurumun güncel düzenlemelerinin piyasalara etkisi 
programın öncelikli gündem maddeleri arasında yer 
aldı. Tabi, Uzman Gözüyle Enerji’nin öncelikli hedefi 
olan tüketici sorunlarına yönelik çözüm sunma gayesi 
doğrultusunda tüketici odaklı konulara ve sosyal med-
ya üzerinden gelen sorulara da program boyunca yer 
verildi.

 “Uzman Gözüyle Enerji” programının son bölümü-
ne konuk olan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; 2017’nin 
Türkiye’nin enerjisinin yüksek ve haraketli geçen bir yıl 
olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz şunları söyledi:

“Sektörümüzde mantıksal bir dönüşüm yaşadık. 
Yenilenebilir enerji değerini daha da arttırdı. Piyasanın 
nereye gideceği belli oldu. Bu sektörün artık teşvike 

Bizden
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Elektrik Faturası Bileşenleri

Bu yazıda elektrik faturalarında yer alan bileşenlere ve söz konusu bileşenlerin 
nasıl belirlendiğine kısaca değinecek, tarifelerde meydana gelen değişimlerin tüke-
ticiye yansımalarından bahsedeceğiz.

Bilindiği üzere 1/1/2016 tarihinden itibaren elektrik faturasında yer alan bedel-
ler Tablo-1’de gösterildiği üzere daha sade ve anlaşılır ve diğer ülke uygulamaları ile 
karşılaştırılabilir hale gelmiştir. Bu kapsamda aktif enerji bedeli ve perakende satış 
hizmet bedeli “aktif enerji bedeli” altında, dağıtım bedeli, iletim bedeli, kayıp-kaçak 
bedeli ve sayaç okuma bedeli ise “dağıtım bedeli” altında birleştirilmiştir. Kurumu-
muz düzenlemeleri dışında elektrik faturalarında tahsil edilen vergi ve fonlar ise 
ilgili mevzuat kapsamında uygulanmaktadır. 

Ali Rıza DİNÇ   
EPDK / Grup Başkanı

Elektrik 
Faturaları 
ve 
Tarifeler

1/1/2016 Öncesi Fatura bileşenleri 1/1/2016 Sonrası Fatura bileşenleri

Aktif Enerji Bedeli
Aktif Enerji Bedeli

Perakende Satış Hizmet Bedeli

Dağıtım Bedeli

Dağıtım Bedeli
İletim Bedeli

Kayıp-kaçak Bedeli

Sayaç Okuma Bedeli

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

Enerji Fonu Enerji Fonu

TRT Payı TRT Payı

KDV KDV

Tablo-1: Elektrik Fatura Bileşenleri
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Şekil-1: Elektrik Fatura Unsurlarının Bileşenleri

Şekil-1’de yer alan ve elektrik hizmetinin ikinci 
önemli maliyet bileşeni olan şebeke maliyeti olan ve 
iletim ve dağıtım şebeke hizmeti maliyetlerini içeren 
(doğrudan iletim sistemi kullanıcısı olan tüketiciler yal-
nızca iletim maliyetine muhatap olmaktadır) Dağıtım 
bedeli ise; 

• Elektriğin üretilip sisteme verildikten dağıtım şe-
bekesine ulaşana kadar iletim hatları ile taşınması se-
bebiyle oluşan sistem kullanım ve sistem işletim ma-
liyeti,

•  Dağıtım sisteminde oluşan teknik ve teknik olma-
yan kayba ilişkin maliyeti,

• Dağıtım sistemindeki bakım-onarım faaliyetleri, 
yenileme ve kapasite artırımına ilişkin yatırımlar, müş-
teri hizmetleri gibi dağıtım faaliyetinin yürütülmesi 
kapsamındaki gider ve harcamalara ilişkin maliyetleri 
içermektedir. 

Söz konusu bedel elektrik piyasasında faaliyet gös-
teren dağıtım şirketlerinin geçmiş yıllara ait mali verileri 
ve geleceğe ilişkin yatırım bütçelerinden hareketle Ku-
rumumuz tarafından 21 dağıtım şirketi için belirlenen 
5 yıllık gelir gereksinimleri doğrultusunda yılın her bir 
çeyreği için kWh (çift terimli tarife için hem kWh hem 
de güç bedeli adı altında kW) bazında belirlenmektedir. 
Dağıtım bedeli serbest, serbest olmayan ve son kay-
nak tarifesi kapsamındaki dağıtım sistemi kullanıcısı 
bütün tüketiciler için geçerli olup elektrik tedarik şir-
ketleri tarafından tüketicilere tahakkuk ettirilmekte ve 
söz konusu tutarlar dağıtım şirketine aktarılmaktadır.  

Makale
Uzman Gözüyle Enerji

Elektrik faturalarında yer alan “aktif enerji bedeli” 
serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olma-
sına rağmen ikili anlaşma yaparak enerji temin et-
meyen tüketiciler için her üç ayda bir Kurul tarafından 
onaylanmaktadır. Serbest tüketici limiti 2018 yılı için 
yıllık 2000 kWh, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Dü-
zenlenmesi Hakkında Tebliğ’de tanımlanan düşük tü-
ketimli tüketiciler ise yıllık 50 Milyon kWh’dan daha az 
elektrik tüketen tüketiciler olarak belirlenmiştir. Söz 
konusu tebliğde 50 Milyon ve üzeri yıllık tüketime sahip 
olan tüketicilerin son kaynak tedarik tarifesi ise ayrı 
bir formüle göre hesaplanmaktadır. Yüksek tüketimli 
tüketicilere ilişkin farklı fiyat uygulamasına 2018 yılı 
ikinci çeyreğinde başlanacaktır. 

Şekil-1’de görüldüğü üzere genel olarak elektrik 
faturaları aktif enerji bedeli, şebeke maliyeti (dağı-
tım ve/veya iletim şebeke hizmeti maliyeti) ile vergi ve 
fonları içermektedir. Aktif enerji bedeli elektriğin üre-
tim maliyeti ile toptan ve perakende satış maliyetlerini 
içermektedir. Aktif enerji bedeli görevli tedarik şirketle-
rinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan bir 
bedel olup enerji maliyeti, faturalama ve müşteri hiz-
metleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti gibi 
perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki 
tüm maliyet ve hizmetleri içermektedir. Kurul tarafın-
dan onaylanan aktif enerji bedeli elektrik piyasasında 
faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinin geçmiş 
yıllara ait mali verileri, piyasada oluşan spot elektrik fi-
yatları, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) 
için belirlenen toptan elektrik satış tarifeleri ile diğer 
maliyetlerden hareketle yılın her bir çeyreği için kWh 
bazında belirlenmektedir.
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elektrik tedarik faaliyeti ile iştigal eden lisans sahipleri 
tarafından bu tarifelere eklenerek tüketicilere yansıtıl-
maktadır.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren gerçekleşen ar-
tışlar

Bilindiği üzere Tablo-2’de de görüldüğü gibi 
1/1/2018 tarihinden itibaren perakende elektrik ta-
rifelerinde vergiler dahil %8,5 oranında artış oldu. Söz 
konusu artış alçak gerilimden bağlı tüketiciler için %8,8, 
orta gerilim ve iletimden bağlı tüketiciler için %8,5 ola-
rak ve iletimden bağlı tüketiciler için iletim sistem kul-
lanım bedellerindeki artışla birlikte (tablo-2’de iletim 
sistem kullanıcılarının yalnızca aktif enerji bedelinde 
meydana gelen artışlar gösterilmektedir) yaklaşık %8,2 
olarak gerçekleşmiştir.

Dağıtım şirketi de kayıp enerji maliyetleri için TETAŞ’a, 
iletim maliyetleri için de TEİAŞ’a gerekli ödemeleri yap-
maktadır. 

Bunun yanında Şekil-1’de yer alan ve faturada tü-
keticilerden 3291 sayılı Kanun’un Ek 2 nci maddesi ge-
reğince tahsil edilen Elektrik Enerjisi Fonu, 3093 sayılı 
Türkiye Radyo Televizyonu Gelirleri Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin (c) bendi gereğince tahsil edilen TRT Payı, 
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34-39 uncu 
maddeleri gereğince tahsil edilen Elektrik ve Havaga-
zı Tüketim Vergisi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu gereğince tahsil edilen Katma Değer Vergisi 
(KDV) gibi fon, pay ve vergilerin belirlenmesi, tüketici-
lerden tahsil edilmesi ve ilgili mercilere aktarılması uy-
gulamaları Kurumumuzun görev alanı dışındadır.  Kuru-
mumuz tarafından düzenlenen tarifeler vergi ve fonlar 
hariç olarak belirlenmekte olup fon, pay ve vergiler 

Görevli Tedarik Şirketinden 
Enerji Alan İletim Sistemi 
Kullanıcısı Tüketiciler 

Tek Zamanlı Gündüz Puant Gece

Tüketici 7,07% 7,07% 7,07% 7,07%

Dağıtım Sistemi Kullanıcıları 

Orta Gerilim 

Sanayi 8,60% 8,61% 8,01% 9,89%
Ticarethane 8,35% 8,36% 7,80% 9,45%
Mesken 8,32% 8,33% 7,79% 9,42%
Tarımsal Sulama 8,38% 8,39% 7,88% 9,41%
Aydınlatma 8,42%
Tek Terimli
Sanayi 8,78% 8,79% 8,13% 10,17%
Ticarethane 8,60% 8,60% 7,99% 9,76%
Mesken 8,57% 8,58% 7,96% 9,72%
Tarımsal Sulama 8,61% 8,61% 8,05% 9,70%
Aydınlatma 8,67%

Alçak Gerilim
Tek Terimli
Sanayi 8,80% 8,81% 8,19% 9,97%
Ticarethane 8,80% 8,81% 8,14% 10,00%
Mesken 8,80% 8,81% 8,14% 10,00%
Şehit Aileleri ve Muharip 
Malul Gaziler 8,80%
Tarımsal Sulama 8,80% 8,81% 8,19% 9,94%
Aydınlatma 8,80%

VERGİ VE FONLAR DAHİL NİHAİ DEĞİŞİMİ

Tablo-2’de gece, gündüz ve puant zaman dilimlerinde meydana gelen artış oranları farklı olarak görülse de söz 
konusu zaman dilimlerinde oluşan artışlar ortalamada tek zamanlı oranlara yakın olmaktadır. Bu kapsamda oluşan 
yeni aktif enerji ve dağıtım bedelleri Tablo-3’te gösterilmiştir.

Tablo-2: 1 Ocak’tan itibaren 
geçerli vergiler dahil perakende 
elektrik satış tariflerinde oluşan 

artış oranları
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Görevli Tedarik 
Şirketinden Enerji Alan 
İletim Sistemi Kullanıcısı 
Tüketiciler 

Perakende 
Tek Zamanlı 

Enerji 
Bedeli

Perakende 
Gündüz 
Enerji 
Bedeli

Perakende 
Puant 
Enerji 
Bedeli

Perakende 
Gece Enerji 

Bedeli

Dağıtım 
Bedeli

Tüketici 21,9735 21,8309 38,8700 9,5407 0,0000

Dağıtım Sistemi 
Kullanıcıları 

Perakende 
Tek Zamanlı 

Enerji 
Bedeli

Perakende 
Gündüz 
Enerji 
Bedeli

Perakende 
Puant 
Enerji 
Bedeli

Perakende 
Gece Enerji 

Bedeli

Dağıtım 
Bedeli

Çift Terimli 
Sanayi 21,9735 21,8309 38,8700 9,5407 5,7097
Ticarethane 23,0995 22,9514 41,0469 9,8783 9,1365
Mesken 23,0927 22,9446 41,0400 9,8718 8,9161
Tarımsal Sulama 21,1108 20,9753 37,5335 9,0140 7,4938
Aydınlatma 21,1182 8,7751
Tek Terimli
Sanayi 21,9735 21,8309 38,8700 9,5407 6,3355
Ticarethane 23,0995 22,9514 41,0469 9,8783 11,3104
Mesken 23,0927 22,9446 41,0400 9,8718 11,0375
Tarımsal Sulama 21,1108 20,9753 37,5335 9,0140 9,2768
Aydınlatma 21,1182 10,8629

Tek Terimli
Sanayi 21,9735 21,8309 38,8700 9,5407 9,6625
Ticarethane 23,0995 22,9514 41,0469 9,8783 13,3577
Mesken 23,0927 22,9446 41,0400 9,8718 13,0444
Şehit Aileleri ve Muharip 
Malul Gaziler 8,4718 8,8939
Tarımsal Sulama 21,1108 20,9753 37,5335 9,0140 10,9561
Aydınlatma 21,1182 12,8028
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Faaliyet Bazlı Tüketici Tarifeleri (kr/kWh)

Orta Gerilim 

Alçak Gerilim

se; Aralık ve Ocak ayının her ikisine denk gelen tüke-
tim dönemlerinde Aralık ayının tüketimi Aralık ayı birim 
bedelleri ile Ocak ayının tüketimi ise Ocak ayının birim 
bedelleri ile çarpılmakta ve ortalama birim bedeller 
oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Aralık ayına denk ge-
len tüketimler ile Ocak ayına denk gelen tüketimler yeni 
ve daha yüksek olan fiyat üzerinden değil her iki ayın 
ortalama bedelleri üzerinden ve kıst hesabına (günlük 
ortalama tüketimin ilgili gün geçerli olan fiyat ile he-
saplamalara dahil edilmesi ilkesine) dayalı olarak he-
saplanmaktadır.

Sonuç olarak elektrik piyasası tarifelerinde 
1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan düzenlemeler ile 
elektrik faturaları daha anlaşılır ve diğer ülke uygula-
maları ile karşılaştırılabilir hale gelmiştir. ayrıca maka-
lemizin sonunda bir de hatırlatma yapmak gerekirse, 
EPDK’nın internet sitesinde yer alan elektrik faturası 
hesaplama modülü; tüketicinin ödemesi gereken tutar 
ile ilgili kafasında soru işareti kalmaması için geliştirildi. 
2018 tarifesinin 2017 yılı Aralık ayı faturasına yansıtıl-
dığını düşünen tüketiciler bu modülü kullanarak fatu-
ralarının sağlamasını yapabilir, faturasından farklı bir 
rakamla karşılaşması halinde ise önce tedarik şirketine 
ve sonuç alamazsa- EPDK’ya başvurabilir.

Bu noktada daha öncede bahsedildiği üzere pera-
kende elektrik satış tarifeleri her üç ayda bir Kurumu-
muz tarafından belirlenmekte ve görevli tedarik ve 
dağıtım şirketleri tarafından uygulanmaktadır. Tarifede 
artış olduğu dönemlerde tüketim döneminin bir aydan 
daha uzun süreli belirlenmesi veya tüketim döneminin 
tarife değişikliği olduğu dönem ile önceki dönemin her 
ikisine de rastlaması tüketicinin tarifenin düşük olduğu 
döneme ait tüketimlerinin de yüksek tarifeden fatu-
ralandırılmasına neden olmamaktadır. Zira tüketicinin 
faturası elektriği kullandığı dönemde yürürlükte olan 
tarifeye göre hesaplanmaktadır. Ayrıca tarifelerde deği-
şiklik olduğunda faturalamanın nasıl yapılacağı Dağıtım 
Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirket-
lerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esas-
lar’ın “Kıst uygulaması” başlıklı 20 nci maddesindeki 
“MADDE 20 – (1) Fiyat ya da birim bedel değişikliklerinin 
olduğu fatura dönemlerinin söz konusu olması ve günlük 
tüketimlerin ölçülememesi halinde sayaçlarda okunan de-
ğerin okuma tarihindeki gün ortası değer olduğu ve fatura 
dönemi içerisindeki her bir gün için günlük tüketimlerin eş 
düzeyde olduğu varsayımları ile tüketicilere faturalandırma 
yapılır.” hükmü gereğince belirlenmektedir. 

Söz konusu hükmü bir örnekle açıklamak gerekir-

Tablo-3: 1 Ocak’tan 
itibaren geçerli vergiler 
hariç perakende elektrik 

satış tarifeleri
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Elektrik Dağıtımında 
Kalite Faktörü 
Uygulaması ve 
Tedarik Sürekliliği

Murat YILMAZ
Enerji Uzmanı

Elektrik piyasalarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde baş-
layan reform hareketleri zamanla Türkiye’yi de etkisi al-
tına almıştır. Bu kapsamda 1980’li yıllarda başlayan ve 

günümüze kadar devam eden kapsamlı reformlar yapılmıştır. Bu 
reformların nihai amacı elektrik enerjisinin yeterli ve kaliteli şekilde 
sunulabildiği rekabetçi bir piyasanın oluşturulmasıdır. 2001 yılında 
yürürlüğe giren Mülga 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) 
ile elektrik piyasasındaki reformların yasal zemini oluşturulmuştur. 
EPK ile elektriğin üretimi, toptan ve perakende satışı gibi rekabetçi 
kapasiteye sahip olan alanlar rekabete açılırken iletim ve dağıtım 
gibi doğal tekel özelliği gösteren alanların ise düzenlemeye tabi tu-
tulması öngörülmüştür.

Türkiye’de reform hareketlerinin başarı ile sonuçlanabilmesin-
de elektrik dağıtım özelleştirmelerinin büyük önemi bulunmak-
tadır. Bu özelleştirmeler 2013 yılının son çeyreğinde tamamlan-
mıştır. Başlarda kamu eliyle yürütülen bu faaliyet, özelleştirmeler 
sonrasında özel şirketler tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 
Elektrik dağıtımının hem kamu hizmeti olması hem de doğal te-
kel niteliğine sahip olmasından dolayı bu alanın düzenlemeye tabi 
tutulması öngörülmüştür. Bu alanda yapılacak düzenlemeler ile 
doğal tekel yapısına sahip bu alanda yapay bir rekabet ortamının 
oluşturulması amaçlanmaktadır.

Türkiye’de elektrik dağıtım şirketlerinin (EDŞ) gelir gereksinimi 
belirlenirken performansa dayalı düzenleme yöntemi uygulan-
maktadır. Bu yöntem ile EDŞ’lerin izin verilen gelirleri için bir tavan 
belirlenmekte ve EDŞ’ler operasyonel performanslarının iyileşti-
rilmesi yönünde teşvik edilmektedir. Ancak bu yöntemle EDŞ’le-
rin verim odaklı çalışmaları sağlanmış olsa da bu verim artışının 
sonucunda hizmet kalitesinden ödün verilmesi durumu ortaya 
çıkabilmektedir. Bu nedenle şirketlerin kaliteden ödün vermelerini 
önleyebilmek için hizmet kalitesine ilişkin göstergelerinde şirket-
lerin tarifelerine yansıtılması gerekmektedir. Bu bağlamda, hizmet 
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•	 İlgili dağıtım şirketinin tedarik sürekliliği perfor-
mansında gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler,

•	 İlgili dağıtım bölgesine ilişkin kullanıcı memnuniye-
tinin artırılması,

•	 Yönetmelikte tanımlanan teknik kaliteye ilişkin yü-
kümlülükler,

•	 İlgili dağıtım şirketince yatırım gerçekleştirme yü-
kümlülüğü

hususları yer almaktadır. Ayrıca 21/12/2017 tarih 
ve 7532 sayılı Kurul Kararı ile kalite faktörü uygulama-
sına ilişkin parametreler belirlenmiştir. Yine söz konusu 
Kurul Kararı ile KF uygulamasının sadece ödül olarak 
uygulanması öngörülmüştür. İlerleyen süreçte uygu-
lamaya uyum sağlanması ile birlikte uygulamada ceza 
mekanizmasının da yer alacağı düşünülmektedir. KF 
uygulamasında çeşitli başlıklar yer almasına rağmen bu 
noktada uygulamanın önemli bir kısmını oluşturan te-
darik sürekliliği konusunun incelemesi faydalı olacaktır. 

Türkiye ile AB Ülkelerinin Tedarik Sürekliliği Veri-
lerinin Kıyaslanması

AB ülkelerinde tedarik sürekliliğinin KF uygulaması-
na alınması ile birlikte kısa zamanda kesinti sürelerinde 
büyük azalmaların olduğu görülmüştür. Benzer şekilde 
KF uygulaması ile birlikte Türkiye’nin de kesinti sürele-
rinde büyük azalmaların olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye ile AB ülkelerinin tedarik sürekliliği verileri 
kıyaslandığında, Türkiye’nin verilerinin AB ülkelerine kı-
yasla yüksek olduğu görülmüştür. Şekil 1’de Türkiye ve 
AB ülkelerinin 2014 yılına ait tedarik sürekliliği verileri 
yer almaktadır.

kalitesinin tarifelere yansıtılması hususunun kalite fak-
törü (KF) ile yapılması öngörülmektedir.

KF; belirlenecek kalite göstergelerine ilişkin olarak be-
lirlenecek hedef değerler ile gerçekleşmeler arasındaki far-
kın dağıtım sistemi gelir tavanına etkisini belirleyen yüzde 
değer olarak tanımlanmaktadır. Elektrik Dağıtımı ve Pe-
rakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde 
(HKY) kalite göstergelerinin gelir tavanına etkisinin be-
lirlenmesine ilişkin olarak:

“Kurum tarafından dağıtım şirketine, elektrik enerjisinin 
tedarik sürekliliği, ticareti ve teknik kalitesi ile ilgili olarak 
uygulama dönemleri bazında verilen hedefler ve eşik de-
ğerler doğrultusunda, dağıtım şirketinin sergilediği perfor-
mansın gelir tavanına yansıtılmasında; kalite faktörünün 
hesaplanmasında dikkate alınacak kalite göstergeleri, Şe-
kil 1 ile gösterildiği şekilde kalite faktörünün gelir tavanını 
etkilemeyeceği ölü bandın sınırları, performansa göre gelir 
tavanına yansıtılacak artış/azalış miktarlarının limit değer-
leri ve kalite faktörü uygulamasının başlayacağı tarih Kurul 
Kararı ile belirlenir”

hükümleri yer almaktadır. Bu kapsamda Kalite 
Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve 
Esaslar) 21/12/2017 tarih ve 7531 sayılı Kurul Kararı 
ile kabul edilmiş ve 30/12/2017 tarih ve 30286 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

KF uygulamasının temel bileşenleri olarak;

•	 HKY tanımlanan Tedarik Sürekliliği Kayıt Sisteminin 
ilgili dağıtım şirketince kurulmuş ve sistem enteg-
rasyonunun sağlanmış olması,

Şekil -1: 2014 Yılı Kullanıcı Başına Yıllık Bildirimsiz Kesinti Süresi (SAIDI) (Dakika)1

1-  CEER, Sixth Benchmarking Report On Quality Of Electricity and Gas Supply, 2016

* Türkiye verileri EDŞ’ler tarafından EBİS üzerinden bildirilen veriler kullanılarak hazırlanmıştır.  
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Şekil 2’de görüleceği üzere kalite göstergeleri ile OG 
sistemindeki yeraltı kablo oranı arasında bağlantı bu-
lunmasına rağmen OG sisteminde yeraltı kablo sistemi 
düşük olan ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’nin orta-
lama kesinti süresinin bu ülkelere göre de yüksek oldu-
ğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, OG yeraltı kablosu 
oranından bağımsız olarak değerlendirilme yapıldığın-
da, Türkiye’nin ortalama kesinti süresinin yine diğer 
ülkelere nazaran yüksek olduğu görülmektedir. Ancak 
Türkiye’nin ortalama kesinti süresinin de KF uygulama-
sı ile birlikte büyük oranda azalacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, tedarik sürekliliği ile ilgili olarak 
teşvik edici düzenlemelerde güvenli ve doğru verilerin 
sağlanması büyük önem taşımaktadır. Teşvik mekaniz-
masının uygulandığı AB ülkelerinin çoğunda doğru ve 
güvenilir verilerin elde edilmesi zorunlu tutulmaktadır. 
Benzer şekilde Türkiye’de de Usul ve Esaslar kapsamın-
da tedarik sürekliliğine ilişkin gerekli altyapı sistemleri-
nin kurulması zorunlu tutulmuştur.

Öte yandan, Türkiye’de dağıtım bölgeleri arasında 
ortalama kesinti süre ve sayılarında büyük farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu nedenle EDŞ’lerin her birinden aynı 
oranda iyileşme beklemek, ortalama kesinti süre ve 
sayı değerleri düşük olan EDŞ’ler için hem adil olma-
yacak hem de yüksek maliyetlere katlanılmasına sebep 
olacaktır. Bu kapsamda KF uygulamasında değişken 
ortalama kesinti süre ve sayı değerlerine göre aralıklar 

belirlenmiş ve bu aralıklara göre oransal iyileşme he-
defleri verilmiştir.

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, AB ülke-
lerinde KF uygulamasının hayata geçirilmesi ile birlikte 
hizmet kalitesinde kısa sürede büyük iyileşmelerin ol-
duğu tecrübe edilmiştir. Buradan hareketle Türkiye’de 
de, KF uygulaması ile birlikte hizmet kalitesinde kısa 
sürede belirgin iyileşmelerin olacağı değerlendirilmek-
tedir.

Kaynakça:
CEER, Fourth Benchmarking Report On Quality Of Electricity 

Supply, 2008.
CEER, Sixth Benchmarking Report On Quality Of Electricity 

and Gas Supply, 2016.
CEER, Third Benchmarking Report On Quality Of Electricity 

Supply, 2005.
Dünya Bankası Raporu, Türkiye Cumhuriyeti: Elektrik Dağı-

tım Şirketlerinin Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Adım-
lar, 2016

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Ka-
litesi Yönetmeliği, 21 Aralık 2012 tarihli ve 28504 sayılı Res-
mi Gazete.

Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar, 30 
Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete.

Senyücel, O., Türkiye’de Elektrik Dağıtımında Hizmet Kalitesi 
ve Etkinlik Ölçümü, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2012.

nai örnekler olmakla birlikte meteorolojik ve dış etken-
lere açık olması nedeniyle havai hat oranı arttıkça kalite 
göstergelerinin kötüleştiği gözlemlenmiştir. OG’de ye-
raltı kablosu oranının artması ise altyapıya yapılan har-
camalarla ve yeryüzü şekilleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu 
ilişkiyi gösteren grafik Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil 1 incelendiğinde; Türkiye’nin verisinin, AB ül-
kelerine kıyasla oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
Ancak kalite göstergeleri ile orta gerilim (OG) sistemin-
deki yeraltı kablo oranı (EDŞ’lerin 2015 yılı bildirimlerine 
göre Türkiye’de OG’de yeraltı kablosu oranı yaklaşık % 12) 
arasında korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. İstis-

2-  CEER, Sixth Benchmarking Rport On Quality Of Electricity and Gas Supply, 2016

Şekil 2: 2014 Yılı Bildirimsiz SAIDI ile OG Yeraltı Kablosu Oranı Arasındaki Değişim 2

 * Türkiye verileri EDŞ’ler tarafından EBİS üzerinden bildirilen veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
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na göre, 2016 yılında elektrik sektörüne yapılan yatırım 
miktarı ilk kez fosil yakıtlara yapılan yatırım miktarını 
geçerken, sektör içerisinde en fazla yenilenebilir kay-
naklara yatırım yapılması yenilenebilir üretimin şebe-
ke üzerinde daha fazla etki edeceğini göstermektedir. 
(Uluslararası Enerji Ajansı, 2017) Öte yandan enerji ve-
rimliliği çalışmalarına önem verilmesi ve iddialı hedefler 
konulması ile küresel enerji talebinde de aşırı bir artış 
beklenmemekte ve hatta ilerde azalacağı tahmin edil-
mektedir.

Teknoloji ve iş modellerinde yaşanan yenilikler yeni 
fırsatlar yaratıp, maliyetleri azaltarak önemli ilerleme-
ler sağlamaktadır. Enerji depolaması, rüzgâr ve güneş 
(fotovoltaik) sistemlerinde maliyetler hızlı bir şekilde 
düşerken, inovasyon ve rekabetin bu eğilimi ilerde de 
devam ettireceği söylenebilir.

Akıllı teknolojilerin gelişimiyle (akıllı şehirler, şebe-
keler, binalar, evler vb.) enerji sistemlerinde talep tara-
fının da enerji sektöründe pasif rolden artık aktif role 
geçeceği bir durum ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. 
Zira akıllı teknolojiler ve bunun yanında geliştirilecek 
yeni iş modelleri tüketicilere ne zaman ve nasıl ener-
ji kullanmaları konusunda büyük kolaylık sağlayarak 

Yenilenebilir enerji, enerji depolama, akıllı şe-
bekeler, elektrikli araçlar… Bundan yirmi-otuz 
sene sonra enerji alanında birçok şey günü-

müz standartlarından farklı olacak. Dünyada enerji 
sektöründe büyük bir değişim yaşanıyor. Merkezileş-
tirilmiş ve karbon yoğun enerji sistemi modelinden; 
merkezileştirmenin azaldığı, karbonun sınırlandırıldığı, 
akıllı ve esnek bir modele doğru dönüşüm gerçekleşti-
riliyor. Enerji sektörü bu büyük dönüşümden geçerken, 
düzenleyiciler ve piyasa da bu gelişmelerden ve yeni-
liklerden yararlanmak, tüketicilerin çıkarlarını korumak 
ve refahlarını artırmak için planlarını ve stratejilerini bu 
istikamette tekâmül ettirmek durumundalar.

- Ne Değişti, Ne Değişecek?

Enerji sisteminde son 10 yılda özellikle enerji kay-
naklarının karbonsuzlaştırılma çabaları ve teknolojik 
inovasyon sayesinde büyük bir değişim yaşanmaktadır.

Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların ora-
nının artması üretimin daha kesikli olmasına yol aç-
maktadır ve bu durumun gelecekte daha da kendisini 
hissettireceği düşünülmektedir. Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (UEA) Dünya Enerji Yatırımları 2017 raporu-

Geleceğin Enerji 
Düzenlemesine 
Bir Bakış: Ofgem 
Strateji BelgesiCihan YILDIZ

EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı
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3. Piyasaya yeni girişler ve inovasyon desteklenir-
ken, düzenlemenin farklı teknolojiler, sistemler ve iş 
modelleri arasında “tarafsız” olması,

4. Etkin yatırımları destekleyen ve riskleri etkin bir 
şekilde paylaştıran öngörülebilir bir düzenleyici rejimin 
sağlanması,

5. Rekabetin ve tüketicilerin çıkarlarının göz önüne 
alındığı piyasaya dayalı mekanizmaların teşvik edilmesi 

şeklindedir.

Vizyon kısmını geçtikten sonra, hazırlanan belgenin 
kapsam itibariyle geniş çaplı olduğunu ve Birleşik Kral-
lık’a has bilgiler de içerdiğini göz önüne alarak gelin çok 
fazla derine dalmadan, OFGEM’in gelecekte düzenleyici 
kurum olarak yaşanabilecek zorluklar ve fırsatları nasıl 
ele aldığına bakalım:

•	 Enerji dönüşümü için ortak platformlar: Enerji dö-
nüşümünde akıllı sayaçların inkâr edilemez bir rolü 
olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Akıllı sayaçlar 
ve buna ilişkin iletişim ağları sayesinde tüketiciler 
daha fazla piyasa faaliyetlerine müdahil olabilecek 
öte yandan sistem işleticileri ile dağıtım şebekesi 
işleticileri şebekeyi daha etkin yönetebilecekler. 
Hâlihazırda Birleşik Krallık’ta küçük işletmeler hariç 
tüm ticari işletmelerin elektrik tüketimlerinin “ya-
rımşar saat”lik dilimler şeklinde hesaplanması için 

düzenleme yapılmıştır. Akıllı sayaçlar yaygın-
laştığında diğer kullanıcılar için de aynı uy-

gulamanın tedarikçilere şart koşulması 
beklenmektedir. Ayrıca belgede belirti-
len diğer birçok yeniliğin gerçekleşme-

sinin akıllı sayaçların yaygınlaşması-
na bağlı olduğu belirtilmektedir.

•	 Arz ve talebin her 
zaman dengede tutulma-
sı: Bilindiği üzere, elektrik 
sektöründe, sistemin sür-
dürülebilmesi için arz ve 
talebin anlık olarak birbirine 
denk olması gerekmektedir. 

Sistemin beklenmedik bir 
şekilde hizmet dışı olması du-

rumunda ise yeterli ‘black start’ 
(kör başlangıç) kapasitesine ihtiyaç ola-

caktır. 

Fasılalı ve yük tevzi sisteminin müdahale 
edemediği (yük al/yük at talimatı verileme-
yen) elektrik üretiminin artacağı, sisteme kör 

başlangıç kapasitesi ile esneklik sağlayan kö-

onların hem tasarruf etmelerini –hatta kar etmeleri-
ni- hem de çevreye verecekleri zararları azaltmalarını 
sağlayacaktır. Tüketicilerin aynı zamanda üretici de ola-
cakları enerji sistemlerine şahit olacağımız günlerin çok 
uzak olmadığını söylesek sanırım hata etmiş olmayız.

-  Nasıl Bir Düzenleyici Yapı?

Enerji alanında yaşanan bu gelişmeler, daha önce 
yapılan birçok projeksiyonda tahmin edilememiştir. Bu 
belirsizliği göz önüne alarak enerji düzenlemelerinin 
zaman içerisinde kendisini geliştirmesi ve karşısına çı-
kan beklenmedik zorluklara karşı gerekli tepkileri gös-
terebilmesi gerekmektedir.

Bu gereksinimden hareketle Birleşik Krallık ener-
ji düzenleyicisi OFGEM (Office of Gas and Electricity 
Markets) Ağustos 2017’de “Geleceğin Enerji Sistemini 
Düzenleme Stratejimiz” adında bir belge yayınladı.(OF-
GEM, 2017a) Temel amacın inovasyonları yönlendiren, 
düşük karbonlu bir enerji sistemine dönüşümü destek-
leyen ve tüm tüketicilerin ihtiyaç duyduğu güçlü, sür-
dürülebilir ve makul hizmetler sağlayan bir düzenleyici 
yapı oluşturmak olduğu belirtilen belge, düzenleyicile-
rin köklü bir değişimin yaşandığı ve yaşanacağı enerji 
sektörünü nasıl yönetecekleri hususunda farklı tartış-
ma alanları oluşturuyor.

Elektrik piyasasında daha düşük karbon, daha 
fasılalı üretim (güneş, rüzgâr vb.) ile depo-
lama ve talep tarafının tepki verebilmesi 
gibi esnek teknolojilere doğru geçiş süreci 
yaşanırken, OFGEM’e göre enerji düzen-
lemelerinin sistem işleticileri ve yatı-
rımcılara olduğu kadar tüketicilere de 
‘daha fazla öngörülebilirlik’ 
sağlaması gerekmektedir.

Bu amaçla, OFGEM gele-
ceğin enerji düzenlemesin-
de dikkate alınması gereken 
birçok kilit noktanın üzerinde 
durduğu bir “geniş vizyon” geliş-
tirmektedir. Kısaca belirtmek gere-
kirse bu kilit noktalar: 

1. Sistem işleticileri ve dağıtım şir-
ketlerinin çıkarlarını, bariz yükümlülükler ve iyi 
tasarlanmış teşviklerle tüketicilerin çıkarlarıyla 
uyumlu hale getirmek,

2. Tekel hizmetler için artan kazanç ve maliyet-
leri daha iyi yansıtan ücretlendirme,
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esneklik sağlayıcılar elektrik kısıtlarının azaltılmasına 
katkı sağlayacak olurlarsa, elektrik şebekesinin güçlen-

dirilmesi için yapılacak yatırım 
harcamasından 2050’ye kadar 
toplamda 4-15 milyar Sterlin 
(£) tasarruf edilebileceği öngö-
rülmektedir.

•	 Tüketicilere fayda sağlayan 
inovasyonun desteklenmesi: 
Enerji sistemi dönüşürken, yeni 

iş modelleri ortaya çıkacağı gibi, tüketicilerin enerji 
sistemi ile etkileşimde bulunabilecekleri yeni yol-
lar da gündeme gelecektir. Düzenleyici yapı bu tür 
yenilikler için kendisini geliştirirken, bu yeniliklere 
adapte olmak isteyen veya bu yeniliklerden kaçı-
nan tüketicileri korumak için gerekli önlemleri al-
malıdır.

Sonuç ve Değerlendirme 

Değerlendirmeye geçmeden önce Birleşik Krallık’ın 
niçin böyle bir strateji belgesine ihtiyaç duyduğunu an-
lamak adına ülkenin enerji piyasası ile ilgili bazı geliş-
melere bakmakta yarar var.

Özellikle ortak bir AB enerji piyasası kurulması ve 
iklim değişikliği ile mücadele konusunda AB içerisinde 
öncül bir rol oynayan Birleşik Krallık Haziran 2016’da 
referandum ile AB’den ayrılmaya karar verdi. Birleşik 
Krallık’ta özellikle ticari ve ekonomik ilişkiler konusunda 
AB ile nasıl bir çerçevede devam edileceği ve yapılması 
muhtemel bir AB-Birleşik Krallık ticaret anlaşmasında 
AB’nin enerji ve iklim düzenlemelerinden hangilerine 
dâhil olunacağı konusunda bir belirsizlik mevcut. Av-
rupa Komisyonu eski Enerji Genel Müdürü ve Dünya 
Enerji Konseyi Enerji Trillemma Girişimi Başkanı Sir Phi-
lip Lowe, AB’den ayrılan Birleşik Krallık’ın elektrik üre-
timi için daha fazla yatırım gereksinimi, yüksek elektrik 
fiyatları, arz güvenliği ve muhtemelen devletin daha 
fazla enerji sektörüne müdahalesi gibi sorunlarla kar-
şı karşıya kalabileceğini belirtmektedir.(Lowe, P. 2017) 
Ada ülkesi olan Birleşik Krallık’ın 100 GW’a yakın elekt-
rik kurulu gücü içerisinde enterkoneksiyonların oranı %4 
civarında (AB ortalaması %20)(OFGEM, 2017c)

Öte yandan, Birleşik Krallık 2013 yılında AB Emis-
yon Ticaret Sistemi’ni tamamlayıcı kendi Karbon Taban 
Fiyatı’nı uygulamaya başladı. 2016 yılında 21 Avro/ton 
civarında seyreden fiyat ile birlikte düşük seyreden do-
ğal gaz fiyatlarının da etkisi ile 2016 yılı elektrik üreti-
minde kömürün payı  %9 civarına kadar düştü.(Anouk, 
2017) (bkz. Şekil 1) Hatta Sanayi Devrimi’nden beri ilk 
kez elektrik üretimi için kömüre ihtiyaç duyulmayan 

mür ve büyük doğal gaz santrallerinin yavaş yavaş aza-
lacağı bir dönemde depolama, enterkoneksiyon ve yeni 
üretim şekilleri gibi sisteme es-
neklik sağlayacak yapılara erişim 
önem kazanacaktır. Öte yandan 
sisteme esneklik kazandıracak bir 
başka durum akıllı sayaçlara sahip 
tüketicilerin fiyat sinyallerine göre 
tüketimlerini artırıp azaltmaları 
olacaktır. Tüketicilerin taleplerini 
değiştirme istek ve etkinlikleri artarsa, maliyetlerin de 
bir o kadar azalmasının mümkün olacağı tahmin edil-
mektedir. 

Bu noktada OFGEM, sistem kullanıcılarının sistem 
dengesine verecekleri zararları telafi etmeleri, sağla-
yacakları faydalar için de ödüllendirilmeleri gerektiğini 
belirtmektedir. Sistem kullanıcılarına bu manada ge-
rekli teşvikler sunulması sistem işleticilerinin yükünü 
azaltabileceği gibi yeni iş modelleri ile inovasyonlara da 
yol açabilecektir. 

•	 Etkin bölgesel (üretim-tüketim) yönetim ve ener-
ji sisteminin geliştirilmesi: Gelecekte yaşanabile-
cek bazı belirsizlikler elektrik ve doğal gaz şebeke-
lerinin kullanımında değişikler yaşanmasına sebep 
olacaktır. Mesela, ısıtma ve ulaşım sektörlerinde 
daha fazla elektrik kullanımı doğal gaz şebekeleri-
nin kullanımını azaltacakken buna mukabil elektrik 
şebekelerinin kullanımını artıracaktır. 

Şebeke kullanımını etkileyecek olan bir başka be-
lirsizlik de elektrik üretiminin merkezi noktalar yerine 
daha dağınık ve yerel olarak gerçekleştirilmesi ile tü-
ketimdeki daha fazla talep esnekliği durumudur. Bu 
minvalde dağıtık üretim kaynaklı olarak değişen bu iş 
modelinde OFGEM, tarife sistemlerinde iletim ve dağı-
tım şirketlerinin maliyetlerini ve gelir gereksinimlerini 
hesaplarken 2021 yılında faaliyete geçecek yeni tarife 
modeli çerçevesinde (RIIO-2) bu durumu değerlendire-
cektir. (OFGEM, 2017b)

Isıtma ve ulaşım sektörlerinde artan elektrik kulla-
nımı elektrik şebekesi üzerinde kısıtlara yol açacaktır. 
Mesela elektrikli araçların kullanımı ile tüketiciler daha 
fazla elektrik talep edecek buna bağlı olarak şebekede 
tıkanıklıklar ve kısıtlar meydana gelecektir. Bu minval-
de, talep esnekliği, depolama ve yerel pik talebi telafi 
edebilecek elektrik üretimine yatırım yapan ‘tüketiciler’ 
ve şirketler sistemdeki kısıtları azaltmaya yardımcı ola-
caktır. Elbette burada, sistemin etkin bir şekilde kulla-
nılabilmesi için tüketicilere doğru teşviklerin sunulması 
gerekmektedir. Birleşik Krallık Hükümeti’nce Imperial 
College’a yaptırılan çalışmaya göre yukarıda saydığımız 

OFGEM geleceğin enerji 
düzenlemesinde dikkate 
alınması gereken birçok 
kilit noktanın üzerinde 
durduğu bir “geniş vizyon” 
geliştirmektedir.
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nun, enerji sektörümüz ve enerji düzenlemelerimiz için 
önemli mesajlar içerdiği düşünülmektedir.
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Ayrıca, Birleşik Krallık’ta akıllı sayaçların kullanıl-
ması için ilk girişim 2011 yılında başlatılmış, pilot pro-
jelerle ilk akıllı sayaç kurulumlarından elde edilen ticari 
ve düzenleyici deneyimlerin ardından 2016 Kasım’ında 
kapsamlı bir kurulum aşamasına geçilmişti. 2020 sonu 
itibariyle de akıllı sayaç kurulumlarının tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

Strateji Belgesi’nde enterkoneksiyonlara, yatırımla-
ra, teknolojik gelişmelere ve inovasyona verilen öneme 
bu bilgiler ışığında bakılmasının daha anlamlı olduğu 
görülmektedir. Ayrıca bu belge Birleşik Krallık’ın Brexit 
sonrası dönemde AB’den bağımsız olarak kendi önünü 
görebilmek adına bir hazırlık çalışması şeklinde de gö-
rülebilir. 

Türkiye ile Birleşik Krallık enerji sektörleri arasında 
bazı keskin farklılıkların yanında birçok benzerlik de gö-
rülmektedir. Ülkemiz özellikle rüzgâr ve güneş olmak 
üzere yenilenebilir kaynaklara yatırımlarda son yıllarda 
büyük aşamalar kaydetmektedir. Öte yandan özellikle 
Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belir-
leme Projesi (TAŞ) kapsamında akıllı şebekeler üzerine 
çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde de inovasyo-
nu teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilmektedir. 
Örneğin doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerine EP-
DK’ya sunacakları projeler kapsamında AR-GE faaliyet-
lerinde kullanılmak üzere bütçe tahsis edilmektedir. 

Sonuç olarak, ülkemizin iletim/dağıtım şebekeleri-
nin büyüklüğü, enterkoneksiyon kapasitesi, yenilenebi-
lir portföyü bakımından benzerlikler gösterdiği Birleşik 
Krallık’ın enerji sektöründe önümüzdeki yıllarda yaşa-
nacak gelişmeler ilişkin yapmış olduğu bu projeksiyo-

günler yaşandı. (yesilekonomi.com) Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretiminde de büyük bir artış 
yaşanmaktadır. 2010 yılında 26 TWh civarında olan üretim üç kattan fazla artarak 2016 yılında 83 TWh seviyelerine 
çıkmıştır. Bu üretimin yarısından fazlası rüzgâr ve güneş santrallerinden gelmektedir. (UK Energy in Brief, 2017)

Şekil 1: 1990-2016 Dönemi 
Birleşik Krallık Kaynaklara Göre 

Elektrik Üretim Miktarları (Kaynak: 
UK Energy in Brief, 2017)



Uzman Gözüyle Enerji

17Ocak - Şubat 2018 / Sayı: 5

Röportaj

Öncelikle EPDK’nın insan kaynaklarından 
biraz bahsedebilir misiniz? Kurumun nasıl bir 
organizasyon yapısı var? Kurulduğu günden bu 
yana sektörün ihtiyaçları da göze alınarak nasıl 
bir personel rejimi ortaya konuldu? 

Dilerseniz önce biraz Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu’nun yapısından bahsedelim. Bi-
liyorsunuz EPDK, 2001’de yayımlanan Elektrik 
Piyasası Kanunu ile “Elektrik Piyasası Düzenleme 
Kurumu” adı altında kuruldu ve yine aynı yıl ya-
yımlanan Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile “Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu” adını aldı.

EPDK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali 
özerkliğe sahip bir kurum olup, teşkilatı yapısı 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, başkanlık ve 
hizmet birimlerinden oluşuyor. Tabi Kurumumu-
zun temsil ve karar organının “Kurul” olduğunu 
özellikle vurgulamalıyım. Kurul, biri başkan, biri 
ikinci başkan olmak üzere daha önce toplam 
dokuz üyeden oluşuyordu; ancak, 2016 yılında 
yapılan bir değişiklikle bu sayı yediye düşürüldü. 
Kurul Üyelerimiz de Bakanlar Kurulu tarafından 
atanıyor. 

EPDK; kuruluşundan bu yana değişen sektör 
koşullarına cevap verebilmek için hizmet birim-
leri bazında zaman zaman değişiklikler yaşadı. 
Bugün ise ilgili kanuna göre hizmet birimlerimiz; 
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı, Doğal Gaz Pi-
yasası Dairesi Başkanlığı, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası 

HASAN ILICA
EPDK İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

1970 yılında Çankırı 
Çerkeş’te doğdu. 1988 
yılında Ankara Hasanoğlan 
Atatürk Öğretmen Lisesini 
bitirdi. 1992 yılında 
İstanbul Üniversitesi 
SBF Kamu Yönetimi 
Bölümünden mezun 
oldu. 1994 yılında Devlet 
Personel Başkanlığına 
Uzman Yardımcısı 
olarak başladı ve 1998 
yılında yeterlik sürecini 
tamamlayarak Devlet 
Personel Uzmanlığına 
atandı. Kurumunu 
temsilen çok sayıda 
komisyon çalışmasında ve 
toplantıda yer aldı.

2004-2006 yılları arasında 
Sağlık Bakanlığında 
Bakanlık Müşavirliği ve 
Personel Genel Müdür 
Yardımcılığı görevlerini 
yürüttü.  Diğer kurumlara 
ait hastane (SSK) ve 
diğer sağlık birimlerinin 
Sağlık Bakanlığına devir 
sürecinde personel 
devrinden sorumlu 
koordinatör olarak 
görevlendirildi.

2008 yılında EPDK’da 
göreve başlayan Hasan 
Ilıca, 2016 yılından beri 
İnsan Kaynakları ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı 
olarak görev yapmaktadır. 

KİMDİR?

“Enerji Uzmanı” 
kimdir? EPDK’da 
enerji uzmanı 
olmak için hangi 
aşamalardan 
geçmek gerekir? 
Enerji sektörü 
için bir okul 
niteliği taşıyan 
EPDK’nın personel 
stratejisinin ve 
vizyonunun temel 
unsurları nelerdir? 
Şüphesiz Türkiye 
enerji sektörü için 
yetişmiş insan 
gücü büyük önem 
taşıyor. Biz de 
enerji uzmanı 
olarak kariyer 
yapmak ve bu 
alanda kendini 
yetiştirmek 
isteyenlere 
yol göstermek 
amacıyla EPDK 
İnsan Kaynakları 
ve Destek 
Hizmetleri Dairesi 
Başkanı Hasan 
Ilıca’ya konuk 
olduk. Özellikle 
enerji alanına ilgi 
duyan gençlerin 
ilgiyle okuyacağını 
düşündüğümüz 
keyifli bir röportaj 
yaptık.  

Röportaj: Ekrem TORUN
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Dairesi Başkanlığı, Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Dene-
tim Dairesi Başkanlığı, Kamulaştırma Dairesi Başkan-
lığı, Hukuk Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dai-
resi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 
Kurul Hizmetleri Müdürlüğü, Başkanlık Özel Kalem Mü-
dürlüğü olarak belirlenmiş vaziyette.

Açıkçası Kurumumuzun personel rejimini anlatma-
dan önce bu konuların da okuyucularınız tarafından bi-
linmesi gerektiği için bir hatırlatma yaparak başlamak 
istedim. Sorunuza gelecek olursak…EPDK personeli 
esas itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
tabidir.

Kadro unvan ve sayıları Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli 
cetvelde gösterilmiş ve toplam 750 olarak belirlenmiş-
tir. Personel ihtiyacı ise genelde enerji uzman yardım-
cılığı giriş sınavıyla, diğer kadrolara ise Kurum içi unvan 
değişikliği, başka kurumlardan naklen atama ya da ilk 
defa veya yeniden atama yoluyla karşılanıyor.

Ayrıca kamuoyunun da malu-
mu üzere 666 sayılı KHK ile 375 
sayılı KHK’ye eklenen Ek 11 inci 
madde gereğince Kurumumuz 
personelinin, ücret ve mali hak-
ları hususunda emsali unvan ve 
ücret eşitlemesine tabi olması 
sağlandı. Yani 15 Ocak 2012 ta-
rihinden itibaren Kurum kadro-
larına atanacak personel, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan emsali personelin 
tabi olduğu ücret ve mali haklar 
rejimine tabi oldu.

Bu röportajımızın temel konusu aslında bir enerji 
uzmanının nasıl yetiştiği… Bize biraz bu süreçten,  bir 
enerji uzmanının EPDK’daki yolculuğundan bahseder 
misiniz? 

Çok merak edilen bir konu bu… Enerji Uzmanı nasıl 
olunur?  Ama öncelikle şunu vurgulamak isterim ki Ku-
rumumuza direkt enerji uzmanı alımı yapılmamaktadır. 
Yani EPDK’da enerji uzmanı olmak içen belli süreçler-
den geçmek gerekir. Bunun için aşamaları tek tek özet-
lemek gerekirse:

Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavıyla 
alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı; yazılı ve sözlü 
veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Kurumumuz ihti-
yaçları doğrultusunda, alınacak uzman yardımcılarının 
sayısı ve öğrenim dalları Kurul tarafından belirlenir. 
Enerji uzman yardımcısı alımı için ilana çıkılmasının 
akabinde, KPSS’den puan türlerine göre belirlenen as-
gari puanları alan ve diğer şartları taşıyanlardan, yazılı 
sınav yapılması halinde ilan edilen kadro sayısının en 
fazla yirmi katı, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde 
ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday öğ-
renim dalı bazında ayrı ayrı belirlenmek suretiyle giriş 
sınavına çağırılır. 

Sınavda başarılı olan adaylar ilan edilen kadro sa-
yısıyla sınırlı olmak kaydıyla Enerji uzman yardımcısı 
kadrosuna atanmaya hak kazanırlar. Uzman yardımcı-
sı kadrosuna atandıktan sonra da meslek personelinin 
EPDK yolculuğu başlamış oluyor. 

Uzman Yardımcısı alımında temel kriterler neler? 
Özellikle mülakat sürecinde nelere dikkat ediyorsu-
nuz?

Uzman yardımcısı alımında yapılan sözlü sınavda 
adaylar; giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konu-

larına ilişkin bilgi düzeyi, bir konu-
yu kavrayıp özetleme, ifade yete-
neği ve muhakeme gücü, liyakati, 
temsil kabiliyeti, davranış ve tep-
kilerinin mesleğe uygunluğu, öz-
güveni, ikna kabiliyeti ve inan-
dırıcılığı, genel yetenek ve genel 
kültürü, bilimsel ve teknolojik ge-
lişmelere açıklığı yönlerinden de-
ğerlendirilir. Bu değerlendirmenin 
amacı en nitelikli, donanımlı ve 
liyakatlı personeli seçmektir.

Uzman yardımcılığından uz-
manlığa geçiş nasıl oluyor?

Kurumumuz personelinin, 
ücret ve mali hakları 
hususunda emsali unvan 
ve ücret eşitlemesine 
tabi olması sağlandı.                
15 Ocak 2012 tarihinden 
itibaren Kurum kadrolarına 
atanacak personel, 
diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev 
yapan emsali personelin 
tabi olduğu ücret ve mali 
haklar rejimine tabi oldu.

Uzman Gözüyle Enerji

Röportaj
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Aslında uzman yardımcılığı normal şartlar altında üç 
yıllık bir dönem. İlk iki yılı teorik ve uygulamalı eğitim 
ve stajlarla geçer, üçüncü yıl yetişme döneminin son 
aşaması olup, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda 
uzmanlık tezi hazırlanır. Bir yıllık sürenin sonunda tezi 
başarılı bulunan ve uzman yardımcısı kadrosunda en az 
üç yıl çalışmış olanlar yeterlik sınavına girmeye hak ka-
zanır. Yeterlik sınavı Başkanımız tarafından belirlenen 
jüri tarafından sözlü olarak yapılmaktadır. Yeterlik sına-
vında uzman yardımcısının görev ve yetki alanına iliş-
kin mevzuat ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve 
nitelikleri kazanıp kazanmadığı ölçülür. 
Yeterlik sınavında başarılı olan uz-
man yardımcısı mevzuatta ön-
görülen dil belgesini ibraz et-
mesi halinde “Enerji Uzmanı” 
kadrosuna atanır. 

Şu anda EPDK bünye-
sinde uzman yardımcısı 
alımına yönelik çalışmala-
rınızı da tamamlamak üze-
resiniz… Bu süreç ile ilgili 
de bilgi alabilir miyiz? Kaç ki-
şilik bir alım söz konusu oldu… 
Ne gibi hassasiyetleri gözettiniz?  

Kurumumuzun kurulduğu 2001 
yılından bu yana 14 defa enerji uzman yar-
dımcılığı sınavı açıldı. Bunlardan  sonuncusunu 11-22 
Aralık 2017 tarihleri arasında yaptık ve sonuçları 7 
Şubat’ta web sayfamızdan açıkladık. Elektrik Mühen-
disliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından 8, 
Kimya Mühendisliği alanından 3, Makine Mühendisliği 
alanından 2, İnşaat Mühendisliği alanından 1, İstatis-
tik alanından 3, Bilgisayar Mühendisliği alanından 2, 

Harita Mühendisliği alanından 1, Endüsti Mühendisliği 
alanından 2, İktisat / Kamu Yönetimi / Kamu Yönetimi 
ve Siyaset Bilimi / Maliye / Uluslararası İlişkiler  alan-
larından 9, Hukuk alanından 2 olmak üzere 33 kişi sı-
navı kazandı. Önümüzdeki süreçte gerekli olan güvenlik 
soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından arkadaşlarımızın enerji uzman 
yardımcısı kadrolarına ataması yapılacak. 

Daha önce de belirttiğim gibi, sözlü sınavda mevzu-
atın öngördüğü ilkeler çerçevesinde değerlendirme 

yaptık. Bunun dışında elbette ki gözetilen 
başka kriterler de mevcuttur. Aslın-

da değerlendirme adayın kapıdan 
içeri girmesiyle başlar ve çık-

masıyla son bulur. Bu arada 
bıraktığı ilk intibadan tutun, 
kılık-kıyafeti, ciddiyeti, is-
tekliliği, sorulara bakış açısı, 
gelecek vaat edip etmediği, 
öğrenmeye ve yeniliklere 
açık olup olmadığı, özgüveni 

gibi pek çok hususta belir-
lenen belli başlı kriterler har-

manlanarak sonuca ulaşılır. 

Neticede, Kurumumuzun ve 
sektörün talebine cevap verebilecek 

gençlerin bünyemize katılmasını arzu et-
mekteyiz. Ben bu vesileyle yeni başlayacak arkadaşla-
rımıza da hayırlı uğurlu olsun temennimi iletmek isti-
yorum.

Kurum içinde bir eğitim verilecek öyle değil mi?  

Elbette. EPDK’da hizmete başlayan uzman yardım-
cıları üç yıllık bir yetişme döneminden geçmekte ve bu 



20 Ocak - Şubat 2018 / Sayı: 5

aşamada mesleklerinin gerektirdiği çeşitli eğitimlere 
tabi tutulmaktadır. Bu hususu da şöyle özetleyebilirim:

Uzman yardımcıları temel eğitim, hazırlayıcı eğitim 
ve staj eğitimine tabi tutulurlar. Uzman yardımcıları 
adaylık eğitiminin yanında, mesleğin gerektirdiği; hu-
kuk, iktisat ve işletme bilgisi, yönetim becerileri, sunum 
tekniklerinin geliştirilmesini, kurum kültürü ve değerle-
rinin kazandırılmasını amaçlayan eğitim programlarına 
da katılırlar.

 Uzman yardımcıları; temel eğitim, hazırlayıcı eği-
timden sonra görevlendirildikleri daire başkanlığı tara-
fından belirlenecek grup başkanı ve/veya enerji uzmanı 
refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışma-
lara iştirak ederek, mesleki uygulamaları öğrenirler. Ay-
rıca görevlerine ilişkin yazışma ve raporlama teknikleri 
konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara da 
ağırlık verilir. 

Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcı-
larına mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve 
temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgile-
rinin geliştirilmesi için gerekli koşullar sağlanmaktadır. 
Bu çerçevede talebi olan meslek personelinin yabancı 
dil kurs giderlerine de Kurumumuz tarafından destek 
sağlanır. Bunun yanı sıra, meslek personelinin kurum-
sal ihtiyaçlar, ilgili mevzuat ve bütçe olanakları çerçe-
vesinde yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, 
seminer, staj ve konferans gibi çalışmalara katılmaları 
yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin arttırılması im-
kanları da sunulmaktadır.

Adaylık eğitimi programlarını tamamlayan uzman 

yardımcıları için, hizmet sunumuna ilişkin uygulama-
ları yerinde görmeleri, deneyim kazanmaları ve yetiş-
tirilmeleri amacıyla Kurum dışı staj programları ile Ku-
rumun görev alanı ile ilgili santraller, elektrik ve doğal 
gaz dağıtım tesisleri,  doğal gaz depolama tesisleri ile 
rafineri gibi kamu ve özel sektöre ait tesislerdeki uy-
gulamaları yerinde incelemek amacıyla inceleme prog-
ramları düzenlenmektedir.

Tam da bu noktada bir hususun altını özellikle çiz-
mek isterim: Meslek personelinin yetiştirilmesinde 
yurtdışı eğitime büyük önem veriyoruz. Yeni başlayan 
arkadaşlarımız Bakanlar Kurulu tarafından kurumlara 
tahsis edilen kontenjan çerçevesinde uzman yardım-
cılığı döneminde üç aylık bir süre için yurt dışında bir 
üniversiteye gönderilmekte, buradaki teorik eğitimin 
yanında enerji tesisleri ve enerjiyle ilgili kurumlara zi-
yaretler yapmaktadır. Halihazırda 16 personelimiz bu 
amaçla İskoçya’nın Dundee Üniversitesinde eğitim 
görüyor. Uzmanlık döneminde ise şartları sağlaması 
halinde master için yine yurtdışına gitme imkanı söz 
konusu. Bundan başka ERRA (Enerji Piyasası Düzenle-
yici Kuruluşları Bölgesel Birliği)’nın kısa dönemli eğitim 
programlarına katılım imkanı da sağlanmaktadır.

Özetle şunu söyleyebilirim; EPDK enerji sektöründe 
adeta bir akademi vazifesi görmekte, yetişen personel 
belli bir dönem sonra bilgi ve tecrübelerini özel sektör-
de ortaya koymaktadır. Sayın Başkanımızın da desteği 
ile EPDK’nın enerji sektöründe okul rolü oynamasını çok 
önemsiyor ve bu yönde gerekli tüm faaliyetleri yapma-
ya çalışıyoruz.

EPDK’nın personel performansını arttırmaya 
yönelik çabalarını biliyoruz… Sektörel iletişime de 
büyük önem veriyorsunuz ve TODAİE ile bu alanda 
önemli bir çalışmaya imza attınız. Bu konuda biraz 
bilgi verir misiniz?

TODAİ’de kısa süreli kurs ve seminer programların-
dan Kurumumuz personeli zaten dönem dönem fayda-
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lanıyor. Geçtiğimiz yıl TODAİE ile bir işbirliği protokolü 
imzaladık. Söz konusu protokolle Kurumumuzun mev-
cut durumu dikkate alınarak optimum verimliliği sağ-
layacak örgüt ve iş analizi raporlarının ortaya konması 
öngörüldü ve bu çerçevede, gerek Kurumumuz perso-
neliyle gerekse de piyasa oyuncularıyla çalıştaylar dü-
zenledik. 12 Eylül 2017 tarihinde “Dış Paydaşlar İleti-
şim Çalıştayı” gerçekleştirdik. Memnuniyetle söylemek 
isterim ki çalıştaya sektör kanadından beklediğimizin 
üzerinde bir ilgi geldi ve paydaşlarımız; elektrik, doğal 
gaz, petrol ve LPG piyasalarını temsilen oluşturulan 
çalışma gruplarına görüş ve önerilerini detaylı şekilde 
aktardılar.

Söz konusu çalıştayda, Başkanımız sayın Mustafa 
Yılmaz’ın ifade ettiği gibi, özgüven sahibi olan kişi ve 
kurumların hiçbir zaman kendilerini sorgulamaktan ka-
çınmayacakları düşüncesi vurgulandı. Sektörle bir araya 
gelmek gerek sorunlarını dinlemek, gerekse EPDK’nın 
işlemlerini sorgulatmak ve bunlardan sektör dinamik-
lerine uyum sağlayacak sonuçlar çıkarmak ve uygula-
mak bizi Kurum olarak daha güçlendirecek ve amaçlara 
yönelik hizmet edilmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, 20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında  Kızılca-
hamam’da “İç Paydaşlar İletişim Çalıştayı” düzenledik. 
Burada da, Kurumumuzun tüm birimlerinden davet 
edilen 100’e yakın personelin katılımıyla etkili bir görüş 
alışverişi sağladık. Burada dile getirilen görüş ve öne-
riler elbette ki bizim için çok değerli. Bu çalıştayda da, 
personelin Kurumu nasıl gördüğü ve görmek istediği 
konularını masaya yatırmış olduk.

Dış paydaşlar çalıştayında sektörden size gelen 
başlıca öneriler ve talepler neler, kısaca bahsedebilir 
misiniz?  

Mevzuat hazırlama sürecinde daha katılımcı olun-
ması, STK taleplerinin dışarıdan izlenememesi, lisans 

alma sürecinde Kurumla olan iletişimin yetersizliği, 
enerji bazında uzman personel sıkıntısı, Kurul günde-
minin sektör tarafından bilinmemesi, daha işlevsel bir 
web sayfasının olması gerektiği, müşavirlik sisteminin 
denetim dışında bulunması ve bu alanın düzenlenme-
miş olması vb konularda talep ve öneriler geldiğini söy-
leyebilirim.

Son olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda 
çalışmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulun-
mak istersiniz? 

Enerji sektörü, sürekli yatırım yapılan sektörlerin 
başında geliyor. Sektör birçok bölüm mezunlarına iş 
fırsatı sunmaktadır. EPDK olarak biz de, gelişen ve de-
ğişen koşullar çerçevesinde farklı bölüm mezunlarına 
meslek personeli olma imkanı sunma gayreti içerisin-
deyiz.

Kariyerini enerji sektörüne göre planlamak isteyen 
gençlerin öncelikle bu amaca uygun öğrenim program-
larına yönelmesi şart. Sadece ulusal değil uluslararası 
seviyede kendini gösterecek donanıma sahip olabilmek 
için, hem mesleki olarak hem de yabancı dil öğrenme 
noktasında kendilerini iyi yetiştirmeleri gerekir

EPDK bu anlamda önemli bir basamak adeta bir mi-
henk taşı. Kurum olarak her ne kadar bünyemizde ye-
tişen meslek personelinin kaybedilmesi arzu edilmese 
de, belli bir süre sonra Kurumdan ayrılmayı tercih eden 
meslek personeli enerji sektörüyle ilgili ister kamu ister 
özel sektör olsun yönetici seviyesinde kariyer yapma 
şansını yakalıyor. Bu da, Kurum olarak meslek personeli 
alımında ne kadar doğru tercihler yaptığımızı, meslek-
leriyle ilgili eğitimlerini yurt içi ve yurtdışında geliştirme 
imkanı sunarak onları ileriye yönelik hazırladığımızın 
belgesi niteliğinde aslında. 

Uzman Gözüyle Enerji’ye vakit ayırdığınız için teşek-
kür ederiz.
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İlker ÜÇLER
EPDK / Grup Başkanı

Türkiye Elektrik 
Sisteminin Avrupa 
Elektrik Sistemine 
Bağlantısı

Transmission of Electricity) tarafından, İsviçre, Fransa 
ve Almanya’nın bölgelerinde, küçük ölçekli şirketlerin 
uzmanlarının ve yöneticilerinin katılımıyla senkron bağ-
lantı çalışmalarına öncülük etmek suretiyle, bu konu-
daki teknik çalışmalara başlayarak, Kıta Avrupa’sındaki 
iletim sitemlerinin bağlantılarının gerçekleştirilme-
sine ilişkin ilk çalışmaları yürütmüştür. UCPTE’nin bu 
operasyonel planlama önerileri daha sonraları Kıta 
Avrupa’sındaki elektrik enerjisinin güvenilir bir şekilde 
tedarik edilmesine büyük katkı sağlamıştır.

1999’da UCTE, Avrupa Enerji Piyasası bağlamında 
İSO’ların (iletim sistemi operatörleri-TSO) bir birleşimi 
olarak kendini yeniden tanımlamış ve üye ülkeler ara-
sında çok taraflı anlaşmalar yoluyla teknik standartları 
bağlayıcı hale getirmiştir. Bu standartlar, yüksek gerilim 
iletim hatları için tüm tarafları bağlayıcı teknik kriterleri 
oluşturarak, 50 Hz frekansı Avrupa genelinde standart 
hale getirmiştir. UCTE, Kıta Avrupası’nda eşzamanlı 
çalıştırılan iletim şebekesi için elektrik iletim hattının 
çalışmasını ve geliştirilmesini koordine ederek, Avrupa 
elektrik piyasası tüm katılımcılara güvenilir bir platform 
sağlamıştır.

Enterkoneksiyon altyapı yatırımları 1970’li yılla-
rın sonlarından başlayarak artmıştır. 1980-1990 dö-
neminde orta ve uzun dönemli sözleşmelerle yapılan 
enerji alışverişleri genellikle düşey oluşumlu (üretim-i-
letim-dağıtım) devlet şirketleri arasında olmuştur. 
Ancak çok yakın geçmişte, ulusal elektrik pazarlarının 
liberalleşmesini takiben, enterkoneksiyon hatları ulus-
lararası ticareti özendirerek, bölgesel ve daha sonra 

1. Giriş

Elektrik şebekelerinin enterkoneksiyonu, elektrik it-
halat ve ihracat potansiyelini artırmak, elektrik arz gü-
venliğini desteklemek, enterkonnekte şebekelerin diğer 
teknik avantajlarından yararlanmak ve özellikle de tek 
bir elektrik piyasasının oluşturulması açısından önem 
verilen bir husustur. Ülkemiz açısından elektrik iletim 
şebekemizin Avrupa iletim şebekesi ile senkron-paralel 
çalışmasını temin etmek öncelikli hedef haline gelmiş 
ve bu yönde özellikle 2000’li yıllarda idari ve teknik ça-
lışmalar yürütülmüştür.

Bölgemizdeki en büyük senkron blok aynı zaman-
da dünyadaki en büyük senkron sistemlerden biri olan 
ENTSO-E (Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı) 
sistemidir. ENTSO-E (daha önce UCTE - Union for the Co-
ordination of the Transmission of Electricity - Avrupa Elekt-
rik İletim Koordinasyon Birliği) yaklaşık 50 yıldan beri, 
geliştirdiği teknik kural ve kriterlerle, Kıta Avrupa’sına 
dahil elektrik iletim sistemlerinin senkron paralel ola-
rak işletilmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağ-
lamaktadır.

2. Avrupa Elektrik Sistemi

1950’li yıllarda yedek kapasite, enerji paylaşımı 
ve önemli arızalarda karşılıklı yardımlaşma şeklinde 
başlayan uluslararası enterkoneksiyonlar komşu ül-
kelerdeki farklı birincil kaynak tedariki ve farklı tekno-
loji kullanımı sonucu oluşan farklı üretim maliyetlerin-
den yararlanmak üzere çalışmalara başlanılmış olup, 
UCPTE (Union for the Coordination of Production and 
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kıtasal pazarların oluşturulması amacıyla kullanılmaya 
başlanılmıştır.

Böylece, 50’li yılların başında 7 üye ile UCTE adı 
altında senkron paralel işletilmeye başlanılan iletim 
şebekesi, Avrupa Birliği’nin 3. Enerji Paketi kapsamın-
da 2009 yılında uygulamaya koyduğu Elektrik Direk-
tifi ile “ENTSO-E” çatısı altında toplanmış olup, dünya 
üzerinde enerji talebinin en yüksek olduğu bölgelerden 
birisini oluşturmuştur. Enerji temininde birbirlerine ve 
dışa bağımlı olan ENTSO-E ülkelerinin enerji politika-
larını şekillendiren temel unsurlar; daha fazla şebeke 
senkronizasyonu ile geçerli tek tip piyasa modeli oluş-
turmak ve bu sayede enerjide arz güvenliğini artırmak, 
enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve kullanım verimliliğini 
en üst düzeye çıkarmak, çevre sorunlarını en aza indir-
mek ve şebekelerin enerji çeşitliliğini fırsata dönüştür-
mek olarak benimsenmiştir.

UCTE, var olduğu son yılında, Avrupa kıtasında 24 
ülkenin 29 iletim operatörünü temsil etmiştir. 1 Tem-
muz 2009 tarihi itibariyle Avrupa İletim Sisteminde 
teknik standartları belirleyen UCTE ve piyasa kurallarını 
belirleyen ETSO (Avrupa İletim Sistem İşletmecileri - 
European Network of Transmission System Operators) 
organizasyonu bütün yetki ve sorumluluklarıyla birlikte 
ENTSO-E organizasyonu çatısı altına taşınmıştır.

Bugün itibariyle, 36 ülkeden 43 İletim Sistemi İşleti-
cisi ENTSO-E üyesi olup toplamda yaklaşık 532 milyon 
tüketiciye hizmet verilmektedir. İletim sisteminin top-
lam uzunluğu ise yaklaşık olarak 315.000 km2‘yi bul-
maktadır.

Şekil 1: ENTSO-E’ye ilişkin değerler

3. Ülkemiz Iletim Sisteminin Avrupa Iletim 
Sistemine Entegrasyonu Çalışmaları

Uluslararası enterkoneksiyonlardan maksimum 
faydanın sağlanabilmesi için hedeflenen yöntem sis-
temlerin senkron paralel çalışmasıdır. Türkiye elektrik 
sisteminin Avrupa iletim sistemine senkron paralel 
bağlantısı 1975 yılından beri öncelikli hedef olarak ül-
kemiz enerji hedeflerinin gündemini teşkil etmiştir. Bu 
kapsamda, 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye, Yunanis-
tan ve Bulgaristan sistemlerinin enterkonneksiyonu 
konusunda çeşitli ön çalışmalar yapılmıştır.

Mart 2000’de mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim 
A.Ş. (TEAŞ) tarafından UCTE sistemine senkron para-
lel bağlanmak ve üye olmak üzere yapılan başvuruyu 
müteakip, “Türkiye Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sis-
temine Bağlantısı için Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar” ve 
“UCTE ile Senkron Paralel İşletme İçin Türkiye Elektrik Sis-
temi Frekans Kontrol Performansının İyileştirilmesi” proje-
leri yürütülmüştür.

2000-2001 yıllarında Türkiye elektrik sisteminin 
Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden değişik alter-
natiflerle UCTE sistemine bağlantısı ile ilgili analizler 
yapılmıştır. Avrupa Komisyonu TEN (Trans-European 
Networks) programı kapsamında finanse edilen söz ko-
nusu çalışmalar Balkan Bölgesi’ndeki PPC (Yunanistan), 
NEK (Bulgaristan), TEAŞ (Türkiye) ve EKC (Yugoslavya) 
elektrik kuruluşlarından oluşturulan bir çalışma grubu 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları Türki-
ye elektrik sisteminin Bulgaristan ve/veya Yunanistan 
üzerinden UCTE sistemine bağlantısının mümkün ve 
uygulanabilir olduğunu göstermiştir.

Bunun neticesinde, 2003 yılı için yapılan teknik ça-
lışma sonuçları; Filippi-Babaeski 400 kV hattının tesisi 
ile Türkiye’nin UCTE sistemine bağlantısının hiçbir tek-
nik problem yaratmadığını, Yunanistan sisteminin gü-
venilirliğini artırdığını ve büyük miktarda enerji alış-ve-
riş imkânı yarattığını göstermiştir. 

1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle, UCTE ve ETSO 
organizasyonlarının bütün yetki ve sorumluluklarıyla 
birlikte ENTSO-E organizasyonu çatısı altına 
taşınmasıyla birlikte, daha önce UCTE senkron bölgesi 
olarak tanımlanan senkron blok, ENTSO-E bünyesinde 
ENTSO-E Avrupa Kıtası Bölgesel Grubu (ENTSO-E RG 
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Elektrik Sisteminin ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron Böl-
gesi ile Bağlantısını Sağlamak İçin Prosedür Aşamaları ve 
Önlemler Anlaşması” (Taahhüt Anlaşması) hazırlanmış 
ve 18 Aralık 2009 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma ile 
Türkiye Elektrik Sisteminin Kıta Avrupası Senkron Böl-
gesi ile senkron paralel olarak işletilmesi için atılacak 
adımlar ve alınacak önlemlerle ilgili iletim sistemi işleti-
cilerinin hak ve yükümlülükleri belirtilmiştir.

4. Ulusal İletim Hattının Avrupa İletim Hattına 
Bağlantısının Gerçekleştirilmesi

Mevcut durumda, ülkemiz ile Bulgaristan arasında 
Hamitabat (Kırklareli) - Maritsa East 3 (Plovdiv) arasın-
da 400 kV’luk iki ayrı hat, Yunanistan ile de Babaeski - 
Filippi arasında 400 kV’luk bir hat mevcuttur. 

Şekil 3: Türkiye ile Bulgaristan-Yunanistan tek 
hat bağlantı şeması1

18 Eylül 2010 tarihinde Türkiye elektrik sistemi 
ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi şebekesine 
bağlanmış ve deneme paralel işletme çalışmaları baş-
latılmıştır. Senkron paralel deneme işletme süreci üç 
faz olarak öngörülmüştür:

1. Birinci Faz: Kararlılığın sağlanması dönemi; prog-
ramlanmış elektrik enerji alışverişinin yapılmadığı faz. 

2. İkinci Faz: Türkiye sistem işleticisi ile sırasıyla 
Bulgaristan ve Yunanistan sistem işleticileri arasında 
her iki yönde ve sınırda fiziksel, ticari olmayan elektrik 
enerji alışverişinin gerçekleştiği dönem. 

CE - ENTSO-E Regional Group Continental Europe) 
olarak adlandırılmış olup, ülkemiz elektrik sistemi-
nin ENTSO-E sistemi ile senkron paralel bağlantısı 
çalışmaları bu kapsamda devam etmiştir. Yürütülen 
çalışmalar neticesinde elde edilen ilerlemelerle birlikte 
test aşamasına geçilmiştir. ENTSO-E kurallarına göre, 
test dönemi boyunca enterkonnekte sistemin güvenliği 
ve performansı, ENTSO-E Plenary Avrupa Kıtası 
Bölgesel Grubu tarafından izlenmiştir. Türkiye elektrik 
sisteminin Avrupa elektrik sistemine entegrasyonu 
çalışmaları kapsamında test aşamasında öncelikli 
olarak izole işletme testleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda 11-25 Ocak 2010 tarihlerinde maksimum 
sistem koşulları, 22 Mart-4 Nisan 2010 tarihlerinde 
de minimum sistem koşullarında izole işletme testleri 
başarıyla tamamlanmıştır. İzole işletme testlerinin 
başarıyla tamamlanmasını takiben konuyla ilgili olarak 
ENTSO-E plenary kararı alınmasıyla birlikte ülkemiz 
elektrik sistemi ile ENTSO-E sistemleri senkron para-
lel bağlanarak deneme amaçlı senkron paralel işletme 
testine başlanılmıştır.

Şekil 2: Entegrasyon çalışmaları tarihçesi

Yukarıda özet olarak bahsedilen izleme ve test aşa-
masına geçilmesi amacıyla; kriterleri, şartları ve karşı-
lıklı olarak yükümlülükleri belirleyen ve ulusal elektrik 
sistemimizin ENTSO-E sistemine entegrasyonu kap-
samında önemli bir doküman ve aşama olan “Türkiye 

1- Teiaş’ın internet sitesinden alınmıştır.
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sistem işleticisi ESO EAD tarafından, ENTSO-E (Bul-
garistan ve Yunanistan) ve Türkiye arasında ithalat yö-
nündeki net transfer kapasitesinin arttırılması yönünde 
talep gelmiştir.

Şekil 5: ENTSO-E Bağlantısına ilişkin önemli 
kilometre taşları

Temmuz 2013’den itibaren ithalat yönünde 400MW 
ve ihracat yönünde 300MW olan net transfer kapasite-
si değerleri sırasıyla 550 MW ve 400 MW’a arttırılmıştır.

Türkiye Elektrik sistemi, ENTSO-E Avrupa Kıtası 
Senkron Bölgesi ile 2014 sonu itibari ile kalıcı senkron 
işletmeye geçmiştir. Alt yapı ve işletmedeki iyileştirme-
ler ve ENTSO-E’ye kalıcı bağlantının sağlanması neti-
cesinde enterkonneksiyon kapasite değerleri, 1 Hazi-
ran 2015 tarihi itibari ile 500 MW ihracat ve 650 MW 
ithalat değerlerine yükseltilmiştir.

TEİAŞ ile ENTSO-E arasında, İşletme El Kitabında 
bulunan standart ve yükümlülükleri bağlayıcı hale ge-
tiren “Uzun Dönem Anlaşma”nın 14 Nisan 2015 tari-
hinde imzalanması akabinde, Türkiye elektrik piyasası 
Avrupa İç Elektrik Piyasası ile hukuki olarak da bütün-
leşme yoluna girmiştir.

16 Ocak 2016 tarihinde ENTSO-E ile Gözlemci Üye-
lik anlaşması imzalanmıştır. Gözlemci Üyelik statüsü 
ile daha önce fiili olarak katılım sağladığımız ENTSO-E 
organlarına hukuki olarak da katılımımız imza altına 
alınmış ve TEİAŞ, ENTSO-E’nin ilk ve tek gözlemci üyesi 
olmuştur.

Türkiye elektrik sisteminin ENTSO-E sistemine bağ-
lantısı ile birlikte sıcak rezerv miktarı düşürülmüştür. 

3. Üçüncü Faz: Birinci ve ikinci fazların başarıyla ta-
mamlanmasından sonra, Bulgaristan, Yunanistan ve 
Türkiye arasında, Avrupa Birliği kuralları ve ENTSO-E 
uygulamaları doğrultusunda, Türkiye elektrik sistemi 
ve ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi arasında ti-
cari elektrik enerji alışverişi için sınırlı miktarda kapasite 
tahsisine izin verilmiştir. Üçüncü faza Haziran 2011’de 
geçilmiş olup, üçüncü fazda ticari elektrik enerjisi alış-
verişleri Bulgaristan ve Yunanistan ile toplamda 400 
MW ithalat, 300 MW ihracat olmak üzere başlatılmıştır.

Şekil 4: Türkiye- ENTSO-E bağlantısı (TEİAŞ iletim 
haritası)

6 Eylül 2011’de ENTSO-E Genel Kurul Toplantısında, 
ENTSO-E Avrupa Kıtası Bölgesel Grubu, özellikle Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi sulama yüklerinin sistemde 
ani gerilim dalgalanmalarına neden olması nedeniyle 
Türkiye elektrik sistemi performansında istenen şartla-
rın sağlanamaması üzerine Türkiye elektrik sisteminin 
Avrupa Kıtası’yla sürmekte olan senkron paralel işlet-
me deneme sürecinin 2012 yılının sonbahar mevsimine 
kadar azaltılmasına karar vermiştir. 2012 yılı sonbahar 
mevsimine kadar uzatılan senkron paralel işletme test 
süreci sonunda, Eylül ayı ilk haftasında gerçekleştirilen 
ENTSO-E Avrupa Kıtası Bölgesel Grubu Plenary toplan-
tısında Türkiye elektrik sisteminin ENTSO-E sistemine 
bağlantı konusu gündeme alınarak Plenary tarafından 
değerlendirme yapılmıştır. Bunun neticesinde Türkiye 
elektrik sisteminin ENTSO-E sistemi ile senkron paralel 
bağlantısı kapsamında senkron paralel işletme testi 18 
Eylül 2013’e kadar bir yıl daha uzatılmıştır.

Sulama yükleri ile ark ocaklarından etkilenen ve 
ENTSO-E Proje Grubunca takip edilmekte olan per-
formans kriterlerinde sürdürülebilir şekilde iyileşme 
gözlenmesiyle birlikte 2013 yılı başında Bulgaristan 
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ENTSO-E sistemine 18 Eylül 2010 tarihi itibari ile de-
neme senkron paralel işletme aşaması başlamış, ka-
rarlılığın sağlanması ve ticari olmayan alış-verişlerin 
denenmesi evrelerinin başarıyla tamamlanmasını taki-
ben 2 Haziran 2011 tarihinde ticari alış-verişlerin ya-
pıldığı aşamaya geçilmiş ve enterkonneksiyon kapasite 
değerleri 1 Haziran 2015 tarihi itibari ile 500 MW ihra-
cat ve 650 MW ithalat değerlerine yükseltilmiştir.

Ülkemiz elektrik sisteminin ENTSO-E ile bağlantısı-
nın;

• Frekans kararlılığının sağlanması,

• Kalite ve güvenilirliği,

• Arz güvenliğine katkı,

• Sınır ötesi ticaretin gelişmesine katkı, 

• Avrupa elektrik piyasasına erişim imkânı,

• Yabancı yatırımcıların ilgisini çekme,

• Tek pazar hedeflerine yaklaşım,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değerlen-
dirilmesi,

hususlarına katkıda bulunacağı değerlendirilmek-
tedir. 

ENTSO-E bağlantısı dışında, ülkemizin hâlihazırda 
tüm komşuları ile enterkoneksiyonları mevcuttur. Ül-
kemiz, komşu ülkelerle sürdürdüğü enterkoneksiyon 
faaliyetlerinin yanı sıra, çok taraflı ve bölgesel enteg-
rasyonlara da taraf durumdadır.

Sistemde bağlantı öncesinde hazır bulundurulan pri-
mer frekans kontrolü rezervi minimum en büyük üretim 
bloğu iken, bağlantı sonrasında 300 MW’a düşürülmüş-
tür. Sekonder frekans kontrolü rezervi de minimum en 
büyük bloğundan 400 MW’a düşürülmüştür. Bir diğer 
fayda da, büyük bir senkron bloğa bağlanmak suretiyle 
frekansın çok daha stabil hale gelmiş olmasıdır. 

ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi kuralları bu 
sistemle paralel çalışmaya başlayan bir ülkenin üçün-
cü ülkelerle DC dışında bir enterkonneksiyonu sürdür-
mesine olanak tanımamaktadır. Buna ilaveten iletim 
gerilim seviyesinde yapılacak her enterkonneksiyon 
ENTSO-E’nin iznine tabidir. Ülkemizin ENTSO-E Avrupa 
Kıtası Senkron Bölgesi sistemine entegrasyonu hede-
fine ulaşılması durumunda batı komşularımız dışındaki 
ülkeler ile senkron paralel çalışma ancak bu ülkelerin de 
ENTSO-E’nin onayı çerçevesinde ENTSO-E sistemine 
entegre olmasıyla mümkün olacaktır.

5. Sonuç

Elektrik şebekelerinin enterkoneksiyonu, elektrik 
ithalat ve ihracat potansiyelini artırmak, elektrik arz 
güvenliğini desteklemek ve enterkonnekte şebekele-
rin diğer teknik avantajlarından yararlanmak açısından 
ülkemizce önem verilen bir husustur. Ülkemiz açısın-
dan öncelik ve temel amaç, elektrik iletim şebekemizin 
Avrupa iletim şebekesi ile senkron-paralel çalışmasını 
temin etmektir. 

Bölgemizdeki en büyük senkron blok aynı zaman-
da dünyadaki en büyük senkron sistemlerden biri olan 
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LPG piyasasına ilişkin sorumlu müdür ku-
rumu, piyasada daha önce de uygulan-
makla beraber, ilk kez 3/1/2002 tarihli ve 

2002/3563 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan 
Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, 
Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine 
İlişkin Yönetmelik ile genel olarak uygulama alanına 
kavuşmuştur. 15/12/2008 tarih ve 2008/14468 sayı-
lı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan söz 
konusu düzenleme ile sorumlu müdür: “Kimya, makine, 
petrol veya çevre mühendisliği dallarından herhangi biri-
sinin eğitimim almış ve LPG ikmal istasyonunda işleri yü-
rütmek üzere görevlendirilen kişi” olarak tanımlanmıştı. 
Söz konusu düzenleme ile; LPG ikmal istasyonlarında 
işlerin yetkili bir uzmanın gözetiminde yürütülmesi için, 
kimya, makine, petrol veya çevre mühendisliği dalların-
dan herhangi birinin eğitimini almış bir mühendis so-
rumlu müdür bulundurulması zorunlu kılınmış; ayrıca 
bir sorumlu müdürün aynı il sınırları içerisinde faaliyet 
gösteren en fazla beş LPG ikmal istasyonundan sorum-
lu olabileceği hüküm altına alınmıştı.

 2/3/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5307 sa-

5307 Sayılı Kanun 
ve İlgili Mevzuat 
Kapsamında 
Sorumlu Müdür 
Uygulaması

Ali Kemal KILAVUZ
EPDK / Enerji Uzmanı 



Makale
Uzman Gözüyle Enerji

Ocak - Şubat 2018 / Sayı: 5 29

düzenlemelere baktığımızda sorumlu müdür veya so-
rumlu yönetici kavramlarını sıklıkla görmekteyiz. 6197 
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 6269 
sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında 
Kanun, 2004 tarihli Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve De-
netlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2005 tarihli 
Kozmetik Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatla-
rına İlişkin Yönetmelik’te sorumlu müdür veya sorumlu 
yönetici kavramlarına yer verilmiştir. Sektörel bazda 
farklı görevler yürütmekle birlikte genel anlamda so-
rumlu müdür veya yöneticiyi, çalıştığı işyerinde, işyeri 
düzeninin, iş ve işçi sağlığı ve güvenliğinin ve mevzuata 
uygunluğun sağlanmasından sorumlu olan, bunu sağla-
mak için de mevzuatta belirtilen görev tanımlarına uygun 
şekilde önlemler alan, mevzuatın belirttiği görevleri yerine 
getiren kişi, olarak tanımlamamız mümkündür.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 5307 sayılı Kanunda 
sorumlu müdür kavramı tanımlanmamıştır. Yönetme-
likte ise, “nitelik, yetki ve sorumlulukları bu yönetmelikte 
belirlenen personel” olarak tanımlanmış olup, detaylı 
bir tanım getirilmemiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar 
çerçevesinde, 5307 sayılı Kanun çerçevesinde sorumlu 
müdürü, “Yetki, sorumluluk ve nitelikleri ilgili mevzuatta 
belirlenen, LPG dolum tesisi ve LPG otogaz istasyonunda, 
işyeri düzeninin, iş ve işçi sağlığı ve güvenliğinin ve mevzu-
ata uygunluğun sağlanmasından sorumlu olan kişi” olarak 
tanımlayabiliriz.

yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun (Kanun) ile LPG piyasası özel düzenleyici 
temel mevzuatına kavuşmuştur. Her ne kadar sorumlu 
müdür tanımı Kanun’da yapılmamış olsa bile, 14’ üncü 
maddesinde sorumlu müdür kurumuna bir başlık ola-
rak yer verilmiştir. Söz konusu maddede; LPG dolum 
tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür 
bulundurulması kanunen zorunlu hale getirilmiş ve bu 
tesislerde bulundurulacak sorumlu müdürün yetki, so-
rumluluk ve niteliklerinin ise Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK, Kurum) tarafından çıkarılacak yönetme-
likle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu 
hüküm doğrultusunda, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği 7/1/2006 
tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Ancak; zaman içinde uygulamalar 
sonucunda söz konusu yönetmeliğin ihtiyaçları karşı-
lamadığı, sorumlu müdür uygulamasının istenilen he-
deflere ulaşmadığı, yönetmelikte düzenlenmeyen hu-
suslarda sektörün tereddütte kaldığı tespit edilmiş ve 
bu aksaklıkların giderilmesini teminen halen yürürlükte 
olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim 
Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği 16.12.2012 tarih ve 
28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
konmuştur.

İlgili Mevzuat Kapsamında Sorumlu Müdür Nedir

Ülkemizdeki çalışma yaşamını düzenleyen çeşitli 
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- Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından ka-
bul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar,

- 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği 
Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış 
olanlar,

- Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çev-
re, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, 
enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, 
petrol ve doğal gaz mühendisliği veya kimya dalında en 
az yüksek lisans yapmış olanlar.

Öğrenim şartının tek istisnası, A sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı belgesi sahibi kişilerdir. Bu kişiler, diğer şart-
ları sağlamak şartıyla, öğrenim şartını karşılayamasalar 
bile, LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak 
görev alabilmektedirler.

2) Eğitim şartı; yönetmelikte belirtildiği şekil-
de eğitim almak ve eğitim sonunda yapılan sınavda 
başarılı olarak sorumlu müdür sertifikasını almış 
olmak gerekmektedir.

3) Sağlık şartı; kişinin, sorumlu müdürlük gö-
revinin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek 
bir sağlık engelinin bulunmaması gerekmektedir.

Bu şartlar dışında; bir sorumlu müdür, bir dolum te-
sisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz 
istasyonunda görev alabilmekte olup, bu hüküm tüm 
sorumlu müdürlere yönelik genel bir sınırlama içer-
mektedir.

Sorumlu Müdür Sözleşmesinin Şekli ve İçeriği Nasıl-
dır?

Sorumlu müdür sözleşmesi; sorumlu müdür ile li-
sans sahibi arasında yapılan ve sözleşme süresi, 
çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak 
üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve 
sorumluluklarının düzenlendiği, süresi beş yıldan çok 
olamayan yazılı sözleşmedir. Noterde onaylanma veya 
düzenlenme şartı bulunmamaktadır. 

Sorumlu müdür sözleşmesi; sorumlu müdür serti-
fikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona 
ermesi veya tarafların karşılıklı anlaşması hallerinde 
kendiliğinden sona erer. Ayrıca, sorumlu müdür sözleş-
mesinin, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, 
karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıy-
la, tek taraflı olarak sona erdirilmesi de mümkündür. 
Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirimin iade-
li taahhütlü olarak posta yoluyla yapılması gerekli ve 
yeterlidir. Sözleşmenin tek taraflı feshinin (haklı veya 

Kimler Sorumlu Müdür Olabilir?

Kimlerin sorumlu müdür olabileceği hususu Kanun 
tarafından düzenlenmemiş, bu konuda düzenleme yap-
ma yetkisi Kuruma verilmiştir. Yönetmelik ile kimlerin 
sorumlu müdür olabileceği detaylı olarak düzenlenmiş; 
öğrenim, eğitim ve sağlık şartı olarak üç temel şart ön-
görülmüştür. Buna göre; 

1) Öğrenim şartı; dolum tesisi ve LPG otogaz 
istasyonlarında sorumlu müdür olabilecek kişiler 
için ayrı düzenlenmiştir. 

i- LPG dolum tesislerinde sorumlu müdür olarak 
görev alabilecek olanlar: 

- Çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektro-
nik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, 
mekatronik, petrol ve doğal gaz mühendislik fakül-
telerinden veya fakültelerin kimya bölümünden veya 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından ka-
bul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar,

- Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çev-
re, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, 
enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, 
petrol ve doğal gaz mühendisliği veya kimya dalında en 
az yüksek lisans yapmış olanlar.

ii- LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür ola-
rak görev alabilecek olanlar ise daha geniş kapsamlı 
olarak belirlenmiş olup; 

- Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elekt-
ronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji 
tesisleri işletmeciliği, doğal gaz ve tesisatı teknolojisi, 
gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya tek-
nolojisi programlarından mezun olanlar,
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Sorumlu Müdürün Sorumluluğu Nedir?

Sorumlu müdür, görev yaptığı tesisin ilgili mevzuata 
uygun ve emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahi-
bi ile beraber Kuruma ve diğer kamu kurumlarına karşı 
sorumludur. Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata 
aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorum-
lu müdürü sorumluluktan kurtarmamaktadır. Sorum-
lu müdürün burada zikredilen sorumluluğu, sorumlu 
müdür sertifikasının iptali yaptırımına tabidir. Sorumlu 
müdür sertifikasının iptali halinde, ilgili kişinin tekrar 
sorumlu müdür eğitimini alması için beş yılın geçmesi 
zorunludur. Bunun dışında, Kurumun sorumlu müdüre 
idari para cezası uygulama yetkisi bulunmamaktadır.   

Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan huku-
ki ve cezai sorumlulukları saklıdır. Sorumlu müdürün 
ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getir-
memesi veya eksik yerine getirmesi halinde, hem ceza 
hukuku açısından cezai sorumluluğu 
hem de tazminat hukuku açısından 
zararı tazmin sorumluluğu doğa-
bilir. Bu hususta karar verecek 
olan merciler, adli mercilerdir.

Sonuç olarak, so-
rumlu müdür kuru-
mu LPG piyasasında 
2000’li yılların başından 
beri uygulanmakta olması-
na rağmen, 5307 sayılı Ka-
nunun yürürlüğe girmesiyle 
detaylı olarak düzenlenmiş, 
sorumlu müdürün yetki ve 
sorumlulukları belirlenmiştir. 
Sorumlu müdür kurumu 
tesislerin güvenli işletil-
mesinde önemli fonksi-
yona sahip olup, lisans 
sahipleri ve sorumlu 
müdürlerin uygulama-
da azami hassasiyeti 
göstermeleri LPG pi-
yasasının gelece-
ğinde olumlu bir 
etki yaratacaktır.

haksız fesih) sonuçları genel hukuk hükümlerine tabidir. 

Sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesi halinde, 
lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür 
sözleşmesi yapmak zorundadır.

Sorumlu Müdürün Yükümlülükleri Nelerdir? 

Sorumlu müdürün yükümlülükleri Yönetmelik’te 
detaylı olarak tek tek belirtilmiştir. Bu yükümlülükleri 
incelediğimizde, sorumlu müdürün temel yükümlülü-
ğünün özetle; söz konusu tesisin iş ve işçi güvenliğine, 
ilgili mevzuata uygun olarak işletilmesinde lisans 
sahibine yol göstermek, gerekli eksiklikleri, aykırılıkları 
ve tehlikeli durumları lisans sahibine ve ilgili kamu 
kurumlarına bildirmek, gerekli tedbirlerin alınmasını 
sağlamak olduğunu açıkça görmekteyiz.    

Sorumlu Müdürün Hak ve Yetkileri Nelerdir?

Sorumlu müdürün yükümlülüklerini yerine getire-
bilmesi için, kendisine bazı hak ve yetkilerin verilmesi 
gerektiği şüphesizdir. Yönetmelikte buna ilişkin bazı 
düzenlemeler yapılmıştır. Şöyle ki; sorumlu müdür;

- İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine 
getirirken, aralarında hizmet sözleşmesi dahi bulunsa, 
lisans sahibinden bağımsızdır ve görevini ifa etmesi 
engellenemez. Bu konuda lisans sahibinden her tür-
lü kolaylığın gösterilmesini, elverişli çalışma ortamı ve 
gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. Ancak, 
doğal olarak, işletmenin kurallarına ve iş düzenine uy-
maya dikkat etmesi gerekir, yönetime yetkileri kapsamı 
dışında müdahale edemez. Sorumlu müdür görev aldığı 
tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında baş-
ka bir işi yapmaya zorlanamaz.

- Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir teh-
like oluşması durumunda, gerekli önlemleri alarak ek-
sikliklerin giderilmesini veya işin geçici olarak durdu-
rulmasını lisans sahibinden talep eder. Burada sorumlu 
müdürün veya lisans sahibinin takdir yetkisi bulunma-
maktadır. 

- Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve 
diğer mevzuata aykırı, kötü niyet veya tehlikeli eylem 
sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi, hak ve 
yetkilerini kullanmalarını veya yükümlülüklerini ifa et-
melerini engelleyici her türlü durumu yazılı olarak Ku-
ruma ve ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirmek 
zorundadır. Burada önemli olan, durumun yazılı olarak 
derhal EPDK’ya veya ilgili kurumlara bildirilmesidir. So-
rumlu müdür, lisans sahibine bu yönde talebini belirt-
miş ve buna rağmen talebi reddedilmişse bu durumu 
da yazılı olarak bildirir.  
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Türkiye’de Dizel Fiyatları 
Gerçekten Yüksek mi?

Barış SANLI  

Petrol, Türkiye’deki nihai enerji tüketiminin üçte 
birine yakın kısmını oluşturur. Petrolün bu kadar 
çok kullanılmasının yanında bazı fark edilmesi 

güç, ama güncel hayatta yoğun olarak hissedilen etkileri 
de vardır. Petrol fiyatlarının, uluslararası petrol piyasala-
rından ve döviz kurundan etkilenmesi, aslında döviz kul-
lanmayan, uluslararası piyasalara ilgisi olmayanları bile bir 
şekilde bu çoklu etkilere maruz bırakmaktadır. Ulaştırma 
hizmeti alan, arabası olan herkes, her bayiye gidişinde bir 
döviz bürosuna uğruyor gibidir.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları:

	Bölgesel petrol fiyatı hareketlerinden,
	Rafineri çalışma(zorunlu durmalar, hava olayları 

vs) şartlarından,
	Döviz kurlarından,
	Vergi politikaları ve düzenlemelerden,
	Bayi ve dağıtıcıların yatırım geri dönüş beklenti-

lerinden etkilenmektedir. 
Petrol fiyatları aynı zamanda ulaşım, eğitim, devlet 

yardımları, gıda ürünleri hatta doğal gaz fiyatlarını ve en 
nihayetinde enflasyonu da etkilemektedir. Diğer taraftan 
rekabetçi bir piyasa var ise, daha verimli bir işletmecilik 
sonucu, bir monopolün dikte ettirebileceği fiyatın çok daha 
altında bir fiyat oluşumu görülecektir.

Bu çalışmada önce TL üzerinden Brent fiyatı hesapla-
narak, son dönemdeki fiyat artışlarının sebepleri ile kurun 
uluslararası petrol fiyat oynaklıklarını nasıl şekillendirdiği 
gösterilecektir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası kur verileri, petrol ve akaryakıt bedelleri ile 
fiyatların enflasyonla ilintisi(korelasyonu) incelenecektir.

En son olarak da ABD’deki çok düşük kükürtlü dizel(UL-
SD) fiyatı üzerine yerli mevzuattan kaynaklanan bedeller 
eklenerek, ABD dizeli hiç taşıma masrafı olmasa Türki-

ye’de kaça satılırdı bu bulunacak ve Türkiye piyasasındaki 
fiyat ile kıyaslanacaktır.

Analiz Yöntemi

Bu çalışmada ABD Enerji Bilgi Kurumu (EIA)’nin günlük 
spot fiyat sayfası ile günlük TCMB Dolar/TL kuru ve enf-
lasyon verisi ana veri seti olarak kullanılmıştır. Yardımcı 
olarak GİB(Gelir İdaresi Başkanlığı)’dan dizeldeki ÖTV mik-
tarı alınmıştır. EPDK raporlarından da sektörün fiyatlarda-
ki marjı 2006 ve 2017 için girilerek ara değerler doğrusal 
artıyor varsayımı altında doğrusal yakınsama yapılmıştır.

Öncelikli olarak Brent fiyatı TL olarak hesaplanmıştır, 
buradan Brent petrolün TL olarak en yüksek ve en düşük 
seviyeleri bulunmuştur. Brent’in TL fiyatı, Türkiye’deki 
akaryakıt rafineri çıkışı bedeli ile ilintili kabul edilmiştir.

ABD’den alınan fiyatlar WTI, Brent ve Los Angeles(LA) 
dizel fiyatıdır. ABD’de dizel, WTI petrole kıyasla fiyatlanan 
petrollerden üretilirken, Türkiye’deki dizel daha Brent’e 
yakın fiyatlanmaktadır. 

Bu sebeple “WTI fiyatında LA dizel fiyatı şu kadar iken, 
Brent fiyatında dizel fiyatı kaç olurdu?” sorusuna cevap 
aranmıştır. Yani Brent’e göre düzeltilmiş LA dizel fiyatı bu-
lunmuştur. Bu dizel fiyatına daha sonra ÖTV ve marj ekle-
nerek, üzerine KDV eklenmiştir. ABD LA dizel fiyatı açıkla-
malardan okunursa, liman/çıkış noktası fiyattır. Yani bayi 
fiyatı değildir. Fiyatlar, nominal fiyatlardır.
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Çalışmanın tamamı R istatistiksel programlama üze-
rinde “EIAdata” kütüphanesi kullanılarak yapılmıştır. Bu 
çalışmalar, R dersi 141 ve R dersi 15’te2 detaylı tablo, mo-
del ve grafikleri ile anlatılmıştır.

TL cinsinden Brent petrolü fiyatı

Türk lirası cinsinden Brent fiyatı hesaplamanın mantığı 
yokmuş gibi gelebilir. Fakat döviz kuru en az Brent kadar 
yakıt fiyatlarını etkilemektedir. Pratikte birbirlerine çarpan 
etkisi vardır. Yani bir artış olduğu zaman, bunun aynı oran-
da Brent’de mi, döviz kurunda mı olduğu fark etmemek-
tedir.

1-“R ile Enerji Analizi - Dizel fiyatları ne kadar yüksek? EIA ile TCMB veritabanını birleştirmek”, www.barissanli.com, Erişim tarihi 27 Kasım 2017, http://www.
barissanli.com/calismalar/dersler/r/rders14.php
2- “R ile Enerji Analizi - Yakıt fiyatlarının enflasyona etkisi”, www.barissanli.com, Erişim tarihi 27 Kasım 2017, http://www.barissanli.com/calismalar/dersler/r/
rders15.php

Mesela Brent %4 artmış olsun. TL cinsinden Brent fi-
yatı ile TL dizel yakıt fiyatları birbirine çok yakın seyret-
mektedir. Formül olarak aşağıdaki artış miktarı hesabını 
kullanırsak, %4 artışın döviz kurunda mı, Brent $ fiyatında 
mı olduğu farketmemektedir.

Artış miktarı = (Brent Fiyatı)*(% Artış Oranı)*(Döviz kuru) 

Bu durumu, ABD doları Brent fiyatı ile Türk lirası Brent 
fiyatını grafikleyerek göstermek faydalı olacaktır. Görü-
leceği üzere Türkiye’deki tüketiciler yakıt fiyatındaki ha-
reketlilik ve zirveleri uluslararası piyasalarla uyumlu ama 
farklı zamanlarda görmektedirler.

Brent, TL olarak en yüksek seviyesini 255 TL/varil ola-

Grafik 1 – TL ve ABD doları cinsinden Brent fiyatı

rak 28 Ocak 2014’te görmüştür.  2006’dan bu yana en dü-
şük seviyesini de 26 Aralık 2008’de görmüştür, buradaki 
fiyatı ise 50.8 TL/varildir. 

Brent ABD $’ı olarak en yüksek seviyesini ise 3 Tem-
muz 2008’de 143.95 $/varil olarak görmüştür. Bu tarih-
te WTI 145 $/varil’i görürken, TL olarak Brent 177.6 TL/
varildir. 

6 Kasım 2017’de Brent 64.27$/varil’i gördüğünde ise 
TL karşılığı 245.5 TL/varildir. Yani TL olarak tarihi zirvelerin 
çok uzağında değildir.

Brent’in TL ve $ zirveleri farklı tarihlerde olmuştur. Yani 
ABD doları cinsinden Brent zirvesi 2008’de, TL’de 2014’te 
görmüştür. Kısaca petrol Brent kadar kur ile fiyatlanmak-
tadır.

Enflasyona Etkisi

TL cinsinden Brent fiyatının ve toplam akaryakıt fiyatı-
nın Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) üzerindeki etkisini göz-
lemlemek için ise R üzerinden toplamda aylık ortalamalı 
5 serinin(2005 Ocak sonu dahil 154 ay) birbiri ile ilişkisine 
bakılmıştır. 

Verilerin birbiri ile ilişkisine bakılırken, bir aylık veri se-
risi olarak bir de aylık değişimler olarak bakıldı. İlgili analiz 
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web sitesinden de görüleceği üzere dolar kuru ÖTV, Marj, KDV, toplam akaryakıt fiyatı ve enflasyon ile pozitif ilintilidir. 
Toplam fiyat ise en çok TL cinsinden yakıt fiyatı ile ilişkili iken, burada en önemli etkiyi de kur değişkeni yapmaktadır. KDV 
zaten tüm diğer bedellerin %18’i olduğundan toplam fiyat ile KDV doğrudan bağlantılıdır. 

Yukarıdaki tablo aylık değişim oranlarının birbiri ile ilin-
tisinin 100 ile çarpılmış şeklini göstermektedir. Tabloda 
Brent’teki değişim bir sonraki ay, kurdaki değişim ise mev-
cut ay enflasyonunda daha yüksek bir etki göstermektedir. 
Yakıt fiyatı ile ham petrol fiyatlarının etkileri ise farklıdır. 
Uluslararası yakıt fiyatları, enflasyon üzerinde Brent petrol 
fiyatından daha etkilidir. Dikkat çekici bir diğer özellik ise 
kur hareketi ile uluslararası Brent ve WTI fiyat hareketinin 
ters yönlü ve güçlü olmasıdır. Bu da doların değer kaybet-
mesi ile artan petrol fiyatı ile yükselen TL arasındaki ilişki 
dönemini yansıtmaktadır.

Peki tüm bu hareketlere rağmen, ekono-
mik büyüme %3.6 olurken, akaryakıt 
satış artış oranı nasıl ekonomik 
büyümenin üzerinde %5.5 ol-
maktadır. Çünkü söylemle-
re göre Türkiye en pahalı 
benzini kullanmakta, 
akaryakıt fiyatları el 
yakmaktadır. Doğru 
ya da yanlış, bir-
şeyin çok pahalı 
olması, veya in-
sanların onu pahalı 
bulmasının o em-
tiaya talebi düşür-
mesi gerekir(Giffen 
good değil ise). 

Elektrik ve doğal 

gaz gibi daha hayati enerji ürünlerinde zamlar sonrası ta-
lebin yavaşladığı görülmektedir. Fakat uzun dönemli ve-
rilerde, enerji kaynakları içinde belki de en yüksek talep 
artışını akaryakıt ürünlerinde görüyoruz. Daha da ilginci, 
giderek artan yüksek motor hacimli arabaların, üst seg-
ment araç satışlarının da arttığı görülmektedir. Yani söy-
lem ile veri maalesef aynı noktayı işaret etmemektedir. Bir 
araba sahipliğinin yüksek maliyetinden dolayı, akaryakıt 
vergilerinin etkisi sanıldığı kadar yüksek olmuyor olabilir. 
Ortalama araç sahibinin arabasını hiç kullanmasa ödediği 
toplam maliyetler ile normal kullanımdaki akaryakıt mali-

yetlerine bakmak gerekebilir.

Türkiye’deki akaryakıt bedellerinin 
ise olması gerekenden yüksek olup 

olmadığını test etmenin basit bir 
yolu vardır. Bunun için mev-

cut mevzuattan kaynakla-
nan bedelleri kullanarak 

ABD dizel fiyatının, Tür-
kiye’deki mevcut dizel 
satış fiyatına göre han-
gi seviyede olduğuna 
bakılacaktır.

ABD Dizelinden 
Türkiye’deki Nihai 
Fiyata

TL cinsinden Brent 
hesaplanması pek man-

Tablo 1- R dersi 15’te yer alan veri setlerinin oransal değişiminin birbiri ile ilintisi.
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tıklı gözükmediği gibi, ABD dizelini TL cinsinden hesapla-
mak çok da rasyonel görülmeyebilir. Fakat hesaplamanın 
iki sebebi vardır. Birincisi ABD dizel fiyatları günlük olarak 
ABD EIA web sitesinden “spot fiyatlar” bölümünden erişi-
lebilir olmasıdır. İkinci olarak da ABD akaryakıt piyasasının 
en büyük ve likit piyasalardan biri olmasıdır. Eğer ABD’den 
Türkiye’ye dizel getirmenin maliyeti olmasaydı, bu dizel ni-
hai tüketiciye kaç TL olarak yansırdı?

Bu soruya cevap bulabilmek için önce, ABD dizel fiyat-
larından Los Angeles ULSD (çok düşük kükürt dizel) fiyatı 
alınacaktır. New York’a dizel iç kesimlerden boru hattıyla 
gelebileceği için New York tam olarak Türkiye’ye olan lojis-
tik maliyetleri yansıtmayacaktır. Bunun için lojistik olarak 
biraz daha zor olan Los Angeles fiyatları kullanılmıştır.

ayrı bir analiz konusu olup, analiz sonucunda çok büyük bir 
fark oluşmadığı görülmüştür.

2. Bu oran üzerinden 1 litre Brent petrol fiyatına 
göre 1 litre Brent’ten dizel fiyatı bulunmuştur. Daha sonra 
TL kuru ile bu fiyat TL’ye çevrilmiştir.

3. Gelir İdaresi Başkanlığının ÖTV tebliğlerinden 
ÖTV oranları bulunmuştur.

4. EPDK’nın akaryakıt ve fiyatlandırma raporla-
rından 2006 ve 2017 için akaryakıt lisanslı oyuncularının 
marj rakamları bulunmuş ve aradaki rakamlar doğrusal 
enterpolasyon ile belirlenmiştir.

5. Son olarak %18 KDV eklenerek nihai rakam he-
saplanmıştır.

İkinci olarak ABD’de dizel, WTI tipi petrolden elde 
edilmektedir. WTI petrol lojistik sorunlardan dolayı Brent 
petrole göre daha aşağı bir fiyattan fiyatlanmaktadır. Bu 
sebeple, WTI’ın ABD dizeline oranı alınarak, Brent fiyat 
üzerinden Avrupa tipi dizelin fiyatı kaç olmalı hesaplan-
mıştır. 

Görünüşte tamamen doğru gözükmemesine rağmen, 
eğer Brent’ten elde edilen dizel WTI’dan elde edilenden 
daha ucuz olsa ABD’nin (ki ABD’de benzin daha yaygındır) 
dizel ithalatı olmalıydı. Fakat tam tersine özellikle son ay-
lardaki istatistiklerde de ABD’nin artan petrol ürünü ihra-
catının yarısının “middle distillate” yani dizel türevi olduğu 
görülmektedir. Yani Avrupa’ya bu dizeli ihraç etmek eko-
nomik olmaktadır.

Bunun sonucunda elde edilen nihai grafik yukarıdaki 
gibi olacaktır. Yukarıdaki grafik için sırasıyla:

1. Bir litre WTI petrolün bir litre LA ULSD (dizel)’e 
oranı bulunmuştur. Oran mı yoksa premium mu konusu 

Sonuç

Yapılan hesaplamalarda, Brent’in TL cinsinden tarihi 
zirvesine yakın olduğu 6 Kasım tarihinde dizel fiyatı 5.36 
TL/litre olarak hesaplanmıştır. O tarihte dizel fiyatları An-
kara’da 5.10 TL/litre seviyesindeydi. Yani litre başına 0.26 
TL’lik bir tüketici faydası görülmektedir. 

2016 yılında ortalama 68 milyon litre/gün dizel satışı 
olduğu düşünülürse, günlük 17.6 milyon TL EPDK, sektör 
ve rekabetçi akaryakıt piyasası tüketicilere ekstra fayda 
sağlamaktadırlar.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise, akaryakıt 
fiyatları ve kur artarken vergi düzenlemelerin enflasyon 
etkisini arttırdığıdır. Yani kur veya küresel petrol fiyatları 
artarken vergi arttırmak, zaten artacak olan enflasyona 
daha fazla yakıt vermektedir. Bu şahsi bir görüş olmayıp, 
sayısal analizin bir sonucudur. Akaryakıt fiyatları ise aslın-
da Brent petrolden çok özellikle son dönemde dolar kuru 
ile fiyatlanmaktadır. Yani her sürücü her deposunu doldur-
duğunda bir döviz bürosuyla işlem yapıyor gibidir.

Grafik 2– ABD dizel fiyatının TL kuru ile çarpılması ile elde edilen yakıt bedeli ve vergiler
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Enerji (elektrik ve doğal gaz) piyasalarının kendine özgü özel-
likleri, bu piyasalarda küçük pazar payına sahip teşebbüslere dahi 
belirli ölçülerde pazar gücü uygulayabilme imkânı vermekte, bu ise 
enerji piyasalarında rekabetin sağlanmasını ve korunmasını bir de-
rece daha güç kılmaktadır. Bu nedenle enerji piyasalarında, piyasa 
oyuncularının davranışlarının dikkatle izlenmesi ve piyasa bozucu 
davranışlara karşı önlem alınması konusu büyük önem arz etmek-
tedir. 

Rekabetin korunmasına ilişkin kurallar diğer piyasalarda oldu-
ğu gibi, enerji piyasalarında da uygulanmaktadır. Rekabet kurum-
larının bu kurallar çerçevesinde yaptığı denetiminin, piyasadaki 
aksaklıkları gidermesi beklenir. Ancak enerji piyasalarının kendine 
özgü özellikleri, rekabet kurallarının kimi zaman bu konuda yeter-
siz kalmasına sebep olabilmektedir. Öyle ki, enerji piyasalarında 
hâkim durumda olmayan bir teşebbüs bile belirli ölçülerde pazar 
gücüne sahip olabilmekte ve piyasada manipülatif işlemler ger-
çekleştirebilmektedir. Bu nedenle, enerji piyasalarında etkin bir 
rekabet hukuku denetiminin yanı sıra, piyasaların sürekli olarak 
izlenmesi ve piyasa bozucu davranışlara karşı ilave tedbirlere baş-
vurulması ihtiyacı vardır. 
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2. REMIT 

2.1. Genel Olarak

REMIT enerji toptan satış piyasalarının izlenmesine, 
bu piyasalarda şeffaflığın teminine ve piyasayı bozucu 
davranışların önlenmesine dair düzenlemeler öngör-
mektedir. Bu itibarla REMIT’in konusunu, enerji toptan 
satış piyasaları (wholesale energy markets)  oluşturmak-
tadır. Enerji toptan satış piyasaları kavramı, “Enerji top-
tan satış ürünlerinin (wholesale energy products) ticareti-
nin yapıldığı AB içerisindeki herhangi bir piyasa” şeklinde 
tanımlanmıştır (REMIT, m. 2/VI). Buradaki tanım emtia 
piyasalarını kapsadığı gibi, türev ürün piyasalarını da 
kapsamaktadır. Bu kapsama organize piyasalar, ikili an-
laşmalar, dengeleme piyasaları, tezgâh üstü piyasalar 
ile kapasite piyasaları da dâhildir2. 

Enerji toptan satış piyasalarına konu olan ürünlerin 
kapsamı da REMIT’te belirlenmiştir.  Enerji toptan satış 
ürünleri (wholesale energy products) özetle, elektrik ve 
doğal gazın tedarikini veya naklini konu edinen sözleş-
meler ve türev ürünleri ifade edecek şekilde tanımlan-
mıştır (REMIT, m. 2/IV). Burada tarif edilen elektrik ve 
doğal gaz tedarik veya nakil sözleşmelerinin, 

	Gün içinde (intraday / within-day),

	Gün öncesinde (day-ahead),

	İki gün öncesinde (two-day-ahead),

	Hafta sonunda (week-end),

	Uzun dönemli (long-term) veya

	İlgili piyasada genel kabul gören başka zaman 
dilimine göre 

ticareti yapılan sözleşmeleri kapsadığı ifade edil-
mektedir3. Buna karşılık emisyon ticaretini konu edinen 
sözleşmeler REMIT’ın kapsamı dışında kalmaktadır4. 
Diğer taraftan REMIT her ne kadar toptan satış piya-
salarını düzenlemeyi amaç edinse de, hacmi itibarıyla 
toptan satış piyasasında etkili olabileceğinden, aynı 
coğrafî pazar sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, tek 
2 ACER, Guidance on the Application of REMIT, 4th Edition, 2016, s. 15-16. 

3 ACER, s. 15

4 ACER, s. 15

1. Piyasa İzleme 

Toptan satış piyasalarının izlenmesi, en genel an-
lamıyla, “piyasanın veri incelemesi suretiyle mercek altına 
alınarak, fiyat hareketlerinin altında yatan temel etkenlerin 
araştırılması ve bu doğrultuda mevcut piyasa kurallarının 
sağlıklı bir rekabet ortamı yaratma konusundaki başarısı-
nın değerlendirilmesi” olarak tanımlanmaktadır1. 

Piyasa izleme faaliyeti, sağlıklı ve rekabetçi bir enerji 
toptan satış piyasasının oluşturulması bakımından bü-
yük önemi haizdir. Piyasada oluşan fiyatların rekabet 
ortamında oluşup oluşmadığını anlamak, piyasanın 
mevcut düzenlemeler ışığında çalışıp çalışmadığını 
görmek,  eksik ya da zayıf yanlarını tespit etmek ve bu 
tespitlere göre gerekli tedbirleri almak ancak etkin bir 
piyasa izleme faaliyeti neticesinde mümkün olabilir. 

Günümüzde tüm gelişmiş enerji (elektrik ve doğal 
gaz) piyasalarında, piyasa izleme konusuna özel bir 
önem verildiği ve bu konuya mahsus kanun ve düzen-
lemeler yapıldığı bilinmektedir. Bu anlamda, örneğin 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2005 yılında çıkarılan 
Enerji Politikası Kanunu ile 1920 tarihli Federal Elektrik 
Kanunu’na ve 1938 tarihli Doğal Gaz Kanunu’na ekle-
nen hükümlerle, enerji piyasalarında manipülatif dav-
ranışların önlenmesi ve cezalandırılması konusunda 
kapsamlı düzenlemeler yapılmış ve bu konuda Ame-
rikan Federal Enerji Komisyonuna geniş yetkiler veril-
miştir. Bu kapsamda Komisyon tarafından ihdas edilen 
670 sayılı Karar (Order) ile de bu konudaki hükümler so-
mutlaştırılmıştır. Benzer şekilde, Avrupa Birliği (AB) ta-
rafından 2011 yılında çıkarılan 1227/2011 sayılı Enerji 
Toptan Satış Piyasalarının Bütünlüğü ve Şeffaflığı Hak-
kında Avrupa Birliği Tüzüğü (Regulation on Wholesale 
Energy Market Integrity and Transparency - REMIT) ile de 
AB ülkelerindeki organize toptan enerji piyasalarındaki 
piyasa izleme faaliyetlerine ve bu piyasalardaki mani-
pülatif davranışların ve içeriden öğrenenlerin ticaretinin 
(insider trading) yasaklanmasına ve etkin bir biçimde ce-
zalandırılmasına ilişkin önemli ve kapsamlı düzenleme-
ler getirilmiştir. Aşağıda AB’nin konuya ilişkin düzenle-
mesi REMIT ana hatlarıyla incelenmiştir. 

1 Şen, Serkan, Elektrik Piyasalarının Rekabet Boyutlu İzlenmesi ve Pazar Gücü: 

Türkiye için Açılımlar, EPDK Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2006, s. 84. 
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bulunmaktadır. Bu bağlamda özellikle 714/2009 sayılı 
Tüzük kapsamında çıkarılan 543/2013 sayılı Elektrik 
Piyasasında Verilerin İletilmesi ve Açıklanması Hakkın-
daki Komisyon Tüzüğü’nde veri paylaşımı hususunda 
piyasa katılımcılarına geniş sorumluluklar yüklenmiştir. 
REMIT, bu düzenlemeler kapsamındaki veri açıklama 
yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması hâlinde, bu 
düzenlemelerdeki verilerle ilgili olarak, REMIT’in genel 
veri açıklama yükümlülüğü şartının da yerine getirilmiş 
sayılacağını öngörmektedir (REMIT, m. 4/IV). 

2.3. Piyasanın İzlenmesi

REMIT, şeffaflığın temini adına piyasa açısından 
önemli bilgilerin kamuoyuna açıklanması yükümlülü-
ğünden başka, gerekli izleme faaliyetinin yürütülebil-
mesi için bu bilgilerin ACER (Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators = Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı) 
ve ulusal düzenleyici kurumlara da bildirilmesi yüküm-
lülüğü getirmiştir. Bu bağlamda piyasa katılımcıları, pi-
yasa işletmecileri ve ilgili diğer kişiler; organize toptan 
enerji piyasalarındaki hukuki işlemler ile ticaret emirle-
riyle ilgili kayıtları (ticarete konu ürünü, bunun miktarı-
nı, fiyatını; işlemin süresini, taraflarını ve lehdarlarını ve 
diğer önemli bilgileri) ACER’e bildirmekle yükümlü kılın-
mıştır (REMIT, m. 8/I). Keza piyasa katılımcıları; üretim, 
depolama, tüketim ve iletim tesislerinin kapasiteleri ve 
kullanımlarıyla ilgili bilgiler ile bunların planlı ve plansız 
devre dışı kalma durumlarını da ACER ve ulusal düzen-
leyici kuruma bildirmekle yükümlüdür (REMIT, m. 8/V).

ACER ve ulusal düzenleyici kurumlar, piyasa izleme 
faaliyetinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için piyasa 
katılımcılarının belirli bir sistematik altında kayıt altında 
tutulması için birer sicil (national register and european 

bir ekonomik bütünlük teşkil eden tüketiciye ait tüke-
tim tesislerine yıllık 600 GWh’i aşan miktarlarda elekt-
rik (veya doğal gaz) tedarikini veya naklini konu edinen 
perakende satış sözleşmeleri de REMIT’in kapsamına 
dâhil edilmiştir (REMIT, m. 2/V). 

REMIT’in uygulaması bakımından önem arz eden bir 
diğer kavram da piyasa katılımcısı (market participant) 
kavramıdır. REMIT birçok yerde piyasa katılımcısını mu-
hatap kabul etmiştir. Piyasa katılımcısı; iletim sistem 
işletmecileri dâhil olmak üzere, bir veya daha çok enerji 
toptan satış piyasasında, ticaret emri oluşturma işlemi 
dâhil, hukukî işlemler tesis eden kişiyi ifade etmektedir 
(REMIT, m. 2/V).

Aşağıda REMIT’in düzenlediği temel konular olan 
şeffaflık, piyasa izleme ve piyasayı bozucu davranışla-
rının önlenmesi konuları incelenmiştir. 

2.2. Şeffaflık

REMIT, enerji toptan satış piyasalarında şeffaflığın 
sağlanması ve bilgi asimetrisinin önlenmesi için piyasa 
katılımcılarının belirli bilgileri kamuoyuna açıklamasını 
zorunlu kılmıştır (REMIT, m. 4). Bu tarz bilgiler, “dâhilî 
bilgi” (inside information) olarak isimlendirilmiş ve dâ-
hilî bilgi kavramı REMIT’te, “enerji toptan satış ürünle-
riyle doğrudan veya dolaylı olarak alakalı olmakla birlikte 
henüz aleniyet kazanmamış, fakat aleniyet kazandığında 
bu ürünlerin fiyatlarını önemli ölçüde etkileme gücünü 
haiz olan gerçekleşmiş veya normal olarak gerçekleşmesi 
beklenen durum ve olaylar hakkındaki bilgi” olarak tanım-
lanmıştır (REMIT, m. 2/I). Piyasa katılımcılarının bu kap-
samda açıklamakla yükümlü olduğu bilgiler; elektrik ve 
doğal gaz üretim, depolama, iletim ve tüketim tesisle-
rinin kapasitelerine ve kullanımlarına dair bilgiler ile bu 
tesislerin planlı ve plansız devre dışı kalma durumlarına 
ilişkin bilgileri de içermektedir (REMIT, m. 4/I). Piyasa 
katılımcıları dâhilî bilgi mahiyetindeki bu türden bilgileri, 
etkin bir yolla ve vakitlice kamuoyuna açıklamakla yü-
kümlü kılınmışlardır. 

 REMIT, dâhilî bilgilerin açıklanması hususunda, 
AB’nin 714/2009 sayılı Sınır Ötesi Elektrik Ticare-
ti İçin Şebekeye Erişim Şartları Hakkında Tüzüğü ile 
715/2009 sayılı Doğal Gaz İletim Şebekelerine Erişim 
Şartları Hakkında Tüzüğü ve bu iki düzenleme kapsa-
mında çıkarılan ikincil mevzuata da özel olarak atıfta 
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ihlal edici fiilin durdurulmasını talep etme; malvarlığı-
nın dondurulmasını veya bir yed-i emine tevdiini talep 
etme; mesleki faaliyetin geçici olarak durdurulmasını 
isteme gibi yetkilere sahip olmasını öngörmüştür (RE-
MIT, m. 13/II).

3. Sonuç ve Değerlendirmeler 

REMIT’in düzenlediği konular, Türkiye enerji toptan 
satış piyasası ve özellikle elektrik toptan satış piyasa-
sı bağlamında değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuç ve 
kanaatlere ulaşmak mümkündür. 

	Şeffaflık konusunda Türkiye elektrik piyasasında 
önemli mesafeler kaydedilmiştir.  EPİAŞ bünye-
sinde oluşturulan “şeffaflık platformu” piyasa-
nın gelişimi anlamında kayda değer bir kazanım-
dır. Her yıl düzenlenen şeffaflık çalıştaylarıyla, 
platformun geliştirilmesine dair çalışmalar dü-
zenli olarak sürdürülmektedir. Bununla birlikte, 
platformun ve buna ilişkin mevzuat altyapısının, 
REMIT ve 714/2009 ile 715/2009 sayılı Tüzük-
ler ve bu Tüzükler kapsamında çıkarılan ikincil 
mevzuat hükümleri çerçevesinde gözden geçi-
rilmesi ve eksik ve geliştirilmeye muhtaç yönle-
rinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasının yararlı 
olacağı değerlendirilmektedir. 

	Piyasa izleme konusunda EPİAŞ’ın teşkilat yapı-
sında bağımsız bir Piyasa İzleme Komitesi oluş-
turulması öngörülmüştür. Söz konusu Komite 
tam olarak göreve başlamadan etkin bir piyasa 
izleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi mümkün 
değildir. Komitenin göreve başlamasıyla birlikte, 
piyasa izleme faaliyeti için gerekli verilerin top-
lanması ve izlenmesi hususundaki mevzuat alt 
yapısının da REMIT hükümleri çerçevesinde göz-
den geçirilmesinde fayda mütalaa edilmektedir. 

	Enerji piyasası mevzuatında doğrudan piyasayı 
bozucu davranışların önlenmesine dair düzen-
leme getiren bir kural bulunmamaktadır. Bu yö-
nüyle mevcut kanunî düzenlemelerle piyasayı 
bozucu davranışların önlenmesi mümkün gö-
rünmemektedir. Kanunlardaki mevcut yaptırım 
sisteminin, diğer ihlal türleri bakımından bile et-
kin, caydırıcı ve orantılı olduğu söylenemez. Bu 
konuda kanun seviyesinde bir düzenleme ihtiya-
cı vardır. 

register) oluşturmakla yükümlüdürler. ACER ve ulusal 
düzenleyici kurumlar işbirliği halinde çalışır. 

2.4. Piyasayı Bozucu Davranışların Önlenmesi

REMIT, içeriden öğrenenlerin ticaretini ve piyasa 
manipülasyonunu yasaklamaktadır. 

REMIT, enerji toptan satış piyasasıyla doğrudan 
veya dolaylı olarak ilgili olan bir dâhili bilgiyi elinde 
bulunduran kişilerin, bu bilgiyi kendi yararlarına veya 
üçüncü bir kişi yararına kullanmalarını ve bu tarz dav-
ranışlara teşebbüs etmelerini yasaklamıştır (REMIT, m. 
3). Yasaklanan bu davranış tarzı, “içeriden öğrenenle-
rin ticareti” kavramıyla açıklanmaktadır. Bu yasağın 
muhatabı, dâhilî bilgiye muttali olan gerçek veya tüzel 
kişilerdir. İlgili teşebbüsün yönetim ve denetim organ-
larının mensupları, teşebbüsün hissedarları, çalışanları, 
suç teşkil eden bir yolla bilgi sahibi olanlar ile kullanılan 
bilgininin dâhilî bilgi olduğunu bir şekilde bilen veya bil-
mesi gereken kişiler bu kapsamdadır (REMIT, m. 3). 

REMIT ile yasaklanan başka bir fiil de “piyasa ma-
nipülasyonu”dur. Manipülasyon özetle, “enerji toptan 
satış ürünlerinin arzı, talebi ve fiyatıyla ilgili olarak yanlış 
veya yanıltıcı işaretler vererek veya bu ürünlerin arzı, talebi 
ve fiyatıyla ilgili olarak medya organları aracılığıyla haber 
yapmak veya söylenti oluşturmak suretiyle ya da bu ürün-
lerin fiyatlarını yapay bir seviyede tutacak şekilde bir işlem 
yapmak veya ticari emir vermek ya da bu işlere teşebbüs 
etmek” şeklinde tarif edilmiştir (REMIT, m. 2/II,III). 

REMIT üye ülkeleri, REMIT’in hükümlerinin ihlali 
hâlinde ve özellikle piyasayı bozucu davranışlara kar-
şı; ihlalin niteliği, süresi ve ciddiyeti, ihlal ile tüketicile-
re verilen zararlar ve ihlal ile elde edilmesi muhtemel 
olan haksız kazançlar göz önünde bulundurularak etkin, 
caydırıcı ve orantılı bir cezalandırma sistemi kurmakla 
yükümlü kılmıştır (REMIT, m. 18). 

REMIT hükümlerinin etkin bir biçimde uygulanması 
ve ihlal edici davranışların önlenmesi adına REMIT, üye 
ülkelerdeki yetkili mercilerin soruşturma yetkileriyle 
yeterli ölçüde donatılmasını öngörmüştür. Buna göre 
REMIT soruşturma mercilerinin, herhangi bir format-
taki her türlü dokümana erişebilme ve nüshasını alma; 
ilgili kişiden bilgi talep etme ve ilgili kişiyi sözlü olarak 
ifadesini bildirmeye çağırma; yerinde inceleme yap-
ma; mevcut telefon ve veri trafiği kayıtlarını isteme; 
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13/12/2017 Tarihli ve 7523-7524 Sayılı Kurul Kararları İle Getirilen Kesinleşmiş 
Gün Öncesi Üretim/Tüketim Programlarından (KGÜP) Sapmaya İlişkin 

Uygulama Hakkında1
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’n-
de (DUY) kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim prog-
ramları (KGÜP) “Bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin 
bağlı olduğu dengeden sorumlu tarafın yükümlülüklerine 
ve gün öncesi dengeleme sonucuna bağlı olarak bir sonraki 
güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmeci-
sine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üre-
tim ya da tüketim değerleri” olarak tanımlamıştır. Piyasa 
katılımcıları üretim/tüketimlerini, Sistem İşletmecisi ta-
rafından herhangi bir talimat verilmediği sürece, girdikleri 
KGÜP’lere uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülüğün takibini zor olması, bu yükümlülüğe 
uyulmaması halinde sistem güvenliğinin sağlanmasının ve 
sistem işletmecisi tarafından sağlıklı talimat verilmesinin 
zorlaşması gibi etkenler göz önünde tutularak piyasa katı-
lımcılarının bildirdikleri kesinleşmiş günlük üretim/tüketim 
planlarından belirli bir tolerans payının üstünde sapması 
durumuna ilişkin olarak 13/12/2017 tarihli ve 7523 sa-
yılı Kurul Kararıyla DUY hükümlerinde yapılan değişiklik 
ile KGÜP’ten sapma miktarı bir mali karşılığa bağlanmış, 
13/12/2017 tarihli ve 7524 sayılı Kurul Kararı ile de bu 
mali karşılığın hesaplanmasına ilişkin yöntemler ve tole-
rans oranları belirlenmiştir.

Bu hesaplama, bir piyasa katılımcısının gerçek zamandan 
bir saat öncesine kadar değiştirebildiği üretim programı-
nın yine o saat için almış olduğu talimatlar ile güncelle-
nerek beklenen uzlaştırma dönemi üretim/tüketim prog-
ramının (BUDÜP) belirlenmesiyle başlamaktadır. Akabinde 
gerçek zamanda ilgili piyasa katılımcısının gerçekleşen uz-
laştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) yukarıda ifade edilen 
BUDÜP değeri ile kıyaslanarak uzlaştırma dönemi üretim/
tüketim miktarından sapması (UDÜPS) bulunur. Bu değer 
BUDÜP değerinin belirlenen bir oranına (m katsayısı ora-
nında) karşılık gelen miktar miktara eşit veya o miktardan 
küçük ise sapma miktarı (KÜPSM) 0 olarak kabul edilir 
ve bu durum ilgili piyasa katılımcısı için herhangi bir mali 
sonuç doğurmaz. Eğer söz konusu piyasa katılımcısının 
sapma miktarı belirlenen toleransın dışında ise, piyasa 
katılımcısının KÜPSM değeri tolerans dışında kalan miktar 
olarak kabul edilir. Son olarak, elde edilen KÜPSM değeri 
ilgili uzlaştırma saatinin PTF ve SMF’sinin büyük olanı ile 
ve Kurul tarafından belirlenen “n” katsayısı ile çarpılarak 
sapmanın mali karşılığı hesaplanır. 

Bu hesaplama yapılırken Yan Hizmetler Yönetmeliği kap-
samında sekonder frekans kontrol hizmeti sağlanmasın-
dan dolayı ilgili üretim tesisinde pozitif veya negatif den-
gesizlik oluşmasına neden olan Sekonder Frekans Kontrol 
Rezerv Dengesizlik Miktarı (SRDM) da dikkate alınır. Bu 
sebeple ortaya çıkan sapmalar mali sonuçtan muaf tutu-
lur. 

Diğer taraftan, KGÜPSM hesabında ilgili piyasa katılımcı-
sının gerçekleşen uzlaştırmaya esas veriş miktarı dikkate 
alınırken uzlaştırmaya esas çekiş miktarının dikkate 
alınmamaktadır. Zira; belli uzlaştırma dönemlerinde çekiş 
pozisyonunda olan, yani tüketici gibi davranan tesislerin  
(örneğin eski otoprodüktör tesisleri) bulunması, piyasa 
katılımcılarının tüketimleri üzerindeki kontrollerinin daha 
sınırlı olması sebebiyle tüketim maliyetlerinin artacak, 
üretim tesislerinin çalışmadıkları saatlerde de iç tüketim-
lerini birebir hesaplayamadıkları durumlarda mali karşılık 
oluşacak, bu şekilde uygulamanın amaçlananın dışına çı-
kacak olmasıdır.

Yapılan DUY değişikliğinde, sistem işletmecisinin; sistem 
işletiminin güvenliği açısından gerekli görmesi halinde, 
üretim ya da tüketimlerini, KGÜP’lerine ve sistem işletme-
cisi tarafından verilen talimatlara uygun gerçekleştirmediği 
tespit ettiği piyasa katılımcıları hakkında rapor hazırlaya-
rak ilgili denetim süreçleri başlatılmak üzere Kuruma bil-
dirme hakkı korunmaktadır.

Bu tür bir uygulamanın daha önce yapılmamış olması, pi-
yasa katılımcılarının bu konuda tecrübelerinin olmaması 
ve farklı kaynak türlerinin KGÜP’e uyma konusunda aynı 
esnekliğe sahip olmaması gibi nedenler göz önünde tutu-
larak katsayılar içerisinde sapma tutarının oranını belirle-
yen “n” katsayısının başta planlanan % 3’lük oranı yerine 3 
aylık süre ile % 1,5’lik bir oran ile uygulamaya konulması-
nın daha uygun olacağı değerlendirilmiş, KGÜP’ten sapma 
miktarına m katsayısı ile verilen yüzde bazlı tolerans oranı 
da başlangıç için % 10 olarak belirlenmiştir. Söz konusu 3 
aylık süre; piyasa katılımcılarının kendi durumlarını değer-
lendirmeye, Kurum açısından ise uygulama ile amaçlanan 
KGÜP değerlerinde düzelme, sistem güvenliğinin sağlan-
ması gibi konularda mesafe alınıp alınmadığının kontrolü-
ne imkan tanıyacaktır. Sonrasında ise düzenli olarak yü-
rütülecek izleme çalışmaları ile uygulama sonuçları sürekli 
olarak takip edilecek ve gerekmesi halinde uygulamayı es-
netici veya daraltıcı yönde ilave düzenlemeler yapılabile-
cektir. 

Kurul Kararları 
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YEKDEM Tolerans Katsayısının Kaynak Bazlı Ayrıştırılması Hususunda 
Alınan 13/12/2017 Tarihli ve 7522-1 Sayılı Kurul Kararı Hakkında2

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji-
si Üretimi Amaçlı Kanun (YEK Kanunu) uyarınca yenilenebi-
lir enerji santrallerinin Kanunda belirlenen çerçevede YEK 
Destekleme Mekanizmasından (YEKDEM) yararlanması, bu 
amaçla YEKDEM kapsamında üretilen enerjinin Kanuna ekli 
I ve II sayılı cetvellerde belirlenen fiyatlar ile satın alınması, 
ödenecek destek tutarının da tedarikçilerden ve dolayısıyla 
tüketicilerden toplanması öngörülmüştür. YEK Kanunu aynı 
zamanda YEKDEM kapsamındaki enerjinin organize toptan 
elektrik piyasalarına ne şekilde arz edileceği, alacak ve borç 
hesaplarının hangi biçimde yapılacağı gibi hususları düzen-
leme görev ve yetkisini de Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’na vermiştir. 

01/05/2016 tarihine kadar uygulanan piyasaya arz kurgu-
sunda; YEKDEM kapsamındaki üretim tesisleri Türkiye Elekt-
rik İletim A.Ş. bünyesindeki Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM) 
tarafından yönetilen bir portföyün (bir nevi sanal bir şirketin) 
içerisinde yer almaktaydı. YEKDEM’e katılımın sınırlı olduğu 
dönemde bu kurgunun zaafları çok öne çıkmamakla birlikte 
2015 itibariyle döviz kurunun yükselmesi ve organize toptan 
elektrik piyasalarında oluşan fiyatların düşük seyretmesi ne-
ticesinde, YEKDEM’e dâhil olan üretim tesislerinin sayısı ve 
toplam kurulu gücünün büyük bir artış göstermiş (2015’te 
yaklaşık 5 GW, 2016’da yaklaşık 15 GW, 2017’de ise yaklaşık 
19 GW) ve yeni bir piyasaya arz kurgusunun oluşturulması ih-
tiyacı ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, üretim santrallerinin sorumlu-
luğu sadece günlük üretim tahminlerini MYTM’ye bildirmekle 
sınırlı olması ve söz konusu tahminlerin doğruluğuna ilişkin 
herhangi bir mali yükümlülüklerinin olmaması faktörleri so-
nucunda kötü bir tahmin performansı ortaya çıkmış ve YEK 
Kanununda tanımlanmış böyle bir muafiyet olmadığı halde 
YEKDEM katılımcılarını dengesizlik riskinden yalıtılması tah-
min performansının iyileştirilmesinin de önüne geçmiştir. So-
nuçta tüketicilerin hem teşvik fiyatlarıyla organize toptan sa-
tış fiyatları arasında yükselen kur nedeniyle açılan farka hem 
de kurgunun yarattığı dengesizlik maliyetlerine katlandığı bir 
görüntü ortaya çıkaran, sistem işletimini de zorlaştıran YEK-
DEM portföyü modelinden vazgeçilmiş, YEKDEM katılımcıla-
rının kendi tesislerini kendilerinin yönettiği ve dengesizlikle-
rinden sorumlu olduğu bir modele geçilmiştir.

Yeni modelde YEKDEM katılımcılarının YEKDEM kapsamında 
ürettikleri enerjiyi kendilerinin piyasaya arz etmesi, daha son-
ra YEK Kanunu uyarınca ödenecek fiyat ile, toptan elektrik pi-
yasalarının referans fiyatı olan ve gün öncesi piyasasında olu-
şan piyasa takas fiyatı (PTF) arasındaki farkların da ödenerek 
YEK Kanunu uyarınca belirlenen miktarda gelir elde etmesi 
öngörülmüştür. Bunun yanında söz konusu santrallerin pi-
yasa şartlarına duyarlı hareket etmelerini sağlamak amacıyla 
PTF’nin bir tolerans katsayısı (j katsayısı) ile çarpılarak elde 
edilen kısmının da fazladan YEKDEM katılımcısına bırakılması 
öngörülmüş ve bu katsayı Kurul tarafından 0,98 olarak belir-
lenmiştir. 0,98 olarak belirlenen j katsayısı % 2’lik bir tolerans 

oranına denk gelmekte, yani piyasa katılımcıları PTF’nin % 2’si 
üzerinden piyasa şartlarına duyarlılık sinyali verilmektedir. 

Bununla birlikte her yenilenebilir kaynak türü aynı dengesizlik 
riskini taşımamaktadır. Farklı yenilenebilir kaynak türlerinin 
dengesizlik maliyetlerinin de birbirinden farklı olacağı düşü-
nülerek, uygulamanın da sonuçlarının incelenebilmesine ye-
tecek miktarda verinin birikmiş olması da göz önüne alınarak 
her tesisin dengesizlik yönetim performansının kendi kaynak 
türüne göre belirlenmiş kıstaslara göre değerlendirilmesi için 
j katsayısının lisanslı üretim tesisleri için kaynak türüne göre 
ayrıştırılmasına yönelik olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 
ile uygulamanın hayata geçtiği tarihten sonraki 1 yılı aşkın 
bir süreyi kapsayan dönem ele alınarak bir çalışma yürütül-
müş ve sonuç olarak 13/12/2017 tarihli ve 7522-1 Sayılı 
Kurul Kararı ile j katsayıları kaynak bazında farklılaştırılarak 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

Kaynak Tipi Eski j Katsayısı Yeni j Katsayısı

Kanal Tipi HES 0,980 0,980
Rezervuarlı HES 0,980 1,000
Rüzgar 0,980 0,970
Jeotermal 0,980 0,995
Biyokütle 0,980 0,990
Güneş 0,980 0,980

Burada şu hususun belirtilmesi faydalı olacaktır: Tolerans 
katsayısı uygulamasının amacı YEKDEM katılımcılarının den-
gesizlik maliyetlerini karşılamak değildir. Zira, YEK Kanunu 
YEKDEM katılımcılarına bu türden bir muafiyet hakkı tanı-
mamaktadır. Bu uygulamanın amacı YEKDEM katılımcılarına 
bir tahminleme performansı kıstası getirmek ve PTF bazlı bir 
ödeme ile katılımcıların üretimlerini piyasaya duyarlı hale ge-
tirerek optimize etmesini sağlamaktır. 

Tolerans katsayısı uygulamasının; YEKDEM katılımcılarını 
dengesizlik yönetimi performanslarının ötesinde ödüllendir-
mesi istenmemiş, bazı kaynak türleri için katsayıda düzelt-
meye gidilirken rezervuarlı HES’lerin diğer kaynaklara dayalı 
üretim tesislerine göre önemli derecede pozitif yönde ayrışı-
yor olması ve Dengeleme Güç Piyasası ile yan hizmetler kap-
samında çalışabilmeleri gibi hususlar göz önünde tutularak bu 
tesislere tolerans katsayısı uygulanmaması kararlaştırılmış-
tır. Rüzgar santrallerinin ise dengesizlik gerçekleşmelerinin 
diğer tesislerden negatif ayrışması, gerçek zamana çok 
yaklaşılmadıkça doğru tahminleme imkanının kısıtlı olması 
gibi sebeplerle tolerans oranı bu tesisler için yukarı yönde re-
vize edilmiştir. 

Alınan bu karar ile bir yandan YEKDEM kapsamındaki tesisler 
için daha doğru bir yönlendirme yapılırken diğer yandan nihai 
tüketiciye yansıyan YEKDEM maliyetinde de hafifleme sağ-
lanması beklenmektedir. 
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2018 Takvim Yılı Boyunca Uygulanmak Üzere, Serbest Tüketici Olma Sınırına 
Ilişkin 21/12/2017 Tarihli Ve 7537 Sayılı Kurul Kararı:3

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 3 üncü 
maddesinin 17 nci bendi gereğince serbest tüketici, “Yurt 
içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi 
veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi 
yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi” olarak ta-
nımlanmış ve aynı maddenin 18 inci bendinde ise serbest 
olmayan tüketici (abone) “Doğal gazı kendi kullanımı için 
dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel 
kişiyi” ifade edecek şekilde tanımlanmıştır. Kanunun 8 inci 
maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde;

- Satın aldığı yıllık doğal gaz miktarı bir milyon metre-
küpten daha fazla olan tüketiciler ve kullanıcı birlikleri,

- Elektrik enerjisi üretimi için gaz satın alan şirketler,

- Elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri ile

- Üretim faaliyetinde kullanılmak üzere, Türkiye’de doğal 
gaz üreten üretim şirketleri

serbest tüketici statüsünde sayılmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu düzenleme gereğince serbest 

Kurul Karar Tarih

ve Sayısı
Öngörülen Serbest Tüketici Limiti

27/12/2002 – 76

Kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde alınmış kanuni bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müste-
niden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin sorumluluk 
alanları dahilinde uygulanacak limit,  Kanunda öngörülen 1 milyon m3’lük limittir.

Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi yapılacak şehirlerde ise serbest tüketici olma sınırı ve 
uygulama süresi, Kurul tarafından belirlenerek ihale ilanında duyurulacaktır.

19/12/2003 – 257 27/12/2002 tarih ve 76 sayılı Kurul Kararı aynen uygulanacaktır.

27/12/2004 – 408

Kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde alınmış kanuni bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müste-
niden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin sorumluluk 
alanları dahilinde uygulanacak limit,  Kanunda öngörülen 1 milyon m3’lük limittir.

Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan şirketlerin sorumluluk 
alanları dahilinde uygulanacak limit 15 milyon m3’tür.

29/12/2005 – 629 27/12/2004 tarih ve 408 sayılı Kararda yer verilen hükümler aynen korunmuştur.
21/12/2006 – 1032 27/12/2004 tarih ve 408 sayılı Kararda yer verilen hükümler aynen korunmuştur.
27/12/2007 – 1438 27/12/2004 tarih ve 408 sayılı Kararda yer verilen hükümler aynen korunmuştur.

17/10/2008 - 1808/1

27/12/2007 - 1438 sayılı Kurul Kararına ilave yapılması sonucu; Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı 
ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan şirketlerin sorumluluk alanları dahilinde uygulanacak 
15 milyon m3’lük limit lisans yürürlük tarihinden itibaren ilk 5 yıllık süre için uygulanacak, sonrasın-
da Kanunda öngörülen 1 milyon m3’lük limit geçerli olacaktır.

tüketici olma sınırı belirlenmiş olmakla birlikte, Kanunun 
bütün tüketicilerin serbest tüketici olmaları yönündeki ni-
hai hedefi doğrultusunda, bütün tüketiciler serbest tüketici 
oluncaya kadar her yıl serbest tüketici olma sınırının Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından yeniden be-
lirlenmesi öngörülmüştür. Söz konusu kanuni düzenleme-
nin gereği olarak, her bir takvim yılı sonunda, bir sonraki 
takvim yılı için uygulanmak üzere Kurul tarafından serbest 
tüketici olma sınırı yeniden belirlenmektedir. 

Ayrıca, Kanunun aynı maddesinde yer alan bir başka dü-
zenleme çerçevesinde, sadece lisans verilme aşamasında 
olmak üzere, şehirlerin gelişmişlik durumu, gaz tüketimi ve 
şehirlerde alt yapı yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla, 
serbest tüketici olmak için aranan yıllık tüketim miktarı sı-
nırının tespit edilmesi yönünde Kurul yetkili kılınmıştır. 

4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02/05/2001 tarihi 
sonrasında, serbest tüketici limitinin belirlenmesine yö-
nelik olarak alınmış Kurul Kararları ve bu kapsamda be-
lirlenmiş serbest tüketici limitleri aşağıda tablo şeklinde 
gösterilmektedir. 



43

Uzman Gözüyle Enerji

Ocak - Şubat 2018 / Sayı: 5

Kurul Kararları

Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesini amaçlayan 
4646 sayılı Kanunda, tüketicilerin tedarikçilerini seçme 
serbestisine sahip olmaları ve bu şekilde fiyat ve hizmet 
kalitesi açısından daha avantajlı şekillerde doğal gaz temin 
edebilmelerinin önünün açılmasına önem atfedilmiştir. Bu 
kapsamda, tedarikçi seçme serbestisine sahip olan tüketi-
ci sayısı ve söz konusu tüketicilere ait tüketimlerin toplam 
tüketim içerisindeki payının kademeli olarak artırılması 
öngörülmüştür.

Kanunun yayımlandığı 2001 yılı itibarıyla kanuni düzenle-
me çerçevesinde yıllık 1 milyon m3 olarak belirlenen ser-
best tüketici olma limiti, Kanunun verdiği yetkiye dayanı-
larak Kurul tarafından her yıl yeniden belirlenmiş ve söz 
konusu limitte tedrici olarak düşüş gerçekleşmiştir. 

Son olarak, 21/12/2017 tarih ve 7537 sayılı Kurul Kararı 
çerçevesinde 22/12/2016 tarih ve 6778 sayılı Kurul Kara-
rı’nın 2018 yılında da aynen uygulanmasına hükmedilmiş-
tir. Söz konusu 6778 sayılı Kurul Kararı ve bundan önceki 
yıl çıkarılan 5920 sayılı Kurul Kararında, 18/12/2014 tarih 
ve 5362 sayılı Kurul Kararı’nın aynen uygulanması öngö-
rüldüğünden, netice olarak 2015, 2016 ve 2017 takvim 
yıllarında konut tüketicileri (evsel tüketiciler) harici tüm 
tüketiciler serbest tüketici statüsünde yer almış ve ayrı-
ca yıllık 75 bin m3’lük doğal gaz tüketimini aşan miktarda 
tüketim gerçekleştiren konut tüketicileri (evsel tüketiciler) 
de serbest tüketici sayılmıştır. Söz konusu uygulama 2018 
takvim yılı için de aynı şekilde geçerli olacaktır. 

24/12/2008 - 1896/1 27/12/2004 tarih ve 408 sayılı Kararda yer verilen hükümler aynen korunmuştur. Ayrıca 
17/10/2008 tarih ve 1808/1 sayılı Kurul Kararı ile ilave edilen hükme de yer verilmiştir.

29/12/2009 – 2378

Kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde alınmış kanuni bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müste-
niden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin sorumluluk 
alanları dahilinde uygulanacak limit,  800 bin m3’tür.

Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan şirketlerin sorumluluk 
alanları dahilinde uygulanacak limit 15 milyon m3’tür. 15 milyon m3’lük limit lisans yürürlük tarihin-
den itibaren ilk 5 yıllık süre için uygulanacak, sonrasında 800 bin m3’lük limit geçerli olacaktır.

28/12/2010 – 2966

Kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde alınmış kanuni bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müste-
niden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin sorumluluk 
alanları dahilinde uygulanacak limit,  700 bin m3’tür.

Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan şirketlerin sorumluluk 
alanları dahilinde uygulanacak limit 15 milyon m3’tür. 15 milyon m3’lük limit lisans yürürlük tarihin-
den itibaren ilk 5 yıllık süre için uygulanacak, sonrasında 700 bin m3’lük limit geçerli olacaktır.

28/12/2011 - 3600

Kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde alınmış kanuni bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müste-
niden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin sorumluluk 
alanları dahilinde uygulanacak limit, 300 bin m3’tür. 

Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan şirketlerin sorumluluk 
alanları dahilinde uygulanacak limit 15 milyon m3’tür. 15 milyon m3’lük limit lisans yürürlük tarihin-
den itibaren ilk 5 yıllık süre için uygulanacak, sonrasında 300 bin m3’lük limit geçerli olacaktır.

13/12/2012 – 4168*
Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir.

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 300 bin m3’tür.

26/12/2013 – 4793*
Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir.

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 100 bin m3’tür.

18/12/2014 – 5362*
Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir.

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75 bin m3’tür.
17/12/2015 – 5920 18/12/2014 tarih ve 5362 sayılı Kurul Kararı hükümleri aynen geçerli olacaktır.
22/12/2016 – 6778 18/12/2014 tarih ve 5362 sayılı Kurul Kararı hükümleri aynen geçerli olacaktır.
21/12/2017 – 7537 22/12/2016 tarih ve 6778 sayılı Kurul Kararı aynen geçerli olacaktır.

* Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan tüzel kişilerin lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere 
ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra yukarıdaki limitler geçerli olacaktır.
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2018 Yılında Uygulanacak Serbest Tüketici Limitine İlişkin                              
30/11/2017 Tarihli Ve 7474 Sayılı Kurul Kararı4

Ülkemiz elektrik piyasası esas itibarıyla ikili anlaşmalara 
dayalı bir piyasa olup piyasada rekabetin tesis edilmesi-
nin önemli araçlarından biri serbest tüketici uygulamasıdır. 
Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata göre; “serbest tüket-
icilere”, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile tedarik lisansı 
sahibi tüzel kişiler elektrik enerjisi satışı yapabilmektedir. 
İlgili mevzuat çerçevesinde “serbest tüketici”, tedarikçisini 
serbestçe belirleyebilmekte ve tedarikçisi ile imzaladığı ikili 
anlaşma kapsamında elektrik enerjisi satın alabilmektedir. 
Diğer taraftan, ilgili mevzuata göre “ikili anlaşmalar”, gerçek 
ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, 
elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair 
yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları if-
ade etmektedir. Bu itibarla; ikili anlaşmalar, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu’nun (Kurul) düzenlemesine tabi olmayıp 
şartları taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir.

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un (Kanun) 5 inci mad-
desinin altıncı fıkrasının (b) bendinde her yılın Ocak ayının 
sonuna kadar, serbest tüketici tanımına ilişkin limitler-
deki indirimleri belirlemek ve yeni limitleri yayımlamak 
Kurul’un görevleri arasında sayılmaktadır. 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (cc) bendinde “serbest tüketici” Kurul tarafından 
belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketi-
mi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı oldu-
ğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu 
için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel 
kişi olarak tanımlanmaktadır. Kanunun 5 inci maddesinin 
altıncı fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, Elektrik Piyasası 
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 25 inci maddesine göre 
serbest tüketici limitine ilişkin indirimlerin;

• Rekabetin gelişimi,
• Ölçme-iletişim-kontrol alt yapısının yeterliliği,
• Piyasa işletmecisinin işlem kapasitesi,
• Piyasada serbestçe müzakere edilerek ikili anlaş-
malara bağlanabilecek üretim kapasitesi,
• Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. ve dağıtım lisansı sa-
hibi tüzel kişiler tarafından serbest tüketicilere ilişkin 
olarak sağlanan istatistiki bilgiler,

dikkate alınmak suretiyle her yılın 1 Ocak tarihine kadar be-
lirlenmesi ve söz konusu indirimlere göre hesaplanan yeni 
serbest tüketici limitinin Ocak ayı sonuna kadar Resmi Ga-
zete’de yayımlanması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
internet sayfasında duyurulması gerekmektedir.

Serbest tüketici limitlerinde Kurul Kararı ile bir indirime gi-
dilmesi Kanunun amir hükmü olup, Kanunun 5 inci maddesi-
nin altıncı fıkrasının (b) bendinde her yılın Ocak ayının sonuna 
kadar serbest tüketici tanımına ilişkin limitlerdeki indirimleri 

belirlemek ve yeni limitleri yayımlamak görevi Kurul’un 
görevleri arasında sayılmıştır.

Bu çerçevede 2018 yılı için uygulanacak serbest tüketici li-
mitine ilişkin 30/11/2017 tarihli ve 7474 sayılı Kurul kararı 
alınmıştır. Söz konusu Kurul kararı ile serbest tüketici limiti 
2018 yılı için 2.000 kWh/yıl’a düşürülmüştür. Bu limit de-
ğere karşılık gelen piyasa açıklığı teorik olarak talep tarafın-
da %92,6 olarak hesaplanmıştır.

Serbest tüketici limiti ve bu limit değere karşılık gelen, talep 
tarafındaki teorik piyasa açıklık oranının yıllara göre değişi-
mi Grafik 1’de verilmiştir.

Grafik 1: Yıllar itibarıyla serbest tüketici limiti ve piyasa 
açıklık oranındaki değişim

2018 yılı için belirlenen serbest tüketici limitine göre, yıl-
lık elektrik tüketimi 2.000 kWh’ın üzerinde olan veya ay-
lık elektrik faturası yaklaşık olarak 68 TL ve üzerinde olan 
tüketicilerin serbest tüketici niteliğini haiz olduğu öngö-
rülmektedir. Elektrik piyasasında serbest tüketici hakkını 
kullanan tüketici tedarikçisini serbestçe seçebilecek ve te-
darikçisi ile imzaladığı ikili anlaşma kapsamında enerji tü-
ketebilecektir. Serbest tüketici hakkını kullanmayan tüketici 
ise elektrik enerjisini bulunduğu bölgedeki görevli tedarik 
şirketinden temin edebilecektir.

Elektrik piyasasında ilgili mevzuat çerçevesinde nihai hedef 
serbest tüketici limitinin sıfıra indirilmesi ve bu suretle tüm 
tüketicilerin serbest tüketici olarak tedarikçisini seçme ser-
bestisine sahip olmasıdır. Serbest tüketici limitinde Kurul 
kararı ile her yıl indirim yapılması Kanunun amir hükmüdür. 
Kurul tarafından önümüzdeki süreçte Kanunla verilen gö-
rev ve yetki çerçevesinde serbest tüketici limitinde düşüş 
yapılması ile ilgili mevzuatta öngörülen piyasa yapısına ula-
şılması noktasında önemli bir adım atılmış olacaktır.
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Bilindiği üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Dağıtım 
faaliyeti” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası;
“(2) Dağıtım şirketi, lisansında belirtilen bölgedeki dağıtım sistemini 
elektrik enerjisi üretimi ve satışında rekabet ortamına uygun şekilde 
işletmek, bu tesisleri yenilemek, kapasite ikame ve artırım yatırımlarını 
yapmak, dağıtım sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan tüm dağı-
tım sistemi kullanıcılarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eşit 
taraflar arasında ayrım gözetmeksizin hizmet sunmakla yükümlüdür.” 
hükmünü ve
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin (Yö-
netmelik) “Kullanıcı mülkiyetindeki elektrik tesislerinin dağıtım 
şirketince devralınması” başlıklı 37 nci maddesi; 

 (1) Kullanıcı mülkiyetindeki elektrik tesislerinden aşağıdaki şartları 
taşıyanlar, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
dağıtım şirketince devralınır:

a) İlgili kurum veya kuruluş tarafından talep edilmesi halinde; milli gü-
venliği ilgilendiren kurum ve kuruluşlara enerji sağlayan dağıtım tesisi 
kapsamındaki hat ve tesisler,

b) Yeni bir bağlantı kapsamında ortak kullanıma konu olacak dağıtım 
tesisleri ile yeni bağlantı sebebiyle dağıtım tesisi kapsamına girecek 
tesisler,

c) Mevcut tesisi kullanacak şekilde iyileştirme ve/veya kapasite artış 
yatırımı gerektiren dağıtım tesisleri,

ç) Dağıtım şirketince dağıtım şebekesi içinde başka bir amaçla 
da faydalanılmak üzere devralınması uygun görülen diğer dağıtım 
tesisleri.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi hariç devre rıza gösterilmemesi halinde 
kamulaştırma yoluna gidilir.

(3) Kullanıcı tarafından tesis edilmiş olan dağıtım tesislerinin işletme, 
bakım, onarımı dağıtım şirketince yapılır. 

(4) Bu madde kapsamında devralınacak tesislerin devir alma işlemle-
rinin başlatılması ile birlikte dağıtım şirketi tarafından bu tesislere ya-
tırım yapılabilir ve bu tesislerden başka kullanıcıların bağlantı talepleri 
karşılanabilir.”
hükmünü amirdir.
6719 sayılı Kanun sonrası dönemde 6446 sayılı Kanun’da yapılan 
değişiklikler çerçevesinde Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiya-
cı hasıl olmuş ve bu ihtiyaç doğrultusunda söz konusu Yönetmelik 
değişikliği 01/06/2017 tarihli ve 30083 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklik ile Yönet-
meliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 37 nci maddesi 
yukarıda belirtildiği şekliyle yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenle-
menin ardından maddenin birinci fıkrasında atıfta bulunulan Usul 
ve Esaslara ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu Usul ve Esaslar yayımlanana kadar özellikle “ortak kul-
lanım haline gelen tesislerin” devredilmesine ilişkin uygulama esas-
ları noktasındaki mevzuatsal boşluğun giderilebilmesini teminen, 
04/08/2016 tarihli ve 6417-16 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu (Kurul) Kararı ile;
“1. Ortak kullanım haline gelen kullanıcı mülkiyetindeki tesislerin elekt-
rik dağıtım şirketlerine devri ile ilgili olarak, Elektrik Piyasası Bağlantı ve 
Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde atıfta bulunulan Usul ve Esaslar ya-
yımlanana kadar 18.01.2012 tarihli ve 3648/25 sayılı Kurul kararı ile 
onaylanan “Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin 
Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 
hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesine,
“2. Birinci madde kapsamındaki tesislere ilişkin devir bedeli hesapla-
malarında 2011- 2015 Tarife Uygulama Dönemi için Kurulca onayla-

nan kapasite artış birim bedellerinin, yıllık TÜFE oranı ile cari yıla (devre 
konu yıla) güncellenerek kullanılmasına,
karar verilmişti.
Daha sonra, söz konusu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde atıfta 
bulunulan Usul ve Esaslara ilişkin olarak hazırlanan taslak, elektrik 
dağıtım şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşların 
görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 
duyurularak kamuoyu görüşlerine açılmış, gelen görüşler çerçeve-
sinde çalışmalar nihayete erdirilerek 21/12/2017 tarihli ve 7533-
1 sayılı Kurul Kararı ile “Kullanıcı Mülkiyetindeki Elektrik Tesislerinin 
Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 
kabul edilmesine karar verilmiş ve 30/12/2017 tarihli ve 30286 
sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. Söz konusu usul ve esaslara http://www.epdk.org.tr/TR/
DokumanDetay/Elektrik/Mevzuat/Yonetmelikler/Baglantı%20
Sistem%20Kullanım  adresinden de erişilebilmektedir.
Öncelikle belirtilmelidir ki; 18/01/2012 tarihli ve 3648/25 sayılı 
Kurul Kararı ile kabul edilen “Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik 
Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair 
Usul ve Esaslar” ın amaç ve kapsamı sadece bir müşterinin kullanı-
mında olan ve yeni bağlantı talebiyle ortak kullanım haline gelecek 
branşman hattı ve müştemilatı ile birden fazla müşterinin ortak 
kullanımında bulunan branşman hattı ve müştemilatının dağıtım 
şirketlerince devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
te iken, Kullanıcı Mülkiyetindeki Elektrik Tesislerinin Elektrik Dağıtım 
Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar’ın amaç ve kapsa-
mı, Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilmiş olan tüm elektrik 
tesislerinin devralınmasını düzenleyen daha geniş kapsamlı bir 
düzenlemedir. Bu usul ve esasların yayımlanmasıyla birlikte Ortak 
Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım 
Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar” yürürlükten kal-
dırılmıştır.
Diğer taraftan, bu yeni Usul ve Esaslar ile birlikte, devre konu 
elektrik tesislerin devralınmasında öncelik sırası belirlenmiş, ma-
lik veya maliklerin talep etmeleri halinde iz bedelle veya bu usul 
ve esaslar çerçevesinde belirlenecek bedellerden daha düşük bir 
bedel üzerinden devir işlemleri gerçekleştirilebileceği hususu dü-
zenlenmiştir. 18/01/2012 tarihli ve 3648/25 sayılı Kurul Kararı ile 
onaylanan “Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin 
Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar” da 
olduğu gibi ayrıca bu usul ve esaslarda da söz konusu tesislerin 
anlaşma yoluyla devredilmesine imkan verilmiştir.
Bununla birlikte, devir tarihi itibariyle, devre konu elektrik tesis-
lerinin enerjilendirme veya geçici kabul tarihlerinden, bu tarihlerin 
bilinememesi halinde bağlantı anlaşması imza tarihinden itibaren 
30 (otuz) yıl geçmiş olması halinde söz konusu tesislerin doğru-
dan işletme ve bakım karşılığı iz bedel üzerinden elektrik dağıtım 
şirketine devredileceği hükme bağlanmıştır.
Son olarak genel bir değerlendirme yapılacak olursa; 6446 sayılı 
Kanun ve ilgili mevzuatın lisans sahibi elektrik dağıtım şirketlerine 
vermiş olduğu özellikle bağlantı taleplerinin süresi içerisinde karşı-
lanması gibi görev ve sorumlulukların daha etkin ve hızlı bir şekilde 
karşılanması ve dağıtım şebekesi planlamasının daha ekonomik 
olarak yapılabilmesi noktasında Yönetmeliğin 37 nci maddesinde 
belirtilen tesislerin devralınmasına ilişkin yapılan bu düzenlemenin 
son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ

Mustafa YAVUZDEMİR / EPDK -Enerji Uzmanı

Kullanıcı Mülkiyetindeki Elektrik Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince 
Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar5
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KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ

Derya KARAMAN / EPDK - Enerji Uzman Yardımcısı

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 
Yürürlüğe Giriş Süreci6

04/01/2018 tarihli ve 7632-2 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ) 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda düzenlemeye 
tabi bir tarife türü olarak yer alan son kaynak tedarik tarifesi, 
serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisi-
ni ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere uygulanması 
gereken bir tarife olup bu tarifenin hesaplanmasına esas ma-
liyetler, tarifenin uygulanacağı süre, tarifeye muhatap olacak 
tüketici grupları ve tüketici gruplarının tarifeye esas tüketim 
miktarlarının takibinin sorumluluğu Tebliğ’de düzenlenmiştir. 
Söz konusu Tebliğ yürürlüğe girinceye kadar uygulama, 6446 
sayılı Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan Elektrik Piyasa-
sı Tarifeler Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) geçici 2  nci maddesi 
gereğince yapılmıştır. 

Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi hükümlerine istinaden 
yapılan uygulamada son kaynak tedariki kapsamında enerji 
alan serbest tüketici niteliğini haiz tüketiciler arasında her-
hangi bir kritere dayanan ayrım gözetilmemiş ve bu tüketici-
lerin tümüne perakende satış tarifesi uygulanmıştır.  

Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesini yürürlükten kaldıran 
ve 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrasını “Son kaynak tedarik tarife-
si, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 
hükümleri esas alınarak hesaplanır.” şeklinde değiştiren Elektrik 
Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair 
Yönetmelik bu kapsamda kabul edilmiştir. 

Böylelikle 6446 sayılı Kanun ile uyumlu olarak, son kaynak 
tedarik faaliyeti kapsamında oluşan maliyetlerin karşılığının 
tüketicilere yansıtılmasını sağlayacak, piyasada faaliyet göste-
ren tedarikçilerin mali sürdürülebilirliğini gözetecek, rekabetçi 
piyasaya geçişi teşvik edecek bir son kaynak tedarik tarifesi, 
piyasada rekabeti geliştirmeye yönelik olarak gerçek ve tüzel 
kişilerin uymaları gereken talimatları ve tebliğleri onaylamak 
yetisini haiz Kurul tarafından kabul edilen Son Kaynak Teda-
rik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile uygulamaya 
konulmuştur.

Tebliğ ile düzenlenen bazı önemli hususlara değinmek 
gerekirse;

•	 Son kaynak tedarik tarifesi, serbest tüketici niteliğini 
haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile 
temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedarikine 
ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içermektedir. 

•	 Son kaynak tedarik tarifesine tabi olan tüketiciler dü-
şük tüketimli ve yüksek tüketimli tüketiciler olarak iki 

gruba ayrılmakta olup tüketici gruplarını belirleyen 
tüketim miktarının piyasanın gelişimine bağlı olarak 
sosyal ve ekonomik durumlar dikkate alınarak her yıl 
Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Ancak 
Tebliğin geçici 3 üncü maddesi kapsamında 2018 yılı 
için bu miktarın 50 milyon kWh olarak uygulanması 
kararlaştırılmıştır. 2018 yılı için belirlenen yüksek tü-
ketimli tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarının 
zaman içerisinde düşürülmesi hedeflenmektedir. 

•	   Düşük tüketimli tüketiciler için uygulanacak son kay-
nak tedarik tarifesinin, halihazırda olduğu gibi ilgili 
dönemde serbest olmayan tüketiciler için uygulana-
cak perakende satış tarifesine eşit olması uygun gö-
rülmüştür. Yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak 
tarifenin ise Kurul tarafından belirleneceği ancak bu 
tarifenin ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz 
olmayan tüketiciler için onaylanmış perakende satış 
tarifesinden düşük olmayacağı ifade edilmiştir. 

•	 Bu Tebliğ kapsamında hesaplanan fiyatların her iki 
tüketici grubu için hangi andan itibaren uygulanmaya 
konulacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede ilk defa yük-
sek tüketimli tüketici grubuna dahil olarak mevcut 
durumlarında bir değişiklik olması beklenen yüksek 
tüketimli tüketicilerin herhangi bir tedarikçi ile ikili 
anlaşma yapabilmeleri maksadıyla Kurul tarafından 
belirlenen fiyatın derhal uygulanması değil belli bir 
süre geçtikten sonra uygulanması esası ile hareket 
edilmiş ancak son kaynak tedarik tarifesine tabi olma 
durumunun yinelenmesi halinde ilgili fiyatların hemen 
uygulanacağı belirtilmiştir. Tebliğ’in 8 inci maddesinin 
3 üncü fıkrasında kurgulanan bu sistemin Tebliğin 
yayımı tarihinden itibaren kaydedilen tüketimleri de 
dikkate alındığında serbest tüketici olarak addedilen 
tüketiciler açısından geçerli olduğu göz önünde bu-
lundurulduğundan halihazırda yüksek tüketimli ser-
best tüketici niteliğini haiz olanlara da belli bir süre 
tedarikçilerini seçme imkanı verilmesi amaçlanmış 
ve bu tüketiciler için son kaynak tedarik fiyatının 
01/04/2018 tarihinden itibaren uygulanması Geçici 1 
inci madde ile hükme bağlanmıştır.

Tebliğ hükümleri, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu 
hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen 
tüketiciler açısından geçerlidir. Ancak söz konusu tüketiciler 
son kaynak tedarik tarifesi üzerinden enerji temin etmek 
zorunda olmayıp herhangi bir tedarikçi ile yapacakları ikili 
anlaşma kapsamında belirledikleri fiyattan enerji tüketmeye 
devam edebilecektir. 
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2017 Yılı Kasım 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)

324,43 49.254,15 47.933,84 568,88 49.578,58 48.502,72

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

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı

Rusya Federasyonu 26.058,98

40.465,66İran 8.457,83

Azerbaycan 5.948,85

LNG

Cezayir 4.087,13

8.788,49Nijerya        1.684,75    

Diğer 3.016,61

Toplam   49.254,15

2017 Yılı Kasım Ayı İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

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

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

PTF: Piyasa Takas Fiyatı

SMF: Sistem Marjinal 
Fiyatı

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

LİSANSLI ÜRETİM*
  
266.792.337,33 
MWh

LİSANSSIZ                              
ÜRETİM**

2.781.999,32 
MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ*

80.692,94 MWe

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ

2.724,91 MWe

FATURALANAN 
TÜKETİM

206.810.898,84 
MWh

İTHALAT 2.496.381 MWh

İHRACAT 2.992.596 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

178,456 TL/
MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF

169,109 TL/
MWh

KURULUŞ TÜRÜ

2017 KASIM

KURULU GÜÇ* (MWe) ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 51.491,73 63,81

EÜAŞ SANTRALLERİ 19.945,84 24,72

YAP İŞLET SANTRALLERİ 6.101,81 7,56

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 1.774,66 2,20

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL. 1.378,90 1,71

TOPLAM 80.692,94 100,00

KAYNAK TÜRÜ

2017 KASIM 2017 OCAK- KASIM

TOPLAM 
KURULU 

GÜÇ* (MWe)

ORAN 
(%)

TOPLAM 
ÜRETİM* 

(MWh)

ORAN 
(%)

DOĞAL GAZ 26.515,93 31,79 99.862.314,91 37,04

BARAJLI HİDROLİK 19.775,95 23,71 37.524.196,83 13,92

LİNYİT 9.267,12 11,11 36.954.175,78 13,71

İTHAL KÖMÜR 8.133,85 9,75 46.416.109,73 17,22

AKARSU 7.436,32 8,91 15.672.594,77 5,81

RÜZGÂR 6.485,87 7,78 15.959.118,52 5,92

JEOTERMAL 1.019,73 1,22 5.349.141,68 1,98

FUEL OİL 690,39 0,83 876.583,97 0,33

TAŞ KÖMÜRÜ 616,15 0,74 3.178.292,27 1,18

BİYOKÜTLE 492,13 0,59 1.942.443,10 0,72

ASFALTİT 405 0,49 2.194.729,92 0,81

GÜNEŞ 2571,68 3,08 2.634.564,77 0,98

NAFTA 4,74 0,01 - -

LNG 1,95 0,00 1.844,00 0,00

MOTORİN 1,04 0,00 1.008.226,40 0,37

TOPLAM 83.417,85 100 269.574.336,65 100

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

EKİM-ARALIK DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)

 Enerji Dağıtım Fon/Pay/Vergi %18 KDV’li  

Sanayi OG 20,5219 5,4954 0,8209 31,6691

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

Mesken 21,6100 11,5732 1,7288 41,1962

Ticarethane 21,6167 11,8594 1,7293 41,5424

Tar. Sulama 19,7206 9,7271 1,5776 36,6099

Enerji İstatistikleri
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PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2017 Yılı Kasım 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 4.971.286 0 2.997.422 2.122.335 4.971.286 5.119.758

Motorin Türleri 9.593.515 12.148.363 224.340 22.197.798 21.741.878 22.422.138

Fuel Oil Türleri -65.325 721.469 252.289 436.666 656.144 688.955

Havacılık Yakıtları 4.502.041 189.870 3.534.630 1.162.385 4.691.910 4.697.015

Denizcilik Yakıtları 2.049.363 1.211 1.978.584 37.291 2.050.574 2.015.875

Genel Toplam 21.050.880 13.060.913 8.987.266 25.956.476 34.111.792 34.943.741

*Standardize LPG dâhil toplam satış

2017 Yılı Kasım Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)

TÜPLÜ 747.441 19,9

DÖKME* 141.535 3,77

OTOGAZ 2.867.674 76,3

Toplam 3.756.649 100

     *Standardize LPG dâhil toplam satış
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LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

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

Üretim İthalat Yurtiçi Satış* (Tüketim) İhracat TOPLAM ARZ  (Rafineri Üretimi + İthalat) TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

947.312 3.103.243 3.756.649 241.525 4.050.555 3.998.174

Enerji İstatistikleri




