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GİRİŞ  
 

Enerji sektörü tüm dünyada oldukça dinamik bir yapı arz etmekte ve enerji, toplumun refah 
seviyesine ve ülkelerin kalkınmasına doğrudan etki eden önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 
Sanayi, ekonomi ve nüfus itibarıyla gün geçtikçe büyüyen ülkemizde ise enerji talebi gün geçtikçe 
artmaktadır. Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda küresel sistemde büyük ekonomiler içerisinde yer 
alabilmek için sektörel politikalar geliştirmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte gelen 
büyüme ve gelişmenin beraberinde getirdiği enerji ihtiyacındaki artış ve yerli kaynaklardan sağlanan 
üretimin yetersiz kalması Türkiye’nin yeni hamleler yapmasını zorunlu kılmaktadır. Enerjide ithal 
ürünlere bağlı kalınması şüphesiz ülkemiz cari açığının oluşmasında en büyük nedenlerden biridir.  

2023 hedefleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından hazırlanmış olan 
“Milli Enerji ve Maden Politikası” ile cari açığın önlenmesine yönelik atılacak adımlar belirlenmiştir. 
Belirlenen politika ile enerjide yerlileşme, sürdürülebilir arz güvenliği ve enerji piyasasının 
oluşturulması olarak üç temel unsur doğrultusunda geleceğe yönelik somut adımlar atılması 
amaçlanmaktadır. Söz konusu politika belgesi ile sektörde yer alan tüm oyuncular sürece dâhil 
edilmeye çalışılmaktadır.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019-2023 Stratejik Planı1 da Milli Enerji ve Maden Politikası 
Stratejisi çerçevesinde güncel gelişmeleri dikkate almakta ve geleceğe yönelik konuları farklı açılardan 
değerlendirmektedir. Söz konusu Stratejik Plan’da, “Enerjide Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” 
hedefi benimsenmiş ve sürdürülebilir enerjide arz güvenliğini sağlamak, enerji verimliliğini öncelikli 
hale getirmek ve artırmak, enerji piyasalarında öngörülebilirliği artırmak, sürdürülebilir madencilik ve 
üretim kapasitesini artırmak temel hedefleri üzerine inşa edilmiştir.  

Rüzgâr ve güneş enerjisinde gerçekleştirilen ihaleler ile kamu ve hazine taşınmazları üzerinde devlet 
alım garantileri ile yatırımlar sağlanmış ve yenilenebilir enerjiden elde edilen enerji üretiminin 
arttırılması sağlanmıştır. İhale şartları ile yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde hedefin ihraç 
eden bir ülke konumuna ulaşmak olduğu apaçık bir şekilde ortaya konulmuştur. Maliyetin en aza 
indirgenmesi, güvenilir üretimin sağlanması coğrafi konumumuz itibarıyla uygun kaynaklardan doğru 
şekilde fayda edinilmesi ile mümkün olacaktır.  

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) amacı doğrultusunda kaynakların etkin ve verimli 
kullanımını, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde yerli teknolojinin kullanımı ve 
teknoloji transferinin gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Türkiye’nin cari açığının ve dışa bağımlılığın 
azaltılması amaçlı yerli ve milli enerji stratejileri ile alınan sonuçlar YEKA ihalelerinin doğru bir adım 
olduğunun ispatı niteliğindedir. İhalelerde aranan yerli üretim veya teknoloji transferi şartnameleri 
teknoloji gelişimi, teknolojinin transferi ve istihdamın sağlanmasında büyük rol üstlenecektir. 
Kullanılacak malzemelerin dahi yurt içi üretim olmasında ki sebep ise enerji üretimi ve ihracı 
hedefinin yanında aynı zamanda yan sanayi ve tedarik zincirinin de doğru orantıda büyüme 
göstermesini sağlamaktır. 

Şu andaki mevcut durumda malzeme üretimi, yan sanayi konusunda yeterli altyapıya sahip olmasak 
da aranan bu kriterin yatırımcıyı bu piyasadan pay almak için cezbedeceği değerlendirilmektedir. 
Üretilen malzemelerin kullanımı dışında pazarda yer edinilmesi zorunluluğu dışa bağımlılığı da zaman 
içerisinde azaltacaktır. Türkiye fosil yakıt kaynakları ele alındığında kısıtlı bir rezerve sahiptir. Bu 
nedenle madenlerde yeni rezervlerin keşfi ve kaynakların yerinde kullanımı büyük önem taşımaktadır. 
Dünya genelinde fiyat değişikliği sıklıkla ülkemizi etkileyen petrol ve doğalgaz kaynaklarında yapılan 
çalışmalar ile arama ve üretim faaliyetlerinin hayata geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler 

 
1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı, https://bit.ly/3heAWnj, Erişim Tarihi: 
01.03.2021.  

https://bit.ly/3heAWnj
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kararlılığımızı göstermektedir. Tüm bu çalışmalar yapılırken yerli ve yabancı yatırımcıların teşviki ise 
ancak hukuki güvenliğin sağlanması ile olacaktır.  

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü çatısı altında hazırlanmış olan ve bundan böyle yıllık bazda 
yayınlanması planlanan “Enerji Piyasası Hukuki Durum Raporu 2020”, enerji piyasasında mevcut 
durumun tespiti ve yapılan mevzuat değişikliklerinin getirdiği yeni düzen hakkında değerlendirme 
imkânı sağlanması amacı doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu noktada 2020 yılında başlayan halen 
etkileri devam eden Covid-19 pandemisi ve bunun yarattığı etkilerin giderilmesinin, birçok yasal ve 
ikincil mevzuat düzenlemelerinin gerekçesini oluşturduğunu özellikle ifade etmek gerekir.  

Bu bakış açısıyla hazırlanan Enerji Piyasası Hukuki Durum Raporumuzda elektrik, doğal gaz, petrol, 
LPG, maden ve yenilenebilir enerji sektörlerinde 2020 yılı gelişmeleri, kanun, ikincil düzenleme ve 
EPDK kararları ile bazı önemli mahkeme kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Enerji 
piyasasındaki rekabet hukuku gelişmeleri ile enerji verimliliği alanındaki gelişmelere de ayrı başlıklar 
altında yer verilmiş, konu ile ilgili çevre hukuku perspektifi de ayrı bir başlık altında ele alınarak 
Raporumuz zenginleştirilmiştir.  

Bu vesileyle enerji sektöründe çalışmalarını yürütenler için kapsamlı bir başvuru kaynağı olacağına 
inandığımız “Enerji Piyasası Hukuki Durum Raporu 2020”nin faydalı olmasını dileriz. 
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1. ELEKTRİK PİYASASINDAKİ HUKUKİ GELİŞMELER 
1.1. GENEL OLARAK  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle 
uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için çalışmalar yapılmakta olup; bu kapsamda 
yapılan çalışmalar neticesinde, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasasının 
oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetim mekanizmasının oluşturulması 
amacıyla hazırlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu2 (EPK) 31 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.  

EPK kapsamında lisanslar ve bunlara uygulanacak kurallar faaliyet türleri esas alınarak düzenlenmiştir. 
Piyasada EPK uyarınca lisans almak koşuluyla yürütülebilecek faaliyetler, üretim faaliyeti, iletim 
faaliyeti, dağıtım faaliyeti, toptan satış faaliyeti, perakende satış faaliyeti, piyasa işletim faaliyeti, 
ithalat ve ihracat faaliyetidir. Öte yandan EPK kapsamında lisansla yürütülebilecek faaliyetlerin yanı 
sıra lisanssız yürütülebilecek faaliyetler de düzenlenmiştir.  

Elektrik piyasası ile doğrudan ilgili diğer bir kanun, 10.05.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’dur (“Yenilenebilir Enerji 
Kanunu”).3 Bu Kanun ile bilindiği üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi 
amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde 
ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, 
atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan 
imalat sektörünün geliştirilmesi hedeflenmekte ve yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması, 
bu kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımına ilişkin 
usul ve esaslar düzenlenmektedir.  

Enerji piyasasının dinamik niteliğinin bir yansıması olarak sözü edilen kanunlarda değişiklik yapılması 
kaçınılmaz bir durumdur. Zira, 2020 yılı mevzuat değişikliklerine bakıldığında, EPK ve Yenilenebilir 
Enerji Kanunu’nda 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun4 ve 22.11.2020 tarihli ve 7257 sayılı Kanun5 
ile değişiklikler yapıldığı görülmektedir.  

Öte yandan, elektrik piyasası ile ilgili bu kanunlara istinaden çıkarılan birçok ikincil mevzuat da 
bulunmaktadır.  İkincil mevzuat düzenlemelerinde de zaman içinde politik, ekonomik ve teknolojik 
gelişmelerle ortaya çıkan ihtiyaçlar dolayısıyla birçok değişiklik ve ekleme yapılması söz konusu 
olmuştur. Yargı kararları da söz konusu değişikliklerin yapılmasında etkili olmuştur.  

2020 yılında yaşanan pandemi ve bunun yarattığı etkilerin giderilmesi birçok yasal ve ikincil mevzuat 
düzenlemelerinin gerekçesini oluşturmuştur. Bunun yanı sıra başta yenilenebilir kaynaklar olmak 
üzere elektrik piyasasında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. AB Yeşil Mutabakat Belgesi’nin etkisi ile bu 
düzenlemeler özellikle ikincil mevzuatta günümüzde de sürmektedir.  

Aşağıda 2020 yılında elektrik piyasası gelişmeleri ve elektrik piyasası ile ilgili olarak yapılan ve/veya 
sektörü etkileyen başlıca yasal düzenlemeler ele alınacaktır.  

1.2. PİYASA GELİŞMELERİ 

1.2.1 Talep Gelişmeleri 

Elektrik piyasasında talep 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yatay seyretmiştir, 305 milyar kWh civarında 
seyreden elektrik talebinde 2018 ve 2019 yıllarında GSMH büyüme oranındaki düşüş, 2020 yılında ise 

 
2 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, https://bit.ly/375qYPM, Erişim Tarihi: 1.3.2021.  
3 10.05.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun, https://bit.ly/3y50auR, Erişim Tarihi: 1.3.2021.   
4 İlgili Kanun değişikliği için bkz. https://bit.ly/2WuU60Q.  
5 İlgili Kanun değişikliği için bkz. https://bit.ly/2WuU60Q.  

https://bit.ly/375qYPM
https://bit.ly/3y50auR
https://bit.ly/2WuU60Q
https://bit.ly/2WuU60Q
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Covid-19 etkisi ile talepteki daralmanın etkisi olmuştur. 2021 yılında da Covid-19 etkisinin sürmesi 
nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yatay seyrin sürmesi beklenmektedir. 

Covid-19 etkisi ile 2019 yılına göre toplam talep 2020 yılı Nisan ayında %14,5, Mayıs ayında %16,5 
oranında düşmüştür. En fazla düşüş ticarethane talebinde (%30 ve %33) olmuştur. Bu abone grubunu 
%23 ile sanayi kesimi izlemiştir. Haziran ayında önlemlerde gevşemesi nedeniyle izleyen aylarda 
talepte belli bir toparlanma olmuş ve tüketim 2019 seviyelerine ulaşmıştır. 

Tablo 1. Tüketici Türüne Göre 2019 ve 2020 Yıllarında Elektrik Tüketimi 

Tüketici Türü 2019 2020 Değişim 
(%) 

2019 2020 Değişim 
(%) 

Nisan Nisan Mayıs Mayıs 

Miktar Miktar 

Sanayi 7.960.764,96 6.159.708,05 -22,62 8.255.022,94 6.343.361,15 -23,16 

Mesken 4.562.882,30 5.050.217,67 10,68 4.447.394,58 4.620.042,56 3,88 

Ticarethane 4.994.388,36 3.447.834,62 -30,97 4.991.930,53 3.304.672,22 -33,8 

Tarımsal 
Sulama 

266.452,64 499.414,13 87,43 404.551,25 746.453,96 84,51 

Aydınlatma 418.424,91 402.837,40 -3,73 330.488,33 367.193,33 11,11 

Genel Toplam 18.202.913,17 15.560.011,87 -14,52 18.429.387,63 15.381.723,21 -16,54 

2020 yılında maksimum anlık talep 49.851,88 MW, minimum anlık talep 15.689,65 MW olarak 
gerçekleşmiştir.6  

1.2.2. Arz Gelişmeleri 

Arz tarafında özellikle yenilebilir enerji kapasitelerinde artış nedeniyle (YEKDEM’den yararlanan 
santrallerin kurulu gücü, bir önceki yıla göre 564 MW artarak 21.614 MW olmuştur) doğan arzdaki 
artışların yanı sıra talepte artış olmamasının da etkisi ile arz fazlası doğmuştur. Alınabilir yük 466 
milyar kWh iken talebin 305 milyar kWh olması sistemde yaklaşık 150 milyar kWh arz fazlasına yol 
açmıştır. Mevcut kurulu güç 2020 yılı sonu itibariyle 95.709 MW olmuştur.7  

1.2.3. Proje Gelişmeleri 

Alım garantili yenilebilir enerji projeleri dışındaki projelerin ilerleme seviyeleri düşük seviyelerde 
kalmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları dışında iki proje ilerlemeleri açısından dikkat çekmektedir. 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali %33, Hunutlu İthal Kömür Santralı %43 ilerleme oranı bildirmişlerdir.8 
YEKA ihalelerine yapılan başvurulardan sektöre yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ifade edebiliriz. 

1.2.4. Fiyat Gelişmeleri 

Fiyat gelişmelerinde Piyasa Takas Fiyatı genel olarak tüketime paralel bir seyir izlemiştir.  

 
6 TEİAŞ Yük Tevzi Raporu. 
7 TEİAŞ Yük Tevzi Raporu. 
8 EPDK Temmuz 2020 Proje İlerleme Raporu.  
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Şekil 1. 2020 Yılı Aylık Ortalama Piyasa Takas Fiyatı ve Tüketim İlişkisi 

Piyasa Takas Fiyatı aritmetik ortalaması 2019 yılına göre %7,07 artışla 278,72 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. Yıllık piyasa miktarının %56,6’sını İkili Anlaşmalar, %40,2’sini Gün Öncesi Piyasası, 
%1,6’sını Dengeleme Güç Piyasası, %1,5’ini Gün İçi Piyasası oluşturmuştur.9  

1.2.5. Özelleştirme Gelişmeleri 

Ahiköy 1-2 HES (4,4 MW) 2021 yılında 11,3 milyon TL bedelle özelleştirilmiştir. Halen Tortum HES, 
Mercan-Girlevik HES, Koyulhisar HES, Dereiçi HES, Dilovası Doğalgaz Santralı 
ilandadır.Özelleştirmelerle ilgili olarak ihale hazırlık çalışmaları süren santraller şu şekildedir.10  

Tablo 2. Özelleştirmelerle İlgili Olarak İhale Çalışmaları Süren Santraller 

 

 
9 EPİAŞ.  
10 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.  

HİDROELEKTRİK SANTRALLER KAPASİTE 
(MW) 

HİDROELEKTRİK SANTRALLER KAPASİTE 
(MW) 

Akköprü 115 Kepez 1 26,4 

Çamlıca 1 84 Seyhan 8 

Kesikköprü 76 Yüreğir 6 

Demirköprü 69 Kepez 2 6 

Seyhan 1 60 Çal 2,2 

Topçam 60 Çamlıgöze 32 

Derbent 56   



_______________________________________________________________  

 
 

13 

Yerli kömür kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılması amacıyla ETKB tarafından geliştirilen 
projede Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görev almaktadır. Bu kapsamda Çayırhan Sahasının 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun 18 (5) maddesi çerçevesinde ihale ilanına 03.10.2016 tarihinde 
çıkılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.03.2017 tarihli ve 2017/06 no.lu kararı ile İhale 
Komisyonunun kararı onaylanmıştır. İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, ÖİB, EÜAŞ ve ÖYK tarafından 
satış ve devrin yapılmasına karar verilen Çayırhan Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş. arasında 
11.07.2017 tarihinde imzalanmıştır. (Çayırhan B Sahası Kapasite (Mw) 720-800 Mw Alım Garantisi 
Fiyatı Mwh Başına 60,4 $) Şirket tarafından alınan ön lisans, imar kararının iptali nedeniyle 
sonlandırılmış ve şirketin ihale yükümlülüğü olarak vermiş olduğu teminat mektubu İdare tarafından 
iade edilmiştir. 

1.2.6. Birleşme ve Devralmalar 

Özelleştirmelerin yanı sıra elektrik sektöründe birleşme ve devralmalar sürmektedir. 

Steag, Trakya’da bulunan 20 X 3.3 megavat gücünde, yılda 222 milyon kilovatsaat elektrik üreten 
Süloğlu rüzgâr santralını, Koç Holding bünyesindeki enerji şirketine Engie, içinde Kocaeli'nin doğalgaz 
dağıtımını sağlayan İZGAZ ve Ankara'da doğalgaz çevrim santralinin de bulunduğu 4 şirketini Palmet 
Enerji'ye satmıştır. Öte yandan, Tokat'ta yer alan 32 megavatlık rüzgâr enerjisi santrallerini işleten 
Bereketli RES'in yüzde 100 hissesi, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu'nun yüzde 100 iştiraki olan Deniz RES Enerji Yatırımları A.Ş'ye satılmıştır.  

1.2.7. Kredi Gelişmeleri 

Takipteki alacaklar ve ayrılan karşılıkların riskte olduğu konusunda Bütçe Görüşmelerinde eleştirilere 
cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Üçüncü grup dediğimiz takipteki alacakların miktarı 
151 milyar liradır. 151 milyar liraya karşılık bankalarımız 113 milyar lira karşılık ayırmıştır. Bu oran 
yüzde 75'e tekabül etmektedir. Bu oran, Avrupa genelinde yüzde 45 seviyesindedir” demiş ve Elvan, 
yakın izlemede olan toplam miktarın 382 milyar lira olduğunu ifade ederek, buna karşılık 58 milyar 
lira ayrıldığını kaydetmiştir.11  

Enerji sektöründe halen kredi yükü 251.046.529 bin TL olup 16.914.034 bin TL takipteki kredi 
niteliğindedir.12Takipteki kredilerin oranı %7 civarındadır. 

Enerji sektöründeki proje kredileri dikkate alındığında nakdi olarak 186 milyar TL, gayri nakdî olarak 
ise 26 milyar TL risk bakiyesi bulunmaktadır.13 

Tablo 3. Proje Kredileri Risk Bakiyesi 

Dönem Enerji (milyar TL) 

Risk (bakiye) 

Nakdi Gayrinakdi 

Aralık 2018 160 27 

Aralık 2019 163 24 

Aralık 2020 198 28 

 
11 İlgili açıklama için bkz. https://bit.ly/3t5BHDO.   
12 Türkiye Bankalar Birliği. 
13 Türkiye Bankalar Birliği. 

https://bit.ly/3t5BHDO
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Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektörler için çeşitli önlemler hayata geçirilerek bu süreçte 
şirketlerin karşılaşacağı nakit akışı güçlüğünün finansal krize dönüşmemesi için II. Grup krediye geçiş 
süresi 30 günden 90 güne, III. Grup krediye geçiş süresi 90 günden 180’e çıkarılmıştır. Ayrıca birçok 
şirketin yapılandırma talebi olmuş ve olmaktadır, yapılandırılan kredilerin halen banka bilançolarında 
yönetilmeye devam edildiğini ifade edebiliriz.  

 

Şekil 2. Yıllara Göre Nakit Kredi ve Tasfiye Olunacak Kredi Miktarlarındaki Değişim 

1.3. ELEKTRİK ÜRETİM FAALİYETİ 

1.3.1. Elektrik Piyasasında Hibrit Elektrik Üretimine İlişkin Düzenlemeler  

18 Haziran 2020 tarih ve 31166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik 
Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Düzenlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar’a göre, nükleer güç santralleri hariç, tüm elektrik üretim santrallerine, ikinci bir 
kaynağa dayalı elektrik üretimi de yapma imkânı verilmiştir.   

Tarım bölgelerinde kurulmuş jeotermal enerjiye dayalı santrallerde bölgedeki tarım artık ve atıkları 
kullanılarak hem söz konusu atıkların bertaraf edilmesi hem de elektrik üretiminin artırılması 
amacıyla biokütleye dayalı yardımcı kaynak ünitelerinin kurulması mümkün hale geldiği gibi, yeni 
düzenleme ile kömür ve doğal gaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı elektrik santrallerinin 
sahalarında da güneş, rüzgâr ve biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek 
mümkün hale gelmiştir. 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde (“Lisans Yönetmeliği”)14 EPDK tarafından yapılan, 08.03.2020 
tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik15 
ile “hibrit” diğer bir deyişle “birden çok kaynaklı elektrik üretiminin” önü açılmıştır. Lisans Yönetmeliği 
değişikliği ile esas itibarıyla hibrit enerji santralleri için lisans verme prosedürü düzenlenmiştir.  

 
14 Lisans Yönetmeliği için bkz. https://bit.ly/3x8tcbF.  
15 Söz konusu değişiklik metni için bkz. https://bit.ly/3i8Z7nY, Erişim Tarihi: 1.3.2021. 
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Bu düzenleme öncesinde aynı sahada yalnızca bir çeşit kaynaktan elektrik üretimi için lisans 
verilmekte iken, bu düzenlemeyle şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla enerji 
kaynağından elektrik üretilmesi mümkün hale gelmiştir. Böylece, güneşle üretim yapan tesisin 
bulunduğu sahaya, rüzgâr tesisi de kurulabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu sayede, rüzgâr hızının 
yetersiz veya verimsiz olduğu günlerde ya da saatlerde güneş enerjisinden yararlanılma şansı 
doğmuştur. Aynı şekilde hidroelektrik santrallerde su gelirlerinin düşük olduğu dönemlerde güneş 

enerjisinden yararlanma imkânı doğmuştur. Aynı şekilde hidroelektrik santrallerde su gelirlerinin 

düşük olduğu dönemlerde güneş enerjisinden yararlanma imkânı doğmuştur. 

 

Şekil 3. Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri 

Lisans Yönetmeliği değişikliğinde, birden çok kaynaklı elektrik üretimi tesisleri kapsamında; birleşik 
yenilenebilir elektrik üretim tesisleri, birleşik elektrik üretim tesisleri, destekleyici kaynaklı elektrik 
üretim tesisleri ve birlikte yakmalı elektrik üretim tesisleri sayılmıştır. Bu bağlamda;  

▪ Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri; “Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan 
tamamı yenilenebilir birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan tek 
bir elektrik üretim tesisi”,  

▪ Birleşik elektrik üretim tesisleri; “Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan birden 
fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan tek bir elektrik üretim tesisi, 

▪ Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisleri; Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm sürecinde diğer 
bir enerji kaynağından da yararlanılan tek bir elektrik üretim tesisi”, 

▪ Birlikte yakmalı elektrik üretim tesisleri; “Yenilenebilir enerji kaynakları dışındaki kaynakların 
kullanıldığı elektrik üretim tesislerinde, ana kaynak yanında yenilenebilir yardımcı kaynağın 
aynı tesiste yakıldığı tek bir elektrik üretim tesisi”, 

şeklinde tanımlanmıştır.  

Öte yandan yapılan düzenleme ile yüzer GES projeleri de mevzuata eklenmiştir. Yüzer GES ise 
“rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri santral sahaları kapsamındaki su 
yüzeylerine kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim üniteleri” olarak tanımlanmıştır.  

Aşağıda Lisans Yönetmeliği değişikliği ile getirilen birleşik/birleşik yenilenebilir elektrik üretimi 
tesisleri için önlisans başvuruları ve değerlendirme süreçleri, önlisans/lisans aşamasında olan 
tesislerin bu tür tesislere dönüşümü ve sair konular ele alınmaktadır.  

1.3.1.1. Önlisans Başvuruları ve Değerlendirme Süreci 

Birleşik/birleşik yenilenebilir elektrik üretimi tesisleri önlisans başvuruları ve değerlendirme süreçleri 
kural olarak tek kaynaktan elektrik üretimi için yapılan başvuru ve değerlendirmelerden farklı 
olmayacaktır. Ancak birleşik/birleşik yenilenebilir elektrik üretimi tesisleri için Lisans Yönetmeliği 
değişikliğinde bazı ayrıksı hükümler getirilmiştir. 

Birden Çok Kaynaklı 
Elektrik Üretimi 

Tesisleri 

Birleşik Yenilenebilir 
Elektrik Üretim 

Tesisleri

Birleşik Elektrik 
Üretim Tesisleri

Destekleyici Kaynaklı 
Elektrik Üretim 

Tesisleri

Birlikte Yakmalı 
Elektrik Üretim 

Tesisleri 
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Lisans Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereğince, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel 
kişiler, faaliyetine başlamadan önce; kural olarak, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden 
fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır. Ancak Lisans 
Yönetmeliği’nde yapılan bu değişiklik ile birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için bu açıdan bir 
istisna getirilmiştir. Buna göre, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcı 
kaynak ünitesi, ana kaynağa dayalı tesisin birimi olarak kabul edilecek, tesis tek bir önlisans veya 
lisans kapsamında değerlendirilecek ve başvuru buna göre yapılacaktır. Bu kapsamda, lisans bedelleri 
de yardımcı ve birincil kaynakların toplam kurulu kapasitesi dikkate alınarak birincil kaynak üzerinden 
değerlendirilecektir. Öte yandan, hiçbir koşulda yardımcı kaynak ana kaynağa 
dönüştürülemeyecektir.  

Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi önlisans başvurularında 
Lisans Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 5. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde öngörülen sırasıyla 
teminat, şirket esas sermayesinin artırılması ve önlisans alma bedeli yükümlülükleri için ana kaynak 
ve yardımcı kaynak kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden birlikte değerlendirilecektir. 

Hidrolik kaynaklara dayalı önlisans başvurularında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile yapılmış 
Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığına 
ilişkin belgenin ve yardımcı kaynaklara dayalı üniteler için DSİ’nin uygun görüşünün sunulması zorunlu 
kılınmıştır.  

Ön lisans başvurularının değerlendirilme sürecini düzenleyen Lisans Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 
3. fıkrasının (ç) bendine göre; rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılan 
önlisans başvurularında, aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için ilan 
edilen kapasiteden daha fazla başvuru bulunması halinde ve/veya aynı sahaya birden fazla 
başvurunun bulunması halinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak 
olanları belirlemek için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yarışma yapılarak 
bağlantı kapasitesi kazanan başvurular belirlenecektir. Ancak Lisans Yönetmeliği değişikliği ile birleşik 
elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi için yapılan önlisans başvurularının 
yardımcı kaynakları için söz konusu yarışma hükümlerinin uygulanmaması öngörülmüştür. Lisans 
Yönetmeliği’nin 15. maddesinin ön lisans başvurularının değerlendirilme sürecine ilişkin diğer 
hükümleri ise bahse konu üretim tesisleri için uygulama alanı bulacaktır. 

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel 
kişiler, Lisans Yönetmeliği’nin önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemleri 
düzenleyen 17. maddesinin 1. ve 2. fıkralarındaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu 
yükümlülükler, kaynak bazında ayrı ayrı veya birlikte yerine getirilebilir. 

1.3.1.2. Önlisans/Lisans Aşamasındaki Tesislerin Birleşik/Birleşik Yenilenebilir 

Elektrik Üretim Tesisine Dönüşümü 
Yapılan düzenleme ile önlisans veya lisans aşamasındaki mevcut tesislerin birleşik veya birleşik 

yenilenebilir elektrik üretim tesisine dönüşümü koşulları belirlenmiştir.  

Lisans Yönetmeliği’nin önlisansın tadil edilmesini düzenleyen 18. maddesine ve lisansın tadil 
edilmesini düzenleyen 24. maddesine eklenen hükümler gereğince önlisansa/lisansa konu üretim 
tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi mümkündür. Buna göre bu 
yönde yapılan tadil başvurusunun aşağıdaki koşulları taşıması halinde Kurul tarafından ilgili üretim 
tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi uygun bulunabilmektedir: 

a) Üretim tesisi, önlisansa/lisansa derç edilmiş sahanın içinde olmalıdır.  

b) Önlisansa/lisansa derç edilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücü değişmemelidir.  

c) Üretim tesisinin önlisansa/lisansa derç edilmiş mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası 
ve gerilim seviyesi değişmemelidir.  
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ç) Yardımcı kaynağı rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı olan önlisanslar/lisanslar için 
yardımcı kaynaklara ilişkin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin 
sonucu olumlu olmalıdır.  

d) Hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar/lisanslar için DSİ tarafından uygun görüş 
verilmiş, hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin kanal yüzeylerinde veya rezervuar alanında azami 
su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile 
kiralama sözleşmesi yapılmış olmalıdır.  

Uygun bulmaya ilişkin Kurul kararının tebliği tarihinden itibaren Kurul kararında belirlenen süre 
içerisinde, Lisans Yönetmeliği’nin 18. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi, 24. maddesinin 4. fıkrasında belirlenen yükümlülüklerin tamamlanması ve rüzgâr 
enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzni belgesinin alınması amacıyla ilgili kurumlara 
başvuru yapıldığına ilişkin belgenin Kuruma sunulması kaydıyla önlisans/lisans tadili yapılacaktır.   

1.3.1.3. Teminat İadesi ile İlgili Düzenleme  

Lisans Yönetmeliği’nin 45. maddesinde, önlisans ve lisans başvuruları sırasında EPDK’ya sunulan 
teminatların hangi hallerde iade edileceği ya da irat kaydedileceği düzenlenmiştir. Birleşik elektrik 
üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri, teminat iadesi ile ilgili olarak diğer 
üretim tesisleri ile aynı hükümlere tabi olmakla birlikte hangi halde teminat iadesi yapılmayacağı 
yönünde düzenleme yapılmıştır.  

Bu çerçevede Lisans Yönetmeliği’nin 45. maddesine eklenen 6. fıkra uyarınca, birleşik elektrik üretim 
tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde yardımcı kaynağa dayalı olarak kurulan 
ünitenin, ana kaynağa dayalı ünite işletmeye geçmeden önce işletmeye geçmesi halinde; yardımcı 
kaynağa dayalı ünite için Kurum’a sunulan teminat, ana kaynağa dayalı ünite işletmeye geçinceye 
kadar iade edilmeyecektir. 

1.3.2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi 

Yenilenebilir Enerji Kanunu gereğince, hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı ve 
gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanmıştır.  

ETKB, ülkemizin sürekli artış gösteren enerji talebini karşılamak üzere, “Daha Çok Yerli, Daha Çok 
Yenilenebilir” stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgâr, güneş, hidrolik, 
jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın enerji portföyündeki payının artırılmasına 
yönelik çalışmalar sürdürmektedir.   

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019-2023 Stratejik Planı’nda belirlenen amaçlardan biri de 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının 
%59’dan %65 seviyesine yükseltilmesinin sağlanmasıdır.  

2020 yılı bazında Türkiye genelinde yaklaşık olarak elektrik üretimine bakıldığında ise, en yüksek 
üretimin Temmuz ayında 28,9 teravatsaat (TWh) ve Ağustos ayında yaklaşık 28,93 TWh ile yaz 
aylarında olduğu görülmektedir.  

İlaveten, Türkiye güneş santrallerinin devreye alındığı 2014’ten bu yana, dünyada güneş enerjisi 
kurulu gücünü en çok arttıran 9’uncu, Avrupa’da ise 3’üncü ülke olmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez tarafından da Türkiye’de sadece 2020’de devreye alınan yenilenebilir enerji 
santralleri gücünün, Avrupa’da 21 ülkenin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünü geride bıraktığı 
belirtilmiştir.16 

 
16 “Bakan Dönmez: “Yenilenebilir kaynakların oranı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı”, 
https://bit.ly/3DyFPkP, Erişim Tarihi: 01.02.2021.  

https://bit.ly/3DyFPkP


_______________________________________________________________  

 
 

18 

Bu bölümde, ülkemizde 2020 yılında yenilenebilir enerji piyasasında yaşanan hukuki gelişmeler özet 
olarak ve arz ettiği öneme göre kimi yerde ayrıntılarıyla incelenmiştir. 

1.3.2.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 

Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik, rüzgâr, 
güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji 
kaynakları olarak nitelendirilmiş olup; Kanun’un 5. maddesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak türünün 
belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi tüzel kişilere EPDK tarafından verileceği öngörülmüş 
olan “Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi” (“YEK Belgesi”) ile ilgili usul ve esasların yönetmelikle 
düzenleneceği belirtilmiştir. 

Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 5. ve devamı maddelerine dayanarak hazırlanmış olan Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (“YEK Belgelendirme ve 
Destekleme Yönetmeliği”),17 01.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

YEK Belgelendirme ve Destekleme Yönetmeliği kapsamında;  yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
olarak üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla 
faydalanabilecekleri fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren 
destekleme mekanizması Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (“YEKDEM”) olarak 
tanımlanmıştır. YEKDEM mekanizması ile birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi 
üretimi için yapılacak olan yatırımlar hakkında minimum fiyat uygulaması ve 10 yıl süreyle alım 
garantisi sunulmakta, böylece üretimin teşvik edilmesi ve yatırımcıya destek sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 6. maddesinde tanınan yetkiye dayanarak yayımlanmış olan 
18.11.2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (“Karar”)18 göre, 31.12.2020 tarihine 
kadar işletmeye girmiş ya da girecek olan ve Kanun kapsamında yer alan üretim tesislerine 10 yıl süre 
ile YEKDEM desteği sağlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda, YEKDEM desteğinden faydalanacak 
olan biyokütleye dayalı üretim tesislerine 13,3 ABD Doları-cent/kWh, hidroelektrik üretim tesislerine 
7,3 ABD Doları-cent/kWh, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine 7,3 ABD Doları-cent/kWh, 
jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine 10,5 ABD Doları-cent/kWh ve güneş enerjisine dayalı 
üretim tesislerine 13,3 ABD Doları-cent/kWh alım garantisi verilmiştir. 

EPDK, Elektrik Piyasası Aralık 2020 Sektör Raporu’na göre, 2020 yılında yapılan YEKDEM ödeme tutarı 
49.169.699.528 TL’yi bulmuştur. EPDK’nın yayınladığı 2021 yılı Ön Yenilenebilir Enerji Kaynakları (“Ön 
YEK”) listesine göre; 2020 yılında YEKDEM’den toplam kurulu gücü 21.860 megavat olan 817 santral 
yararlanırken, 2021 yılında YEKDEM’den faydalanmak için başvuru yapan santral sayısı 908 ve bu 
santrallerin toplam kurulu gücü 24.185 megavat olmuştur.  

YEKDEM mekanizması bakımından 2020 yılında yapılan mevzuat değişiklikleri ve düzenlemeler şöyle 
sıralanabilir: 

a. Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesislerinde YEKDEM’den Yararlanma Esasları 

YEK Belgelendirme ve Destekleme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik19 ile hibrit elektrik üretiminin 
yapıldığı birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde YEKDEM’den yararlanma esasları 
belirlenmiştir. Yapılan değişiklik kapsamında öncelikle Yönetmelik’te, “birleşik yenilenebilir elektrik 

 
17 İlgili Yönetmelik için bkz. https://bit.ly/3BPZA6w.  
18 İlgili Bakanlar Kurulu Kararı için bkz. https://bit.ly/3x9qPpc.  
19 8.3.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, ilgili düzenleme 01.07.2020 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  

https://bit.ly/3BPZA6w
https://bit.ly/3x9qPpc
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üretim tesisi” ile “destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi” kavramları Lisans Yönetmeliği’nde yer 
verildiği şekliyle tanımlanmıştır.  

Yapılan değişikliğe göre, birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde üretilerek sisteme verilen net 
enerji miktarı, üretim tesisinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en 
düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi için YEKDEM kapsamında değerlendirilecektir.  

Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisinde kullanılan enerji kaynaklarının tamamının yenilenebilir 
olması halinde, bu tesiste üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı üretim tesisinde kullanılan ana 
enerji kaynağı için belirlenen fiyat ve ana kaynağa dayalı ünitenin kalan süresi üzerinden YEKDEM 
kapsamında değerlendirilir. 

Yapılan düzenleme uyarınca, hâlihazırda YEKDEM kapsamında olan üretim tesislerinin, tamamı 
yenilenebilir olmak üzere birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi durumunda ise 
söz konusu tesisin YEKDEM yararlanma süresinde değişiklik yapılmayacaktır.  

b. YEKDEM’den Faydalanma Koşullarında Değişiklik  

Mevcut düzenlemelere göre YEKDEM mekanizmasından faydalanmak için sağlanması gereken en 
önemli koşul, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapmayı amaçlayan tesislerin en geç 
31.12.2020 tarihine kadar işletmeye alınmış olmasıydı. 

18 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mevcut YEKDEM 
desteklerinden faydalanmak için belirlenmiş olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar devreye girme şartı, 
Covid-19 küresel salgını sebebiyle 30 Haziran 2021 tarihine ertelenmiştir. Ayrıca, 4 Aralık 2020 tarihli 
ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararı ile YEKDEM’den 2021 yılı içerisinde 
faydalanabilmek için YEKDEM başvurusu yapmayan YEK belgeli üretim tesislerinin YEKDEM 
başvuruları için 21 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Buna göre, herhangi bir nedenle 
2021 destekleri için 2 Kasım 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmayan yatırımcılar için ek süre 
sağlanmış oldu.   

Diğer yandan, Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 6. maddesine göre, YEKDEM’e bir sonraki takvim 
yılında tabi olmak isteyenler de YEK Belgesi almak ve 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya başvurmak 
zorundadır. 

25.11.2020 tarihli ve 7257 sayılı Kanun ile Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 6. maddesinde yapılan 
değişiklikle 30.06.2021 tarihinden önce işletmeye girecek olan elektrik üretim tesisleri bakımından 
düzenleme yapılmıştır. Buna göre, “30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan elektrik üretim 
tesisleri için Türk lirası olarak uygulanacak YEK Destekleme Mekanizmasına ve fiyatların 
güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. İşletmeye giren lisanslı 
elektrik üretim tesislerinden YEK Destekleme Mekanizmasına bir sonraki takvim yılında tabi olmak 
isteyenler YEK Belgesi almak ve EPDK tarafından belirlenecek tarihe kadar EPDK’ya başvurmak 
zorundadır.”  

Yine aynı maddede yapılan değişikliğe göre, 31.12.2020 tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK 
Belgeli üretim tesisleri için uygulanacak fiyat ve süreler, Yenilenebilir Enerji Kanunu ekinde yer alan 
Cetvel’deki fiyatları geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir.  

c. YEKDEM Tarife Değişikliği 

TL cinsinden oluşturulan yeni destek mekanizmasında, 01.07.2021 tarihinden 31.12.2025 tarihine 

kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri uygulanacak YEKDEM fiyatları, uygulama süresi, 

yerli katkı fiyatı ve uygulama süresi şu şekildedir:  
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Tablo 4. YEK Belgeli Üretim Tesislerinde Uygulanacak YEKDEM Fiyatları, Uygulama Süresi, Yerli Katkı Fiyatı ve Uygulama 
Süresi 

 
Yenilenebilir Enerji Santrali 

Türü 

YEKDEM Fiyatı 
(Kilovatsaat 

Başına) 

YEKDEM 
Fiyatı 

Uygulama 
Süresi 

 
Yerli 
Katkı 
Fiyatı 

 
Yerli Katkı 
Uygulama 

Süresi 

Hidroelektrik 40 kuruş  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 yıl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
kuruş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 yıl 

Rüzgâr 32 kuruş 

Güneş 32 kuruş 

Jeotermal 54 kuruş 

 
 
 
 
 
Biyokütle  
 

Çöp Gazının 
işlenmesi 

sonucu ortaya 
çıkan yan 

ürünlerden 
elde edilen 
kaynaklar 

 
 
 
 
 
32 kuruş 

Atık lastiklerin 
işlenmesi 

sonucu ortaya 
çıkan yan 

ürünlerden 
elde edilen 
kaynaklar 

Biyomentanizasyon 54 kuruş 

Termal Bertaraf 50 kuruş 

 

Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen bu fiyatlar, 1 Ocak 

2021’den itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve ilki 1 

Nisan 2021'de olmak üzere her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında belirlenen yönteme göre 

güncellenecektir. 

1.3.2.2. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına İlişkin Düzenlemeler  

Birçok kanunda değişiklik yapan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile 
Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştır.  

a. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına İlişkin Mükerrer Düzenlemelerin Birleştirilmesi 

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ilişkin düzenlemeler, hem Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda hem 
de EPK’nın 5. maddesinin 12. ve 13. fıkralarında düzenlenmekteydi. 7226 sayılı Kanun ile EPK’da yer 
alan yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ilişkin kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve 
kullanılması ile kamulaştırmaya ilişkin hükümler kaldırılarak, söz konusu düzenlemeler Yenilenebilir 
Enerji Kanunu’nun 4. maddesine aktarılıp yeniden düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede, yapılan değişiklik ile yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin mükerrer düzenlemeler tek 
kanun maddesinde birleştirilmiş; EPK’nın 5. maddesinin 12. ve 13. fıkralarında düzenlenen hususlar, 
Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 4. maddesine taşınarak mükerrerlik giderilmiştir. Birleştirme 
nedeniyle, EPK’nın 5. maddesinin 12. ve 13. fıkraları yürürlükten kaldırılmış, bu fıkralara yapılan 
atıfların Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 4. maddesine yapılmış sayılacağına ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. 
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6446 sayılı Kanun’a geçici 27. madde eklenerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi 

üretimi amaçlı tahsisine ilişkin 5. maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten kaldırılan 12. 

ve 13. fıkralarına yapılmış atıfların, 5346 sayılı Kanun’un 4. maddesine yapılmış sayılacağı ve daha 

önce yapılmış yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmaları sonucunda imzalanmış sözleşmeler için 

söz konusu fıkra hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği hüküm altına alınmıştır.  

b. YEKA İhalelerinin TL Fiyat Üzerinden Yapılması 

7226 sayılı Kanun ile ETKB’ye, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak adına yeni ve geniş 
yetkiler verilmiştir. Değişiklik ile Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 4. maddesine şu ifadeler eklenmiştir: 

‘‘…Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesisleri için Bakanlık tarafından Türk lirası 
olarak belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek en düşük fiyat, söz konusu yenilenebilir enerji 
kaynak alanı için yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca YEK Destekleme Mekanizması 
kapsamında uygulanır.’’ 

Bu değişiklikle birlikte, YEKA ihalelerinde tavan fiyat uygulaması TL bazında yapılacaktır. Önceki 
düzenlemeye göre her bir yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesisleri için, 
EPK’ya ekli (l) ve (II) sayılı cetvele göre Bakanlık tarafından belirlenecek tavan fiyatı üzerinden teklif 
edilecek en düşük fiyat o yenilenebilir enerji kaynak alanı için yarışma şartlarında belirlenecek süre 
boyunca uygulanmaktayken; değişiklikle Kanun’un 4. maddesinin 2 fıkrasına eklenen hükümle, 
yenilenebilir enerji kaynak alanları için yapılacak yarışmalar, artık EPK’ya ekli cetvellere bağlı 
kalınmaksızın ETKB’nin TL üzerinden belirleyeceği tavan fiyat uygulaması üzerinden gerçekleşecektir. 
Dolayısıyla ETKB, tavan fiyat belirlerken veya güncellerken herhangi bir yasal sınırlamaya tabi 
olmayacaktır.20 

Yapılan düzenleme uyarınca, yenilenebilir enerji yatırımlarına verilecek alım fiyat garantileri döviz 
yerine TL cinsinden verilecektir. Mevcut durumda yapılacak ihalelerde uygulanacak tavan fiyatlar 
EPK’ya ekli cetvellerdeki sınırlara göre hesaplanırken, yeni durumda herhangi bir sınırlama olmayacak 
ve hem tavan fiyatlar hem ihalelerde oluşan fiyatların güncellenmesinde takdir ETKB’ye ait olacaktır. 

c. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Tahsisinin Tapu Kütüğüne Şerhi 

Değişiklikle Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki hükümler 
eklenmiştir: 

“Bakanlık, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların ve bağlantı 
kapasitelerinin yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve 
Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak 
yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturur. Bu husus tapu kütüğüne 
şerh edilir. Şerh tarihinden itibaren üç yıl içinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle Hazine adına tescili isteğinde 
bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh 
tapu idaresince resen sicilden silinir. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini 
etkileyici imar planları düzenlenemez. Belirlenen yenilenebilir enerji kaynak alanları imar planlarına 
resen işlenmek üzere Bakanlık tarafından ilgili mercilere bildirilir.’’ 

Yapılan bu düzenlemeyle, oluşturulan yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tapu kütüğüne şerh 
düşülmesi hükme bağlanmıştır. Bu şerhten itibaren üç yıl içinde, 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu’nun 10. maddesine göre, kamulaştırma bedelinin tespitiyle Hazine adına tescili isteğinde 

 
20 Önceki düzenlemeye göre, YEKDEM’de yer alan tesislere uygulanacak fiyatlar; hidroelektrik ve rüzgâr 
enerjisine dayalı üretim tesisleri için 7,3 UScent/kWh, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 10,5 
UScent/kWh, biokütle ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için ise 13,3 UScent/kWh idi.  
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bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh 
tapu idaresince resen sicilden silinecektir. 

Değişiklikle Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 4. maddesinin 1. ve 2. fıkrasına eklenen hüküm ile 
“Elektrik enerjisi üretimine yönelik yenilenebilir enerji kaynak alanlarının ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşü alınarak belirlenmesi” öngörülmüştür. Yapılan bu yeni düzenleme ile ETKB, kamu ve hazine 
taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde YEKA alanları oluşturma kararını ilgili kurum 
ve kuruluş görüşlerini alarak belirleyecektir. 

Özel mülkiyete konu taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenmesi hâlinde, söz 
konusu alanlar üzerinde 2942 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca acele kamulaştırma 
yapılabilecektir. 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında belirlenen 
bölgelerin aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Kanunu’na göre yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak 
da belirlenmesi hâlinde, bu alanların tahsis edileceği tüzel kişilerin belirlenmesi dışındaki diğer gerekli 
işlemler 4737 sayılı Kanun’a göre yürütülecek; bu alanları kullanacak tüzel kişiler ise ETKB tarafından 
belirlenecektir. 

d. ETKB ve EPDK’ya Belli Konularda Yönetmelik Çıkarma Yetkisi  

Yenilenebilir Enerji Kanunu'nun 4. maddesinde yapılan değişiklikler bağlamında ETKB'ye, YEKA'ların 
belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması, kullanılması ve bu alanları kullanacak tüzel kişilerde 
aranacak koşulların belirlenmesi, bağlantı ve sistem kullanımı hakkında görüş verilmesi, kapasite 
tahsisi yapılması, yapılacak yarışma, yenilenebilir enerji kaynak alanı tahsisi, teminat alınması, 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi, yerli malı kullanım şartlı 
aksamın özellikleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen ikincil mevzuatı çıkarma yetkisi 
verilmiştir. EPDK’ya ise YEKA’ya bağlı üretim tesislerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan tarifeler 
ile YEKDEM, üretim tesisleri için ön lisans ve lisans verme koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlarda 
ikincil mevzuat çıkarma yetkisi verilmiştir.  

1.3.2.3. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi 

Elektrik üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve 
çevrenin korunması amaçlarıyla tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının 
veya oranının, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin 
takip, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik 
enerjisinin belgelendirilmek suretiyle tedarik edilmesine imkân sağlayacak yenilenebilir enerji kaynak 
garanti sisteminin oluşturulması ve bu sistemin ayrım gözetmeyen, objektif, şeffaf bir şekilde 
işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Garanti Belgesi Yönetmeliği, 14.10.2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.21 1 
Haziran 2021’de yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik ile Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) 
tarafından üretim ve tedarik lisansı sahiplerinin yeşil sertifika olarak da bilinen Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Garanti (YEK-G) Belgelerinin ticaretini yapabilecekleri organize bir YEK-G piyasası kurulması ve 
işletilmesi öngörülmüştür.  

Bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımcılar için yeni bir ürün ve gelir 
kalemi de oluşturulmuş olmaktadır. YEK-G Belgeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 
elektrik enerjisi için tüketicilere yeni bir türev ürünü olarak sunulacak ve tüketicilerin kullandıkları 
enerjinin bu kaynaklardan üretildiği şeffaf ve güvenilir bir şekilde kanıtlanabilecektir.  

Yönetmelik hükümlerine göre EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden talep eden üreticiler adına 
elektronik YEK-G Belgesi düzenleyecek ve piyasada bu belgelerin ticareti yapılarak fiyatlar serbestçe 
belirlenebilecektir. EPİAŞ’ın kuracağı piyasanın arz tarafını yenilenebilir enerji santralleri 

 
21 Söz konusu Yönetmelik için bkz. https://bit.ly/3Cxm7oU. Bu yönetmelikte 21.5.2021 tarihli ve 31487 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişiklik yapılmış olup, Yönetmeliğin güncel hali için bkz. 
https://bit.ly/3fKl63b.  

https://bit.ly/3Cxm7oU
https://bit.ly/3fKl63b
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oluştururken, talep tarafında elektrik tedarikçileri olacaktır. Elektrik tedarikçileri YEK-G Belgelerini 
organize piyasadan veya ikili anlaşmalar yoluyla alabilecek, fakat ikili anlaşmaları EPİAŞ’a bildirme 
yükümlülüğü olacaktır. Böylece, üretilen her megavatsaatlik yenilenebilir enerjinin mükerrer 
belgelendirilmesinin önüne de geçilmiş olacaktır.  

Tedarikçiler YEK-G Belgelerini nihai tüketicilere, kendi iletişim kanalları veya faturalar üzerinden ifşa 
ederek, sunduğu elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayabilecektir. 

1.3.2.4. Yenilebilir Enerji Tarifesi 

7226 sayılı Kanun ile EPK’nın 17. maddesinde yapılan değişiklikte yenilenebilir enerji kaynaklarının 
desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler düzenlenmesi ve tüketicilerin talep etmeleri halinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifelerden faydalanabilme 
esasları düzenlenmiştir. Bu kapsamda Kurul Kararı ile yeşil tarife düzenlemesi yapılmıştır. Bu konu 
aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

1.3.2.5. Yerli Katkı Fiyatı Desteği  

Yerli katkı fiyatı desteği; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde 
Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik22 kapsamındaki Yurt İçinde İmal Edilen 
Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesinde yer alan bir aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların yerli 
aksam içindeki oranlarının ayrı ayrı toplanması sonucu elde edilen oranın, 5346 sayılı Yenilenebilir 
Enerji Kanunu’nun II sayılı Cetvelinde belirtilen yerli katkı fiyatı ile çarpımı sonucunda elde edilen fiyat 
tutarında tesis sahibine ödeme yapılmasını ifade etmektedir.  2020 yılında, işbu Yönetmelik’te yerli 
katkı fiyatı desteği konusunda bazı değişiklikler yapılmıştır.  

a. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerdeki Yerli Aksamın 

Desteklenmesiyle İlgili Şartlarda Değişiklik 
Bilindiği üzere lisans sahibi tüzel kişilere 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamındaki 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-

mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde bazı teşvikler sağlanması öngörülmüştür. Söz 

konusu yerli aksam kapsamının tanımı, standartları, sertifikasyonu ve denetimi ile ilgili usul ve 

esasların ise ETKB tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi hükme bağlanmıştır (5346 sayılı 

Kanun, m. 6/B).  

Bu bağlamda ETKB tarafından hazırlanmış olan ve 24.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde 

Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmış olup söz konusu 

Yönetmelik değişikliği 28.05.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.23   

Yönetmelik kapsamındaki bazı tanımlarda değişiklik yapılmış ve hibrit enerji üretiminden kaynaklı 

olarak bazı yeni tanımlar eklenmiştir. Bu çerçevede, elektrik üretim tesisinde kullanılan aksama ait 

yurt içinde imal edilen ilgili bütünleştirici parçaların aksam içindeki oranlarının toplamının en az % 55 

olması koşulu getirilmiştir.  

 
22 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik 
Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, 28.05.2021 tarihli ve 
31494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli Aksam Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bahse konu yeni 
Yönetmelik ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli aksam 
kullanımının desteklenmesi amacıyla, söz konusu tesislerde kullanılan aksamlara uygulanacak yerli katkı 
fiyatlarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  
23İlgili Yönetmelik değişikliği için bkz. https://bit.ly/2WoH84y.  

https://bit.ly/2WoH84y
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Yönetmeliğin “Yerli katkı ilave fiyatı başvurusunun yapılması” başlıklı 4. maddesinde yapılan 

değişikliğe göre, yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde 

kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması 

durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin belgeler 1 Ağustos’a kadar ETKB veya 

ETKB’nin görevlendirdiği kuruluşa sunulacak, aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinin yerli katkı ilavesinden faydalanabilmesi için kullanılan 

kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin ise en az %85 ve birincil enerji kaynağı tasarruf 

oranının da en az %10 olması şartı getirilmiştir.   

Öte yandan hibrit elektrik üretim tesislerinin yerli ilave katkı başvurularının bahse konu 4. madde 

kapsamında gerçekleştirilmesi hükme bağlanmış ve Yönetmeliğin 6. maddesine eklenen fıkralarda bu 

tür elektrik üretim tesislerinde yerli katkı ilave fiyatının hesaplanması usulü belirlenmiştir.    

Yönetmeliğin “Yerli katkı ilave fiyatı başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 5. maddesinde yapılan 

değişikliğe göre, başvuruya ait ETKB veya ETKB’nin görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan 

inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru 

sahibine bildirilecektir. Yerli katkı ilave fiyatından önceki dönemlerde faydalanmış olan elektrik 

üretim tesisinde hasar gören bütünleştirici parçaların değişimi durumunda tevsik edici tüm bilgi ve 

belgeler değişimin yapıldığı tarihten sonraki 1 Ağustos tarihine kadar Yönetmelik kapsamında 

değerlendirilmek üzere ETKB ve/veya ETKB’nin görevlendirdiği kuruluşa sunulacaktır. Aksi takdirde, 

söz konusu tesis değişim tarihi itibarıyla ilgili bütünleştirici parçaya ait (üretim tesisindeki tüm 

üniteler için) yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır.  

Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya bütünleştirici parçanın üretim yerinde imal 

edildiğini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla ETKB ve/veya 

ETKB’nin görevlendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulan en az iki kişilik heyetten 

oluşması koşulu da getirilmiştir.  

b. YEK Belgeli Üretim Tesisleri İçin Yerli Katkı Fiyatı Desteği Başvurularında Süre Uzatımı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın 

Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te yapılan ve 10.12.2020 tarihli ve 31330 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile 2021 yılında yerli katkı fiyatı 

desteğinden yararlanacaklar için başvuru süresi uzatılmıştır.  

Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 3. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklik ile 2021 yılında yerli 
katkı ilave fiyatından yararlanacaklar için başvuru süresi 28.10.2020 tarihinden 21.12.2020 tarihine 
uzatılmıştır. Bu çerçevede 25.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlar yerli katkı ilave 
fiyatından yararlandırılmayacaktır. Yapılan başvuruya ait ETKB ve/veya ETKB’nin görevlendirdiği 
kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatının EPDK’ya bildirilme 
süresi de benzer şekilde, 31.10.2020 tarihinden 28.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin yine Geçici 3. maddesine yapılan bir diğer ekleme ile yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislere ilişkin 21.12.2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile 
işletmeye giren ünitelerin olması durumunda, başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin 
Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamındaki belgelerin ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar ETKB ve/veya 
ETKB’nin görevlendirdiği kuruluşa sunulacağı, aksi takdirde yerli katkı ilave fiyatından 
yararlandırılmayacağı belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin Geçici 3. maddesinin 2. fıkrasında da değişiklikler yapılmıştır. Fıkranın önceki hali, 
01.11.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için 
yapılacak başvurulara ilişkin Ana Yönetmelik’in 4. maddesi kapsamındaki belgelerin 31.12.2020 
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tarihine kadar ETKB’ye ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmasını öngörmekteydi. 
Ancak Değişiklik Yönetmeliği ile bu hüküm, 30.06.2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik 
üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamındaki belgelerin, 
01.08.2021 tarihine kadar ETKB’ye ve/veya ETKB’nin görevlendirdiği kuruluşa sunulmasını öngörecek 
şekilde değiştirilmiştir. 

Son olarak 30.06.2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesislerine ilişkin, 30.06.2021 
tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri 
tarafından yeni ünitelere ilişkin Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamındaki belgelerin ilgili yılın 1 Ağustos 
tarihine kadar ETKB ve/veya ETKB’nin görevlendirdiği kuruluşa sunulacağı hüküm altına alınmıştır.  

Bu değişiklikler ile birlikte, Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yapılan değişikliklerle YEKDEM’e getirilen 
önemli yeniliklere paralel bir düzenleme yapılmıştır. 

1.3.3. Lisanssız Elektrik Üretimi 

Ülkemiz enerji sektöründe giderek önem kazanan lisanssız elektrik üretimine ilişkin hukuki 
düzenlemeler ve bunlara bağlı olarak gelişen lisanssız elektrik üretim sektörünün 2020 yılındaki 
gelişmelerine geçmeden önce genel hatları ile bu kurumun kapsamına, yasal dayanaklarına ve 
gelişmelerine göz atmak 2020 yılında yaşanan gelişmeleri anlamak için isabetli olacaktır. 

Ülkemizde lisanssız elektrik üretimi için hazırlanmış ilk yasal dayanak 3.12.2010 tarihli ve 27774 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliktir.24 
Bahse konu Yönetmeliğin amacı, 1. maddesinde “…elektrik piyasasında; yalnızca kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma 
ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve 
tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulanlara uygulanacak usul ve 
esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve 
mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin 
sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esasların düzenlenmesi” olarak 
belirtilmiştir. Bu maddeden anlaşıldığı üzere Yönetmeliğin amacı hem yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretimini hem de kendi tüketeceği elektriğin üretimini yapabilecek gerçek 
veya tüzel kişileri teşvik etmektir. 

2.10.2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile bu kez hem bir önceki 
beş yüz kilovatlık üst sınır, 1 megavata çıkarılmış hem de yine Yönetmeliğin 1. maddesinde 
Yönetmeliğin amacı, “…tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim 
tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke 
ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen 
kayıp miktarlarının düşürülmesi…”25 şeklinde açıkça ortaya konulmuştur.  

10.5.2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç sınırı 5 megavata çıkarılmıştır.26 

Yine aynı Karar ile 10 kW (10 kW dâhil)’a kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cephe 
uygulamalı üretim tesisleri için kurulu gücü tüketim tesisinin bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile 
sınırlı olmak koşuluyla; üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olmak üzere üretilen ihtiyaç fazlası 
elektrik enerjisi için EPDK tarafından ilan edilen kendi abone gruplarına ait perakende tek zamanlı 

 
24 İlgili Yönetmelik için bkz. https://bit.ly/3iaY72J.     
25 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131002-3.htm.  
26 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190510-10.pdf.  

https://bit.ly/3iaY72J
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131002-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190510-10.pdf
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aktif enerji bedelinin, tesisin işlemeye başlamasından itibaren 10 yıl süre ile uygulanmasına karar 
verilmiştir.27 

Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler incelendiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
lisanssız elektrik üretiminin kapsamının genişletilerek üretimdeki payının artırılmaya çalışıldığı ve 
buna bağlı destekler ile ilgili öngörülebilirlik yaratılmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 

EPDK, 12.5.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretim Yönetmeliği ile amacını bir kez daha vurgulamıştır. Bu amaç kısaca ekstra dağıtım 
tesisi kurma trendinden uzaklaşarak şebekeye duyulan ihtiyacı azaltmak, tüketime özgülenen bir 
üretim yönetimi oluşturmak ve tüketim ihtiyacını yerinde çözmek olarak özetlenebilir.28 Ancak bahse 
konu Yönetmelik yalnızca EPDK’nın amacını yinelemekle kalmamış bir kısım yenilikler de getirmiştir. 
Öncelikle bu Yönetmelik ile 10.05.2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen 5 
megavatlık üst sınırına bir istisna getirilmiştir. 5. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki 
tesislerin üst sınırı sözleşme gücü kadardır.29  

Ayrıca, yeni yönetmelik ile lisanssız elektrik üretimi yapan şahıs yahut şirket ihtiyacından fazla yaptığı 
üretimi şebekeye verecek ve bu şebekeye verilen elektrik enerjisi YEKDEM’e tabi olacaktır. 
Yönetmeliğin 26. maddesi ile yürürlüğe giren ve aylık mahsuplaşma olarak adlandırılan uygulamada 
şebekeye verilen enerji ile şebekeden gelen enerji her ay mahsuplaşacağı ve bu mahsuplaşma 
neticesinde şebekeye verilen enerjinin 10 yıl süre ile satın alınacağı belirlenmiştir.30 

Yine 26.6.2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kurul Kararı ile “Dağıtım Lisansı 
Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”da 
değişiklik yapılmıştır. Bahse konu değişiklik ile 5 megavat üst sınırına tabi lisanssız elektrik üretim 
tesisleri ile 10 kilovat üst sınırına tabi çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi santrallerinde 
“…tüketim tesisinin ihtiyacını karşılayan üretim miktarı için tüketim tesisinin abone grubuna özgü 
tüketici dağıtım tarifesinde %50 oranında indirim yapılır ve tüketimin üretimi aşan kısmı için ilgili 
abone grubuna özgü tüketici dağıtım tarifesi uygulanır. Tüketimin üretime eşit veya tüketimin 
üretimden fazla veya az olduğu durumlarda veriş yönünde dağıtım bedeli üretim tesisinin işletmeye 
giriş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile %100 indirimli” uygulanması hükme bağlanmıştır.31 

Yukarıda bahsedilen yasal düzenlemeler neticesinde lisanssız elektrik üretiminin geldiği nokta ETKB 
tarafından lisanssız elektrik üretiminin genel esasları olarak özetlenmektedir. Bahse konu esasların en 
önemlileri;  

- Lisanssız elektrik üretecek gerçek veya tüzel kişinin en az bir aboneliği olması gerektiği, 

- Lisanssız elektrik üretim tesislerinin (istisnalar dışında) dağıtım sistemine bağlanması, 

- Bu tesisler için taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edimine ilişkin işlem yapılmayacağı, 

- Aynı tarife grubunda ve aynı bağlantı noktasında olan veya tüketimleri tek sayaçtan ölçülen 
gerçek veya tüzel kişilerin tüketimleri toplanarak üretim tesisinin kurulabileceği, 

- 10 kW’a kadar çatı ve cephe uygulaması olarak üretim yapan tek bir tesisten üretilen ihtiyaç 
fazlası enerjisini son kaynak tedarik firmasına satan gerçek veya tüzel kişinin satışında Esnaf 
Muafiyeti ilkesinin uygulanacağı olarak belirlenmiştir.32 

Yukarıda bahsedilen yasal düzenlemeler, değişiklikler ve iyileştirmeler neticesinde 2019 yılının Aralık 
ayı itibarıyla ülkemizde lisanssız elektrik üretimi yapan tesislerin kurulu gücü 6.102,79 MWh olup bu 

 
27 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190510-10.pdf.  
28 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm.  
29 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm.  
30 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm.  
31 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190626-5.pdf.  
32 ETKB, “Lisanssız Elektrik Üretimi” https://bit.ly/2YgGhnF.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190510-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190626-5.pdf
https://bit.ly/2YgGhnF
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gücün %92,85’i güneş enerjisinden üretim yapan tesislerdir. Yine aynı dönemde lisanssız elektrik 
üretim tesislerinin toplam elektrik üretimi 432.009,85 MWh iken ihtiyaç fazlası olarak satın alınan 
miktar 423.697,86 MWh’dır. Satın alınan olarak belirtilen miktar aynı zamanda YEKDEM kapsamında 
yapılan lisanssız elektrik üretim miktarıdır. Sonuç olarak lisanssız elektrik üretimi, Türkiye’deki toplam 
elektrik üretiminde henüz çok büyük bir paya sahip olmasa da azımsanmayacak bir öneme sahiptir. 
Yine verilere bakıldığında YEKDEM’in sadece lisanslı elektrik üretim tesislerine değil, lisanssız elektrik 
üretimi yapan tesislere sağladığı fayda da önemli düzeydedir.33  

Yukarıda özetlenen 10 yıllık süreç içerisinde lisanssız elektrik üretimi, Türkiye’de oturmuş ve sektör 
içindeki aksaklıklar çoğunlukla giderilmiştir. Bunun sonucunda lisanssız elektrik üretimi alışılmış, 
uygulanabilir ve faydalı bir hal almıştır. Yine bu on yıllık süreç sonunda, 2020 yılı da lisanssız elektrik 
üretim kurumu ve lisanssız elektrik üretimi yapan gerçek ve tüzel kişiler için oldukça önemli bir yıl 
olmuştur. İlgili mevzuatta yapılan diğer bazı değişiklikler ve konuya ilişkin Kurul kararları aşağıda ele 
alınmıştır.  

12.5.2019 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında mahsuplaşma 
hükümlerine tabi olarak üretim yapan ve “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ” kapsamındaki tüketicilere ilişkin EPDK Kararı, 9.1.2020 tarihli ve 31003 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır.34 Bu Kurul Kararı ile tüketici yahut Organize Sanayi Bölgesi katılımcısı lisanssız üretim 
yaptığı durumlarda; bu gerçek veya tüzel kişilerin “serbest tüketici hakkını kullanması halinde 
mahsuplaşma işlemlerinin “kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli” 
üzerinden yürütülmesine,… kullanmaması halinde mahsuplaşma işlemlerinin tüketime kadar olan 
üretim için Tebliğ uyarınca belirlenen fiyattan, ihtiyaç fazlası üretim için ise tüketicinin “kendi abone 
grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli” üzerinden yürütülmesine, Tebliğ kapsamında 
yapılacak olan hesaplamalarda Kurum tarafından onaylanan birim enerji miktarı başına öngörülen 
YEKDEM birim maliyetinin kullanılmasına…” karar verilmiştir. Bahse konu Kurul kararı, lisanssız 
elektrik üretimine ilişkin 2020 yılında yapılan ilk yenilik olmasına karşın lisanssız elektrik üretim 
tesislerinin tümünü ilgilendiren bir değişiklik değildir. Ancak tüm bunlara rağmen OSB katılımcılarının 
lisanssız elektrik üretim tesisleri içerisindeki payı düşünüldüğünde oldukça önemli bir karar olduğunu 
ifade etmek gerekir.   

Şubat ayında ise EPDK’nın 12.02.2020 tarihli ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı kurul kararı 
ile 12.05.2019 tarihli Yönetmelik kapsamında 10 kW üstü ve güneş enerjisi kaynaklı lisanssız elektrik 
üretim tesisleri için proje onay ve kabul işlem bedelleri yayınlanmıştır. Bu karar kapsamında en düşük 
onay bedeli 278 TL (KDV hariç ) olarak belirlenirken en düşük proje kabul bedeli 529 TL (KDV hariç ) 
olarak belirlenmiştir.35 

2020 yılında lisanssız elektrik üretimini ilgilendiren yeni bir Yönetmelik de mevzuatımıza 
kazandırılmıştır. ETKB tarafından hazırlanan 19.02.2020 tarihli ve 3144 sayılı Resmi Gazete’de 
"Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği’ni yayınlamıştır.36 Bu Yönetmeliğin 
lisanssız elektrik üretimi açısından önemi ise yönetmeliğin bir kısım istisnalar haricinde 1.4.2020 
tarihinden itibaren lisanssız tüm elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerine uygulanacak 
olmasıdır. 

2020 yılının Mart ayında Türkiye’de ilk Covid-19 vakası görülmüş ve tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de salgın koşulları altında bir yıl geçirmiştir. 4.4.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Kurul Kararı ile “…Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 
kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde veya 
sonrasında sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren 
geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek 

 
33 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Sektör Raporu, Aralık 2019. 
34 İlgili Kurul Kararı için bkz. https://bit.ly/3l8QYlx.  
35 İlgili Kurul Kararı için bkz. https://bit.ly/3lcKulA.   
36 İlgili Yönetmelik için bkz. https://bit.ly/3f9Ra06.  
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kalmaksızın, 3 (üç) ay süreyle uzamış olarak değerlendirilmesine…” karar verilerek yaşanabilecek 
mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanmıştır.37 Salgın neticesinde 2020 yılında elektrik üretimi 
düşmüş; ancak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin ve lisanssız elektrik üretiminin 
toplam elektrik üretimi içerisindeki payı yükselmiştir.38  

2020 yılında yaşanan yeniliklerden lisanssız elektrik üretimi yapan gerçek ve tüzel kişiler için belki de 
en önemli mevzuat değişikliği 18.9.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 
yapılmıştır. Bunun nedeni bahse konu kararın lisanssız elektrik üretim tesisleri için en önemli teşvik 
mekanizması olan YEKDEM’e ilişkin olmasıdır. Cumhurbaşkanı kararı ile YEKDEM’den yararlanacak 
yalnızca lisanslı değil, lisanssız elektrik üretimi yapan tesislerin 2020 yılı sonuna kadar devreye girmiş 
olma şartı 30 Haziran 2021’e kadar uzatılmıştır. Kararın diğer bir önemli noktası da 2021 yılında 
devreye giren YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerine fiyat teşvikinin 21.12.2030’a kadar 
uygulanacak olmasıdır.39  

2020 yılının son çeyreğinde, yazının ilk bölümünde açıklanan ve lisanssız elektrik üretiminin esaslarını 
ortaya koyan 12.5.2019 tarihli Yönetmelik’te EPDK tarafından değişiklik yapılmıştır. EPDK tarafından 
23.09.2020 tarihli ve 31253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 37. maddesinin 6. fıkrasını değiştirilmiştir.40 Aslında yapılan 
değişiklik yalnızca bir istisna yaratmaktan ibarettir. Şöyle ki; 37. maddenin 6. fıkrası ile üretim tesisi ve 
bağlantı ekipmanlarında kullanılan malzemelere ilişkin şartlardan biri olan son beş yıl içerisinde 
üretilmiş olma şartı Bakanlık tarafından belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki 
kojenerasyon tesisleri için kaldırılmıştır. 

2.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7257 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile lisanssız elektrik üretimine ilişkin önemli 
yenilikler getirilmiştir. Kanun’un 13. maddesi ile 5346 sayılı Kanun’un 6. maddesi değiştirilerek 
lisanssız elektrik üretimi sağlayan tesislerin ilk on yıldan sonra katkı bedeli ödeyerek lisans almasına 
imkân sağlanmış, buna ve ihtiyaç fazlası olarak şebekeye verilen elektriğin fiyat ve uygulamasına 
ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Ayrıca 30.6.2021’den sonra 
işletmeye alınacak elektrik üretim tesisleri için TL olarak uygulanacak YEKDEM’e ve fiyatların 
güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar konusundaki yetki de Cumhurbaşkanına verilmiştir.41  

Yine aynı Kanun’un 14. maddesi ile 5346 sayılı Kanun’un 6/A maddesi “Kendi tüketim ihtiyacını 
karşılamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik 
üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler; ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini 
dağıtım sistemine vermeleri halinde I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl süre ile faydalanabilir. Bu 
kapsamda dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin görevli tedarik şirketi tarafından satın 
alınması zorunludur. İlgili şirketlerin bu madde gereğince satın aldıkları elektrik enerjisi, ilgili görevli 
tedarik şirketi tarafından YEK Destekleme Mekanizması kapsamında üretilmiş ve sisteme verilmiş 
kabul edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.42 

Lisanssız elektrik üretimine ilişkin 2020 yılında yapılan değişikliklerden biri de uygulanan dağıtım 
bedelleridir.  

EPDK, Resmi Gazete’de yayınladığı tarife tablosu ile 01.01.2020 itibari ile lisanssız elektrik üretim 
tesislerine uygulanan dağıtım bedeli artırılarak 31.12.2017’den önce geçici kabul alanlar için kWh 
başına 4,9473 kuruş, 31.12.2017’den sonraki tesisler için 19,7890 kuruş olarak belirlemiştir. Dağıtım 

 
37 İlgili Kurul kararı için bkz. https://bit.ly/3j6At74.  
38 https://www.teias.gov.tr/tr-TR/aylik-elektrik-uretim-tuketim-raporlar , 
https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-23/elektrikaylik-sektor-raporlar,  
https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/enerji-sektor-gorunumu-2020.pdf.   
39 Söz konusu Karar için bkz. https://bit.ly/3BSKyNc.   
40 Söz konusu değişiklik için bkz. https://bit.ly/3ygsIBF.   
41 Söz konusu Kanun için bkz. https://bit.ly/3l5BTkI.  
42 İlgili Kanun değişikliği için bkz. https://bit.ly/3jftdFP.  
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bedelleri, 2019 yılının ilk ayında sırasıyla 3,3060 ve 13,2240 iken, 2019 yılının onuncu ayında sırasıyla 
4,4748 ve 17,8991 olarak uygulanıyordu. Akabinde 01.04.2020 itibari ile tarife sırasıyla 4,8453 ve 
19,3810 olarak indirilmiş ve yine 01.07.2020 itibari ile üçüncü çeyrekte sırasıyla 4,5100 ve 18,0399 
olarak yeniden düşürülmüştür. Nihayetinde, 01.10.2020 itibari ile yılın son çeyreğinde rakamlar 
4,5567 ve 18,2267 olarak bir önceki döneme göre artırılmıştır. EPDK’nın yayınladığı tablolara 
bakıldığında 2020’nin son çeyreğinde uygulanan tarifenin 2020’nin ilk çeyreğine göre oldukça düşük 
olmasına rağmen 2019 yılına göre yine de yüksek olduğu anlaşılmaktadır.43  

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 6. maddesinde 25.11.2020 tarihli ve 7257 sayılı Kanunla 
değişiklik yapılmış ve lisanssız santraller adına YEKDEM sonrası dönem için oluşan belirsizlikle ilgili 
olarak iki seçenek sunulmuştur. Buna göre söz konusu tesislerin on yıllık süre sonrasında lisanslı 
üretim faaliyetine geçebilmeleri mümkün olacak, bunun koşulu ise bu tesislerin lisans süreleri 
boyunca elektrik satışından elde ettikleri gelirin %15’ini YEKDEM katkı bedeli olarak ödemeleri 
olacaktır. Diğer seçeneğe göre bu tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası üretim satılabilecek, bu satış için 
ödenecek bedel Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir. Belirlenecek rakam ise piyasa takas 
fiyatını aşamayacaktır. Bu hüküm ile lisanssız santrallerin alım garantisi süresi sonundaki durumlarına 
açıklık getirilmiş ve lisanslı üretime geçme hakkı tanınmıştır.  

Lisanssız elektrik üretimine ilişkin önemli yeniliklerin yapıldığı ve salgın şartları altında geçirilen 2020 
yılında; aralık ayı itibari ile Türkiye’deki toplam lisanssız elektrik üretim yapılan santral sayısı 7.746’a 
ulaşırken, toplam kurulu güç ise 6.823,5 MW’a ulaşmıştır. Lisanssız elektrik üretiminin kurulu 
gücünde 2019 yılı aralık ayına göre artış olmasına rağmen fark çok yüksek olmamıştır.44 

1.3.4. İçme ve Kullanma Suyu Havzalarında Elektrik Üretim Tesisleri  

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğe (“Su Havzaları Yönetmeliği”) ilişkin 
değişiklik 10 Mart 2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu değişiklik ile 
elektrik üretim tesisleri açısından da bazı değişiklikler yapılmıştır.  

Su Havzaları Yönetmeliği uyarınca, içme-kullanma suyu havzaları (i) mutlak koruma alanı, (ii) kısa 
mesafeli koruma alanı, (iii) orta mesafeli koruma alanı ve (iv) uzun mesafeli koruma alanı olmak üzere 
dört kategoride düzenlenmiştir.  

 

Şekil 4. İçme Suyu Kullanım Havzaları 

Su Havzaları Yönetmeliği’nde değişiklik öncesinde, mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında 
elektrik üretim tesislerinin kurulması açıkça yasaklanmamış olmakla birlikte orta ve uzun mesafeli 
koruma alanlarında belirli üretim tesislerinin kurulmasına açıkça izin verilmişti. Bu durum, 
uygulamada, mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında hiçbir elektrik üretim tesisinin kurulmasına 
izin verilmediği şeklinde değerlendirilmiştir.  

 
43 İlgili Tarife tabloları için bkz. https://bit.ly/3fnWIEl.  
44 Kurulu güce ilişkin raporlar için bkz. https://bit.ly/3CbXkXc.  
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Su Havzaları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları açısından 
güneş enerji santrali, rüzgâr enerji santrali, hidroelektrik santrali, termik santral, gazlaştırma tesisi, 
biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmeyeceği yönünde açık hüküm getirilmiş olup, 
yapılan bu değişiklik ile uygulamaya açıklık sağlanmıştır.   

Öte yandan değişiklik öncesinde orta ve uzun mesafeli koruma bölgelerinde elektrik üretim 
tesislerinden sadece hidroelektrik santrali ve rüzgâr enerji santrali kurulabilmesi mümkün iken 
Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında hidroelektrik santrali 
kurulmasına da izin verilmiştir. Ancak söz konusu elektrik üretim tesislerinin kurulmasına ancak 
gerekli çevresel altyapı önlemlerinin alınması şartıyla izin verilebilmektedir.  

Ayrıca uzun mesafeli koruma alanlarında maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden 
sonra termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına, bu tesislerden 
kaynaklanan atıksuların ilgili mevzuat standartlarında arıtıldıktan sonra havza dışına çıkarılması 
şartıyla izin verilebilecektir.  

1.3.5. Lisans ve Önlisanslara İlişkin Sonlandırma ve Tadil Hakkı 

2.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 45. maddesi ile 6446 sayılı 
EPK’ya geçici 29. madde eklenmiş olup, bu madde ile ilgili tüzel kişilere lisans ve önlisanslarına ilişkin 
sonlandırma ve tadil hakkı tanınmıştır. 

7257 sayılı Kanun ile 6446 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 29; 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut olan üretim veya otoprodüktör 
lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü 
suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki 
ay içerisinde EPDK’ye başvurmaları halinde lisansları, önlisansları veya lisans başvuruları 
sonlandırılarak ya da tadil edilerek teminatları ilgisine göre kısmen veya tamamen iade 
edilir.” 

hükmünü amirdir. 

Madde metninden de görüldüğü üzere mevcut üretim veya otoprodüktör lisansı, önlisans ya da lisans 
başvuru sahiplerine, bu hakları bakımından sonlandırma ya da tadil yapılabilme yönünde bir esneklik 
sağlanmaktadır.  

Yapılan bu değişiklik ile Dünya genelinde ve ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle son dönemde 
yatırıma ilişkin imalat girdilerinde ve yatırım finansman maliyetlerinde ortaya çıkan beklenmeyen 
artışlar ile yatırımların gerçekleşmesine engel olacak öngörülmeyen durumlar nedeniyle üretim ve 
otoprodüktör önlisans/lisans başvurularında sonlandırma veya tadil hakkı verilmesi amaçlanmıştır. 

Değişikliğin amacı da ilgili madde gerekçesinde; “Düzenleme ile gelişen enerji piyasası içerisinde 
EPDK’ya enerji üretim tesisi yapmak için başvuran fakat değişen enerji koşulları ve ekonomik koşullar 
neticesinde tesisi yapılabilme imkânları ortadan kalkan ancak 27.5.2017 tarihinde yürürlüğe giren 
geçici 21. maddeden yararlanmamış veya o tarihten daha sonra önlisans/lisans başvurusunda 
bulunmuş, önlisans/lisans almış veya kapasite artışı için tadil yapmış, özellikle yapacağı tesise ilişkin 
yatırımları ağırlıklı olarak ithal etmek zorunda olan yatırımcılara, kendilerine ayrılan tahsisatların (ilgili 
kaynak, iletim sistemi ve trafolarda ayrılan kapasiteler) kaldırılarak lisanslarını, önlisanslarını veya 
lisans başvurularını sonlandırma ya da tadil etme hakkı verilerek, yatırım için verilen sürenin sonuna 
kadar beklenilmeksizin yeni yatırımlara kapasite imkânı oluşturularak kaynakların daha hızlı bir 
şekilde ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlamak ve bu santrallerin bağlantısı için kamu 
tarafından, atıl kalacak şebeke ve/veya trafo tesisi yatırımının yapılmasına engel olunması 
öngörülmektedir.” şeklinde ifade edilmiştir. 
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Gerekçe metninde de açıkça ortaya konulmuş olduğu üzere mevcut üretim veya otoprodüktör lisansı, 
önlisans ya da lisans başvurularında sonlandırma ya da tadil yapılabilme imkanı verilmesi, yeni 
yatırımların önünün açılmasını da sağlayacaktır. 

Bu çerçevede 7257 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2 Aralık 2020 tarihinden önce 6446 sayılı Kanun 
kapsamında, mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans 
başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin; 2 
Aralık 2020 tarihinden itibaren 2 ay içinde EPDK’ya başvurmaları halinde lisansları, önlisansları veya 
lisans başvuruları sonlandırılarak ya da tadil edilerek teminatlarının ilgilisine kısmen veya tamamen 
iade edilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda lisans veya önlisanslara ilişkin sonlandırma ve tadil 
hakkından yararlanmak için son başvuru tarihi, 2 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir. 

1.3.6. YEKA Yönetmeliği Çerçevesinde 1000 Mw’lık YEKA GES-3 Yarışma Süreci 

ETKB tarafından 3.7.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları (“YEKA”) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma ilanı (“Yarışma 
ilanı”) yayımlanmıştır. Bu çerçevede Yarışma ilanı ekinde belirtilen 36 bölgede, her biri 10, 15 ve 20 
MWe kurulu gücüne sahip olmak üzere toplam 1.000 MWe gücünde güneş enerjisi santrallerinin 
(“GES”) kurulması için YEKA’ların kullandırılmasının sağlanması ve ilgili bağlantı kapasitelerinin tahsis 
edilmesi amaçlanmıştır. 

Yarışma ilanı ve akabindeki süreç, ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından (“İdare”) 09.10.2016 
tarihli ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği 
(YEKA Yönetmeliği) esasları çerçevesinde yürütülecektir.   

Projeler, Türkiye'de 36 bölgede inşa edilecek ve her birinin kendi bağlantı kapasitesi 10 MWe, 15 
MWe veya 20 MWe olacaktır. Çok sayıda ihale olması neticesinde son başvuru tarihleri 19-23 Ekim 
2020 tarihleri arasında ayrı ayrı belirlenmiştir. Daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanan ilk duyuruya 
göre yarışmaların 18-21 Ocak 2021, ikinci duyuruya göre 8-12 Mart 2021 tarihlerinde yapılmasına 
karar verilmiştir.  

Kazanan teklif sahipleri, kazanan (elektrik satın alma fiyatı) teklifleri temelinde 15 yıllık satın alma 
garantisinden yararlanacaktır. Satın alma garantisi, YEKDEM kapsamında sözleşmenin imza tarihinden 
itibaren 15 yıl süreyle geçerli olacaktır. 

İhaleler, Türkiye’nin TL bazında ilk YEKA projeleridir ve projeler için tavan fiyatı 0,30 TL / kWh olarak 
belirlenmiştir. Söz konusu tavan fiyatı daha sonra yapılan bir duyuruya göre, 0,35 TL / kWh olarak 
belirlenmiştir. Fiyat, o zamanki piyasa takas fiyatı ile hesaplanacak bir üst sınıra tabi olarak üretici 
fiyat endeksi ile yükseltilecektir. 

İhalelere sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş 
tüzel kişilerin başvurabilmesi öngörülmüş olup bunun dışında herhangi bir mali yeterlilik veya iş 
deneyimi de aranmamaktadır. 

İhalelere katılabilmek için gerekli olan teminat miktarı ve türü de Yarışma ilanında ortaya 
konulmuştur. Buna göre aşağıdaki tür ve miktardaki teminat mektubunun İdare’ye sunulması 
gerekmektedir. 

Tablo 5. Teminat Türü ve Miktarı 

TEMİNAT TÜRÜ VE MİKTARI 
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Bağlantı 
Kapasitesi 

Başvuru Aşamasında (kesin, bir yıl 
süreli, tamamen veya kısmen 
paraya çevrilebilir, limit dışı)  

Yarışmanın Kazanılması Halinde (kesin, 10 
yıl süreli, tamamen veya kısmen paraya 
çevrilebilir, limit dışı) 

10 (on) MWe 3.500.000 TL 7.000.000 TL 

15 (on) MWe 5.500.000 TL 11.000.000 TL 

20 (on) MWe 7.000.000 TL 14.000.000 TL 

Yarışma kazanıldığında İdare’ye teminat mektubu sunulması halinde, başvuru aşamasında İdare’ye 
sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecektir. 

Teklif sahipleri açısından projelerin bileşenlerinin üretimi için fabrika kurma zorunluluğu 
olmayacaktır. Ancak Şartname kapsamında hem Yerli Malı Belgesi hem de yerli üretim oranı 
şartlarının karşılanması gerekmektedir. 

Santrallerde kullanılacak güneş modüllerin minimum %70 yerli katkı oranına sahip olması ve bu 
modüllerin Türkiye'de kurulu fabrikalardan veya serbest bölge dışındaki üreticilerden temin edilmesi 
gerekmektedir. 

İhaleler sonucunda tahsis edilen kapasitenin 10 MWe olması durumunda ön lisans süresi ve yapım 
süresi maksimum 18 ay olacaktır. Kapasite 15 MWe veya 20 MWe ise bu süreler 22 ay olacaktır. 
Üretim lisansları 30 yıl süreyle verilecektir. 

1.3.7. Rüzgâr Enerjisine Dayalı Ön Lisans Başvurularının Ertelenmesi  

EPDK, 12.3.2020 tarihli ve 9237 sayılı Kararıyla kapasiteleri tamamen rüzgâr enerjisine dayalı 
santraller için ön lisans tarihlerini ertelemiş, bahse konu karar 18.3.2020 tarihli ve 31072 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece, ön lisans başvurularının daha önce 14 Mart 2018 tarihli ve 7738-7 
sayılı kararı ile belirlenmiş olan 6-10 Nisan 2020 tarihleri yerine 5-9 Ekim 2020 tarihlerinde alınması 
kararlaştırılmıştır. Söz konusu başvuru tarihleri daha sonra 10.09.2020 tarihli ve 9534 sayılı Kurul 
Kararıyla ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.45  

1.3.8. Covid-19 Salgını Nedeniyle Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin EPDK 

Kararı   

EPDK’nın 4.4.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan kararı ile tüm dünyayı ve ülkemizi 
etkileyen Covid-19 salgını, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 35. maddesi ile Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 19. maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul 
edilmiştir. Söz konusu karar ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ön lisans veya üretim 
lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından 10.3.2020 tarihinde veya sonrasında; 

• Ön lisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da 
Yönetmeliğin Geçici 15. maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri, 

• Ön lisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, 

• Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, 

• Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere 
ilişkin süreleri, 

 
45 İlgili Karar için bkz. https://bit.ly/2WPCrB9.  

https://bit.ly/2WPCrB9
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• Ön lisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için 
verilen süreleri, 

• Yönetmeliğin 18. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yapılması öngörülen başvurulara ilişkin 
süreleri, 

sona eren veya sona erecek tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya 
mahsus olmak üzere, söz konusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 3 (üç) ay süreyle 
uzamış olarak değerlendirilmesine ve bu konuda Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 
yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerine ilişkin 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından imzalanan, 10.3.2020 veya bu tarihten sonra süresi sona eren 
veya sona erecek bağlantı sözleşmelerinin süreleri de üç ay uzatılmıştır. Uzatma, herhangi bir ek 
işleme gerek kalmadan, sona erme tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere geçerli 
olması düzenlenmiştir.  

EPDK’nın işbu kararı ile hak sahiplerinin süreli yükümlülükleri açısından sürelerin 10.3.2020 tarihinde 
ya da daha sonraki bir tarihte sona erecek olanlar için bu süreler mücbir sebep nedeniyle 3 ay süreyle 
uzatılmıştır. Ancak, Covid-19 salgınının mücbir sebep niteliğindeki etkilerinin hak sahiplerine tanınan 
ek sürenin sonunda halen devam etmesi ve Kurul tarafından mücbir sebep nedeniyle sürenin 
uzatılmasına dair yeniden bir karar alınamaması halinde, hak sahiplerinin Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumuna mücbir sebep başvurusunda bulunarak, 

• Mücbir sebebin başlama tarihini ve mahiyetini, 

• İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine olan etkilerini, 

• Mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini,  

açıklamaları gerekmektedir. Hak sahipleri tarafından Kuruma yapılan başvurular, gerekli bilgi ve 
belgelerin tamamlanmasından itibaren 60 gün içerisinde Kurul kararı ile sonuçlandırılır. 

1.3.9. 7244 sayılı Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Kapsamında Yapılan Düzenlemeler 
16.04.2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 

Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Covid-

19 salgını kaynaklı mücbir sebep gerekçesiyle bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya 

yapılandırılması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.  

1.3.9.1. Orman Bedelleri 
31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk 

tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1.4.2020 tarihinden 

itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin başvuru şartı aranmaksızın 3 ay 

süreyle ertelenmesi hükme bağlanmıştır. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım 

ve Orman Bakanı yetkili kılınmıştır. Bu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık 

eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edileceği düzenlenmiş 

ve ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka 

teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabileceğine ilişkin hükme yer verilerek yatırımlardaki 

gecikmenin önüne geçilmiştir. 
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1.3.9.2. Hazine Taşınmazlarına İlişkin Bedeller 
Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil 

bedellerinden 1.4.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerin başvuru 

şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkili kılınmış ve bu 

sürelerin, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabileceği hükmü 

getirilmiştir. Ayrıca bu alacakların ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler 

halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine Kanun hükmünde yer 

verilerek mali açıdan yatırımcılara katkı sağlanmıştır.  

1.3.9.3. TEDAŞ Alacakları 
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları 

(özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) vadesi 1.2.2020 tarihi (bu 

tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve 

23.2.2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesi ve geçici 1. maddesi 

uyarınca yapılandırılmamış olan alacakların asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar 

TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda 

bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk  taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar 

ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla 

yapılandırılacağı, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerinin tahsilinden vazgeçileceği ve 

Kanun hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 

sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

1.4. ELEKTRİK İLETİM FAALİYETİ 

1.4.1. TEİAŞ’ın Üretim Tesisinin/Tesislerinin Dağıtım Sistemine Bağlantı 

Esasları   

Elektrik iletim sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak planlanması, işletilmesi ve sistem 
kararlılığının sağlanmasında uygulanacak standartlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile 
tüketicilere kaliteli ve yeterli elektrik enerjisi arz edilebilmesi için uygulanacak arz güvenilirliği ve 
kalitesi koşullarının belirlendiği Elektrik Şebeke Yönetmeliği,46 TEİAŞ, iletim sistemi kullanıcıları ve 
dağıtım sistemine bağlı olan ancak iletim sistemini etkileyen diğer kullanıcıların yükümlülüklerini, 
uymaları gereken tesis tasarım ve işletme kurallarını ve iletim sisteminin planlanması ve sistem 
güvenliğine ilişkin koşulların dikkate alınarak işletilmesi için uyulması gereken hususları 
kapsamaktadır.  

1 Mart 2020’de Elektrik Şebekesi Yönetmeliği’nin 33/2. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca,47 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (“TEİAŞ”) bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı 
dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin ya da tesislerinin toplam kurulu gücünün, ilgili 
baranın kısa devre arıza akım sınırının aşılmaması kaydıyla ilgili baradaki transformatörün cebri 
soğutmasız nominal görünür gücü ile sınırlanmıştır. Değişiklik öncesinde, bu sınır 50 MW 
şeklindeydi ancak orta gerilimden sadece üretim tesisinin bağlı olduğu 400/33 kV merkezlerde bir 
dağıtım barasına bağlanacak üretim tesislerinin toplam kurulu gücü, ilgili baranın kısa devre arıza 
akım sınırını aşmaması kaydıyla, 50 MW’ı geçebilmesi hükmü yer almaktaydı. Yapılan bu düzenleme 

 
46 28 Mayıs 2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
Yönetmelik için bkz. https://bit.ly/3A50Q44.  
47 1 Mart 2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklik 
için bkz. https://bit.ly/3xkdlqC, Erişim: 01.03.2021.  

https://bit.ly/3A50Q44
https://bit.ly/3xkdlqC
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ile TEİAŞ’ın üretim tesisinin veya tesislerinin dağıtım sistemine bağlantı esasları kapsamında 
öngörülen sayısal sınır kaldırılmıştır.  

1.4.2. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği,48 gerçek ve tüzel kişilerin elektrik iletim 
veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu sistemleri ve enterkonneksiyon hatlarını 
kullanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.  

03.03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği49 ile 
Yönetmeliğin 10/A maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde bağlantı talebinde bulunan tüketim 
tesisleri açısından yapılmıştır. Buna göre, tüketim tesisleri tarafından bağlantı talebinde 
bulunulması durumunda, dağıtım şirketince yapılacak inceleme neticesinde verilecek bağlantı 
görüşü sunma süresi kısaltılarak güncellenmiştir. Böylece bağlantı görüşü bildirim süresi; saha 
etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü, saha etüdü gerektiren 
hallerde ise başvuru tarihinden itibaren on iş günü olarak belirlenmiştir.  Bu süre daha önce saha 
etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü, saha etüdü gerektiren 
hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yapılan 
düzenleme ile bağlantı görüşünün kullanıcın talebi halinde elektronik olarak da bildirilebilmesi 
imkânı getirilmiştir.  

Yönetmeliğe eklenen geçici 8. madde ile ise üretim lisansı alınmadan önce bağlantı ve sistem 
kullanım anlaşması imzalanması konusunda düzenleme yapılmıştır. Söz konusu maddeye göre;  

▪ Üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları üretim lisansı alınmadan 
önce imzalanamayacaktır. Şu kadar ki önlisans sahibi tüzel kişinin başvurusu ve dağıtım 
lisansı sahibinin olumlu görüş vermesi şartıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar bağlantı 
anlaşması imzalanabilecektir. 

▪ Bu çerçevedeki yatırımın ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yatırım programı 
kapsamında tesis edilmesi halinde, kullanıcıdan, Kullanıcı Tarafından Dağıtım 
Varlıklarının Tesis Edilmesi Metodolojisi50 kapsamında hesaplanacak yatırım tutarının 
tamamı kadar teminat alınacaktır. Alınan teminatların geri ödemesinin yapılabilmesi için 
ise;   

i. üretim tesisinin geçici kabulünün yapılmış olması, 

ii. söz konusu dağıtım tesisinin geçici kabulü ve 

iii. dağıtım tesisinin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkı tesisi 
veya devir kararının veya orman kesin izin belgesinin alınmış olması şartları 
aranacaktır. 

Böylece yapılan düzenleme ile ön lisans sahiplerine üretim lisansı alınmadan önce bağlantı ve 
sistem kullanım anlaşması yapma imkânı sağlanmıştır.   

 
48 28 Ocak 2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  
49 İlgili değişiklik için bkz. https://bit.ly/3kGqx4J.  
50 EPDK’nın 27.08.2014 tarihli ve 5187/2 sayılı “Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilme 
Metodolojisi” başlıklı kararı 23 Eylül 2014 tarihli ve 29128 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu 
Metodoloji ile üretim ve tüketim tesislerinin dağıtım sistemine bağlanabilmesi için, sistem kullanımı açısından 
kapasitenin yetersiz olması nedeniyle, genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve 
yeterli finansmanın mevcut olmadığı hallerde, söz konusu yatırımın dağıtım şirketi adına, bağlantı yapmak 
isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlar sağlanarak 
yapılabilmesi veya finanse edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  
 

https://bit.ly/3kGqx4J
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1.5. ELEKTRİK DAĞITIM FAALİYETİ 

7257 sayılı Kanun ile 6446 Sayılı Kanun’un “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3. maddesinde yer alan 
“Dağıtım şebekesi” tanımı değiştirilmiştir.  Eski tanım, “Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine 
bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini” şeklinde iken “Dağıtım şebekesi: 
Tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt sahasını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen 
bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini” şeklinde söz konusu tanım değiştirilmiştir.  

Şalt sahası, transformatörler kullanılarak gerilimin yüksek formdan alçak veya ters forma 
dönüştürüldüğü elektrik üretim, iletim ve dağıtım sisteminin bir alt istasyonudur. Yapılan bu 
değişiklikle, üreticilerin şalt sahasını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları; 
dağıtım şebekesi kapsamından çıkarılmıştır. Bu hususla ilgili olarak değişiklik gerekçesinde; 
maliyetlerin tarifeye etkisinin kaldırılması amacıyla, üreticilerin şalt sahasını dağıtım sistemine 
bağlamak üzere münferiden üreticiler için tesis edilen bağlantı hatlarının, dağıtım şebekesi 
tanımından hariç tutulmasının öngörüldüğü ifade edilmiştir.  

Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanıcıların 

kullanımına sunulması amacıyla elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin 

dağıtım şirketleri, görevli tedarik şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile 

uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılan Elektrik Piyasasında Dağıtım ve 

Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği,  29.12.2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet 
alımı ile varlık satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve 
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları esasları belirlemek amacıyla 
çıkarılan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği 29.12.2020 
tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

1.6. ELEKTRİK TEDARİK FAALİYETİ 

1.6.1. Elektrik Piyasasında Yeşil Tarife Uygulaması  

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi amaçları dünya çapında elektrik üretim ve tüketiminde kömür, 
petrol ve doğalgaz gibi bilinen ve klasik enerji kaynaklarına alternatif yeni seçeneklerin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Çevre dostu yöntemlerle elde edilen, kaynakları doğada olan ve tükenmeyen 
rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyolojik artıklardan üretilen 
enerji gibi kaynaklara dayanan yenilenebilir enerji/yeşil enerji de bu seçeneklerden biridir. 

Ülkemiz de yeşil enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olup coğrafi konumu da bu kaynakların 
etkin kullanımını mümkün kılmakta ve bu alandaki kaynakların kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 
yasal düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bu çerçevede tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını teşvik etmek ve çevre duyarlılığı fazla olan vatandaşları yenilenebilir enerjiye 
yönlendirmek için geliştirilen Yeşil Tarife (YETA) uygulamasına yönelik yasal düzenleme 25.03.2020 
tarihli ve 7226 sayılı Kanun51 ile yapılmıştır. Bahse konu Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. Bu düzenleme ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 
tüketici özelliklerine göre yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler 
belirlenebilmesinin önü açılmış ve tüketicilerin talep etmeleri halinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifelerden faydalanabilmesi öngörülmüştür. 

 
51 Söz konusu Kanun için bkz. https://bit.ly/3jwqp8y.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
https://bit.ly/3jwqp8y
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli 
Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’da (“Usul ve Esaslar”) yeşil tarife 
tanımı ve uygulama detaylarına ilişkin değişiklik yapan Kurul Kararı ile yeşil tarife bedellerine ilişkin 
Kurul Kararı 24.07.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de52 yayımlanmıştır 

1.6.1.1. Yeşil Tarife Uygulaması 

23.07.2020 tarihli ve 9467 sayılı Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kurul 
Kararıyla yapılan mevzuat değişikliğinde ilgili Usul ve Esasların ““Perakende satış tarifeleri” başlıklı 18. 
maddesine eklenen (5) numaralı fıkra ile yeşil tarife tanımı getirilmiş ve (6) numaralı fıkra ile yeşil 
tarifenin uygulama usulü gösterilmiştir. Buna göre; 

“(5) Yeşil Tarife: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenen tarifedir. 

 (6) Yeşil tarife, ilgili tüketicinin Yeşil tarifeyi seçmesi durumunda tarife tablolarında yer alan birim 
fiyatlar üzerinden uygulanır. Tüketicinin yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik 
şirketine yapar. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri 
ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Yeşil tarifeye geçme talebi bir 
takvim yılında en fazla iki kez yapılır.” 

Düzenleme çerçevesinde çevreye duyarlı tüketicilere alternatif bir tarife seçme imkânı sağlanmıştır. 
Buna göre, ilgili tüketicinin öncelikle yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak bağlı bulunduğu görevli 
tedarik şirketine sunması gerekmektedir. Türkiye’de çok az şirket yeşil enerji kullanılarak üretilen 
enerjiyi tüketicilere sunmaktadır ve söz konusu tedarik şirketlerinin tarifeleri standart tarifelere 
oranla daha yüksek fiyatlandırılmaktadır. Yapılan düzenleme ilgili tüketicinin, yeşil tarifeyi seçmesi 
durumunda, EPDK tarafından belirlenen tarife tablolarında yer alan birim fiyatlar üzerinden yeşil 
tarife uygulanacaktır. 

Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak 
faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecektir. Ayrıca ilgili tüketici tarafından Yeşil 
Tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilecektir. 

1.6.1.2. Yeşil Tarife Bedelleri 

23.07.2020 tarihli ve 9468 sayılı Kurul Kararı ile de 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere vergi, 
fon ve pay hariç Yeşil Tarife bedelleri belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre ilgili tüketicinin Yeşil 
Tarifeyi seçmesi durumunda tarife tablolarında yer alan birim fiyatlar uygulanacaktır. 

Yeşil tarife tablosuna göre, iletim sistemi kullanıcıları için yeşil enerji bedeli, 69,9749 kr/kWh 
olacaktır. Dağıtım sistemi kullanıcıları için ise yeşil enerji bedeli, dağıtım bedeli hariç olmak üzere 
69,9749 kr/kWh olarak belirlenmiştir. Abone grubuna göre dağıtım bedeli dahil toplam bedelin ise 
79,25 kr/kWh ile 91,46 kr/kWh arasında değişmesi öngörülmüştür. 

1.7. ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE PAY DEVİRLERİ  

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile enerji piyasası ile ilgili birçok 
kanunda değişiklikler yapılmıştır. 

6446 sayılı Kanun’un 4/3. maddesi gereğince özel hukuk tüzel kişilerinin anonim şirket veya limited 
şirket olarak kurulması ve anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem 
görenler dışındaki paylarının nama yazılı olması şartı getirilmiş olup aynı mevzuat kapsamında elektrik 
enerjisi lisansına sahip olan anonim veya limited şirketlerin pay devri belli şartlar dâhilinde Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) iznine tabi tutulmuştur. 

 
52 Söz konusu kararlar için bkz. https://bit.ly/38wC016.  

https://bit.ly/38wC016
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Bu çerçevede sektörel olarak tekelleşmenin önlenmesi ve rekabet şartlarının oluşturulmasını 
sağlamaya yönelik olarak elektrik piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin hissedarlarının pay devirleri 
ile ilgili kısıtlayıcı bazı düzenlemeler getirilmiştir. 

Şirketlerin pay devri konusu, 6446 sayılı Kanun ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde ön lisans 
aşamasındaki şirketler ile lisans aşamasındaki şirketler bakımından farklı düzenlenmiştir. 7257 sayılı 
Kanun ile sadece lisans aşamasındaki şirketler bakımından düzenleme yapılmıştır. 

6446 sayılı Kanun’un 5/3. maddesinde elektrik piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilerin; 

• Halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki sermaye payı 
değişiklikleri, 

• Kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem ile 

• Tesislerin mülkiyetinin veya kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran iş ve işlemleri, 

Kurulun iznine tabi tutulmuştu. 

7257 sayılı Kanun ile “Tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler için halka açık şirketlerde %5, 
diğerlerinde %10 ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak 
her türlü işlemin” Kurulun iznine tabi olması öngörülmüştür.  Tesislerin mülkiyetinin veya kullanım 
hakkının değişmesi sonucunu doğuran iş ve işlemlerin Kurulun iznine tabi olmasına ilişkin 
düzenlemede ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Yapılan değişiklik belli bir pay oranının üstündeki pay devirleri ile kontrol değişikliği sonucunu 
doğuran pay devirleri bakımından gerekli olan Kurul iznini sadece “tarifesi düzenlemeye tabi olan 
tüzel kişiler”le sınırlandırmış olup diğer tüzel kişiler bakımından bu tür pay devirleri için Kurul izni 
alınmasına gerek bulunmamaktadır. 

22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Tarifeler Yönetmeliği (“Mülga Yönetmelik”), 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği (“Yeni Yönetmelik”) ile yürürlükten kaldırılmış olup 
Yeni Yönetmeliğin 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. 

Mülga Yönetmelik’te tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler, “TEİAŞ, TETAŞ, EPİAŞ, dağıtım lisansı 
sahibi tüzel kişiler ile görevli tedarik şirketleri” olarak tanımlanmışken; TETAŞ’ın (Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi), EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) altında birleşmesi 
nedeniyle tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler Yeni Yönetmeliğin “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 
4. maddesinde  “EPİAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile görevli tedarik 
şirketleri” şeklinde belirlenmiştir. 

Elektrik piyasası mevzuatına bakıldığında tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler için nitelikleri gereği 
piyasada faaliyet gösteren diğer tüzel kişilerden farklı düzenlemeler getirilmiş olduğu 
görülmektedir.  Örneğin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Lisans sahibinin hak ve 
yükümlülükleri” başlıklı 29/4. maddesinde tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilere diğer lisans sahibi 
tüzel kişilerden farklı olarak ek yükümlülükler öngörülmüştür. Elektrik piyasası mevzuatında yer alan 
bu ve buna benzer diğer düzenlemelerin bir yansıması olarak, elektrik piyasasında faaliyet gösteren 
diğer tüzel kişilerden farklı olarak tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin belli bir pay oranının 
üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlemin 
Kurul’un izni ile gerçekleştirilebilmesi öngörülmüştür. Diğer bir deyişle yapılan değişiklik ile piyasada 
faaliyet gösteren diğer tüzel kişiler bakımından bu kısıt kaldırılmış iken, idarenin gözetiminin 
sağlanabilmesi amacıyla tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler bakımından korunmuş olduğu 
görülmektedir. 

Özetle; 7257 sayılı Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında; 
lisans aşamasında tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler için halka açık şirketlerde %5, 
diğerlerinde %10 ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak 
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her türlü işlem Kurul iznine tabi iken, elektrik piyasasında faaliyet gösteren tüm tüzel kişilerin 
tesislerinin mülkiyetinin veya kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran iş ve işlemleri Kurulun 
iznine tabi olacaktır. 

Dolayısıyla “Kurul”dan izin alınmasının zorunlu olduğu sermaye oranının altında olan, şirkette 
herhangi bir kontrol değişikliği oluşturmayan ya da tesislerinin mülkiyetinin veya kullanım hakkının 
değişmesi sonucunu doğuracak nitelikte bir pay devri niteliğinde de olmayan pay devirleri konusunda 
Kurul’dan izin alınması gerekmemektedir. 

1.8. ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ HAKLARI 

1.8.1. Tüketici Davalarında Zorunlu Arabuluculuk 

22.07.2020 tarihli ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a (“TKHK”), “Dava şartı olarak 
arabuluculuk” başlığı ile eklenen 73/A maddesi ile tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce 
arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde 
tarafların, istisnalar dışındaki tüketici uyuşmazlıkları ile ilgili olarak tüketici mahkemesine 
başvurmadan önce zorunlu arabuluculuk aşamasını tamamlamaları gerekmektedir.  

Tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı hâline 
getirilmiş olup bu düzenleme çerçevesinde tarafların, istisnalar dışındaki tüketici uyuşmazlıkları ile 
ilgili olarak tüketici mahkemesine başvurmadan önce zorunlu arabuluculuk aşamasını tamamlamaları 
gerekmektedir. TKHK’nin 73/A maddesi ile tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava 
açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı hâline getirilmiş olmakla birlikte aşağıda 
belirtilen tüketici uyuşmazlıkları kapsam dışında tutulmuştur:  

a. Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar, 53 

b. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itirazlar,  

c. TKHK m. 73/6 kapsamında olan davalar,  

d. TKHK m. 74 kapsamındaki davalar,  

e. Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar.  

Enerji hukuku alanında kurulan sözleşmeler incelendiğinde tüketicilerin bu sözleşmeler kapsamında 
aktif rol oynadıkları görülmektedir. Ancak taraflardan birinin tüketici olması sözleşmeye her durumda 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanacağı sonucunu doğurmamaktadır.  

Elektrik Piyasası Kanunu’nda tüketici tanımı serbest ve serbest olmayan tüketici tanımları 
çerçevesinde TKHK’da yer alana tüketici kavramından daha geniş olup, ilgili tüketici uyuşmazlığının 
TKHK m. 73/A kapsamında dava şartı arabuluculuğa tabi olabilmesi, taraflardan birinin TKHK 
kapsamında tüketici olmasını gerektirmektedir.  

TKHK’ye göre tüketici mesleki, sınai ve ticari amaçlar dışında nihai amaçlı mal ve/ veya hizmeti 
kullanan kişidir. Bu çerçevede elektriği kendi kullanımı için alan, elektriği bir mal (ya da hizmet) olarak 
dağıtıp, pazarlayarak ondan herhangi bir gelir elde etme amacı olmaksızın tedarik eden gerçek ya da 

 
53 TKHK kapsamında bir uyuşmazlık olduğunda dava konusunun değerine göre tüketici uyuşmazlıklarının 
çözümünde görevli merciiler tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemesidir. 2020 itibarıyla Tüketici 
Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe 
Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk 
Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin 
merkezlerinde 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, 
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası 
arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.  
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tüzelkişi tüketici sayılmaktadır. Bu kapsamda olan ve TKHK m. 73/A’da dava şartı arabuluculuk 
kapsamı dışında olduğu belirtilenler dışındaki uyuşmazlıklarda, tüketici mahkemelerine 
başvurulmadan önce arabuluculuk yoluna gidilmesi gerekmektedir.  

TKHK’nin kapsamı dışında kalan kişilere ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu (HMK) hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu kapsamda kalan uyuşmazlıklarda 
uyuşmazlığın konusuna göre belirlenecek mahkemeye başvurularak yargılama faaliyeti ile uyuşmazlık 
çözülebileceği gibi alternatif çözüm yollarına da başvurulabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken 
husus uyuşmazlığın dava şartı olarak arabuluculuk kapsamında yer alan diğer uyuşmazlık türlerinden 
biri olup olmadığı hususudur. Zira uyuşmazlık bu kapsamda ise dava açılmadan önce arabuluculuğa 
başvuru zorunluluğu söz konusu olacaktır. 

1.8.2. Doğal Afetler Sırasında Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Ücretlerinin 

Tahsilinin Ertelenmesi  

Yapılan düzenlemeye göre 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna, 7226 sayılı Kanun ile 
eklenen Ek Madde 13’e göre, bahse konu Kanun kapsamındaki afetler nedeniyle afet yaşanılan 
yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve 
kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya 
tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil 
edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilecektir.    

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dâhil olmak üzere bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür.   

1.9. ELEKTRİK PİYASASINDA TAŞINMAZ TEMİNİ  

Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel 
hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde 
bulunan taşınmazların teminine dair düzenlemeler 6446 sayılı Kanun’un 19. maddesinde 
düzenlenmiştir. 25.11.2020 tarihli ve 7257 sayılı Kanun ile söz konusu maddede değişiklik yapılmıştır.  

Yapılan değişikliğin gerekçesine göre; “Madde ile önlisans veya lisansa konu enerji yatırımları için 
ihtiyaç duyulan taşınmazlara ilişkin hak veya mülkiyet edinimlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde 
değerlendirilebilmesi, iş süreçlerinin daha rasyonel hale getirilmesi, değişik kamu kurumları 
arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi, yatırımcıya tek merkezden hizmet sunulması, bürokrasinin 
azaltılması, kurumların görev, yetki ve sorumluluklarının netleşmesi ile hesap verebilir bir kamu 
yönetiminin oluşturulması amacıyla” söz konusu değişiklik yapılmıştır.  

Yapılan değişiklikle, elektrik piyasasında üretim faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemlerinin 
tümünün EPDK tarafından, dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemlerinin tümünün ise 
TEDAŞ tarafından yapılması öngörülmektedir. Yapılan düzenleme ile kamulaştırma işlemlerinde bir 
yeknesaklık sağlanacaktır. Kamulaştırma işlemlerinin farklı kurumlarca yapılmasının karmaşaya yol 
açtığı ve yeni düzenlemeyle bürokratik sürecin hızlanacağı ifade edilebilir.  

6446 sayılı Kanun’un 16. maddesinin başlığı, “Kamulaştırma” iken, 7257 sayılı Kanun ile “Taşınmaz 
temini işlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.  

Yapılan düzenlemeye göre; elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans 
sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin önlisans veya lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini 
taleplerine yönelik işlemler, Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuata göre EPDK tarafından 
yürütülecektir. Taşınmaz temini talepleri, EPDK tarafından değerlendirilecek ve uygun görülmesi 
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halinde Kurul tarafından karar alınacaktır. EPDK’nın bu yöndeki kararları kamu yararı kararı yerine 
geçecek ve herhangi bir onaya tabi tutulmayacaktır.  

Esasen Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesinde; Cumhurbaşkanı veya bakanlıklar tarafından verilen 
kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanmasının gerekmeyeceği hükme bağlanmıştır. 7257 sayılı 
Kanunla EPDK’ya kamu yararı kararı verme yetkisi verilmiş ve işbu karar, herhangi bir onaya tabi 
kılınmamıştır. Bu kapsamda EPDK tarafından alınacak kararlar, herhangi bir onaya tabi olmadan 
geçerli olacaktır.  

Kamulaştırma ve/veya devir yoluyla elde edilen taşınmazların mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni 
haklar üretim tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşu adına, bunların 
bulunmaması halinde ise Hazine adına tescil edilecektir. Hazine adına tescil edilen veya niteliği gereği 
tapuda terkin edilen taşınmazlar üzerinde Hazine taşınmazlarının idaresiyle sorumlu ve görevli olan 
kamu kurumu tarafından, lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olmak üzere, lisans sahibi özel hukuk tüzel 
kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek ve/veya kullanma izni verilecek; bu işlemlere konu 
edilemeyecek olanlar için ise bedel alınmaksızın kiralama yapılacaktır. Hazinenin özel mülkiyetindeki 
taşınmazlar veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde tesis edilen irtifak hakkı, kira 
ve kullanma izni sözleşmelerinde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans veya lisansın geçerlilik süresi ile 
sınırlı olacağı hükmü yer alacaktır. 

Kamulaştırma, devir, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama gibi işlemlere ilişkin bedeller ve 
projeden kaynaklı tazminatlar ile bu işlemlere ilişkin diğer giderler, önlisans veya lisans sahibi özel 
hukuk tüzel kişileri tarafından ödenecektir. Önlisans sahibinin lisans alamaması ya da önlisans veya 
lisansın sona ermesi ya da iptali hallerinde; önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ödenmiş 
bulunan kamulaştırma bedelleriyle ilgili olarak, başka bir önlisans veya lisans sahibinin kullanımına 
bırakılması söz konusu olduğunda; önceki önlisans veya lisans sahibi tüzel kişinin ödemiş olduğu 
kamulaştırma bedelinin, yeni önlisans veya lisans sahibi tüzel kişi tarafından önceki önlisans veya 
lisans sahibine ödeneceği de hükme bağlanmıştır. 

Elektrik piyasasında dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemleri ile ilgili olarak da 
düzenlemeler yapılmıştır.  Dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin 
lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine yönelik işlemler, 2942 sayılı Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre TEDAŞ tarafından yürütülür. Taşınmaz temini talepleri TEDAŞ 
tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde TEDAŞ tarafından karar alınır. Bu kapsamda 
alınan kararlar, kamu yararı kararı yerine de geçer ve herhangi bir makam onayına tabi değildir. 
Yukarıda EPDK için yapılan açıklamaların, dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini talepleri 
açısından TEDAŞ için geçerli olduğunu söyleyebiliriz.  

Temin edilen taşınmazların mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni haklar TEDAŞ adına tescil edilecek 
olup; bu taşınmaz ve hakların kullanımı, lisans süresi ve dağıtım faaliyeti ile sınırlı olmak üzere, ilgili 
lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine ait olacaktır. Bu taşınmazlara ilişkin kamulaştırma işlemleri 
TEDAŞ tarafından yapılacak, tapuda TEDAŞ adına tescil edilecek, kamulaştırma bedelleri ile bu 
işlemlere ilişkin diğer giderler TEDAŞ tarafından ödenecektir. 

Taşınmaz temini işlemlerinin gerektirdiği bedeller ile bu işlemlere ilişkin diğer giderler, ilgili lisans 
sahibi tüzel kişi tarafından ödenecek ve tarifeler yoluyla geri alınacaktır. Süresinin bitmesi nedeniyle 
dağıtım lisansının sona ermesi halinde, tarifeler yoluyla geri alınamayan taşınmaz teminine ilişkin 
bedeller, TEDAŞ tarafından ilgili özel hukuk tüzel kişisine iade edilecektir.  

Kamulaştırılan taşınmazın sahibi veya mirasçıları tarafından geri alınması durumunda, taşınmaz sahibi 
veya mirasçıları tarafından geri ödenecek bedel, kamulaştırma bedelini ödemiş olan tüzel kişiye 
ödenecektir.  

Öte yandan kamu tüzel kişiliğini haiz olan ve elektrik piyasasında üretim, iletim veya dağıtım 
faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi kamu tüzel kişilerinin önlisansa veya lisansa konu 
faaliyetleri ile ilgili taşınmaz temini işlemleri, 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, bu 
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tüzel kişiler tarafından yürütülecek ve elde edilen taşınmazların mülkiyeti veya üzerindeki sınırlı ayni 
haklar bu kamu tüzel kişileri adına tescil edilecektir. Bu fıkra kapsamında, Hazinenin özel 
mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için önlisans veya lisans sahibi kamu 
tüzel kişileri lehine, lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek, kiralama yapılacak veya 
kullanma izni verilecektir.   

6446 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinde belirtilen hususlara ilişkin usul ve esasların, EPDK 
tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenmesi de öngörülmüştür.  

1.10. ELEKTRİK PİYASASINDA İDARİ YAPTIRIMLAR 

Elektrik Piyasası için ilgili mevzuatta öngörülen kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak idari 
yaptırımlar; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda belirlenmiştir. Lisans iptalleri konusunda ise 
Kanun’da yer alan düzenlemeler; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde daha geniş olarak 
açıklanmaktadır. 

6446 sayılı Kanun’un “Yaptırımlar ve Yaptırımların Uygulanmasında Usul” başlıklı 16.maddesinde 
hangi kabahatlere hangi tür müeyyidelerin uygulanacağı düzenlenmiştir. Buna göre;  

a. Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hâllerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya 
yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının 
verilmemesi (m. 16/1-a),  

b. 6446 sayılı Kanuna, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı 
hareket edildiğinin saptanması (m. 16/1-b),  

c. 6446 sayılı Kanuna, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği 
itibarıyla düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması (m. 16/1-c), 

d. Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, 
gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans 
şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi (m. 16/1-ç), 

e. Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması (m. 16/1-d), 

f. Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin tespiti (m. 16/1-e), 

hallerinde belli idari para cezaları uygulanacaktır.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. Maddesi Uyarınca 
2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 01.01.2020 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Buna göre 2020 yılında uygulanacak 
olan idari para cezaları şöyle belirlenmiştir.  

Tablo 6. Elektrik Piyasasında İdari Para Cezaları 

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN 
İLGİLİ HÜKMÜ 

2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA 
CEZALARI (TL) 

16. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 1.088.997 

16. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 1.088.997 

16. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 1.088.997 

16. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 1.742.398 

16. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 1.960.197 
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16. maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 2.178.000 

16. maddenin sekizinci fıkrası 866 

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliği 12 Aralık 2020 tarihli ve 31332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 
itibarıyla yürürlüğe girmiştir.54 Buna göre 2021 yılında uygulanacak olan idari para cezaları şöyle 
belirlenmiştir.  

 

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN 
İLGİLİ HÜKMÜ 

2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA 
CEZALARI (TL) 

16. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 1.188.204 

16. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 1.188.204 

16. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 1.188.204 

16. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 1.901.130 

16. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 2.138.770 

16. maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 2.376.415 

16. maddenin sekizinci fıkrası 944 

1.11. ÖNEMLİ YARGI KARARLARI  

Her ne kadar elektrik piyasasını mevzuat değişiklikleri ve teşvikler kadar doğrudan etkilemese de, 
yargı kararları uzun vadede sektör ve sektörün hukuki altyapısı açısından oldukça önemlidir. 

Bu nedenle, 2020 yılında Yüksek Mahkemelerce lisanssız elektrik üretimin uygulamasına ilişkin verilen 
kararların ele alınması önemlidir. Yıllar içerisinde, EPDK’nın davalı sıfatını haiz olduğu bir kısım davalar 
görülmekte ise de 2020 yılında hüküm verilen üç yargılama bireysel değil, sektörel açıdan önem arz 
edebilecek durumdadır. Bunlardan ilki Danıştay 13. Daire’nin 2019/319 Esas ve 2020/3315 Karar 
sayılı hükmüdür. Bahse konu yargılamada davacı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi 
ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "üretim tesislerinin, 
başvuru tarihi itibarıyla kısmen veya tamamen işletmeye girmiş olması ve" ibaresinin iptalini 
istemiştir. Danıştay 13. Dairesi 5346 sayılı Kanun'un 6. maddesinin gerekçesini de inceleyerek 
yönetmeliğin ilgili maddesinde hukuka aykırılık olmadığı kanaatine varmıştır.55 

2020 yılında verilen hükümler arasında incelenmesi gereken bir diğer Yüksek Mahkeme kararı ise 
Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 27.01.2020 tarih 2020/39 Esas ve 2020/47 Karar sayılı hükmüdür. Bu 
hükümde Uyuşmazlık Mahkemesi; davacının “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmelik kapsamında lisanssız olarak güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapmak amacıyla yapılan 
başvurunun, lisanssız elektrik üretimine ilişkin esas şartlarının ortadan kalktığının anlaşılması 
gerekçesiyle iptaline” karşı açtığı iptal davasında iptali istenen işlemi yapan anonim şirketin kamu 

 
54 Bkz. https://bit.ly/3BWi5Wh.  
55 Danıştay, 25.11.2020 tarih, 2019/319 Esas, 2020/3315 Karar.  

https://bit.ly/3BWi5Wh
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kuruluşu niteliğini taşımaması nedeni ile uyuşmazlığın adli yargı kapsamında olduğuna karar 
vermiştir.56 

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin lisanssız elektrik üretimine ilişkin 2020 yılında verdiği bir karar daha 
bulunmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi 27.01.2020 tarih 2019/687 Esas ve 2020/66 Karar sayılı kararı 
ile davacının lisanssız güneş enerjisinden kaynaklı elektrik üretim tesisi için yatırdığı proje onay 
bedelinin iadesi için ikame ettiği davanın çözümünde “idari yargı” yerinin görevli olduğuna karar 
vermiştir.57 

2. DOĞALGAZ PİYASASINDAKİ HUKUKİ GELİŞMELER 
2.1. GENEL OLARAK  
Doğal gaz, hem temiz ve çevre dostu bir yakıt olması, hem de kuyu başı fiyatları bakımından diğer 

birincil enerji kaynaklarına göre daha düşük maliyetli olması sebebiyle oldukça tercih edilen bir enerji 

kaynağı olmasına rağmen, dünya enerji tarihinde ana enerji kaynağı olarak odun, kömür ve petrolün 

arasında doğal gaz sayılmamaktadır. Bunun en önemli sebebi, şüphesiz ki doğal gazın taşınmasındaki 

zorluklar olsa da gelişen teknoloji, alt yapı faaliyetleri, şebeke ağı, deniz yoluyla sıvılaştırılmış doğal 

gaz ticareti yapılması gibi gelişmeler sayesinde günümüzde doğal gazın petrolün yerini alıp 

alamayacağı tartışmalarının başladığı görülmektedir.  

Doğal gaz sektörünün uluslararası ortamda ön plana çıkan özelliği, doğal gazın üretildiği ve tüketildiği 

bölgelerin farklılığıdır. Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) faaliyetlerini bir kenara bırakırsak, doğal gazın 

taşınması ancak boru hatları ile mümkün olduğundan, kullanımının yaygınlaşması, diğer enerji 

kaynaklarına kıyasla daha yavaş gerçekleşmiştir. Doğal gazın taşınmasındaki fiziki faktörler, finansal ve 

yatırım boyutunu doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla, doğal gaz kaynaklarına sahip devletler, çoğu 

zaman bu zenginliklerini politik bir araç olarak da kullanmakta, bulundukları bölgeye göre çeşitli alt 

yapı çalışmaları yapmaktadırlar. Gazın arz ve talebinin bulunduğu bölgeler arasında kalan köprü 

ülkeler ise pazarda stratejik önemi haiz oyuncular haline gelebilmektedir.58 Bu bağlamda, Türkiye’nin 

de doğal gaz açısından 2020 yılına kadar stratejik bir köprü ülke konumunda olduğunu, ancak 

ülkemizde yeni rezerv keşifleri sayesinde, önümüzdeki dönemde uluslararası doğal gaz piyasasında 

sahip olduğu stratejik konumun güçleneceği söylenebilir.  

Türkiye’de doğal gaz ithalatı, devlete bağlı bir kurum olarak ham petrol ve doğal gaz taşımacılığının 

yanı sıra doğal gaz ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve toptan satışını yapan, ayrıca boru hatları için etüt, 

mühendislik ve inşaat çalışmalarını gerçekleştiren Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin 

(BOTAŞ) Türkiye Gaz Piyasası adına doğal gaz ithalatı ve satışına başladığı yıl olan 1987 yılına 

dayanmaktadır. Buna göre, Türkiye’ye ilk doğal gaz sevkiyatı, 1986 yılında Rusya ile yapılan 

anlaşmanın neticesinde, 1987 yılında Batı Hattı üzerinden yapılmıştır. Bu yıldan itibaren, Türkiye’de 

doğal gaz tüketimi önemli ölçüde artmış ve tüketimin ilk 10 yılında 20 kat artış göstermiştir. Tüketim 

seviyesi, 2015 yılında (27 yıl içerisinde) 1987’deki doğal gaz tüketim düzeyinin 94 katına çıkarken, 

yerli üretimde ise yıllar içinde önemli bir düşüş gözlemlenmiştir. Yerli doğal gaz üretimi ilk yıllara göre 

ciddi bir ivme kazanmasına rağmen (1995-2013 yılları arasında üretim yaklaşım üç katına çıkmıştır), 

talepteki hızlı artış nedeniyle üretimin talebi karşılama yüzdesi yıllar içinde düşmektedir.  

 
56 T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi, 27.01.2020 tarih, 2020/39 Esas, 2020/47 Karar.  
57 T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi, 27.01.2020 tarih, 2019/687 Esas, 2020/66 Karar.  
58 CAMERON, P. (2002), Competition in Energy Markets: Law and Regulation in the European Union, Oxford: 
Oxford UP, s. 21-23, Rekabet Kurumu, Doğal Gaz Sektör Araştırması, 2012, s. 13’ten naklen.  
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2.2. DOĞAL GAZ İTHALATI 

Doğal gaz, ağırlıklı olarak Cezayir, Norveç, Katar, Rusya, Nijerya ve ABD gibi ülkelerde bulunan 

sahalardan çıkarılmaktadır. Bu ülkeler ile pazarları arasındaki mesafe, üretilen doğal gazın boru 

hatlarıyla taşınmasının önündeki ciddi bir fiziki engeldir. LNG tankerleri ile doğal gazın deniz yoluyla 

ticareti bu engeli ortadan kaldırmıştır. 

BOTAŞ tarafından da doğal gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, 1988 yılında Cezayir ile imzalanan 

alım anlaşması kapsamında 1994 yılından itibaren, 1995 yılında ise Nijerya ile imzalanan alım 

anlaşması kapsamında 1999 yılından itibaren LNG ithalatı yoluyla sağlanmıştır.59 

5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile LNG 

ithalatı, BOTAŞ ve diğer piyasa katılımcıları için serbest bırakılmış ve ilk kez spot LNG ithalat faaliyeti 

kaleme alınmıştır. Buna ilaveten, tek bir ithalat (spot LNG) lisansı kapsamında birden fazla ülkeden 

ithalat yapılabilmesinin önü açılmıştır.60 

Cezayir ve Nijerya’dan uzun dönemli sözleşmelerle alınan LNG ile spot piyasadan alınan LNG’nin 

depolanması, gazlaştırılması ve iletim hattına gönderilmesi üzerine kurulan ve faaliyette olan dört 

adet LNG terminali bulunmaktadır. Bunlar; 1994 yılında işletmeye alınan BOTAŞ mülkiyet ve 

işletmesindeki Marmara Ereğlisi LNG Terminali, Ege Gaz A.Ş. tarafından 2001 yılında Aliağa’da 

kurulan ve 2006 yılında kullanılmaya başlanan Ege Gaz A.Ş. LNG Terminali ve 2016 yılında faaliyete 

geçen, Türkiye’nin ilk FSRU61 terminali Etki Liman İşletmeleri Doğal Gaz İthalat ve Ticaret A.Ş.’ye ait 

Yüzen LNG Terminali (FSRU)’dir. Sonuncusu ise 2017 yılında lisans verilen ve BOTAŞ’ın kiralayarak 

işlettiği Hatay Dörtyol LNG (FSRU) tesisidir.62  

2.2.1. Spot İthalat 

27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı Resmî Gazete’nin 2. Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe 

giren Vergi Kanunları ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun63 ile 4646 sayılı Kanun’un geçici 2'nci maddesinde yapılan değişiklik ile spot boru gazı 

ithalatının gerçekleştirilmesine imkân tanınmıştır. Bu kapsamda Doğal Gaz Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 8. fıkrası: 

“Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı 

faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ithalat (Spot) lisansı almaları şarttır. Spot sıvılaştırılmış doğal 
gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalat faaliyetinde bulunacak şirketler 
yapacakları bu faaliyetlere konu ithalat bağlantıları için tek bir ithalat (Spot) lisansı alırlar. İthalat 
(Spot) lisansı kapsamında yurt dışından temin edilen CNG diğer lisans sahiplerine ve tüketicilere 
arz edilebilir. İthalat (Spot) lisansı sahipleri yurt içinde gerçekleştirecekleri CNG faaliyetlerini ilgili 
CNG lisanslarını alarak veya bu lisanslara sahip tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla yürütebilir.  
Spot boru gazı ithalatına ilişkin uygulama yöntemi ile CNG ithalatına ilişkin uygulama yöntemi 
Kurul tarafından çıkarılacak usul ve esaslarda belirlenir. İthalat (Spot) lisansı sahipleri 
gerçekleştirdikleri ithalat faaliyetine ilişkin miktar, kaynak (satıcı taraf olan şirket/ülke) ve teslimat 

 
59 EPDK, Doğal Gaz Sektör Raporu 2019, s. 8.  
60 EPDK, Doğal Gaz Sektör Raporu 2019, s. 8. 
61  Floating storage and regasification units (Yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma birimleri). 
62 EPDK, Doğal Gaz Sektör Raporu 2019, s. 8-9.  
63 Söz konusu Kanun için bkz. https://bit.ly/2SfgMQF.  

https://bit.ly/2SfgMQF
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noktası bilgilerini 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Kuruma sunmakla yükümlüdür.”  

şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle, EPDK’dan alınacak tek bir ithalat (Spot) lisansı ile spot 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalat faaliyetinde 
bulunulmasına olanak sağlanmıştır.64 

2.2.2. Doğal Gaz İthalat Verileri 

2010-2020 yılları arasında Türkiye’nin ithal ettiği doğal gaz miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 7. 2010-2020 Yılları Doğal Gaz İthalat Miktarları (Milyon Sm3) 

Ülke Rusya İran Azerbaycan Cezayir Nijerya Diğer65 Toplam Bir 

Önceki 

Yıla 

Göre 

Yüzde 

Değişim 

Yıllar Miktar Pay 

(%) 

Miktar Pay 

(%) 

Miktar Pay 

(%) 

Miktar Pay 

(%) 

Miktar Pay 

(%) 

Miktar Pay 

(%) 

Miktar 

2010 17.576 46,21 7.765 20,41 4.521 11,89 3.906 10,27 1.189 3,13 3.079 8,09 38.036 6,08 

2011 25.406 57,91 8.190 18,67 3.806 8,67 4.156 9,47 1.248 2,84 1.069 2,44 43.874 15,35 

2012 26.491 57,69 8.215 17,89 3.354 7,3 4.076 8,88 1.322 2,88 2.464 5,37 45.922 4,67 

2013 26.212 57,9 8.730 19,28 4.245 9,38 3.917 8,65 1.274 2,81 892 1,97 45.269 -1,42 

2014 26.975 54,76 8.932 18,13 6.074 12,33 4.179 8,48 1.414 2,87 1.689 3,43 49.262 8,82 

2015 26.783 55,31 7.826 16,16 6.169 12,74 3.916 8,09 1.240 2,56 2.493 5,15 48.427 -1,7 

2016 24.540 52,94 7.705 16,62 6.480 13,98 4.284 9,24 1.220 2,63 2.124 4,58 46.352 -4,28 

2017 28.690 51,93 9.251 16,74 6.544 11,85 4.617 8,36 1.344 2,43 4.804 8,7 55.250 19,2 

2018 23.642 47,02 7.863 15,64 7.527 14,97 4.521 8,99 1.668 3,32 5.061 10,21 50.282 -8,99 

2019 15.196 33,61 7.736 17,11 9.585 21,20 5.678 12,56 1.756 3,88 5.260 11,63  45.211 -10,08 

202066 2.43,90 47,27 790,32 15,34 1.064,39 20,66 20,66 10,47 190,14 3,69 132,90 2,58 5.153,04 32.10 

 

2.2.3. COVİD-19’un Türkiye’de 2020 Doğal Gaz Sektörüne Etkisi 

Tüm global sektörler gibi Türkiye’nin enerji sektörü de Covid-19'dan ciddi şekilde etkilenmiştir. İlk beş 

ayda elektrik talebinde %4,5, sanayi sektöründeki gaz tüketiminde %16, konut sektöründe ise %2 

azalma gözlemlenmiştir. 

Enerji piyasasındaki etkilerin en çok yaşandığı dönemler, doğal gaz talebinin sırasıyla %20,6 ve %24,2 

düştüğü Nisan ve Mayıs ayları olmuştur. Enerji üretim sektörü de tüketimle beraber en çok zarar 

 
64 EPDK, Doğal Gaz Sektör Raporu 2019, s. 9. 
65 Spot LNG ithalatının yapıldığı diğer ülkeleri temsil etmektedir. 
66 2020 yılı verileri Kasım ayına kadardır.  
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gören sektörlerden biriyken, Nisan ve Mayıs aylarında neredeyse %46 düşüş yaşanmıştır.67 Türkiye 

her ne kadar Haziran ve Temmuz aylarında ekonomik ve sektörel bir toparlanmaya tanık olsa da 

Covid-19’un özel tüketim üzerinde uzun süreli etkilerinin görüleceği düşünülmektedir.  

Covid-19 pandemisi, Türkiye'nin mevcut tedarikçileri ile akdedilen uzun vadeli gaz sözleşmelerinin 

sona erme tarihine denk gelmesiyle yaklaşan yeniden müzakereler için gerekli pazar hazırlıklarının 

yapıldığı zamana denk gelmiştir ve pandemi, Avrupa hub merkezlerinde gaz fiyatının 2 ABD 

$/mmBTU’nun altına düşmesine ve dünyanın başka yerlerinde hem LNG hem de boru hattı gazının 

açığa çıkmasına sebep olmuştur.68 

Covid-19 pandemisi, BOTAŞ’ın LNG satın alma hamleleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden 

hava sıcaklıkları sebebiyle Gazprom’un Türkiye’deki pazar payı 2020’nin ilk yarısında önceki yıla göre 

%42 oranında düşüş göstererek 4,7 BCM’e gerilemiştir.  Aynı dönemde Gazprom’un Avrupa’ya olan 

gaz ihracatı da %18 oranında azalmış ve 78,9 BCM’e gerilemiştir.69 Gazprom’un en güvendiği pazar 

olan Türkiye’deki büyük payının azalmasının en büyük sebeplerinden biri LNG ile rekabeti olup BOTAŞ 

tarafından 2019’un sonlarına doğru açılan spot LNG ihalesiyle gazın gazla rekabeti başladığı 

söylenebilir. Ancak ne var ki, gelecek yıllarda bu olağanüstü koşulların yarattığı sonuçların gözlenip 

gözlenmeyeceği belirsizdir. 

Yalnızca 2021 yılında, BOTAŞ’ın iki tane uzun vadeli boru gazı alım kontratı (Rusya Gazprom’dan 4 

BCM/yıl ve Azerbaycan’dan 6,6 BCM/yıl) ve özel sektörün de 4 adet uzun vadeli doğal gaz alım 

kontratı (toplamda 4 BCM/yıl) sona erecektir. BOTAŞ’ın bitecek olan kontratı sonucu 4 BCM’lik 

kontratın özel sektöre bırakılması mümkün olduğu gibi kapasitenin tamamı ya da bir bölümünün spot 

ithalata açılabileceği de tartışılmaktadır.70 Dolayısıyla 2021 yılında, Türkiye’deki doğal gaz piyasasına 

yeni oyuncuların dahil olması ihtimali ve dolayısıyla piyasanın serbestleşmesi açısından oldukça 

önemli gelişmelere tanık olacak gibi görünmektedir.  

2.2.4. Karadeniz’deki Doğal Gaz Keşfinin İthalat Sektörüne Etkisi 

21 Ağustos 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından, Karadeniz'de 405 milyar 

metreküplük doğalgaz rezervin keşfedildiği, keşfedilen doğal gazın 2023'ten itibaren kullanıma 

alınmasının hedeflendiği açıklanmıştır. Türkiye’nin son yıllardaki tüketim miktarları da 

düşünüldüğünde takribi 9 yıllık tüketimimizi karşılayabilecek bir rezervin söz konusu olduğu dikkat 

çekmektedir.71 

Türkiye, hâlihazırda Rusya’dan olan gaz tedarikini azaltmaya, diğer ülkelerden ithalata ve LNG gibi 

başkaca gaz kaynaklarına odaklanmış durumdadır. LNG kullanımı, global piyasalarda da artış 

göstermektedir. Türkiye’nin LNG kullanımına elverişli donanımlara sahip hale gelmesi ve dolayısıyla 

temin edilen LNG miktarındaki artış sayesinde, Türkiye’nin bundan sonraki doğal gaz alım 

 
67 Gulmira Rzayeva, “The Renewal of Turkey’s Long Term Contracts: Natural gas market transition or ‘business as 
usual’?” , The Oxford Institute for Energy Studies, September, 2020, s. 1. 
68 Rzayeva, “The Renewal of Turkey’s Long Term Contracts: Natural gas market transition or ‘business as 
usual’?”, s. 1.  
69 “Gazprom’un Türkiye’ye gaz ihracatı yüzde 42 azaldı”, https://bit.ly/3bJ1nic.  
70 Emin Emrah Danış, Gas & Power, Sayı: 310, s.12. 
71 Asude Korucuoğulları; Koray Kalaycıoğlu, “Karadeniz’deki Doğal Gaz Keşfinin Doğal Gaz Piyasasına Etkileri”, 
Uzman Gözüyle Enerji, Yıl:3, Sayı: 18, s. 9. 

https://bit.ly/3bJ1nic
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kontratlarında alım fiyatını belirlemede elini güçlendireceği öngörülmektedir. Türkiye’nin doğal gaz 

tüketim miktarı gözetildiğinde, doğal gaz ihracatı yapan ülkeler için vazgeçilmesi zor bir pazar 

olmasının yanı sıra, coğrafi konumu itibarıyla arz çeşitliliği açısından da avantajlı olduğu yadsınamaz 

bir gerçektir. Her ne kadar özellikle Rusya’yla yapılmış olan kontratlardaki koşullar Türkiye’deki 

piyasanın serbestleşmesini zorlaştırsa da, artan LNG ithalatı, boru gazındaki çeşitlilik, sona erecek 

olan kontratlar (İran ile 25 yıllığına imzalanan 10 milyar m3/yıl kapasiteli kontrat, 2028 yılında sona 

erecek Rusya-Mavi Akım) ve en nihayetinde Karadeniz’de keşfedilen rezerv (henüz üretim ve kullanım 

aşamasında olmasa da) sayesinde Türkiye’nin doğal gazda üretime geçeceği 2023 yılında serbest 

piyasaya belirgin bir geçiş olacağı açıktır. Ayrıca vadeli gaz piyasasında vadeli kontratlarla gaz satışı 

imkânı sağlanmaktadır. Bütün bunlar, uluslararası boru hatlarında ve LNG sektöründeki kapasite 

artışlarında yaşanan gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde Türkiye’yi çeşitli arz kaynaklarından gelen 

gazın gazla rekabeti sonucu oluşan fiyat politikasına sahip uluslararası bir pazar haline getirme 

olasılığını artırmaktadır. Bu gelişmeler şüphesiz Türkiye’nin doğal gazdaki gücünü ve enerjideki 

etkinliğini yukarı taşıyacaktır.72 

2.3. DOĞAL GAZ İLETİMİ 

Doğal gaz iletimi, üretim ve dağıtımdaki şebekeler haricindeki gaz boru hattı şebekesi veya 

sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilir. Geçmişteki, günümüzdeki ve yapım 

aşamasında olan veya yapımı planlanan ulusal iletim ağları BOTAŞ’ın tekelindedir. Mevcut mevzuat 

doğal gaz iletim lisansına imkân verse de ekonomik verimlilik açısından birden fazla iletim hattının bir 

değer sağlamayacağı düşünüldüğünde birden fazla iletim hatları arasında bir rekabetin olması 

muhtemel değildir. Bu nedenle de doğal gaz iletimi alanında BOTAŞ, doğal tekel olarak faaliyet 

göstermektedir. 

Bununla beraber, BOTAŞ’ın dışında Türkiye Cumhuriyeti siyasi sınırları içerisinde bir başka iletim 

lisansı sahibi şirket olarak TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. de Azerbaycan gazının Avrupa’ya aktarılması 

noktasında iletim faaliyeti yürütmektedir.  

Tablo 8. Türkiye İletim Noktaları 

 

Rusya Federasyonu - Türkiye Doğal Gaz Ana İletim Hattı 

845 km uzunluğunda olan, Malkoçlar’dan girip Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir 

güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşan bu hattın tamamen işletmeye alınması 1988 yılında 

gerçekleşmiştir.  

Azerbaycan - Türkiye (Şah Deniz I) Doğal Gaz Boru Hattı 

 
72 Korucuoğulları; Kalaycıoğlu, “Karadeniz’deki Doğal Gaz Keşfinin Doğal Gaz Piyasasına Etkileri”, s.11 
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Azerbaycan’ın en büyük gaz sahası olan Şah Deniz’den alınacak gaz, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye 

taşınır. Bu hat 2007 yılında işletmeye açılmıştır. 

Doğu Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 

2001 yılında işletime alınan ve İran’dan gelen doğal gazın taşınmasını amaçlayan bir doğal gaz iletim 

boru hattıdır.  

Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP)  

Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ile Trans-Adriyatik Boru Hattının (TAP) birleşmesiyle TANAP ortaya 

çıkmıştır. Türkiye’de yaklaşık 20 ilden geçen boru hattı ile Bakü’de doğan doğal gaz, İpsala’dan 

Yunanistan’a, oradan TAP ile Avrupa’ya aktarılmaktadır. Bu kapsamlı proje, Hazar Denizi’nden 

başlayarak Avrupa’ya uzanmaktadır. 30 Haziran 2018’den beri gaz akışı olan TANAP, 40 Milyar değer 

zincirine sahip Güney Doğal Gaz Koridorunun 1850 km’lik kısmını oluşturmaktadır. TANAP projesi 

kapsamında Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak için de ulusal doğal gaz iletim şebekesine biri 

Edirne’de biri de Trakya’da olmak üzere iki adet gaz çıkış istasyonu yerleştirilmiştir. Bu vasıtayla ulusal 

olarak kullandığımız doğal gaz da İran ve Rusya’dan ithal edilen doğal gaza kıyasla daha az maliyetli 

olmaktadır. Doğal gaz hattının Türkiye’ye giriş noktası Gürcistan sınırındaki Türközü köyüdür. TANAP 

Türkiye yapılanmasında güncel olarak SGC (Southern Gas Corridor/Azerbaycan) %51, SOCAR Türkiye 

%7, BOTAŞ %30 ve BP Pipelines %12 oranında hisseye sahiptir.  

Azerbaycan ve Türkiye arasında 2012 yılında akdedilen “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin 

Hükümetlerarası Anlaşma” ve “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” akabinde iki kardeş ülkenin ortak 

çıkarlarının gözetildiği bu kapsamlı çalışmanın hukuki temelleri atılmış oldu. İlk etapta 135.332 adet 

ana hat borusu kaynağının yapıldığı projenin yönetici şirketinin yetkililerinin açıklamalarına göre 2022 

yılında kapasitesinin tamamına erişim sağlanabileceği ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde 

edileceği düşünülmektedir. Ülkemize TANAP aracılığıyla sağlanan doğal gaz 2021 Ocak ayı itibarıyla 

9,4 milyar metreküpe ulaşmış durumdadır. Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için 

yürüttüğü muhtelif projelerden biri olan bu proje siyasiler tarafından Türkiye-Azerbaycan 

dostluğunun tezahürü olarak öngörülmesinin yanında enerji ipek yolu olarak da adlandırılmaktadır. 

TANAP ile kendi ulusal iletiminde BOTAŞ’a rekabet oluşturan Türkiye ve devamında SOCAR’ın 

Türkiye’de gerçekleştirdiği muhtelif yatırımlara ön ayak olan Azerbaycan bu projenin ana finansörü 

olduklarından; bu iki ülkenin enerji iletiminde Avrupa piyasalarına beraber girdikleri söylenebilir.  

TürkAkım Projesi 

Mavi Akım projesi ile iç politikada çalkantılar olmuş, akabinde ise Rusya ile artan ilişkiler dolayısıyla 

2009 yılında imzalanan “Petrol ve Gaz Sektöründe İş birliği” anlaşmasıyla Güney Akım doğal gaz boru 

hattı ve Mavi Akım 2 projeleriyle Türkiye, Rusya’nın doğal gazı için aracı olarak görülmeye 

başlanmıştır. Rusya’dan alınan doğal gazın iletildiği iki hattan biri olacak olan Güney Akım Projesi 

askıya alınarak, Rusya’nın önerisiyle oluşturulan ve Türkiye’nin da kara boru hattını döşediği 

TürkAkım projesiyle Türkiye doğal gaz miktarı olarak fazla bir artışa gitmemesinin yanında Ukrayna-

Rusya ilişkilerinden kaynaklanan siyasi çatışmadan sıyrılarak, kışları yaşanan doğal gaz kesintisinin 

önüne geçmiştir. Güzergahı Mavi Akım ile paralel olan TürkAkım Projesi’nin 8.01.2020 tarihinde 

vanası açılmıştır. Bu proje ile Türkiye’nin hiçbir aracı olmadan doğal gaz ithal edebilmesinin yanında; 
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doğal gaz arz güvenliği sağlanmak istenilerek, transit ile ilgili riskler olabildiğince ortadan kaldırılarak 

Türkiye’nin dünya enerji piyasalarındaki rolünün önemi de doğru orantılı olarak artırılmak istenmiştir. 

Projeye yıllık ortalama 31,5 milyar metreküp doğal gaz sağlanacak ve bu doğal gazın 15,75 milyar 

metreküpü ülkemizde kalacak, geri kalan kısmı ise Avrupa’ya ülkemiz üzerinden iletilecektir. 

Türkiye’nin de büyük destekçisi olduğu Nabucco projesinin ortaya atıldığını gören Rusya, bu projenin 

hayata geçmemesi için biri Güney Akım biri Kuzey Akım olmak üzere iki farklı proje geliştirmiştir. 

Kuzey Akım projesini hayata geçiren Rusya Güney Akım projesini askıya alarak onun yerine daha az 

maliyetli olan TürkAkım projesini Türkiye’nin ortaklığında gerçekleştirmiştir. Rusya devlet başkanı 

Vladimir Putin tarafından özel ve benzersiz bir gaz ulaştırma sistemi olarak nitelendirilen TürkAkım ile 

TANAP’ın oldukça sık kıyaslanmasının ardından bu iki projenin birbirine rakip olmadığı açıkça 

belirtilmiş olsa da Türkiye açısından her iki projeye de ev sahipliği yapmak, boru hatları jeopolitiği 

açısından kritik bir önemi haizdir.  

2.4. DOĞAL GAZ ÜRETİMİ 

2.4.1. Genel Olarak  

Ülkemizde doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri, 6326 sayılı Petrol Kanunu’na göre Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından verilen arama ve işletme ruhsatları kapsamında 

gerçekleştirilmektedir.73 Üretim faaliyeti Kanun gereği piyasa faaliyeti olarak sayılmamakla birlikte, 

üretim şirketleri ürettikleri doğal gazı EPDK’dan toptan satış lisansı almak kaydıyla toptan satış 

şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine, kuyu başından olmak 

kaydıyla CNG satış şirketleri ile CNG iletim ve dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere 

pazarlayabilir. Başka bir deyişle, diğer doğal gaz piyasası faaliyetlerinin aksine, “doğal gaz üretimi” tek 

başına bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanmamış ve üretilen doğal gazın ancak satışı halinde EPDK’dan 

lisans alınması öngörülmüştür. Ayrıca üretim şirketleri ihracat lisansı almak kaydıyla ürettikleri doğal 

gazı ihraç da edebilirler.74 

Türkiye’de 2009 yılından 2019 yılına kadar gerçekleşen doğalgaz üretim miktarı aşağıda bulunan 

tablodaki gibidir. Tablodan açıkça anlaşılacağı üzere Türkiye’nin doğal gaz üretimi azalma 

eğilimindedir.  

 

 
73 Nitekim TPAO’ya verilen ruhsat çerçevesinde Doğu Akdeniz’de arama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 
74 EPDK, Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu, s.20. 
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Şekil 8. Yıllara Göre Türkiye Doğal Gaz Üretimi (2009-2019) (Milyon Sm3) 

Türkiye’de doğal gaz üretiminin doğal gaz tüketimini karşılama oranı ise 2018 yılı verilerine göre 

yalnızca %1 şeklinde gerçekleşmiştir.75 Bu oran, Türkiye’nin doğal gaz konusunda dışa bağımlılığını 

açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik doğal gaz üretimi azalma eğiliminde olmasına rağmen doğal gaz 

tüketimi aşağıdaki tablodan anlaşılacağı üzere artış eğilimindedir. Doğal gazın, petrol ve kömüre 

nispeten daha çevreci bir enerji kaynağı olması sebebiyle doğal gaz tüketiminin artması olumlu 

değerlendirilmektedir. Ancak tüketilen miktarın neredeyse tamamının ithal ediliyor oluşu enerjide 

dışa bağımlılığı ve cari açığı artırmaktadır. Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki rezervler üzerinden 

Türkiye’nin doğal gaz üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna erişmesi beklenmektedir. Söz konusu 

rezervlerin toplam miktarı 405 milyar m3 olarak bilinmekle beraber Türkiye’nin enerjide dışa 

bağımlılığını azaltacağı öngörülmektedir. 

Karadeniz’deki arama faaliyetleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 

gerçekleştirilmekle birlikte kuyuların açılması ve/veya diğer üretime giren diğer faaliyetlerin milli 

imkânlar ile yerli şirketlerce mi (TPAO, BOTAŞ vs.) yoksa uluslararası şirketler tarafından mı yapılacağı 

henüz bilinmemektedir.   

 
75 “Türkiye’de doğal gaz çıkıyor mu? Çıkarılan miktar ne kadarlık tüketimimizi karşılıyor?”, https://bit.ly/3bHdiNw. 
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Şekil 5. Yıllara Göre Türkiye Doğal Gaz Tüketimi (2010-2020)  (Million Sm3)76 

2.4.2. Karadeniz’deki Doğal Gaz Keşfinin İç Pazara Etkileri 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde, Zonguldak açıklarındaki 

Tuna-1 araştırma sahasında Fatih Sondaj Gemisi (“Deep Sea Metro II”) tarafından yapılan sondaj 

çalışmaları sonucunda, 320 BCM civarında doğal gaz rezervi tespit edildiği açıklanmıştır. 17 Ekim 2020 

tarihinde ise bulunan gaz miktarına 85 BCM rezerv daha ilave edilmiş olup, toplam rezerv 405 BCM 

olarak revize edilmiştir. Ayrıca söz konusu keşiflerin başka doğal gaz rezervlerinin kuvvetli göstergesi 

olabileceğinden Karadeniz’de yeni rezerv araştırmalarına süratle devam edileceğine de değinilmiştir. 

Türkiye’nin keşfedilen doğal gaz rezervini iç piyasada etkin olarak kullanabilmesi, ithalat 

kontratlarında fiyat pazarlığına gidebilmesi, çoğunlukla ithal eden ülke konumundan çıkıp üretimi de 

gerçekleştiren ülke konumuna gelmesi, kendi tüketim ihtiyacının %1’inden daha fazlasını karşılamayı 

hedeflemesi ihtimalleri belki kısa vadede değil, ancak orta ve uzun vadede gerçekleşebilir.  

Ayrıca ifade etmek gerekir ki keşfin yapıldığı Tuna-1 kuyusu, tamamıyla Türkiye’nin münhasır 

ekonomik bölgesinde kalmakta olup herhangi bir ülke ile ihtilaf yaşanması da söz konusu değildir. 

Karadeniz’de, Doğu Akdeniz’de olduğu gibi deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölge üzerine 

devletler arasında herhangi bir husumet bulunmamaktadır.77 

 
76 2020 verileri Kasım ayına kadardır. 
77 Bkz. “...Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra da Türkiye’nin bu devlet ile olan kıta sahanlığı 
sınırı, özellikle sınır antlaşmalarının ardıllığı çerçevesinde Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna için de geçerli 
olmuştur (Pazarcı 1999). Ayrıca, 14 Temmuz 1997 tarihinde Gürcistan ile Türkiye arasında bir Protokol 
imzalanarak, SSCB döneminde Türkiye ile yapılmış, 1973 Protokolü, 1978 Kıta Sahanlığı Sınırlandırması, 1986-
1987 MEB Sınır antlaşmalarının her iki devlet için de geçerli olduğu kabul edilmiştir...” İ. Balık, Türkiye’nin Deniz 
Yetki Alanları ve Kıyıdaş Ülkelerle Yetki Alanı Anlaşmazlıkları, Kent Akademisi, 11.Cilt, 1.Baskı, 2018, s. 91 
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Her ne kadar Karadeniz’deki rezervin dört buçuk kilometre derinlikte olması maliyeti beş milyar dolar 

seviyesine çıkarsa da 2019 yılında yayımlanan GAZBİR 2019 Doğalgaz Sektör Raporu’na göre 

Türkiye’nin son beş yıllık doğal gaz tüketim miktarının ortalama 45,3 milyar m3 şeklinde gerçekleştiği 

göz önünde bulundurulduğunda keşfedilen rezervin yaklaşık olarak Türkiye’nin sekiz yıllık doğal gaz 

ihtiyacını tek başına karşılayabilecek hacimde olduğu söylenmektedir.  

EPDK’nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda yaklaşık 12 ile 13 milyar dolar 

ödeme yapmaktadır. Keşfedilen rezerv miktarının gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin yaklaşık 85 

milyar dolar tasarruf edebilecek olması ise Türkiye lehine doğabilecek olumlu sonuçlardan belki de en 

önemlisidir. Dolayısıyla, Karadeniz’de bulunan rezervin iç piyasada arz ve talep dengesini değiştirmesi 

ve Türkiye’nin akdedeceği uzun dönemli kontratlara pazarlık unsuru olarak yansıması 

öngörülmektedir.   

Ek olarak belirtmek gerekir ki, mevcut uzun dönemli kontratların bitmesi ile yeniden akdedilecek 

kontratlardaki doğal gaz ile üretim faaliyetine geçilmesiyle birlikte elde edilecek olan toplam doğal 

gaz miktarı piyasada bir arz fazlalığı durumunun yaşanmasına sebebiyet verebilir. Arz fazlalığının 

tüketici açısından pozitif etkileri (fiyatların düşmesi) olmasına karşın üreticiler açısından yıkıcı etkileri 

olabilmektedir. Uzun dönemli kontratlar ile ithal edilen doğal gazın piyasada arz fazlalığına sebebiyet 

vermesi ihtimalinde kontratlara arz fazlalığı oluşması durumuna binaen ithal edilen doğal gazın 

üçüncü ülkeye satışının (re-export) öngörüleceği bir hüküm konulması gerektiği gündeme gelebilir. 

Nitekim, konu üzerinde Avrupa Komisyonu’nun da bir kararı mevcuttur. Söz konusu kararda 

Gazprom’dan alınan doğal gazın Almanya dışında Ruhrgas tarafından satışının yasaklanmasına ilişkin 

maddenin çıkartılması ile Komisyon tarafından açılan soruşturmanın kapatıldığı ifade edilmiştir. Doğal 

gaz alış ve satış kontratlarından bu tarz bölgesel ve yeniden satış (re-export) kısıtlamalarının 

uygulanması AB’de son bulmuştur. Aynı uygulamanın Türkiye’de de yer bulması halinde, arz fazlalığı 

olması durumunda Türkiye’nin taraf olduğu uzun dönemli kontratlar ile ithal edilen gazın da üçüncü 

bir ülkeye satılması yolu ile arz ve talep dengesi sağlanmış olacaktır. 

Arz ve talep dengesinin sağlanması açısından önemli olan bir diğer faktör ise depolama faaliyetleridir. 

Türkiye’nin uzun dönemli doğal gaz alım sözleşmelerinde al ya da öde şeklinde şartların bulunması ve 

Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervi birlikte değerlendirildiğinde arz fazlası doğabilmesi ihtimal 

dahilindedir. Bu nedenle yeraltı depolama tesisleri ileride problem yaşanmaması için Türkiye için 

oldukça önem teşkil etmektedir. 

Yeraltında doğal gaz depolanması için yeraltı boşluk ve mağaraların kullanılması, boşaltılmış tuz 

domlarının kullanılması, akiferlerde depolama ile tüketilmiş madenlerin yataklarının kullanılması gibi 

yöntemler söz konusudur. Yeraltı yapılar yerüstü yapılara göre depreme ve olumsuz hava koşullarına 

karşı daha dayanıklı olup iş kazası veya güvenlik bakımından da oldukça avantajlı konumdadır.  

Türkiye’de günümüz itibarıyla Silivri’de bulunan ve tükenmiş doğal gaz rezervuarına kurulan 2,6 m3 

hacimli, Marmara Ereğlisi’nde LNG olmak üzere 255 bin m3 kapasiteli, Ege gaz Aliağa’da LNG olmak 

üzere 280 bin m3 kapasiteli ve Aksaray Sultanhan’da tuz tabakalarının içinde oluşturulan yapay 

mağaraların depo olarak kullanılmasıyla elde edilen ve tamamlandığında 1,2 milyar m3 doğal gazın 

depolanabileceği yer altı depolama tesisleri mevcuttur. Bu tesislerin arz fazlalığı oluşması ihtimalinde 

piyasada yıkıcı etkilerin oluşmaması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Arz fazlalığı dışında, 

arz güvenliğini sağlama açısından da önemi büyüktür. Dolayısıyla daha fazla depolama alanı 

oluşturulması gerekmektedir fakat tuz tabakaları ve akiferlerin yaygın olmayışı ve bu yapıları 
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aramanın maliyetli olması depoların azlığını açıklamaktadır.78 Toplam maliyetin 4 ile 7 milyar ABD 

doları aralığında olacağı düşünüldüğünde bu kritik yatırımın kamu-özel iş birliği modeli ile 

gerçekleştirilmesinin daha isabetli olacağı öngörülmektedir.79 

2.4.3. Karadeniz’deki Doğal Gaz Keşfinin Dış Pazara Etkileri 

Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın dış pazar açısından da birtakım etkiler yaratacağı açıktır. Rezervin 

miktarı fark etmeksizin sert koşullar içeren uzun dönemli kontratlara pazarlık unsuru olarak yansıması 

beklenmektedir. Ayrıca doğal gaz üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi açısından Türkiye’nin 

uluslararası doğal gaz piyasasındaki konumunu da değiştirme ihtimalinin olduğu ileri sürülebilir. 

Üretim faaliyetlerinin ne şekilde hangi şirket tarafından yapılacağı bilinmemekle beraber Türkiye’nin 

enerjide dışa bağımlılığına ve arz güvenliğine pozitif yansıması olacağı kesindir. Ayrıca yukarıda da 

ayrıntılı şekilde anlatıldığı üzere uzun dönemli kontratlardaki bölgesel ve kullanım amacı kısıtlama 

klozları kaldırılması ve Karadeniz’deki doğal gazın çıkarılması ile iç piyasada arz fazlalığı oluşması 

durumunda üretilen gazın veyahut uzun dönemli kontratlar ile satın alınan gazın ihraç edilmesi 

gündeme gelebilir. Türkiye’nin koridor ülke olmasının yanı sıra üretim faaliyetleri gerçekleştiren bir 

ülke olması ve hatta doğal gaz ihracatçısı bir ülke konumuna erişmesi durumunda uluslararası enerji 

merkezi olma idealine yaklaşacağı söylenebilir. Ancak ne var ki, uluslararası piyasada enerji merkezi 

ülke olarak kabul edilmek için öncelikle liberalleşmiş bir iç piyasaya sahip olmak gerekmektedir. 

Ülkemiz iletim konusunda önemli projelere ev sahipliği yapmış olmasına rağmen koridor ülke 

konumundadır. Karadeniz’deki keşif üretim ve doğal gaz ihracatçısı ülke olmamız konusunda önemli 

bir potansiyele sahiptir. Fakat iç piyasada liberalleşmenin sağlanamaması halinde dış piyasadaki 

konumumuzun değişmesi zor olacaktır. Jeopolitik konumumuzun önemini ve avantajlarını uluslararası 

doğal gaz iletim hatları projelerine yansıtmak ve üretim potansiyelimizi dünyaya duyurmak, öncelikle 

liberalleşmiş ve sağlam işleyen bir iç piyasa ile mümkündür. Başlı başına üretim faaliyeti 

gerçekleştirmek veyahut koridor ülke olmak Türkiye’ye enerji merkezi niteliğini kazandırmaz, 

upstream ve downstream faaliyetlerinin de bir nebze gerçekleştiriliyor olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla upstream faaliyetlerine bir başlangıç olarak Karadeniz’deki rezerv bu anlamda ümit 

vericidir.  An itibarıyla ülkemizdeki doğal gaz fiyatlandırması uzun dönemli kontratlar üzerinden 

belirlenmektedir. Uluslararası doğal gaz piyasasında üretici bir ülkenin daha yer almasının da arz ve 

talep dengesini değiştireceğini ve fiyatların bir nebze de olsa düşeceğini söylemek mümkündür. 

2.4.4. Doğu Akdeniz’deki Doğal Gaz Rezervinin Kıta Sahanlığı ve Münhasır 

Ekonomik Bölge Açısından Değerlendirilmesi 

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri öncelikle kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge kavramları 

kapsamında değerlendirmek gerekmektedir. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşmesi’nde kıta sahanlığı kavramı, kıyı devletlerin kara parçasının deniz tabanında devam eden 

uzantısının 200 deniz mili kadar mesafeye ulaşması olarak tanımlanmıştır. Kıyı devletler için kıta 

sahanlığı doğal bir haktır. Herhangi bir şekilde deklare edilmesi gerekmeksizin devletlerin kendi kıta 

sahanlığı bölgesindeki deniz altı ve üstü cansız kaynaklardan kullanım imkânı mevcuttur. Nitekim, 

 
78 Gökalp M. Şener; Adnan Sözen, “Doğal Gaz Yeraltı Depolamanın Termodinamik Kritikleri”, Gazi Mühendislik 
Bilimleri Dergisi, 2016, s.27  
79 Ozan Acar, “Doğal Gaz Tüketimi Artıyor, Depolama Kapasitesi Yerinde Sayıyor”, Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı,  N201343, Aralık 2013, s. 5. 
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Uluslararası Adalet Divanı tarafından 1969 tarihinde, kıyı devletlerin kıta sahanlığı hakkı ab initio ve 

ipso facto olarak tespit edilmiştir.  

Devletler ekonomik çıkarları doğrultusunda esas hatlardan itibaren 200 mil ötesine uzanan deniz 

yatağı üzerindeki sularda; deniz yataklarında ve bunların toprak altında, canlı ve cansız doğal 

kaynakların araştırılması, işletilmesi muhafazası ve yönetimi konuları ile aynı şekilde sudan, 

akıntılardan ve rüzgârlardan enerji üretimi gibi bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılmasına ve 

işletilmesine yönelik egemen hak ve yetkilere sahiptir. Bunlarla birlikte suni adalar, tesisler ve yapılar 

kurma ve bunları kullanma, denize ilişkin bilimsel araştırma yapma, deniz çevresinin korunması gibi 

hak ve yetkilere sahiptirler.80 Devletler bu alanlara karasuları ve kıta sahanlığı gibi kendiliğinden sahip 

olmayıp bu alanları ilan ile belirleyebilmektedirler.81 

Bahse konu alanda Kıbrıs, Suriye iç savaşı, Ege adaları sorunları ile iki büyük yaka arasındaki güney-

kuzey yönlü en geniş uzaklığın yaklaşık 324 mil olması gibi nedenlerle münhasır ekonomik bölgeler 

tam olarak belirlenmemiş olup, bölgede istikrarsızlık halen sürmektedir. Şöyle ki GKRY ve Yunanistan, 

tek taraflı uygulamalar ve diğer sahildar devletlerle yaptıkları/yapmaya çalıştıkları ikili anlaşmalarla 

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de Antalya Körfezi açıklarında dar bir deniz alanına hapsetmek 

istemektedirler. Bu maksatla başta Rodos, Meis ve Kıbrıs olmak üzere adaların coğrafi konumlarını ve 

uluslararası hukukun karasularının sınırlandırılmasına yönelik ortaya koyduğu “eşit uzaklık/ortay hat” 

metodunu suiistimal ederek, Anadolu ile bu adalar arasındaki ortay hatları, sırasıyla Türkiye-

Yunanistan ve Türkiye-Kıbrıs deniz yetki alanları sınırı haline dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca 

GKRY, Kıbrıs Uyuşmazlığını denize yaymakta ve deniz yetki alanları sınırlandırmalarında Kıbrıs’ı tek 

başına temsil ile Ada’nın doğal kaynaklarından tek başına tasarruf etmek istemektedir.82 

Türkiye ve KKTC, Yunanistan ile GKRY’nin hukuka aykırı bu tutumlarına doğal olarak karşı çıkmakta ve 

asla kabul etmeyeceklerini beyan etmelerine rağmen karşı taraflarca halen tek taraflı anlaşmalar ve 

işlemler ile sahada aktif faaliyet yürütülmektedir. Oysaki deniz yetki alanları belirlenirken öncelikle 

kıyıdaş ülkeler belirlenmeli, sonra sınırlandırmada uyulacak hukuk kuralları istisnalarıyla tespit 

edilmeli ve nihayetinde bu belirlemenin hakkaniyete uygun olup olmadığı tartışılmalıdır. Ancak 

Yunanistan ile GKRY coğrafyanın üstünlüğü ilkesini göz ardı ederek, anakaraların münhasır ekonomik 

bölge sınırlandırmasında ana rol oynadığını ve kıyıların uzunluğunun sınırlandırmada ilgili/özel koşul 

oluşturduğunu bu konuda birçok uluslararası mahkeme içtihadı bulunmasına rağmen görmezden 

gelmektedirler.83 Ayrıca Türkiye’nin açık denizlere ulaşmasını aşırı ölçüde güçleştiren bu tutum 

hakkaniyete de aykırılık teşkil etmektedir. Uluslararası hukuka ve adil paylaşım ilkesine aykırı hareket 

eden Yunanistan ve GKRY sözde ilan ettikleri münhasır ekonomik bölgelerindeki ruhsat alanlarında 

hidrokarbon arama ve çıkarma anlaşmalarını farklı farklı devletlerin şirketleriyle yaparak Türkiye ve 

KKTC’yi uluslararası arena da yalnız bırakmak ve kendilerine dayatılan duruma itiraz edemez hale 

getirmek istemektedirler. Ancak Türkiye gerek Libya meşru hükümeti ile yapılan deniz yetki anlaşması 

olsun gerek askeri tatbikatları olsun kendisine dayatılan duruma açıkça karşı gelmektedir. Deniz yetki 

 
80 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, m.56. 
81 Hakan Arıdemir; Çağatay Allı, “Doğu Akdeniz Bölgesindeki Münhasır Ekonomik Bölge Tartışmalarının Analizi”, 
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, Vol. 4, Sayı. 10, 2019, s.191. 
82 Sami Doğru, “Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Kaynakları Ve Uluslararası Hukuka Göre Bölgedeki Kıta Sahanlığı Ve 
Münhasır Ekonomik Bölge Alanlarının Sınırlandırılması”, TBB Dergisi, Sayı: 119, 2015, s.515. 
83 Arıdemir; Allı, A.g.m, s.8. 
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alanlarının belirlenmesi durumu yukarıda kısaca açıklanan şekilde gelişme göstermekte iken bölgede 

mevcut duruma da değinmek gerekmektedir. 

Doğu Akdeniz havzasında yer alan Mısır, İsrail, GKRY, KKTC, Türkiye, Lübnan ve Suriye kıyılarında 

zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğundan sayılan ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerinin 

belirlenmesi, yeraltında bulunan hidrokarbon enerjisinin kullanılabilir duruma getirilebilmesi için 

yeryüzüne çıkarılması ve ilgili pazar yerlerine taşınması önem arz etmektedir.  

Levant havzası içerisinde bulunan İsrail münhasır ekonomik bölgesi, keşfedilen Tamar ve Leviathan 

sahası ile yaklaşık 900 milyar metreküp rezerve ev sahipliği yapmaktadır. GKRY ve KKTC 

yönetimindeki Kıbrıs açıklarında yapılan araştırmalarda da Limasol Limanı’na yaklaşık 160 kilometre 

mesafede 198 milyar m3’lük Afrodit sahası keşfedilmiştir. Ayrıca Mısır’ın keşfettiği Nil Deltası 

içerisindeki Zohr sahası 850 milyar m3 ile bölgenin en büyük doğalgaz rezervine ev sahipliği 

yapmaktadır. 

Uzun yıllardan beri enerji konusunda Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa için Doğu 

Akdeniz gazı alternatif olarak oldukça önem teşkil etmektedir. Bu yüzden bölgedeki ülkelerin 

münhasır ekonomik bölgelerinde sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri yapan şirketler genellikle 

Avrupa merkezli şirketlerdir. Hal böyle iken oluşacak doğal gaz arzının Avrupa pazarına nasıl 

ulaştırılacağı ise halen belirsizliğini korumakla birlikte özellikle bu husus ülkemiz için oldukça önem 

arz etmektedir. Şöyle ki, mevcut durumda Rusya gazı ile Kafkasya (Azerbaycan) gazı Avrupa’ya 

Türkiye üzerinden Mavi Akım- Türk Akımı- TANAP projeleri ile aktarılmaktadır.  

Şayet Türkiye, Doğu Akdeniz gazının Avrupa pazarına ulaştırılmasındaki fırsatı iyi değerlendirebilirse 

enerji merkezi konumuna gelebilmesi ve hatta piyasayı kontrol altında tutabilen enerji ihracatçısı ülke 

durumuna gelebilmesi oldukça güçlü bir ihtimaldir. Nitekim, taşınması gereken doğal gaz hususunda 

iki adet alternatif güzergâh bulunmaktadır.  

 

Şekil 6. Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezerv konumu ve Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi84 

Bu güzergahlardan birincisi EastMED (Eastern Mediterranean) olarak da bilinen İsrail- GKRY- 

Yunanistan güzergahıdır. Henüz üzerinde resmi bir anlaşmaya varılmamış olan EastMED projesinin 

 
84 “Turkey finds 320 bcm of natural gas in Black Sea, Erdoğan announces”, Daily Sabah, https://bit.ly/2UV0rlNc.  

https://bit.ly/2UV0rlNc
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aşağıdaki haritadan da görüleceği üzere büyük bir kısmının denizin altından geçirilmesi şeklinde 

planlanması boru hattının karadan geçirilmesi halinde bile oldukça maliyetli ve uzun zaman 

gerektiren bir iş iken projeyi uygulanması daha meşakkatli bir hale getirmektedir. Üstelik bu projede 

planlanan boru hattı, GKRY, Yunanistan ve Türkiye’nin ortak egemenliği altındaki bölgelerden geçmek 

zorundadır. Bu durumda ise Türkiye’den izin alınmaksızın münhasır yetki alanlarından boru hattı 

geçirilmek istenmesi planlanan projenin uygulanabilirliğini ortadan kaldıracaktır. Sayılan açılardan 

yaklaşıldığında EastMED projesinin uygulanması oldukça maliyetli olacağından ve ayrıca Türkiye’nin 

egemenlik alanını sınırlandırmasından dolayı bu projenin gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir. 

 

Şekil 7. Türkiye, Avrupa ve Yeni Doğu Akdeniz Uyuşmazlık Hatları85 

Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya ulaştırılmasında ikinci yol ise İsrail-Türkiye güzergahıdır. Her ne kadar 

Türkiye İsrail ile politik açıdan sorunlar yaşasa da bu güzergâh, hem maliyet hem harcanacak zaman 

açısından EastMED güzergahına nazaran oldukça avantajlı bulunmaktadır. Üstelik Türkiye mevcut 

altyapısı ve enerji taşınmasındaki tecrübesi ile Doğu Akdeniz’deki gazının Avrupa pazarına 

ulaştırılması için son derece elverişli bir ortam sunmaktadır. Şöyle ki Leviathan sahasından çıkarılan 

doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasında ikili bir güzergâh söz konusudur. Bunlardan 

birincisi Türkiye’den KKTC’ye uzanan su hattına paralel olacak şekilde su altına boru hattı döşenmesi 

ile gazın Türkiye’ye ulaştırılması ve ardından doğal gazın, TANAP ve TAP ile Avrupa’ya kolaylıkla ve 

ucuz şekilde ulaştırılmasını hedefleyen yoldur. İsrail- Türkiye güzergahından ikinci yol ise, denizden 

çıkarılan doğal gazın direkt su altı boru hattıyla Ceyhan’a götürülmesi, buradan da doğal gazın yine 

boru hatlarıyla TANAP ve TAP’a bağlanarak Avrupa’ya kolaylıkla ve ucuz şekilde ulaştırılmasını 

hedefleyen yoldur. Bu projelerden birisinin gerçekleşmesi ile Avrupa’ya boru hatlarıyla ihraç edilen 

doğal gazın tamamı Türkiye üzerinden gerçekleşmiş olacak ve Türkiye’nin bu imkânı iyi 

değerlendirmesi halinde enerji merkezi konumuna erişebilmesi hatta doğal gaz ihracatçısı dahi 

olabilmesi mümkündür. 

Ancak ne var ki, burada dikkat edilmesi gereken bir başka konu da Mısır’ın, Kıbrıs ve İsrail ile olan 

anlaşmazlıklarımızdan faydalanarak Doğu Akdeniz doğal gazının dünya piyasasına sunulmasında baş 

 
85 John Bowlus, “Gas and Power Politics in the Eastern Mediterranean”,  29.10.2020, https://bit.ly/3BHXnKh.  

https://bit.ly/3BHXnKh
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aktör olmak istemesidir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Katar doğal gazının da Mısır 

üzerinden dünya pazarına sunulacağı söylenebilir. Türkiye açısından Doğu Akdeniz doğal gazının yön 

değiştirmesine neden olacak Mısır’ın bu girişimi, Türkiye’nin bölgesinde enerji merkezi ülke olma 

hedefini zayıflatma tehlikesi taşımaktadır.86 Mısır’ın sahip olduğu büyük LNG tesisleri, bölge doğal 

gazının dünya pazarına ulaşmasını sağlayabilecek kapasitede olduğundan, Türkiye’nin evleviyetle 

KKTC’nin haklarını kaybetmesine neden olmayacak şekilde Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme 

kavuşturması ve günümüz itibari ile de uygulandığı üzere Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj 

çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek kendisine karşı oluşturulan bloğun uzlaşmaz tutumunun 

yumuşamasını sağlayarak müzakere masasının tekrar kurdurması gerektiği açıktır.87 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Planlanan Türkiye-Kuzey Kıbrıs Doğal Gaz Boru Hattı Projesi88 

2.5. DOĞAL GAZ DAĞITIMI 

Doğal gaz dağıtımı, çapı 15 cm ile 40 cm arasında değişen borulardan oluşan ve şehir girişlerine kadar 

yüksek basınçlı iletim hattı vasıtası ile taşınan doğal gazın basıncının düşürülerek nihai tüketicilere 

ulaştırılması işlemlerinin bütünüdür. 4646 sayılı Kanun’un dağıtıma ilişkin hükümleri uyarınca şehir içi 

doğal gaz dağıtım hizmetlerinin EPDK’nın açtığı şehir içi doğal gaz dağıtım ihalesini kazanan 

teşebbüsler tarafından, EPDK’dan alınan “dağıtım lisansı” çerçevesinde yapılabileceği hükme 

bağlanmıştır. Günümüz itibarıyla yukarıda açıklanan nitelikteki dağıtım lisansına sahip olan 72 adet 

dağıtıcı teşebbüs bulunmaktadır. 

2.5.1. Serbestleşme Süreci ve Dağıtım Lisans İhaleleri 

Doğalgazın nihai olarak tüketiciye ulaştırılmasının özel sektör tarafından sağlanması amacıyla dağıtım 

lisansı ihaleleri açılmış ve günümüze kadar yetmiş iki (72) işletmeye dağıtım lisansı verilmiştir. 

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne89 göre dağıtım lisansı sahipleri faaliyetlerini şu çerçevede 

gerçekleştirebilir:  

 
86 Cemal Kakışım, “Türkiye’nin Enerji Merkezi Ülke Olma Hedefi Açısından Bölgesel Riskler ve Bölgesel Fırsatlar”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017/3,  Sayı: 28, s. 444 
87 Kakışım, Agm, s. 447. 
88 “KKTC'den ilk resmi açıklama geldi! Kritik hamle”, 22.11.2019, https://bit.ly/3f0HFQM.  
89 07.09.2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Yönetmelik için bkz. 
https://bit.ly/2SeBhwG.    

https://bit.ly/3f0HFQM
https://bit.ly/2SeBhwG
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“…..Kurum tarafından yayımlanan ilgili yönetmelik ve tebliğlerdeki usul ve esaslara göre kendi 

sorumluluk alanlarındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine erişmesini sağlayarak 

doğal gazın bu tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili hizmetleri gerçekleştirir.” (m. 28/2) 

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde90 dağıtım şirketinin dağıtım 

faaliyeti dışında başka bir faaliyeti gerçekleştiremeyeceği, ilgili teşebbüsün anonim şirket türünde 

olması ve esas sözleşmesinde dağıtım faaliyetlerine ilişkin ibarelerin yer alması gerektiği de ifade 

edilmiştir. Kurul, ihaleye teklif veren şirketlerin yeterliliğini, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı 

ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ile tecrübelerine 

göre değerlendirir. Yeterlilik başvurusu; 

a)  Mali güç açısından; şirketin öz sermayesi, bilanço ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl 

sağlanacağını gösteren belge ve niyet mektupları, 

b)  Tecrübe açısından; teklif sahibinin veya proje, inşaat ve işletme hizmeti alacağı firmaların doğal 

gaz sektörü ve diğer sektörlerle ilgili tecrübesi, 

esas alınarak değerlendirilir.  

Şebeke ağı ve sistemi, dağıtım şirketleri tarafından yapıldığı için dağıtım şebekesinin mülkiyeti dağıtım 

şirketine ait olmaktadır. Dağıtım lisansları en az on, en fazla otuz yıl süre için verilmektedir. 

Yönetmeliğe göre dağıtım lisanslarının birleştirilmesi ve bölünmesi mümkün iken yönetmelikle 

getirilen kısıtlama ile bir şirket ancak iki farklı şehir için (bölge) dağıtım lisansı alabilmektedir. Ancak, 

bu kısıtlamanın Kurul kararı ile değiştirilebileceği yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilmiş olup 

24.08.2006 Tarihli 897-7 Numaralı Karar vasıtasıyla da dağıtım şirketlerinin yurt çapında lisans sahibi 

olabilecekleri şehir sayısının on bir (11) ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca dağıtım 

şirketinin iflası halinde lisansının kendiliğinden sona ereceği de düzenlenmiştir. 

2.5.2. Dağıtım Şirketleri Tekel Yapılar mı? 

Bilindiği üzere dağıtım şirketleri doğal tekel yapılar olarak nitelendirilmekte ve dağıtım sektörünün 

rekabete kapalı olduğu kabul edilmektedir.91 AB’de hali hazırda iletim, dağıtım ve tedarik 

sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüslerin dikey bütünleşik yapıları ayrıştırmaya tabi tutulmuş ve 

rekabete açık bir piyasa düzeni oluşturulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla AB’de dağıtım ve satış 

faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır.92 AB’deki düzenleme ile dağıtım sektörünün rekabete kapalı doğası 

sebebiyle “satış” faaliyetinin dağıtım faaliyetinin kapsamından çıkartılması ve satış sektöründe 

rekabet ortamı sağlanarak dağıtım sektörünün doğal tekel yapısından kaynaklanan olası rekabet 

ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.93 Günümüzde, Türkiye’de nihai tüketiciye doğal gaz satışı, 

 
90 03.11.2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Yönetmelik için bkz. 
https://bit.ly/3fEuLHy. 
91 OECD, “Report on Experiences With Structural Separation” (2006) s. 9. 
92 Burçak Tatlı, The Liberalisation of European Energy Markets: The Use of Competition Law as a Regulatory Tool, 
On İki Levha Yayıncılık, 2020, s.75. 
93 ”… Faaliyet gösterdikleri dağıtım bölgesinde doğal gazın perakende satışında çok yüksek pazar gücüne sahip 
olan yerel dağıtım firmalarının bu gücünün azaltılması ve serbest tüketicilerin dağıtım şirketlerinin perakende 
satış kolu doğal gaz pazarlama firmaları arasında oluşabilecek rekabetin olumlu sonuçlarından faydalanabilmesi 

https://bit.ly/3fEuLHy
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dağıtım şebekelerinin sahibi olan dağıtım şirketlerince yapılmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de dağıtım 

faaliyeti kavramı hem dağıtımı hem de nihai tüketiciye satışı da kapsayan şekilde mevzuatta yerini 

almıştır. Bu durumun Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci kapsamında değiştirileceği ve dağıtım ile satış 

fonksiyonlarının nihai olarak ayrılacağı beklenmektedir. 

2.5.3. Doğal Gaz Piyasasında Serbest Tüketici Kavramı 

Toplamda 72 doğalgaz dağıtım şirketi tarafından 81 ilin tamamına doğal gaz sağlanmaktadır. Nihai 

tüketiciye dağıtılan doğal gazın büyük kısmı boru gazı olmasına karşın bazı bölgelerde (Erzincan-

Üzümlü) LNG gazı da dağıtılmaktadır. EPDK, 2019 Sektör Raporu’nda 2019 yılı doğal gaz tüketim 

miktarının 45.285.498.424,37 Sm3 olduğu ve toplam abone sayısının 15.865.809 olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca, serbest tüketici sayısının 2019 yılında 623.930’a ulaştığı ifade edilmiştir. 4646 sayılı Kanun'a 

göre serbest tüketici; yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan 

satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestliğine sahip gerçek veya tüzel kişi olarak 

tanımlanmıştır. Buna göre, serbest olmayan tüketiciler bölgelerinin dağıtıcısı olan yerel dağıtım 

şirketlerinden doğal gaz satın almak zorundadır. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, 

konut tüketicilerinin (evsel tüketiciler) tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarları yıllık 75.000 m3'lük 

sınırı geçmediği sürece serbest tüketici olamayacağıdır. 

Mevcut duruma bakıldığında, serbest tüketicilerin yeterli sayıda alternatif temin kaynağı olmaması 

nedeniyle beklenen ölçüde seçim özgürlüğüne sahip olmadığı ve serbest tüketicilerin diğer 

tüketicilerden tek farkının, doğrudan BOTAŞ’tan doğal gaz alabilmesi olduğu görülmektedir.94 

Rekabet Kurulu 08.05.2018 tarihli ve 18-14/254-120 sayılı kararında: 

“4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar 

çerçevesinde tüketicilerin kullanımına sunulması için doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek mali 

açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir 

düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede ithalat, iletim, depolama, toptan 

satış ve şehir içi dağıtım faaliyetleri doğal gaz piyasası faaliyetleri olarak sayılmış ve bu faaliyetlerde 

bulunacak teşebbüslere EPDK’dan lisans alma mecburiyeti getirilmiştir. Doğal gaz piyasasındaki 

dağıtım özelleştirmeleri sonucu BOTAŞ’ın şehir içi dağıtım faaliyetleri son bulmuştur. 4646 sayılı 

Kanun ile doğal gaz iletim faaliyeti BOTAŞ’ın elinde bırakılmış olup BOTAŞ, ülkemiz doğal gaz iletim 

şebekesinin “sistem işletmecisi”dir (iletim sistem operatörü (İSO)). BOTAŞ, hem yasal hem de doğal 

tekel olarak bu faaliyetini 4646 sayılı Kanun ve “Doğal Gaz İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’ne 

dayanılarak çıkarılan ve EPDK’nın 17.08.2004 tarihli kararıyla 01.09.2004 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren “BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar” (ŞİD) çerçevesinde 

yerine getirmektedir…” ;95 

Denilerek BOTAŞ’ın hem yasal hem de doğal tekel oluşunu vurgulamıştır. 

 
için doğal gaz pazarlama firmalarının kurulması gerektiği düşünülmektedir…” Mustafa Oğuzcan Bülbül, Doğalgaz 
Piyasasında Rekabet, Rekabet Kurumu, s.80. 
94 Bülbül, Agt, s.81. 
95 Rekabet Kurumu’nun 18-14/254-120 sayılı Kararı, paragraf 10. 



_______________________________________________________________  

 
 

61 

Rekabet Kurulu 18.02.2010 tarihli ve 10-18/209-80 sayılı kararında ise; Doğal Gaz Dağıtım Hizmetleri 

Pazarı, doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini 

kapsayan, doğal tekel niteliğinde olan bir pazar olarak tanımlanmıştır. Doğal gaz dağıtımı doğal tekel 

olup ayrıştırma gerçekleşmediğinden dağıtım ve perakende satış büyük ölçüde örtüşmektedir. Başka 

bir ifadeyle, doğal gazın serbest olmayan müşterilere (perakende) satışı, dağıtım hizmetlerinin bir 

parçası olarak kabul edilmekte dağıtım faaliyeti yapan teşebbüsler serbest olmayan tüketicilerin tek 

sağlayıcısı konumunda bulunmaktadırlar. 

Ayrıca Rekabet Kurulu, 08.04.2010 tarihli ve 10-29/437-163 sayılı kararında doğal gaz dağıtım 

sektörünün serbestleşmesinde geçiş dönemi boyunca birincil mevzuat kapsamında yapılabilecek yeni 

düzenlemeler ve EPDK tarafından yapılacak ikincil mevzuat çalışmalarının, geçiş dönemi sonrasında 

oluşacak piyasa tasarımında belirleyici olacağından doğal gaz dağıtım ve perakende faaliyetlerinde 

geçiş döneminin ardından, işleyen rekabetçi bir yapının belirlenmesi için; 

i. Şeffaflık, 

ii. Hukuki ayrıştırmanın nasıl uygulanacağı, 

iii. Müşteri bilgilerine ulaşım, 

iv. ‘Son Çare’ (last resort) uygulamalarının kapsamı, 

v. Yerleşik firmalara yönelik yapısal ve davranışsal kısıtlamalar, 

vi. Fiyat tarifeleri, 

ve benzeri konularda düzenleme yapma gerekliliği bulunduğu şeklinde yorumlamıştır. Şüphesiz ki, 

şebekelere ilişkin bir kesişme olsun ya da olmasın, söz konusu dağıtım bölgelerinde perakende 

seviyesinde oluşması beklenen rekabet bakımından en önemli unsur, geçiş dönemi boyunca EPDK 

tarafından hazırlanacak ikincil mevzuattır. Nitekim daha önce Rekabet Kurulu’nun kararıyla elektrik 

piyasasında uygulanan serbestleşmenin doğal gaz piyasasında da rol model olarak kullanılması 

mümkündür. Başka bir deyişle iletim, dağıtım ve perakende satış şirketlerinin faaliyetlerinin 

birbirinden ayrılması ve tedarikçilerin mevcutta var olan bölgeler arası farklılıklara tabi olmaksızın 

faaliyette bulunabilecekleri yasal düzenlemelerin yapılması önemlidir. Aynı zamanda, serbest 

tüketicilerin elektrik piyasasında olduğu gibi kolayca, herhangi bir şarta bağlı olmadan diledikleri 

tedarikçiden doğal gaz alabilmelerine olanak tanıyan yasal düzenlemelerin yapılması ile doğal gaz 

piyasası da elektrik piyasası kadar rekabetçi olabilecektir.96 

2.5.4. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Covid-19 Etkisi  

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgını ve salgın karşısında alınan zaruri önlemler, 

sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getirmesi bir yana toplumların yaşam tarzını ve 

alışkanlıklarını da çeşitli şekillerde etkilemiştir. Küresel ölçekte etkisi halen devam eden Covid-19’un 

doğal gaz piyasasına da ciddi yansımaları olmuştur. Şöyle ki, salgının boyutunun küresel boyuta 

 
96 TÜSİAD, Rekabet Hukuku ve Rekabet Gücü Sektör Tartışmaları: Enerji Sektörü, Eylül 2014, s.29. 
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varmasıyla sanayi faaliyetleri ile elektrik üretiminin düşmesine bağlı olarak doğal gaz tüketimi, sadece 

Türkiye’de değil, küresel çapta düşüş göstermiştir.  

Covid-19’un ilk aşamalarda görüldüğü 2020 Ocak ayında, Henry Hub doğal gaz fiyatı 2 dolar bandının 

üzerinde seyrederken, pandemiye bağlı etkiler sebebiyle doğal gaz fiyatı yılın ikinci çeyreğinde 1,7 

dolar seviyesine kadar gerilemiştir. Ağustos ayında tekrar 2 dolar üzerine çıkan doğal gaz fiyatının 

günümüz itibarıyla 3,25 dolar civarında olduğu görülmektedir. Ayrıca Mayıs 2020 son çeyreğinde 

Avrupa’nın en büyük doğal gaz ticaret merkezlerinden biri olan TTF’de ise doğal gaz fiyatı 1 

Dolar($)/MMBtu’nun altına düşerken, Asya pazarında LNG spot market fiyatı 2 Dolar($)/MMBtu 

seviyesine gerilemiştir. Doğal gazda net ithalatçı olan Türkiye’nin son 10 yıldaki ortalama doğal gaz 

tüketimi 46 Bcm civarındadır. Her ne kadar 2017 yılında 53 Bcm rakamı görüldüyse de talep 2019 

yılında 46 Bcm’ye geri düşmüştür. 2020 yılında da gerek geçmiş yıllara nispeten sıcak geçen kış ile 

Covid-19’un da etkisiyle doğal gaz talebinin 45 Bcm’i geçmeyeceği tahmin edilmektedir.97   

EPDK aylık sektör raporu verileri incelendiğinde, Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirlerin 

doğal gaz tüketimi üzerindeki etkileri görülebilmektedir. 2017 yılı Ocak ayından itibaren aylık doğal 

gaz tüketiminde aşağı yönlü trend ve mevsimsellik gözlenmektedir. Covid-19 pandemisi tedbirleri 

öncesinde, 2020 yılı Ocak ayında 2017 yılından itibaren en yüksek tüketim miktarı gerçekleşirken, 

2020 yılı Haziran ayında son dört yılın en düşük tüketim miktarı kayda geçmiştir.98 

2.5.5. EPİAŞ -Spot Doğal Gaz Piyasası 

EPİAŞ tarafından işletilen, 1 Eylül 2018 tarihinde faaliyete geçen spot doğal gaz piyasası, katılımcıların 

elektronik bir platform üzerinden gaz alım satım işlemlerini gerçekleştirerek sistemde doğal gaz 

referans fiyatlarının oluşmasını sağlamaktadır. Spot doğal gaz piyasasında doğal gaz alış ve satış 

teklifleri gün bazında verilmekte, faaliyet ise 54 saatlik bir ticaret aralığında gerçekleşmektedir. 

Ticaret aralığı gün öncesi, gün içi ve gün ertesini kapsar. Bu piyasa, eşleşme miktarlarının “ulusal 

dengeleme noktasında” (UDN) “taşıma miktar bildirimine” (TMB) dönüştüğü bir piyasadır.  

 
97 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Enerji Görünümü 2020, Kasım 2020, s.53.  
98 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Enerji Görünümü 2020, Kasım 2020, s.53. 
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Şekil 9. STP Ticaret Aralığı99 

Sürekli Ticaret Platformu (STP), piyasada oluşmuş son fiyatın görüntülenebileceği, teklif verilebileceği, 

teklif süresi ile fiyat ve teklif limitinin belirlenebileceği ve dengesizliklerin giderilebileceği bir 

platformdur. Bu platformun amacı ve işlevi, piyasa katılımcılarının işini kolaylaştırmak ve refahı 

sağlamaktır.  

Organize Toptan Satış Piyasası’nda (OTSP) ise ticaret yapabilmek için, EPDK’nın lisanslarından (ithalat, 

ihracat, toptan satış) birine, spot ithalat için ise spot lisansına sahip olmak gerekmektedir. OTSP’de iki 

tür katılımcı vardır. Bunlardan ilki olan sistem kullanıcıları, doğal gaz sağlayan ya da şebekeden doğal 

gaz alan organizasyonlardır. Piyasa katılımcıları ise STP’de de işlem yapma hakkı bulunan sistem 

kullanıcılarıdır. Bu piyasalar ve platformlarla hedeflenen amaç, Türkiye’de enerji ticaretinin gelişmesi, 

enerji piyasalarının serbestleşmesi ve bölgesel enerji ticareti merkezi olmaktır. Buna yönelik hukuksal 

düzenlemelerden biri olan ve doğal gazın objektif ve şeffaf koşullar altında piyasada fiyatlanmasını 

sağlama amacıyla 31 Mart 2017 tarihinde Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği 

yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasına göre “Dengesizliklerin uzlaştırılması, iletim 

şirketince piyasa işletmecisine aktarılan tahsisat verileri doğrultusunda iletim şirketi adına piyasa 

işletmecisi tarafından yapılır.” denilmektedir ve ayrıca Usul ve Esaslar’da piyasa katılımcılarının piyasa 

işletmecisine kayıt yaptırmalarının zorunlu olduğu da belirtilmiştir.100  

Bir doğal gaz piyasasının “Hub”a dönüşebilmesi için sadece fiziksel altyapıyı sağlamlaştırmak yeterli 

olmamakta, piyasanın serbestleşmesi ve rekabet ortamının sağlanması da gerekmektedir. Bu 

bağlamda OTSP, Türkiye doğal gaz piyasasın bir merkez (hub) olması yolunda atılan adımlardan 

biridir. OTSP, piyasadaki dengesizlikleri gidermekle beraber spot ithalata da imkân sağlayarak 

bölgesel piyasayı şekillendirmektedir. Her ne kadar uzun dönemli boru gazı ithalat kontratları 

kanundan kaynaklı olarak katı olsa da spot ithalat düzenlemeleri bir o kadar esnektir. 19.09.2019 

tarihli ve 30893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı 

ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”101 bahsedilen esnek düzenlemelerden 

 
99 “Doğal Gaz Piyasası”, https://bit.ly/3zCyIoA.  
100 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları 5.1.1., 17.07.2018 tarih ve 30481 sayılı Resmî 
Gazete. 
101 Söz konusu Esaslar için bkz. https://bit.ly/3wbHxVb.  

https://bit.ly/3zCyIoA
https://bit.ly/3wbHxVb
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biri olmakla beraber piyasanın genel yapısını değiştirecek birçok önemli konuya da zemin 

oluşturmaktadır.   

Bahsedilen piyasanın genel yapısını değiştireceği öngörülen ve EPDK tarafından işletilen bu elektronik 

platformun üzerinden ilk kapasite tahsisatı, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar giriş 

noktasından yapılarak Türkiye'ye ilk fiili spot boru gazı ithalatı gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine Rus 

şirketi Gazprom Export’da ithalatta yaşadığı sert düşüşün ardından kendi elektronik platformu (ESP) 

üzerinden Türkiye’ye gaz satmak için beş farklı ihale düzenleyerek, teklif veren bir şirketle 700 bin m3 

doğal gaz satmak için anlaşmaya varmıştır. EPDK’nın oluşturduğu elektronik platformun piyasadaki 

rekabeti ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde artırdığı kısa bir zaman içinde gözlemlenmiştir. 

Spot doğal gaz piyasasında 13.02.2021 tarihinde bin m3 doğal gazın referans fiyatı 1221 lira 79 kuruş 

olarak belirlenmiştir. Toplam işlem hacmi ise yine aynı tarihte 36 milyon 262 bin 885 liraya ulaşarak 

rekor hacme ulaşmıştır. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1258 lira 44 kuruş, satış 

fiyatı 1185 lira 14 kuruş olarak açıklanmıştır. 

2.6. DOĞAL GAZ PİYASASI 2021 YILI LİSANS BEDELLERİ 

22.12.2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, 7.12.2020 tarihli ve 9842 Karar sayılı 

EPDK Kararı’nda,102 2021 yılı içerisinde uygulanmak üzere lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, 

lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri belirtilmiştir. Bu karara göre; 

a. İthalat faaliyeti: 

• Lisans alma bedeli              255.400.- (ikiyüzellibeşbindörtyüz) TL. 

• Yıllık lisans bedeli               Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş)Kr. 

Birden fazla ithalat lisansına sahip olan tek bir tüzel kişi, tüm ithalat lisansları kapsamında yaptığı 

satışların toplamı üzerinden tek bir yıllık lisans bedeli öder.  

b. İletim faaliyeti:    

I.  İletim: 

• Lisans alma bedeli  1.913.800.- (birmilyondokuzyüzonüçbinsekizyüz) TL. 

• Yıllık lisans bedeli   İletimi yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

II. Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletimi: 

• Lisans alma bedeli  92.800.- (doksanikibinsekizyüz) TL. 

• Yıllık lisans bedeli  İletimi yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

c. Depolama faaliyeti: 

• Lisans alma bedeli  513.500.- (beşyüzonüçbinbeşyüz) TL. 

 
102 İlgili Karar için bkz. https://bit.ly/2TkiYXw.  

https://bit.ly/2TkiYXw
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• Yıllık lisans bedeli  Depolanan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

d. Toptan satış faaliyeti: 

• Lisans alma bedeli 127.400.- (yüzyirmiyedibindörtyüz) TL. 

• Yıllık lisans bedeli  Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

• Oto LNG Lisans alma bedeli       51.300.- (ellibirbinüçyüz) TL. 

• Yıllık lisans bedeli  Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

e. Dağıtım faaliyeti: 

• Lisans alma bedeli  127.400.- (yüzyirmiyedibindörtyüz) TL 

• Yıllık lisans bedeli  Dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

f. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyeti: 

I. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtımı: 

• Lisans alma bedeli  25.500.- (yirmibeşbinbeşyüz) TL. 

• Yıllık lisans bedeli  İletim ve dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 

(sıfırtamonbindebeş) Kr. 

II.  Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı: 

• Lisans alma bedeli  25.500.- (yirmibeşbinbeşyüz) TL. 

• Yıllık lisans bedeli  Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

III. Oto CNG satışı: 

• Lisans alma bedeli  25.500.- (yirmibeşbinbeşyüz) TL. 

• Yıllık lisans bedeli  Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

g. İhracat faaliyeti: 

• Lisans alma bedeli 51.300.- (ellibirbinüçyüz) TL. 

• Yıllık lisans bedeli  İhracatı yapılan kWh başına 0 (sıfır) Kr.  

***Tüm faaliyetlere ilişkin lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki 

gibidir: 

▪ Lisans yenileme bedeli İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin 

%50’si. 

o Lisans tadili 5.200.- (beşbinikiyüz) TL. 

o Lisans sureti çıkartma  1.350.- (binüçyüzelli) TL. 
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2.7. DOĞAL GAZ PİYASASINI ETKİLEYEN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 

2.7.1. Yaptırımlar 

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun (Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması ve 

Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9. Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ’e göre ilgili idari para cezaları 1.1.2021’den itibaren aşağıdaki şekilde 

uygulanacaktır:103 

4646 sayılı Kanun’un 9. Maddesinin İlgili Hükmü 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) 

9. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi 1.218.735 
9. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi  1.044.625 
9. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi  1.218.735 
9. maddenin 1. fıkrasının (d) bendi  1.741.051 
9. maddenin 1. fıkrasının (e) bendi  1.741.051 
9. maddenin 1. fıkrasının (f) bendi 2.089.265 
9. maddenin 1. fıkrasının (g) bendi  2.089.265 

2.7.2. Sertifika Alma, Yenileme, Tadili, Suret Çıkartma ve Vize Bedelleri ile 

Hizmet Bedelleri  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2021 

yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve 

sertifika vize bedellerine ilişkin aşağıdaki 9843 numaralı Karar alınmıştır.104 

a) Yapım ve Hizmet Sertifikası: 

(1) Sertifika alma bedeli    : 7.900.- (yedibindokuzyüz) TL. 
(2) Sertifika tadil bedeli    : 2.700.- (ikibinyediyüz) TL. 
(3) Sertifika vize bedeli    : 1.350.- (binüçyüzelli) TL. 
(4) Sertifika yenileme bedeli       : Sertifika alma bedeli. 
(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli  : 550.- (beşyüzelli) TL. 

b) İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası: 

 
Kuruma 

ödenecek 
bedel 

Sertifika veren dağıtım şirketinin 
alacağı hizmet bedeli  

Sertifika alma bedeli 0 (sıfır) TL 2.500.- (ikibinbeşyüz) TL. 

Sertifika tadil bedeli   0 (sıfır) TL 700.- (yediyüz) TL. 

Sertifika vize bedeli   0 (sıfır) TL 300.- (üçyüz) TL. 

Sertifika yenileme bedeli   0 (sıfır) TL Sertifika alma bedeli  

Sertifika çıkartma bedeli   0 (sıfır) TL 300.- (üçyüz) TL. 

 

 
103 Söz konusu Tebliğ, 12.12.2020 tarihli ve 31332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bkz. 
https://bit.ly/3x8YRu2.  
104 Söz konusu Karar, 22.12.2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bkz. 
https://bit.ly/2SwY8Ej.  

https://bit.ly/3x8YRu2
https://bit.ly/2SwY8Ej
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2.7.3. İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan Cumhurbaşkanı 

Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11.2.2021 tarihli toplantısında; 24.09.2020 tarihli ve 31254 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ 

Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin 23/09/2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı”nın 5. maddesine dayanılarak hazırlanan “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 

23/09/2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları” 

kabul edilmiş ve 16.2.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

2.7.4. Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1. Maddesi Kapsamındaki Devirler 

25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici madde ile 4646 sayılı 

Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1. maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden istisna 

edilmiştir. Bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle 

hesaplanan vergiden indirilmesi, indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin iade edilmeyeceği hüküm 

altına alınmıştır. 

2.7.5. 7257 sayılı Kanun ile Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Kamu İhale 

Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler  
7257 sayılı Kanun ile Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.  

2.7.5.1. Tanımlarda Yapılan Değişiklikler 
18.4.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin 1. 

fıkrasında değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle “üretim” faaliyetinin “Doğal gazın 

30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında Türkiye’de yer altında bulunan 

yataklarından yer üstüne çıkarılmasını, temizlenmesini ve arıtılmasını, toplama hatlarıyla iletim 

hatlarına ve/veya dağıtım şebekesine kadar taşınmasını” ifade ettiği düzenlenmiştir. 

Ayrıca maddeye “ithalatçı şirket” tanımı eklenmiştir. Asıl önemli düzenlemeler ise 3. maddesinin 1. 

fıkrasına eklenen “organize toptan doğal gaz satış piyasası” tanımı ve “son kaynak tedariki” 

düzenlemesidir. Doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve 

dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları 

ve Kurul tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, Kurul tarafından 

düzenlenen piyasa “organize toptan doğal gaz satış piyasası” olarak tanımlanmıştır. 

Son kaynak tedariki ise tüketicilere sözleşme süresi içerisinde doğal gazı tedarik etmekte olan 

şirketlerin iflası, lisanslarının iptal edilmesi ve/veya organize toptan doğal gaz satış piyasası 

çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi nedenlerle 

doğal gaz tedarik edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki 

sağlanamayan tüketicilere Kurul tarafından belirlenen yöntem çerçevesinde yetkilendirilen lisans 

sahiplerince gaz arzı sağlanmasını ifade etmektedir. 

2.7.5.2. Faaliyetlere İlişkin Düzenlemeler  
Doğal gaz piyasa faaliyetleri kapsamında yapılan değişiklikler ile;  

• Üretilen doğal gazın iletim şebekesi vasıtasıyla iletilmesinin teknik ve ekonomik olarak uygun 

olmadığına Kurulca karar verilmesi ve üretim yapan toptan satış şirketinin kendi üzerine 
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düşen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla, üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine 

bağlantı yapılarak üretilen doğal gaz dağıtım şirketince öncelikle satın alınır. Kurulun, gerekli 

hallerde bu kapsamda satın alınacak doğal gaz bedelini belirlenmesine, 

• LNG ihracatı yapmak isteyen tüzel kişiler, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt içinde 

teslim faaliyetinde bulunmamaları kaydıyla, LNG taşıma faaliyetinde bulunabilmesine, 

• Dağıtım şirketleri boru hatlarının ulaşmadığı bölgelerde LNG veya CNG ile besleme 

yöntemiyle doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilirler. Dağıtım şirketleri LNG veya CNG 

tesis yatırımlarını kendileri yapabilecekleri gibi bu faaliyetleri hizmet alımı yoluyla da 

gerçekleştirebilir. Ancak, dağıtım şirketleri LNG ve CNG’nin doğrudan satışı faaliyetinde 

bulunamaz. Acil durum veya mücbir hallerde mevcut iletim ve dağıtım şebekeleri LNG veya 

CNG ile beslenebilir. LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahipleri, acil durum ve 

mücbir hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılamakla yükümlü olması ve bu 

konudaki usul ve esasların Kurulca belirlenmesine, 

• 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının 

bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte 

yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis 

kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde 

deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri 

üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere 

şebeke yatırımı yapılabilmesine, 

• Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde 

yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde 

bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama 

bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel 

alınmaması ve altyapı kazı alanının üst kaplamalarının ilgili belediye tarafından bedelsiz 

olarak yapılmasına,  

 yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

2.7.5.3. Son Kaynak Tedariki 
4646 sayılı Kanun’un “Rekabetin korunması ve geliştirilmesi, bilgi verme ve hesap ayrışımı” başlıklı 7. 

maddesinde yapılan düzenlemeler ile “son kaynak tedariki”ne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna 

göre, Kurul, bir tüketiciye sözleşme süresi içerisinde doğal gazı tedarik etmekte olan şirketlerin iflası, 

lisanslarının iptal edilmesi ve/veya organize toptan doğal gaz satış piyasası çerçevesinde 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi nedenlerle doğal gaz tedarik 

edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki sağlanamayan 

tüketicilere gaz arzı sağlamak üzere bir veya birden fazla lisans sahibini “son kaynak tedarikçisi” 

olarak yetkilendirebilir. Son kaynak tedarikçisi ve son kaynak tedarik bedelinin belirlenmesine ilişkin 

usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Ayrıca piyasada rekabet ortamının oluşturulması amacıyla 

Kurulun belirli bir lisans sahibinin/sahiplerinin Kurul tarafından belirlenen miktar veya orandaki doğal 

gazın organize toptan doğal gaz satış piyasasını kullanmak suretiyle alım satımını yapmalarını teşvik 

edebileceği ve/veya zorunlu hale getirebileceğine ilişkin düzenleme de getirilmiş ve bu konuya ilişkin 

hususların yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.  
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2.7.5.4. Şirket Kurulumu ve Devir 
4646 sayılı Kanuna eklenen ek madde ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi 

teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları tarafından yurt dışında kurulan ve hâlihazırda özellikle 

petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerin ülkemiz enerji 

ihtiyacı ve ekonomisi açısından büyük ehemmiyet arz eden faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla;  

• İlgili şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yerlerde Cumhurbaşkanı kararıyla aynı 

şirketlerin ortaklarınca işletme konuları, ticaret unvanları, sermayeleri ve ortaklık payları aynı 

kalmak kaydı ile ayrı birer şirket kurulabilmesine imkân sağlanmakta,  

• Kurulacak şirketlerin yurt dışındaki şirketlerin her türlü haklarını, alacaklarını, 

yükümlülüklerini, taşınır ve taşınmazlarını, personellerini vb. yapılacak protokollerle 

devralarak faaliyet göstermesi ve devir sonrası yurt dışındaki şirketlerin Türkiye’deki 

şubelerini kapatması amaçlanmakta,  

• Kurulacak şirketlerin özel hukuk hükümlerine tabi, özel sektörün sahip olduğu hızlı karar 

verme, harekete geçebilme, dünya piyasalarında rekabet edebilecek güce sahip işletmeler 

kurma ve yönetme, sonuç odaklı çalışabilme gibi esnek ve dinamik bir yapıya sahip 

olmalarının zaruret arz etmesi nedeniyle şirketlerin tabi olacağı ve muaf tutulacağı mevzuat 

hükümleri belirlenmektedir.  

2.7.5.5. 7257 sayılı Kanun ile Kamu İhale Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler  
4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendinde yer 

alan “ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları,” ibaresi “yapılacak her türlü 

doğal gaz alımları,” şeklinde genişletilerek değiştirilmiştir. Böylece Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

(BOTAŞ) tarafından yapılacak her türlü doğal gaz alımlarının 4734 sayılı Kanun’a tabi olmadan 

gerçekleştirilebilmesinin yolu açılmıştır.  

Ayrıca 4734 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesinin 5. fıkrasına “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin ve bu şirketlerin 

bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “Türkiye 

karasuları ile uluslararası sular dahilinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “üretim ve taşıma” 

ibaresi “üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma” şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile TPAO’ya 

denizlerde belirli faaliyetleri açısından mal ve hizmet alımı ve yapım işlerinde herhangi bir parasal 

limit gözetmeksizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 

yapabilmesine ilişkin tanınmış olan istisna hükmünün; ülkemiz enerji arz güvenliğinin temini 

hususunda önemli ve kritik görevler üstlenen BOTAŞ ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında 

kurdukları şirketleri ve petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma 

faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve belirtilen istisnanın karadaki faaliyetleri 

de kapsaması amaçlanmıştır.  

2.7.6. Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) Yönetmeliği’nde 

Değişiklik  

Doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme 
işlemlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Kurul 
tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, Kurul tarafından 
düzenlenen piyasa, “Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası” olarak adlandırılmaktadır.  
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Organize Toptan Doğal Gaz satış Piyasası Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 10.12.2020 tarihli 
ve 9764 sayılı Kurul Kararı, 12.01.2021 tarihli ve 31362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.105 Söz 
konusu Yönetmelik değişikliğiyle doğal gazda piyasa işletmecisinin, organize toptan doğal gaz satış 
piyasasında katılımcı risklerinin yönetilmesini sağlayarak teminatların hesaplanması, uygulanması ve 
muhafazası gibi faaliyetlerini sadece Piyasa İşletim Usul ve Esasları'na (PUE) göre değil, Vadeli Doğal 
Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nda (VGPUE) belirlenen koşullar çerçevesinde de gerçekleştirmesi 
yönünde değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede öncelikle Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3. 
maddesinde, vadeli doğal gaz piyasasına ilişkin kavramları ve Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve 
Esasları kapsayacak şekilde değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.  

Yönetmelik değişikliğine göre, vadeli doğal gaz piyasasında işlem yapmak isteyen piyasa katılımcıları, 
Standart Taşıma Sözleşmesi (STS) ve Sürekli Ticaret Platformu (STP) katılım anlaşmasına ilave olarak 
Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) katılım anlaşmasını da imzalayacaklardır. Söz konusu VGP katılım 
anlaşması, STP katılım anlaşması süresince geçerli olacaktır. Piyasa katılımcısı sıfatını kazanan sistem 
kullanıcıları, Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen organize toptan doğal gaz satış piyasasına katılım 
koşullarının yanı sıra VGP katılım anlaşmasını imzalamak ve VGPUE'de belirtilen diğer hususları yerine 
getirmek kaydıyla VGP'de işlem yapmaya hak kazanacaktır.  

Piyasa işletmecisi, vadeli doğal gaz piyasasında, piyasa katılımcılarının bir veya birkaçının temerrüde 
düşmesi halinde oluşabilecek zararların ilgili piyasa katılımcılarının teminatlarını aşan kısmı için 
kullanılmak üzere temerrüt garanti hesabı oluşturacaktır. 

Yönetmelik değişikliğinde ayrıca, VGP’nin işleme açılması ile ilgili ve vadeli doğal gaz piyasası faaliyete 
başlayıncaya kadar sanal uygulama yapılmasına ilişkin bir geçici madde eklenmiş ve bu hususlara 
ilişkin düzenlemelere VGPUE'de yer verilmesi öngörülmüştür.  

 

3. PETROL PİYASASINDAKİ HUKUKİ GELİŞMELER 
3.1. GENEL OLARAK  

Piyasa ekonomisinin kurumsallaştırılması ve rekabet ortamını geliştirme politikaları çerçevesinde 
uluslararası norm ve standartlar ile Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları doğrultusunda 
petrol ve petrol ürünleri endüstrisinde de mevcut yasal düzenlemelerin bütünlük içinde yenilenmesi 
ve piyasaların bu anlayışa göre düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması ihtiyacının ortaya çıktığı 
gerekçesiyle hazırlanarak, 2003 yılında yürürlüğe konulan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
(“PPK”)106 ile Türkiye petrol sektöründe rafinaj, dağıtım, iletim, depolama, işleme, taşıma, ihrakiye 
teslimi, bayilik ve madeni yağ üretimi faaliyet grupları için yeni bir dönem başlamıştır.  

PPK ile birlikte, piyasanın kayıt altına alınması, tesis ve ürün kalitesinin çağdaş standartlara uygun 
hale getirilmesi, mevzuat bütünlüğünün sağlanması, piyasanın izlenip ve denetlenmesi ile idari 
yapılanma bakımından büyük aşama kat edilmiştir. Zaman içerisinde PPK ve bu Kanun’a istinaden 
çıkarılan ikincil düzenlemelerin eksik kaldığı noktalar tespit edilmiş; politik, ekonomik ve teknolojik 
gelişmelerle ortaya çıkan ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak ilgili mevzuatta birçok değişiklik ve 
eklemeler yapılmıştır. PPK’daki değişiklikler büyük oranda kaçakçılıkla mücadele odaklı olurken, ikincil 
düzenlemelerdeki değişikliklerde politik, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile ihtiyaçlar belirleyici 
olmuştur. İkincil düzenlemelerdeki değişikliklerin yapılmasında yargı kararlarının da oldukça etkili 
olduğunu ifade etmek gerekir. 

PPK’da bugüne kadar birçok kez (toplam 13) değişiklik yapılmıştır. Temel amacı, piyasa ekonomisinin 
kurumsallaştırılması ve rekabet ortamının geliştirilmesi olan PPK’nın bu amacının gerçekleşmesinin 
önündeki en büyük engelin, yüksek miktardaki akaryakıt kaçakçılığı sorunu olduğu yıllar içinde 

 
105 İlgili Yönetmelik değişikliği için bkz. https://bit.ly/3f6yCOl.  
106 PPK için bkz. https://bit.ly/3oG6xRp.  

https://bit.ly/3f6yCOl
https://bit.ly/3oG6xRp
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yakından görülmüştür. PPK’nın ilk halinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında sadece ulusal marker ile 
kaçakçılık yapanların lisansının iptali müesseselerine yer vermekle yetinmiş olan kanun koyucu, daha 
sonra kabul ettiği birçok kanun değişikliğiyle sürekli olarak kaçakçılıkla mücadele için ilave tedbirler 
getirmiştir. Getirilen her yeni tedbirle birlikte, piyasaya ilişkin kısıtlamalar getirilmiş ve lisans 
sahiplerinin yükümlülükleri artmış, rekabetçi bir piyasanın önündeki engeller maalesef artmış, 
piyasada faaliyet göstermek ulusal marker ve istasyon otomasyon sistemi gibi yüksek masraflı 
uygulamalar nedeniyle daha maliyetli bir hal almıştır. Bununla birlikte, petrol ve petrol ürünleri 
kaçakçılığının en önemli sebebi olduğu değerlendirilen yüksek vergi yüküne dair ve yine çeşitli enerji 
ürünlerine uygulanan vergi oranları arasındaki anlamsız farklılıkları gidermeye yönelik geçen zaman 
içinde anlamlı hiçbir değişiklik yapılmamıştır.  

PPK’da, piyasa aktörleri için birçok yükümlülük ve kısıtlama öngörülmüş olup, bu yükümlülük ve 
kısıtlamaların ihlali halinde uygulanmak üzere, oldukça yüksek cezalara yer verilmiştir. Üstelik anılan 
cezalar 28.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7164 sayılı Kanun”)107 ile 
yapılan değişiklikle daha da arttırılmıştır. PPK’nın ilk halinde, elektrik ve doğalgaz piyasalarından farklı 
olarak ihlallerde (bildirim yükümlülüğü ihlalleri hariç) bir uyarı mekanizmasına yer verilmemiş ve 
ihlallerin tespiti ile birlikte Kanun’daki cezalar piyasa aktörlerine doğrudan uygulanmıştır. Ancak, 7164 
sayılı Kanun değişikliği ile EPDK tarafından belirlenmesi öngörülen niteliği itibarıyla düzeltilebilir bazı 
aykırılıklar için ihtar mekanizması uygulaması başlatılmıştır. Ayrıca söz konusu kanun değişikliği ile alt 
ve üst sınırlar arasında oransal olarak tespit edilecek cezaların verilmesi öngörülmüştür.   

7164 sayılı Kanun ile yapılan diğer önemli bir değişiklik ise EPDK’nın lisans verirken bayi sayısı, 
depolama kapasitesi (işletme stok kapasitesi hariç) konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama 
yapmasını kısıtlayan hükmün ilga edilerek lisans sahiplerinden mali yükümlülükleri için teminat 
alınmasını öngören düzenlemeler olmuştur. 7164 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler kapsamında 
EPDK tarafından ikincil mevzuatta bayilik teşkilatı kurulması, teminat verilmesi yönünde ve niteliği 
itibarıyla düzeltilebilir fiillere yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmış, yapılan bu düzenlemelerin etkileri 
ise 2020 yılı içerisinde doğmaya başlamıştır.   

EPDK tarafından yapılan mevzuat değişiklikleri 7164 sayılı Kanun’un gerektirdikleri ile sınırlı kalmamış; 
lisanslama faaliyetleri, ulusal marker uygulaması, ulusal petrol stoku, bildirim sistemi, teknik kriterler 
vb. alanlarda muhtelif zamanlarda ve içerikte yine birçok değişiklik yapılmıştır.  

Bu bölümde, 2020 yılında Türkiye petrol piyasasında yaşanan hukuki gelişmeler arz ettiği öneme 
uygun olarak ana hatlarıyla ve kimi yerde ayrıntılarıyla incelenmiştir. 

3.2. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ  

3.2.1. Lisanslama Faaliyetleri  

3.2.1.1. Bayilik Teşkilatı 

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin lisans aldıktan sonra belli bir süre içinde belli sayıda istasyonlu bayiden 
oluşacak şekilde bir bayilik teşkilatı kurması yükümlülüğü ilk olarak 28.11.2014 tarihli ve 29189 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği değişikliğiyle108 yürürlüğe 
konulmuştur. Bu kapsamda dağıtıcı lisansı sahiplerinin en az beş bayiden müteşekkil bir teşkilatı 
kurmak zorunda olduğu belirtilmiş, ancak söz konusu hüküm hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu'nun (İDDK)109 2015/1277 Y.D. İtiraz No'lu Kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 
Danıştay İDDK’nın kararına esas olan ve PPK’da yer alan ve bayi sayısı konusunda sayısal sınırlama 

 
107 Söz konusu Kanun metni için bkz. https://bit.ly/3u5U22s.  
108 Söz konusu değişiklik için bkz. https://bit.ly/3wlJwWt.   
109 Danıştay 13. Dairesinin 10.6.2020 tarihli ve E. 2015/352 - K. 2020/1305 sayılı kararıyla da dava konusu 
hükümde yer verilen bayilik teşkilatı tanımında geçen "en az beş bayiden" ibaresinin iptaline karar verilmiştir. 

https://bit.ly/3u5U22s
https://bit.ly/3wlJwWt
https://www.lexpera.com.tr/ictihat/danistay/13-d-e-2015-352-k-2020-1305-t-10-6-2020
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getirilemeyeceğine ilişkin hükmün 7164 sayılı Kanun ile metinden kaldırılmasıyla bayilik teşkilatına 
ilişkin olarak Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan ve 09.07.2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği110 bir milat olmuştur.  

Söz konusu değişiklik ile getirilen bayilik teşkilatı kurma yükümlülüğü aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Bayilik Teşkilatı Kurma Yükümlülüğüne Dair 

 

Ayrıca EPDK bayilik teşkilatı yükümlülüğün başlangıç tarihi açısından yeni lisans alanlar ile yönetmelik 
değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla lisans sahibi olanlar arasında farklı süreler öngörmüştür. 
Buna göre 09.07.2019 tarihi itibarıyla dağıtıcı lisansı sahibi olanlara bayilik teşkilatının oluşturulma 
yükümlülüğünün 01.01.2020 tarihi itibarıyla başlamasına karar verilmişken, yönetmelik 
değişikliğinden sonra lisans alan lisans sahiplerinde bu süre lisans alınmasıyla başlayacaktır. 

EPDK bayilik teşkilatına ilişkin yükümlülüklerde 28.07.2020 tarihli ve 31199 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan düzenlemeler111 ile tekrardan değişikliğe gitmiştir. Buna göre bayilik teşkilatının 
oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması  hallerinde, bu durumun düzeltilmesi 
için Kurum tarafından ayrıca bir bildirimin yapılmayacağı vurgulanmıştır. Bu durumda izlenecek usul 
belirlenerek Yönetmeliğin 17. maddesine atıf yapılmıştır. Son olarak, bu hükümle belirlenen sürelerin 
hangi koşullarda duracağı (dağıtıcı lisansının faaliyetinin geçici olarak durdurulması) ve hangi 
koşullarda kesileceği (sona erdirilen veya Kurul tarafından iptal edilen lisansların mahkeme kararı ile 
tekrar yürürlüğe girmesi) belirlenmiştir.  

Yönetmelik değişikliği öncesi 109 olan dağıtıcı lisansı sahibi sayısı, 06.02.2021 tarihi itibarıyla %50 
azalarak 54’e gerilemiştir. Sayının dramatik olarak azalmasında gerek 60.000 ton satış yükümlülüğüne 
ilişkin gerekse bayilik teşkilatına ilişkin lisans iptalleri etkin rol oynamıştır. Bayilik teşkilatına ilişkin 
yeni yönetmelik hükmünün iptaline yönelik açılan davalarda ise Danıştay 13. Dairesi Yürütmenin 
Durdurulması talebinin reddine karar vermiştir. 

3.2.1.2. Asgari Ödenmiş Sermaye 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan 09.07.2019 tarihli değişiklikle petrol piyasasında 
faaliyet gösteren lisans sahiplerinin asgari ödenmiş sermayelerine ilişkin olarak önemli değişikliklere 

 
110 Söz konusu değişiklik için bkz. https://bit.ly/3wjngg0.    
111 Söz konusu değişiklikler için bkz. https://bit.ly/3hFBovW.   
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https://bit.ly/3wjngg0
https://bit.ly/3hFBovW
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gidilmiştir. Buna göre lisans alınırken bulunması gereken ödenmiş sermaye miktarı 2013 yılından bu 
yana ortaya çıkan yeniden değerleme oranındaki artışlar göz önüne alınarak %100 oranında 
arttırılmıştır ve maddenin yürürlük tarihi 01.01.2020 olarak belirlenmiştir. Akabinde 07.02.2020 
tarihinde yapılan yönetmelik değişikliyle 01.01.2020 tarihinden önce lisans alanlar; 31.12.2019 
tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayesini korumak kaydı ile 
asgari ödenmiş sermayelerini 01.07.2021 tarihine kadar yeni duruma uygun hale getirmekle yükümlü 
tutulmuşlardır. Ancak 28.07.2020 tarihli yönetmelik değişikliğiyle “01.07.2020” tarihi “01.01.2021” 
olarak değiştirilmiş, rafinerici lisansı sahipleri için asgari ödenmiş sermaye 75.000.000 TL’ye 
düşürülmüş ve 01.01.2020 tarihinden önce lisans alanların 01.02.2021 tarihine kadar asgari ödenmiş 
sermaye şartını sağladıklarına dair Yeminli Mali Müşavir raporunu Kuruma sunmaları gerektiği hüküm 
altına alınmıştır. 

Yapılan son değişikler neticesinde ortaya çıkan asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğü aşağıda 
özetlenmiştir. 

Lisans Türü Değişiklik Öncesi Miktar Değişiklik Sonrası Miktar 

Rafinerici 75.000.000 75.000.000 

İletim 1.000.000 2.000.000 

Depolama 1.500.000 3.000.000 

İşleme 750.000 1.500.000 

Dağıtıcı 10.000.000 20.000.000 

İhrakiye Teslim (Faaliyet konusu sadece madeni 
yağ olanlar hariç) 

3.000.000 6.000.000 

 

Görüldüğü gibi rafinerici lisansı sahipleri için asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğü açısından bir 

değişiklik olmazken, iletim depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansları açısından asgari 

ödenmiş sermaye yükümlülüğü mevcut miktarın iki katına yükselmiştir.  

3.2.1.3. Sözleşme Fesih Bildirimleri ve Yeni Sözleşme Sunma Süreleri 

28.07.2020 tarihli yönetmelik değişikliğiyle dağıtıcı lisansı sahiplerinin bayileri ile yapmış oldukları 
sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Kurumu 
bilgilendirmeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aynı yönetmelik değişikliğiyle bayilerin 
bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait 
dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu 
yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde lisanslarının sona 
erdirileceği hüküm altına alınmıştır. 

3.2.1.4. Lisans Sona Erme ve Yeniden Lisans Vermeye İlişkin Hükümler 

Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli satış yapılmaması 
durumu lisansın sona erdirme sebebiyken 28.07.2020 tarihli değişiklikle 6 ay süreyle pompadan satış 
yapılmama durumu lisans sona erdirme sebebi olarak benimsenmiştir. Bu durumda bayilerin, yalnızca 
istasyon dışı toptan satış yaparak faaliyetlerine devam etmesinin önlenmesi hedeflenmiştir. 

Benzer şekilde Kanuna karşı hile veya yalan beyan (PPK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi) 
sebebiyle lisans iptali halinde, lisans sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile; tüzel kişilikte, lisans iptaline 
konu fiilin işlendiği tarihte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim 
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kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara bir sene süre ile petrol piyasasında lisans 
verilmemesi öngörülmüştür. Ayrıca, mevzuata aykırı Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV) satış yapılması 
durumunda, tüzel kişiler için uygulanan piyasaya giriş engeli, sürelerin aynı olması amaçlanarak bir 
yıla düşürülmüş, bu fiili işleyen gerçek kişiler için bir yıl süre ile piyasaya giriş engeli getirilmiştir. 

3.2.1.5. 2020 Yılı İçerisinde Yapılan Diğer Değişiklikler 

Gerek 07.02.2020 gerekse 28.07.2020 tarihli Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği değişiklikleriyle112 
ayrıca aşağıda yer alan hususlarda düzenlemelere gidilmiştir. 

• Rafinerici ve depolama lisansı başvuruları değerlendirilirken kamuoyuna ilan yapılması 
zorunluluğu, kurulu tesislerin bulunduğu haller için kaldırılmıştır. 

• Lisans bilgilerinin veya süre uzatımlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin hükümler 
kaldırılmıştır. 

• Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, ilgili bayiler için tadil bedellerinin 
ödenmesi halinde bu bayilikler için dağıtıcı tadilinin yapılacağı belirtilmiştir.  

• Lisans başvurusu sırasında gerekli belgelerin sonradan geçerliliğini yitirmesi ve süresi 
içerisinde yeni belgenin Kuruma sunulmaması halinde lisanslar sona erdirilmektedir. 
Değişiklik ile "belge" kavramı genişleterek "koşul" haline getirilmiştir. Bu sayede, bayilik 
teşkilatı kurulması ve korunması veya ödenmiş sermayenin korunması koşullarının da bu 
madde kapsamında değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

• Dağıtıcıların, ticari deniz vasıtalarına ÖTV'siz satış yapabilmeleri için, lisanslarına ihrakiye 
teslimi faaliyetinin işlenmesi gerektiği PPK kapsamında öngörülmüş olmakla beraber yanlış 
anlaşılmalara sebebiyet verilmemesi amacıyla Yönetmeliğe de söz konusu ifade eklenmiştir. 

• Dağıtıcısının faaliyeti geçici olarak durdurulan bayilerin yeni dağıtıcıyla bu süre için 
anlaşmaları halinde, bayilik lisansının tadil edilmesi gerekmektedir.  

• Test ve Ar-Ge amaçlı olarak ihtiyaç duyulan bazı özellikli akaryakıtların yurtdışından küçük 
miktarlar halinde temininin sağlanabilmesi dönük olarak Yönetmeliğe bir hüküm eklenmiştir. 

3.2.2. Ulusal Marker Uygulaması 

24.10.2020 tarihli Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik değişikliğiyle113 
Ar-Ge ve test amaçlı olarak yurt dışından veya yurt içi üreticilerden temin edilen ve ulusal marker 
uygulaması kapsamında bulunan referans test yakıtlarına ve araç ilk dolum yakıtlarına, Kurumdan izin 
alınması ve sonrasında belgelendirilmesi kaydıyla, ulusal marker eklenmeyeceği hüküm altına 
alınmıştır. Anılan değişiklikten önce Ar-Ge ve test amaçlı olarak yurtdışından gelen yakıtlara izin 
verilirken düzenlemeyle kapsam genişletilmiştir. 

3.2.3. Bildirim Sistemi  

2020 yılı içerisinde Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatında toplamda 3 defa değişikliğe 
gidilmiştir. 19.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte114 Enerji Piyasası Bildirim 
Sistemi Kullanım Talimatı’nın eki olan “Ek-3 Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu” 
değiştirilmiştir. “Dağıtıcı Lisansı Sahipleri” satırlarından biri; harmanlama yükümlülüğünü devralan, 
dağıtıcılar arası ticaret izni olanlar ve dağıtıcılar arası ticaret izni olmayanlar olarak üç ayrı satırda 
incelenmiş ve bildirimlere ilişkin yükümlülükleri düzenlenmiştir. Tabloda yapılan diğer bir değişiklikle 

 
112 Bkz. 07.02.2020 tarihli ve 31032 sayılı Resmi Gazete, https://bit.ly/3bF4t6M ve 28.07.2020 tarihli ve 31199 
sayılı Resmi Gazete, https://bit.ly/3bJY5v4.  
113 Söz konusu değişiklik için bkz. https://bit.ly/3fxddgr.   
114 EPDK’nın 13.02.2020 tarihli ve 9187 sayılı Kararı için bkz. https://bit.ly/3fz17n9.    

https://bit.ly/3bF4t6M%20ve%2028.07.2020
https://bit.ly/3bJY5v4
https://bit.ly/3fxddgr
https://bit.ly/3fz17n9
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“Serbest Kullanıcı Lisansı Sahipleri (Ulusal Stok Tutmakla Yükümlü Olanlar)”ne ilişkin satır 
kaldırılmıştır. 

03.07.2020 tarihli değişiklikle115 Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosuna “Bildirimin Muhatabı” 
sütunu eklenmiş olup, “Dağıtıcı Lisansı Sahipleri”ne ilişkin “Aykırılık Bildirimi” satırında üç değişikliğe 
gidilmiştir. Değişiklik yapılan satırda; yeni eklenen Bildirimin Muhatabı kısmına “Petrol Piyasası Daire 
Başkanlığı” eklenmiş, yapılmamış veya hatalı bildirimlere ilişkin denetim sürecinin başlatılmasından 
önce uyarı yapılmayacağı belirtilmiştir. 

23.12.2020 tarihli değişiklikle116 bir önceki değişiklikte ilgili tabloya eklenen “Bildirimin Muhatabı” 
sütunu kaldırılmıştır. Yine bir önceki düzenlemeyle değişikliğe uğrayan “Dağıtıcı Lisansı Sahipleri”ne 
ilişkin “Aykırılık Bildirimi” satırı, bir önceki değişiklikten de önceki haline dönerek; yapılmamış veya 
hatalı bildirimlere ilişkin denetim sürecinin başlatılmasından önce uyarı yapılacağı ve yapılmamış veya 
hatalı bildirimlere ilişkin denetim sürecinin başlatılmasından önce uyarı yapılanlara tanınacak 
tamamlama / düzeltme süresinin 10 iş günü olacağı belirtilmiştir.   

3.2.4. Dağıtıcılar Arası Ticaret İzni 

25.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 14/03/2018 tarihli ve 7742 sayılı 
Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Karar’da birçok değişikliğe gidilmiştir.117 Söz konusu 
kararda; 

• Lisanslı depolar, rafinerici ve dağıtıcı alt başlığında yer alan depolar, taşıma lisansı 
kapsamındaki araçlar ve iletim lisansı kapsamındaki boru hatlarının, “lisanslı tesis” olarak 
kabul edilmesine, 

• Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretinin, lisanslı tesisler haricinde yapılamamasına, 

•  Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretiyle ilgili izin başvurularına ilişkin işlemlerin 60 gün içinde 
sonuçlandırmasına, 

• EPDK’nın, başvuru sahibinden izleme dönemi içindeki akaryakıt teminini hangi lisanslı 
tesisten yaptığına ilişkin bilgi talep edebilmesine,  

• Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretinin, izleme dönemi içinde asgari 60 bin ton benzin ve 
motorin satışı gerçekleştirmiş dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabilmesine,    

• Satış miktarının hesaplanmasında, başvuru sahibinin bayilerine teslim miktarı ve serbest 
kullanıcılara yapılan teslimlerin esas alınmasına, 

Karar verilmiştir. 

3.2.5. Ulusal Petrol Stoku 

27.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul 
ve Esaslar’da yapılan değişiklik118 ile ihrakiye teslim lisansı sahiplerinin Zorunlu Petrol Stoku Kupon 
Sisteminde hizmet veren olarak faaliyet gösterebileceği yönünde düzenlemelere gidilmiştir. Söz 
konusu Kurul Kararıyla Hizmet Alan, Hizmet Veren ve Kupon sistemi tanımlarında değişikliğe gidilmiş, 
ihrakiye teslimi lisansı sahiplerine, yalnızca kendisine ait ve en az 75.000 metreküp depolama 
kapasitesine sahip lisanslı depolama tesislerinde bulunan jet yakıtla sınırlı olmak üzere, kupon sistemi 
kapsamında hizmet verebileceği hüküm altına alınmıştır.  

 
115 EPDK’nın 02.07.2020 tarihli ve 9430 sayılı Kararı için bkz. https://bit.ly/3vb7LXi.   
116 EPDK’nın 17.12.2010 tarihli ve 9849 sayılı kararı için bkz. https://bit.ly/3bFUZIL.   
117 Söz konusu değişiklik metni için bkz. https://bit.ly/3v4PSJC.    
118 Söz konusu değişiklik metni için bkz. https://bit.ly/3ytu4JK.   

https://bit.ly/3vb7LXi
https://bit.ly/3bFUZIL
https://bit.ly/3v4PSJC
https://bit.ly/3ytu4JK
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Yapılan bu değişikliğin bir diğer yansıması da Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine 
İlişkin Kurul Kararında da değişikliğe gidilmesi olmuştur. Kurul Kararıyla ihrakiye teslim lisansı sahibi 
de “Kupon sistemi” tanımına eklenmiştir. 

3.2.6. Teknik Düzenlemeler 

18.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararıyla119 rafine tesisleri hariç, piyasaya arz 
edilecek benzin türlerine yönelik olarak, lisans sahiplerince gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, 
30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; TS EN 228 Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz Benzin – 
Özellikler ve Deney Yöntemleri (Aralık 2017) standardında belirtilen “Buhar Basıncı” ve “70°C’ta 
Buharlaşma Yüzdesi – E70” özelliklerine ait asgari sınır değerleri için “yaz dönemi” değerlerinin, azami 
sınır değerleri için “kış dönemi” değerlerinin esas alınması kararlaştırılmıştır.  

22.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile120 15.11.2018 tarih 8181-9 sayılı Kurul 
Kararındaki %2’den fazla Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) içeren motorin türleri için “oksitlenme 
kararlılığı” özelliğinin teknik düzenleme kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar aranmamasına yönelik 
verilen sürenin 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

31.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Motorin Türlerine Biodizel 
Harmanlanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ121 kapsamında biodizel 
harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan biodizel miktarının gelecek takvim yılının 
yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınacağı ve bir yükümlülük dönemindeki eksik 
harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezasının bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma 
işlemine engel teşkil etmeyeceği ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğünün, 
2020 ve 2021 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 
takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için harmanlama 
yükümlülüğünün aranmayacağına ilişkin olan hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

03.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararıyla Madeni Yağların Ambalajlanması ve 
Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11. maddesinin 3. fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin 
Usul ve Esaslarda değişikliğe122 gidilmiştir. Anılan değişiklik ile yurt içinde geçerli bir markası bulunan 
kişilerin Türkiye’de üretimini yaptırdıkları madeni yağları üçüncü ülkelere ihraç etmesinde ve ihracat 
amacıyla yapılacak üretimlerde, Türk Standartlarına uyma kısıtı ortadan kaldırılmıştır. 

3.2.6.1. Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili 

Maddeler 

11.01.2020 tarihli Gazetede yayımlanan değişiklikle 7.12.2016 tarihli ve 6648 sayılı Ham Petrol, 
Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında değişikliğe 
gidilmiştir. Kurul Kararıyla, Karar’ın 2. maddesinin 1. fıkrasına ait tabloda değişikliğe gidilmiştir. 
Tablonun değiştirilmiş hali şu şekildedir:  

 

 

 
119 Söz konusu değişiklik metni için bkz. https://bit.ly/3fwEYWt.    
120 Söz konusu değişiklik metni için bkz. https://bit.ly/3vc4APi.    
121 Söz konusu değişiklik için bkz. https://bit.ly/3hJUv8a.    
122 Söz konusu değişiklik için bkz. https://bit.ly/345twM9.   

https://bit.ly/3fwEYWt
https://bit.ly/3vc4APi
https://bit.ly/3hJUv8a
https://bit.ly/345twM9
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Tablo 9. Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelerin Türleri, Resmi İsimleri ve GTİP 
Numaraları 

Akaryakıt 
Türleri 

Resmî İsmi GTİP No 

Yakıt Nafta Yakıt nafta 2710.12.15.00.11 

Benzin Türleri Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2710.12.45.00.11 

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan  (E10) 2710.12.45.00.13 

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 2710.12.49.00.11 

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (E10) 2710.12.49.00.12 

Gazyağı Gazyağı 2710.19.25.00.11 

Motorin  Motorin 2710.19.43.00.11 

2710.20.11.00.11 

Fuel Oil Türleri Kalorifer Yakıtı 2710.19.62.00.10 

2710.19.66.00.10 

2710.19.67.00.11 

Fuel Oil 2710.19.62.00.11 

2710.19.66.00.11 

2710.19.67.00.11 

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil 2710.19.67.00.11 

Biodizel  Biodizel 3826.00.10.00.11 

22.12.2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Karar123 ile 07.12.2016 tarih ve 6648 sayılı 
Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararı 
yürürlükten kaldırılarak 17.12.2020 tarihli ve 9822 sayılı “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni 
Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar” kabul edilmiştir.  

Böylesine kökten bir değişiklik yapılmasında temel etken 2021 ait Türkiye Gümrük Tarife Cetvelinin 
(“TGCT”) 27, 29 ve 38 numaralı fasıllarında köklü değişiklikler yapılmasıdır. Bununla birlikte ağırlık 
itibarıyla kükürt miktarı % 0,5'i geçen fakat %1'i geçmeyen; Fuel Oil için "2710.19.67.00.12" ve 
Kalorifer Yakıtı için "2710.19.67.00.12" G.T.İ.P. numaraları tanımlanmıştır. Ağırlık itibarıyla kükürt 
miktarı % 0,1'i geçen; Yüksek Kükürtlü Fuel Oil için "2710.19.67.00.41" ve Artık Denizcilik Yakıtları için 
"2710.19.67.00.42" G.T.İ.P. numaraları tanımlanarak ilgili ürünlerin TS 2177 standardı ile 2021 yılı 
TGTC'si mevzuata uyumlu hale getirilmiştir.  

3.2.6.2. Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri 

24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Akaryakıt Haricinde Kalan 
Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ’de değişikliğe124 gidilmiştir. Değişiklik öncesinde uygulamada akaryakıt haricinde kalan petrol 
ürünlerinin teminine ilişkin talepler elektronik ortamda oluşturulmakta; ancak başvuru ekinde 
istenilen belgelerin aslı ya da onaylı suretleri kağıt ortamında EPDK’ya ibraz edilmekte iken, yapılan 

 
123 Söz konusu Karar için bkz. https://bit.ly/3wnppYa.   
124 Söz konusu değişiklik için bkz. https://bit.ly/3hJ9u20.   

https://bit.ly/3wnppYa
https://bit.ly/3hJ9u20
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değişiklik neticesinde akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin teminine ilişkin taleplerin de 
elektronik ortamda yapılmasının önü açılmıştır. Ayrıca Tebliğ’in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 
“Kapatma işlemlerinde, başvuru sahibine daha önceden verilen iznin temin edilmeyen miktarı stok 
olarak kabul edilir ve bir sonraki başvuruda yapılacak izin hesabında dikkate alınır” hükmünün iznin 
hiç kullanılmadığı durumlarda matematiksel olarak yeni izin tanımlanmasını imkânsız kılması 
nedeniyle bu durumu ortadan kaldıran yeni bir mekanizma ortaya konulmuştur. Son olarak yapılan 
değişikliklerle Tebliğ’in genelinde yer alan yazım hataları, ifade bozuklukları ve imla yanlışları da 
düzeltilmiştir.  

3.2.6.3. Farklılaştırılmış Akaryakıtlar  

18.02.2020 tarihli ve 31043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla125 farklılaştırılmış akaryakıt 
tanımına uygun akaryakıt satışı yapan dağıtıcı lisans sahiplerinin, durumlarını düzenlemeye uygun 
hale getirmekle yükümlü oldukları tarih 1 Mart 2020’den 1 Mart 2021’e uzatılmıştır. Bu kapsamda 
dağıtıcı lisansı sahipleri 1 Mart 2021’e kadar Kurum’a “İşaretleme ve Katkılama Bildirimi”ni sunarak 
bu ürünlerin satışını yapabileceklerdir. 1 Mart 2021’e kadar şartlarını söz konusu karara uygun hale 
getirmeyen lisans sahipleri, o tarihten itibaren bu ürünlerin satışını gerçekleştiremeyeceklerdir. 

10.10.2020 tarihli ve 31270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla,126 Farklılaştırılmış 
Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında değişikliğe gidilmiştir. Anılan değişikliğe göre; “Diğer Kodlu 
Akaryakıt (DKA)” ifadesinin tanımı tanımlar kısmına eklenmiş, “farklılaştırılmış akaryakıt” ifadesi, 
“DKA” ifadesi ile değiştirilmiş, DKA’ya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre aynı türden farklı 
ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıtı DKA olmayan ürünün fiyatı ile 
satmasına, farklılaştırılmış olsun veya olmasın, akaryakıtların ticari isimlendirilmesinde veya tüketiciye 
sunumunda; “euro diesel”, “eurodiesel”, “eurodizel”, “euro dizel” vb. ibarelerin kullanılamamasına ve 
dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bayilerinin bu Kararda yer alan hususlara uyup uymadığını etkin 
bir şekilde takip etmesine karar verilmiştir.  

3.2.7. Lisans Bedeli, Gelir Payı ve Katılma Payı  

22.12.2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kararlarla127 2021 yılında uygulanacak 
Gelir Payı, Katılma Payı ve Lisans Bedelleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre 2021 yılında Gelir Payı;  

• Benzin türleri (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve benzin türleri ile harmanlanmak üzere 
temin edilen etanol için: 5,26 TL/m3 

• Motorin (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türleri için: 5,26 TL/m3 

• Gazyağı için: 5,26 TL/m3 

• Havacılık yakıtları için: 5,26 TL/m3 

• Yakıt nafta için: 5,26 TL/m3 

• Damıtık denizcilik yakıtları için: 5,26 TL/m3 

• Artık denizcilik yakıtları için: 5,59 TL/ton 

• Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) türleri için: 5,59 TL/ton  

olarak belirlenmiştir. 

2021 yılında Petrol Piyasası’nda Lisans alma ve tadil bedelleriyse aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 

 
125 EPDK’nın 13.02.2020 tarihli ve 9177 sayılı söz konusu kararı için bkz. https://bit.ly/3oFRPtB.  
126 EPDK’nın 08.10.2020 tarihli ve 9602 sayılı söz konusu kararı için bkz. https://bit.ly/3u21PyB.  
127 İlgili kararlar için bkz. https://bit.ly/3hJ0s5s.  

https://www.youtube.com/watch?v=2R_w6h2g_Kc
https://bit.ly/3oFRPtB
https://bit.ly/3u21PyB
https://bit.ly/3hJ0s5s
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Tablo 10. Petrol Piyasasında Lisans Alma ve Tadil Bedelleri 

LİSANS ALMA BEDELLERİ  LİSANS TADİL BEDELLERİ  

• Rafinerici lisansı için: 889.600 TL 

• Dağıtıcı lisansı için: 643.800 TL 

• Depolama lisansı için 38.450 TL 

• İletim lisansı için: 38.450 TL 

• İhrakiye teslimi lisansı için: 38.450 TL 

• Petrokimya işletme lisansı için: 38.450 
TL 

• Biyodizel işletme lisansı için: 13.100 TL 

• Atık işleme lisansı için: 100.750 TL 

• Madeni yağ lisansı için: 127.700 TL 

• Serbest kullanıcı lisansı için: 6.700 TL 

• Demiryolu taşıma lisansı için: 6.700 TL 

• Denizyolu gemi başına taşıma lisansı 
için: 6.700 TL 

• Bayilik lisansı için: 6.700 TL. 

 

• Rafinerici lisansı için: 18.050 TL 

• Dağıtıcı lisansı için: 13.100 TL 

• Depolama lisansı için 6.700 TL 

• İletim lisansı için: 6.700 TL 

• İşleme lisansı için: 6.700 TL 

• Madeni yağ lisansı için: 6.700 TL 

• Serbest kullanıcı lisansı için: 3.950 TL 

• İhrakıye teslimi lisansı için: 6.700 TL 

• Demiryolu taşıma lisansı için: 3.950 TL 

• Denizyolu gemi başına taşıma lisansı 
için: 3.950 TL 

• Bayilik lisansı için: 3.850 TL. 

 

Öte yandan lisans sureti çıkartma hizmet bedeli, 2.600 TL, Kupon hizmeti izin bedeli de 74.750 TL 
olurken; 1 Nisan 2021 tarihiyle 31 Mart 2022 döneminde geçerli olacak dağıtıcılar arası akaryakıt 
ticareti izin bedeli ise 38.450 TL olarak belirlenmiştir. Lisans süre uzatımı bedeli için ise lisans alma 
bedelinin yarısı olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.  

Son olarak katılma payına yönelik olarak 2021 yılında petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, 
işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 
ödemekle yükümlü olacağı katılma payı oranı, binde 1 olarak belirlenmiştir.     

3.2.8. Yaptırımlar  

12.12.2020 tarihli ve 31332 sayılı Resmi Gazete’de, 5015 sayılı PPK’nın 19. maddesi uyarınca 2021 
Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.128 

Buna göre PPK’nın 19. maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir:  

 

 

 

 

 
128 İlgili Karar için bkz. https://bit.ly/3yqJluR.  

https://bit.ly/3yqJluR
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Tablo 11. Petrol Piyasasında Uygulanacak İdari Para Cezaları 

5015 sayılı Kanun’un 19. Maddesinin İlgili Hükmü 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarının Alt ve 
Üst Limitleri (TL) 

19. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi 2.674.940-13.374.703 
19. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendi  1.671.837-8.359.189 
19. maddenin 1. fıkrasının (d) bendi  735.608-3.678.043                   
19. maddenin 1. fıkrasının (f) bendi  167.183-835.918 
19. maddenin 1. fıkrasının (g) bendi   (ton başına)  333 
19. maddenin 1. fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına)  333 
19. maddenin 1. fıkrasının (h) bendi  147.121-735.608 

  

3.3. ÖNEMLİ YARGI KARARLARI 

3.3.1. İhtar Uygulaması  

Lisans sahipleri tarafından gerçekleştirilen aykırılıklar nedeniyle ilgililer hakkında yaptırım tesis 
edilmeden önce başvurulması öngörülen ihtar uygulaması, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda en başından beri mevcut olmasına rağmen 5015 sayılı 
PPK’ya, 7164 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle yapılan değişiklik ile girmiştir.  

PPK’nın 7164 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 20. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendine göre: 
“Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına 
aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller 
için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın 
giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilir. Verilen ihtar süresi 
sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici 
olarak durdurulur.” Bu bağlamda, 7164 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten itibaren, mevzuata aykırı 
olan niteliği itibarıyla düzeltilebilir bir fiil söz konusu olduğunda EPDK tarafından öncelikle aykırılığı 
gerçekleştiren lisans sahibi aykırılığın giderilmesi yönünde ihtar edilecek olup bu kişiye doğrudan 
bir yaptırım uygulanmayacaktır.  

Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiillerde ihtarla verilen 30 (otuz) günlük süre içerisinde 
aykırılığın giderilmemesi halinde ilgilinin piyasa faaliyeti 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacak, bu süre içinde de aykırılık ortadan kaldırılmadığı takdirde süre sonunda faaliyetin 
durdurulmasına devam edilerek ilgiliye soruşturma açılacaktır. Bu soruşturma neticesinde ilgiliye, 
mevzuata aykırılık oluşturan fiiline tekabül eden idari yaptırım uygulanacaktır.  

Kanun koyucu, lisans sahibi olmayan kişilerin PPK’ya aykırı filleri ile niteliği itibarıyla düzeltme imkanı 
olmayan fiiller ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında akaryakıt kaçakçılığına ilişkin 
fiilleri ihtar uygulaması kapsamı dışında tutmuştur. Ayrıca 7164 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile 
PPK’ya eklenen Geçici 6. maddenin 1. fıkrasında, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
Kurulca idari para cezası verilmemiş olan ve Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 
imkânı bulunan fiiller için, 20. maddenin 2. fıkrasının (a) bendinde belirtilen ihtar yapıldıktan sonra 
sonucuna göre gerekirse idari soruşturma başlatılarak yaptırımlar uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce lisansı sonlandırılan veya iptal edilenler hakkında düzeltme imkânı bulunan fiiller 
için herhangi bir idari işlem tesis edilmez." kuralına yer verilmek suretiyle 7164 sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girdiği an itibarıyla niteliği itibarıyla düzeltilebilir olan fiillerden henüz idari para cezası 
uygulanmamış olanların ihtar uygulamasına tabi olduğu, bir başka ifadeyle idari para cezası 
uygulanmış olan fiillerin bu uygulamadan yararlanamayacağı öngörülmüştür. 

7164 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla idari para cezası uygulanmış olan niteliği 
itibarıyla düzeltilebilir fiillerin de lehe kanun ilkesi uyarınca ihtar uygulamasının kapsamında olup 
olmadığı yargı mercileri önünde tartışma konusu olmuş ve birçok farklı karar çıkmıştır. İlk derece 
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mahkemesi olarak Anakara İdare Mahkemesinin bazı daireleri niteliği itibarıyla düzeltilebilir fiiller için 
uygulanmış idari para cezaları henüz kesinleşmediyse ihtar uygulamasının lehe olması nedeniyle söz 
konusu cezanın iptal edilerek muhataba ihtar uygulanması gerektiği, bir kısmı ise PPK’ya eklenen 
Geçici 6. maddenin 1. fıkrasını gerekçe göstererek bunun mümkün olmadığı, bazıları ise ihtar 
uygulamasının lehe bir durum yaratmadığı gerekçesiyle farklı kararlar vermiştir.  

İstinaf mercii olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, ekseriyetle ihtar 
uygulamasının yürürlüğe girdiği tarihten önce kesilen cezalara konu filler için uygulanamayacağı 
yönünde karar tesis etmiştir.  

Temyiz mercii olarak Danıştay 13. Dairesi Başkanlığı ise ısrarla ihtar uygulamasının lehe durum 
yarattığı ve lehe kanun ilkesi gereği henüz kesinleşememiş olan cezalara konu fiiller için de 
uygulanması gerektiğine hükmetmiştir.  Danıştay 13. Dairesi kararlarında;  

- İhtar müessesesinin doğrudan idari para cezası uygulanmasına göre lehe bir durum 
yarattığı, 

- İhtar müessesesinin, idarî para cezası verilmesine ilişkin işlemler yönünden yalnızca 
bir usûl işlemi olmadığı, maddî hukuka da etki eden yönünün bulunduğu, 

- Geçici 6. maddede yargı aşamasındaki idarî para cezaları ile ilgili olarak herhangi bir 
düzenlemeye yer verilmemiş olması nedeniyle yargı yerleri tarafından lehe kanun 
hükmünün uygulanamayacağı şeklindeki yorumun, kabahatler bakımından da geçerli 
olan "ceza yargılamasında lehe kanunun uygulanması" ilkesine ve Anayasa'ya açıkça 
aykırılık teşkil edeceği, 

Gerekçelerine dayanmıştır.  

Konuyla ilgili Danıştay 13. Dairesi’nin aldığı örnek kararlar ve kısa gerekçeleri aşağıda 
paylaşılmaktadır:  

Danıştay 13. D., E. 2014/1652 K. 2020/1811 T. 7.7.2020 

“…Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, 5015 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca 
alınan düzenleyici Kurul kararıyla niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller arasında sayılan 
uzaktan erişim sistemine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi fiili nedeniyle idarî para cezası 
verilmeden önce ihtarda bulunma şartının yerine getirilmesi ve lehe kanun niteliği taşıyan söz konusu 
kuralın davacıya da uygulanması gerektiğinden, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu 
İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır…” 

Danıştay 13. D., E. 2014/280 K. 2020/790 T. 10.3.2020 

“…Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, 5015 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca 
alınan düzenleyici Kurul kararıyla niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller arasında sayılan 
dağıtıcının sözleşmeli bayisinde süresi içerisinde kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamaması fiili 
nedeniyle idarî para cezası verilmeden önce ihtarda bulunma şartının yerine getirilmesi ve lehe kanun 
niteliği taşıyan söz konusu kuralın davacıya da uygulanması zorunluluğu karşısında, lehe kanun 
hükmü dikkate alınarak yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir…” 

Danıştay 13. D., E. 2017/1176 K. 2020/1240 T. 4.6.2020 

“…Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, 5015 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca 
alınan düzenleyici Kurul kararıyla niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller arasında sayılan 
dağıtıcı lisansı sahibinin otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta belirtilen süre içerisinde 
Kuruma sunmaması fiili nedeniyle idarî para cezası verilmeden önce ihtarda bulunma şartının yerine 
getirilmesi ve lehe kanun niteliği taşıyan söz konusu kuralın davacıya da uygulanması gerektiğinden, 
dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla 
hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır…” 
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise şekli ceza normlarında yapılan düzenlemelerin zaman 
bakımından uygulanma noktasında geriye yürümeyeceği gerekçesiyle Danıştay 13. Daire 
Başkanlığından farklı bir görüş benimsemiştir.  

Danıştay İDDK, 29.1.2020 tarihli ve E.2019/2197 - K. 2020/136 sayılı kararında;  

“…Somut uyuşmazlıkta, 5015 sayılı Kanun’un 20. maddesinde yapılan değişiklikle, lisans sahibi kişiler 
hakkında 5015 sayılı Kanun’a, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine yahut Kurul kararlarına aykırı 
davranılması halinde, Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiiller için 
ilgilisine, Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın 
giderilmesi gerektiğinin, aykırılığın giderilmemesi halinde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin 
ihtar edileceği, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirilmesi halinde 
piyasa faaliyetinin altmış gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da 
tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetin durdurulmasına devam edilerek 
soruşturma başlatılacağı ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağına yönelik önceki 
düzenlemelerden farklı mahiyette usul kuralları getirildiği görülmektedir.  

Anılan hükmün gerekçesi incelendiğinde, yapılan değişikliklerin idari yaptırım uygulanmadan önce 
takip edilecek usule ilişkin olduğu, fiillerin niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiiller, düzeltme 
imkanı olmayan fiiller ve akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller olmak üzere sınıflandırıldığı, 
bunun yanı sıra akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller için yüksek cezalar öngörülmüş olmakla 
birlikte, kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan mevzuat ihlalleri için 
ise, soruşturma açma veya idari para cezası uygulanmadan önce ihtar müessesi getirildiği, ihtara 
rağmen mevzuata aykırı durumunu gidermeyenler için ise öncelikle geçici durdurma yapılması ve 
devamında da düzeltmeyenler için soruşturma neticesinde idari para cezası uygulanmasının 
amaçlandığı belirtilmiştir.  

Bu durumda, anılan değişikliğin fiillerin niteliklerinde ve cezalandırılmaları yönündeki iradede 
değişiklik yapmadığı, öngörülen ceza miktarlarını da değiştirmediği, yalnızca idari yaptırım uygulama 
usulüne ilişkin değişiklikler içerdiği göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemelerin şekli ceza 
normlarında değişiklik yapan düzenlemeler olduğu ve kanun koyucu tarafından geriye yürüyecekleri 
de düzenlenmediğinden, zaman bakımından uygulanma noktasında geriye yürümeyecekleri sonucuna 
varılmıştır…” 

Gerekçesiyle Danıştay 13. Daire Başkanlığının aksine lehe kanun ilkesinin, düzeltilebilir fiillerde ihtar 
mekanizması açısından uygulanamayacağına hükmetmiştir.  

Son zamanlarda ise gerek ilk derece mahkemelerinin gerekse istinaf mahkemesinin kararlarında 
Danıştay 13. Dairesinin görüşünü esas aldığı görülmektedir.  

3.3.2. 60 Bin Ton Beyaz Ürün Pazarlama Yükümlülüğü 

PPK’nın “Faaliyetlerin Kısıtlanması” başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasında “Dağıtıcılar, lisans 
başvurularında asgarî yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtım projeksiyonu ile bayi 
bilgilerini Kurum’a vermek zorundadır…” hükmü bulunmaktadır. EPDK, söz konusu düzenlemeyi her 
dağıtıcının lisansının devamı süresince yılda en az 60.000 ton beyaz ürün satmak zorunda olduğu 
şeklinde değerlendirmiş ve bu doğrultuda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17. maddesinin 3. 
fıkrasında “"Dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtımı 
yapabilecek kapasite, donanım ve ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Hukuken geçerli bir nedene 
dayanmaksızın, pazarlama projeksiyonunda beyan edilen asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, 
motorin) satışını gerçekleştiremediği tespit edilen dağıtıcılar hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereği 
idarî yaptırım uygulanır..." hükmüne yer vermiştir.  

Söz konusu hükümlere istinaden EPDK 2018 yılı içinde 38 adet dağıtım şirketinin 60.000 Ton beyaz 
ürün satma yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle 31.12.2018 tarihinde yürürlüğe 
girmek üzere lisanslarının iptaline karar vermiştir. EPDK’nın aynı gerekçeyle lisans iptalleri 2019 ve 
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2020 yıllarında da devam etmiştir. EPDK’nın lisans iptali kararlarına karşı muhataplarınca iptal 
davaları açılmıştır. Açılan davalarda gerek Ankara İdare Mahkemesi gerekse istinaf mercii olarak 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, Kanun’da 60.000 Ton satış yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen dağıtıcıların lisansının iptal edileceğine dair açık bir hüküm olmadığı, 
yükümlülüğün ihlali halinde PPK’nın 9. maddesine aykırılıktan söz edilebileceği, bu nedenle 
yükümlüğün ihlali durumu için PPK’nın 19. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanabileceği, ancak 
lisans iptalinin hukuka aykırı olacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına ve işlemlerin iptaline 
karar vermişlerdir.  

Danıştay 13. Dairesi hem lisansın iptali kararının hem de dayanağı Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin 17. maddesinin 3. fıkrasının iptali talebiyle açılan davada ilk derece mahkemesi 
sıfatıyla yapmış olduğu yargılama neticesinde Ankara İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’nden farklı olarak Yönetmelik hükmünün iptali talebini; 

“Lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması veya faaliyetin yürütülmesine ilişkin olarak özel şartlar 
belirlenmesi konularında düzenlemeler yapmaya yetkili olan davalı idarece, dağıtıcı lisansı sahiplerine 
60.000 ton beyaz ürün satışı yükümlülüğü getirilmesinin 5015 sayılı Kanun'un amacı doğrultusunda 
Kurum'a verilen yetki kapsamında olduğunun kabulü gerekir. Davalı idarece hedeflenen petrol 
piyasasının güvenli, istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde işlemesi amacı ile petrol piyasasının işleyişi, 
piyasadaki dağıtıcı ve bayi sayısı dikkate alındığında kuralın ölçülü olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Yönetmeliğin 17. maddesinin önceki hâline ilişkin olarak açılan iptal davalarında verilen yargı 
kararları dikkate alınarak, söz konusu düzenlemede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
hâlinde lisansın doğrudan iptal edileceğine ilişkin bir ibareye yer verilmemiş, onun yerine yükümlülüğü 
yerine getirmeyenler hakkında "Kanunun ilgili maddeleri gereği idarî yaptırım uygulanır." denilmek 
suretiyle bu konudaki yetki Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre Kurul'un takdirine 
bırakılmıştır. Kurul'un idarî yaptırım uygulama konusundaki takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılıp 
kullanılmadığına ilişkin olarak değerlendirmenin yargı organlarınca olayın niteliği dikkate alınarak 
yapılacağı da açıktır. 

Bu itibarla, hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın, pazarlama projeksiyonunda beyan edilen 
asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satışını gerçekleştiremediği tespit edilen 
dağıtıcılar hakkında Kanun'un ilgili maddeleri gereği idarî yaptırım uygulanacağına ilişkin kuralda 
hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” 

Gerekçesiyle; lisansın iptali kararıyla ilgili olarak ise Mahkeme; 

“…yıllık 60.000 ton beyaz ürün satma yükümlülüğünü yerine getirmediği açık olduğundan ve verilen 
savunmada yükümlülüğün yerine getirilmemesine ilişkin hukuken kabul edilebilir bir gerekçe 
sunulmadığından hukuka uygun Yönetmelik uyarınca, Kurul'a tanınan yetki çerçevesinde tesis edilen 
kararda hukuka aykırılık bulunmadığı…” 

Değerlendirmesiyle davanın reddine karar vermiştir. Söz konusu karar 60.000 ton beyaz ürün satış 
yükümlülüğüne ilişkin Danıştay’ın yaklaşımını ortaya koymuş olup yükümlülüğün ihlali nedeniyle 
EPDK tarafından yapılan lisans iptallerinin hukuka uygun olduğu kabul edilmiştir.  

4. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDAKİ HUKUKİ 
GELİŞMELER 
 4.1. GENEL OLARAK 

Enerji piyasasında rekabetin tesisi ile elektrik, doğalgaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazlarının 
kaliteli ve sürekli tedariki, standardizasyonun belirlenmesi için piyasalarda özel kanunlar ihdas 
edilmiştir. Bu kanunların ihdas edilme amacı, tüketicilere kaliteli, ucuz ve çevreye saygılı ürünlerin 
tedarik edilmesi ile piyasalarda rekabetin sağlanması ve korunmasıdır. Ayrıca, söz konusu kanunlar ile 
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piyasada faaliyet gösterecek kimselere ilişkin şartların belirlenmesi ile mali açıdan belirli kapasiteye 
sahip, şeffaf ve güvenli bir piyasasının sağlanması da amaçlardan biridir.  

Enerji piyasalarının özelleştirilmesi ve bu nedenle özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren 
kişilerin piyasada yer alması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, enerji piyasalarının düzenlenmesi ve 
denetlenmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu oluşturulmuştur. EPDK; öncelikle elektrik 
piyasasını düzenleme kurulu olarak kurulmuş iken; ardından 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu 
doğalgaz piyasalarını; 5015 sayılı PPK ile petrol piyasalarını ve son olarak 5307 sayılı sıvılaştırılmış 
petrol gazı piyasalarını düzenleme ve denetleme görevi de EPDK’ya verilmiştir.  

Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasının yürütülmesi, 2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun129 
kapsamında gerçekleşmektedir. 5307 sayılı Kanun kapsamında, faaliyet konusu, LPG’nin ithali, ihracı, 
depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliği piyasa faaliyeti sayılmaktadır. Piyasada yürütülecek 
faaliyetler (LPG’nin dağıtımı, taşınması ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yapılması-ancak tüplü LPG 
bayiliği hariç-, depolanması, LPG tüpünün imalâtı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı için) lisans 
alıma zorunluluğu vardır. Bu çerçevede; LPG’nin ithalatı ve ihracatı kapsamında, toptan LPG ticareti, 
kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları lisanslı LPG otogaz bayilerinin 
istasyonlarına otogaz LPG dağıtımının yanı sıra, kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali, tüplü LPG 
dağıtım ve pazarlaması ile dolum ve depolama faaliyetleri LPG Dağıtıcı lisansı kapsamında, depolama 
hizmeti verilmesi, LPG Depolama Lisansı kapsamında, denizyolu, demiryolu ve boru hatları ile taşınma 
hizmeti verilmesi LPG Taşıma Lisansı kapsamındadır. Ancak LPG’nin karayolu ile taşınması lisans 
kapsamında değildir, araçlara ait bilgiler beyan ile EPDK’ya sunulmaktadır. 

LPG son kullanıcılara (otogaz olarak) tedarik edilirken, LPG otogaz bayilik sistemi ile bu kapsamda 
alınacak lisans kapsamında yürütülmektedir. LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri piyasada, dağıtıcılar 
ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürüten ve dağıtıcıdan temin 
ettikleri LPG’nin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir. Türkiye’de LPG 
piyasaya tüplü, dökme ve otogaz olmak üzere üç farklı şekilde arz edilmektedir. LPG Otogaz Bayilik 
Lisansı kapsamında, tüplü LPG’nin piyasaya arzında kullanılan LPG tüplerinin, imalatı LPG Tüpü İmalâtı 
Lisansı kapsamında, tüplü LPG’nin piyasaya arzında kullanılan LPG tüplerinin muayenesi, tamiri ve 
bakımı hizmeti ise LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı kapsamında, yürütülmektedir. 
Tüplügaz bayiliği lisans kapsamında değildir. LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi 
koşuluyla lisans almaksızın taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Ancak, 
üçüncü kişilere taşıma veya depolama hizmeti vermek istemeleri halinde, ilgili mevzuata uygun olarak 
söz konusu faaliyetlere ilişkin lisansları almaları gerekmektedir. 

Bu bölümde, 2020 yılında LPG piyasasında yaşanan hukuki gelişmeler arz ettiği öneme uygun olarak 
ana hatlarıyla incelenmiştir. 

4.2. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 

LPG piyasası ile ilgili mevzuatta 2020 yılında yapılan değişikler ve kurul kararları aşağıdaki şekilde 
sıralanmıştır. 

4.2.1. İdari Para Cezaları 

5307 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 
düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden 
değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden 
belirlenmiştir.  

 
129 İlgili Kanun için bkz. https://bit.ly/3fBPQmd, Erişim: 05.03.2021.  

https://bit.ly/3fBPQmd
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5307 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları, 1.1.2021 yılından itibaren 
yürürlüğe girmiştir. 

 

Tablo 9. LPG Piyasasında İdari Para Cezaları (2021 Yılı) 

5307 sayılı Kanun’un 16. Maddesinin İlgili 
Hükmü 

2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarının Alt ve 
Üst Limitleri (TL) 

16. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 668.735-13.374.703 

16. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 334.367-3.678.043 

16. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 133.747-668.735 

16. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 133.747-668.735 

16. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 333 

16. maddenin ikinci fıkrası 13.374-66.873 

4.2.2. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine 

İlişkin Tebliğ’de Değişiklik  
15.09.2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve LPG tüplerinin dolumdan son 

kullanıcıya kadar takip edilmesinin sağlanması için gerekli usul ve esasların düzenlendiği  Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) yapılan değişiklik, 

31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’nin 4. Mükerrerinde yayınlanmış ve değişiklik aynı 

tarihte yürürlüğe girmiştir.  

Tebliğ’in 6. maddesinin 6. fıkrasında, LPG tüplerinin kullanım döngüsünün takip edilmesi amacıyla 

bazı operasyonel bilgilerin sunucularda tüp tekrar dolumdan çıkıncaya kadar saklanmasının zorunlu 

olduğu belirtilmiş ve söz konusu operasyonel bilgiler ilgili maddede sıralanmıştır. Yapılan değişiklik ile 

zorunlu unsurlar arasında yer alan “Tüpün son kullanıcıya teslim tarihi” bilgisi, bu kapsamdan 

çıkarılmıştır.  

Ayrıca Tebliğ gereğince dağıtıcılar, LPG tüplerinin izlenebilirliğini dolum aşamasından son kullanıcıya 

kadar sağlayacak karekodlu takip sistemini kurmak ve uygulamaktan sorumludur. Tebliğ’in ilk 

metninde, dağıtıcıların Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden itibaren, diğer bir deyişle 15.09.2016 

tarihinden itibaren en geç on sekiz ay içerisinde takip sistemini kurmaları öngörülmüştü. 12.04.2018 

tarihli ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ değişikliği ile bu sefer dağıtıcıların 

31.12.2019 tarihine kadar takip sistemini kurmaları öngörülmüştür.  

Yapılan son değişiklikle Tebliğ’in geçici 1. maddesi, “Dağıtıcılar 31/12/2023 tarihine kadar takip 

sistemini kurar, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu 

LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulmaz, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmaz.” Şeklinde 

değiştirilerek dağıtıcılara  31.12.2023 tarihine kadar söz konusu takip sistemini kurma yükümlülüğü 

getirilmiştir. Söz konusu tarihe kadar bahse konu sistemi kurmayan dağıtıcılar, 

kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüplerini dolum tesislerinde 

bulunduramayacak, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılamayacaktır.  
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Öte yandan Tebliğ gereğince dağıtıcıların, sahip olduğu tüm LPG tüplerini Tebliğ EK-1’de belirtilen 

karekod örneğine uygun olacak şekilde etiketleyerek kimliklendirmeleri gerekmektedir. Yapılan 

değişiklikle, Tebliğ EK 1 de değiştirilmiştir.  

4.3. ÖNEMLİ BAZI KARARLAR  

4.3.1. Kurul Kararları  
1. LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG 

Olarak Tutulabilmesine Dair Karar  

a) 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurul’un 26.03.2020 tarihli 
toplantısında kabul etmiş olduğu 9264-3 sayılı kararında;   

• 07.12.2017 tarih 7494 sayılı LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun 
Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar’ın 5. maddesinin 2. 
bendinde yer alan Kupon izni başvuru süresine ilişkin hükmün 2020 yılı için uygulanmamasına 
ve  

• Kupon hizmeti izni alan rafinerici lisansı sahibi şirketlerin LPG Kupon hizmeti kapsamında 
tuttukları stok miktarının 27.07.2017 tarihli ve 7204-9 sayılı Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkındaki Karar kapsamında izlenmesine, karar verilmiştir. 

b) 10.10.2020 tarihli ve 31270 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan,130 Kurulun 08.10.2020 tarihli ve 
9604 sayılı Kararı ile yapılan değişikle, LPG dağıtıcı lisansı sahipleri bu Karar kapsamında Kurumdan 
aldıkları izin çerçevesinde sadece lisanslı depolarda kupon sistemi hizmeti verebilir. Rafinerici lisansı 
sahiplerinin de bu Karar kapsamında Kurumdan aldıkları izin çerçevesinde kendi LPG depolarında 
veya lisanslı depolarda kupon sistemi hizmeti verebileceği düzenlenmiştir. 

2- 20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurul’un 15.10.2020 tarihli 
toplantısında kabul ettiği 9615 sayılı kararında; 5015 sayılı PPK kapsamında faaliyette bulunan 
rafinerici lisansı sahiplerinin, müşterisi olan LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin rafineri bölgesi dışındaki 
LPG taleplerini karşılamak maksadıyla, ilgili rafinerici lisansı sahibinin yıllık LPG üretim kapasitesinin 
azami  %15’i kadar LPG miktarını toptan alım suretiyle diğer LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin 
edebileceğine, karar verilmiştir. 

3- 22.12.2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul’un 17.12.2020 tarihli 
toplantısında kabul etmiş olduğu 9825 sayılı kararında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16. 
maddesi, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40. maddesi uyarınca 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2021 yılı gelir payı bedelinin 11,80 TL/ton olarak 
belirlenmesine karar verilmiştir.131 

4- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2021 yılı için uygulanacak olan katılma payı 
oranına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.132 

 
130 İlgili Karar için bkz. https://bit.ly/3ykwjPH, Erişim. 01.03.2021. 
131 Daha evvel Kurul’un 26.12.2019 tarihli toplantısında kabul ettiği 9027 sayılı kararında; 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun 16. maddesi, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40. maddesi 
uyarınca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2020 yılı gelir payı bedelinin 10,82 TL/ton olarak 
belirlenmesine karar verilmişti. 
132 Daha evvel Kurul’un 26.12.2019 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet 
gösterecek lisans sahiplerine 2020 yılı için uygulanacak olan katılma payı oranına ilişkin aşağıdaki Karar 
alınmıştır. 
“4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 10 uncu 
maddesinin değişik (D) bendinin (a) alt bendi ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarınca; 

https://bit.ly/3ykwjPH
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 “4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5. 
maddesinin 7. fıkrasının (i) bendi ve 10. maddesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. maddesi ile 
değişik (D) fıkrasının (a) bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 41. 
maddesi uyarınca; 

  a)  LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü 
oldukları 2021 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında 
yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir), 

 b) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 
ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 0 (sıfır), olarak belirlenmiştir.  

  c)  Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31.12.2021 tarihli Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarının TL karşılığını 
aşmayacak şekilde hesaplanır. Bu Karar 1.1.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

5- 22.12.2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul’un 17.12.2020 tarihli 
toplantısında kabul edilen 9847 sayılı Karar ile;133 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2021 
yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma 
bedelleri belirlenmiştir. Söz konusu Karar, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   

Tablo 12. LPG Piyasasında Lisans Alma, Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Lisans Sureti Çıkartma Bedelleri 

a) Lisans alma bedeli  

LPG Dağıtıcı lisansı için 380.800.- (üçyüzseksenbinsekizyüz)TL                                                

LPG Depolama lisansı için 38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL 

LPG Tüpü İmalatı lisansı için   25.650.- (yirmibeşbinaltıyüzelli) TL 

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı için 5.250.- (beşbinikiyüzelli) TL, 

LPG Taşıma lisansı   
 

Boru hattı ile taşıma için 6.700.- (altıbinyediyüz) TL 

 Demiryolu için 6.700.- (altıbinyediyüz) TL 

 Denizyolu için gemi başına 6.700.- (altıbinyediyüz) TL 

LPG Otogaz Bayilik lisansı için 6.700.- (altıbinyediyüz) TL 

b) Lisans sureti 2.600.- (ikibinaltıyüz) TL 

c) Lisans tadili  

 
a) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2020 
yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine 
ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir), 
 b) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü 
oldukları katılma payına ilişkin oran ise 0 (sıfır), olarak belirlenmiştir.   
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31.12.2020 tarihli Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarının TL. karşılığını aşmayacak şekilde 
hesaplanır.” 
133 Söz konusu Karar için bkz. https://bit.ly/3u3WVRu, 03.03.2021.  

https://bit.ly/3u3WVRu
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Dağıtıcı lisansı  tadil bedeli                          7.650.-(yedibinaltıyüzelli)TL 

LPG Depolama lisansı için 6.700.- (altıbinyediyüz) TL 

LPG Tüpü İmalatı lisansı için 6.700.- (altıbinyediyüz) TL 

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı için                  2.550.- (ikibinbeşyüzelli)TL 

LPG Taşıma lisansı            

 Boru hattı ile taşıma için 5.100.- (beşbinyüz) TL 

 Demiryolu için 5.100.- (beşbinyüz) TL 

 Denizyolu için gemi başına 5.100.- (beşbinyüz) TL 

 LPG Otogaz Bayilik lisansı için 3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL 

d) Yasal sürelerden sonra yapılan lisans tadil başvurularında 

LPG Tüpü İmalatı lisansı için Lisans alma bedeli kadar 

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı için Lisans alma bedeli kadar 

LPG Taşıma lisansı için Lisans alma bedeli kadar 

LPG Otogaz Bayilik lisansı için Lisans alma bedeli kadar 

LPG Dağıtıcı lisansı için        Lisans tadil bedelinin 5(beş) katı kadar 

LPG Depolama lisansı için Lisans tadil bedelinin 5(beş) katı kadar 

e) Süre uzatımı (vize)    Lisans alma bedelinin % 50’si kadar 

6- LPG Piyasasında 1 Nisan 2020 -31 Mart 2021 Donemi Ve 1 Nisan 2021-31 Mart 2022 Ulusal Stok 
Yükümlülük Listesi 

EPDK tarafından yukardaki dönemlere ilişkin paylaşılan liste ve açıklaması şu şekilde duyurulmuştur: 

“13.12.2017 tarih ve 30269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “LPG Piyasasında 
Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak 
Tutulabilmesine Dair Karar”ın 4. maddesinin 2. fıkrası ”Birinci fıkrada belirtilen usulle hesaplanan stok 
miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan edilir. İlan 
edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildirilir. Söz konusu itirazlar 
değerlendirildikten sonra nihai stok miktarları kesinleşir ve Kurum internet sitesinde ilan edilir. Birinci 
fıkra ve bu fıkra kapsamındaki iş ve işlemler LPG Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
sonuçlandırılır.” hükmünü amirdir. 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesinde “Değişik ikinci cümle: 21/3/2018-7103/65 md.) 
Dağıtıcılar, 5015 sayılı Kanun gereği ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü 
yerine getirmek zorundadır. (Ek cümle: 21/3/2018-7103/65 md.) Ancak bu yükümlülük, stok 
hesaplamasına esas alınan dönemde yurt içi pazar payı yüzde ikinin altında olan Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları dağıtıcı lisans sahipleri bakımından oluşmaz.” hükmü yer almaktadır.  

Bu çerçevede her iki dönem için belirlenmiş olan ulusal stok yükümlülük listesi aşağıdaki şekildedir:  



_______________________________________________________________  

 
 

89 

 

Tablo 13. LPG Piyasasında 1 Nisan 2020 -31 Mart 2021 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi 

LPG Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Unvanı  Tutması Gereken Stok Miktarı (Ton) 
(1 NİSAN 2020 – 31 MART 2021) 

Aygaz Anonim Şirketi 65.456 

İpragaz Anonim Şirketi 25.827 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi 25.731 

SHELL & TURCAS Petrol Anonim Şirketi 23.780 

Milangaz LPG Dağıtım Tic. San. Anonim şirketi 21.808 

BP Petrolleri Anonim Şirketi 14.917 

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi 10.974 

Yurtpet Akaryakıt LPG Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

6.840 

Akpet Gaz Anonim Şirketi 5.308 

 

Tablo 14. LPG Piyasasında 1 Nisan 2021 -31 Mart 2022 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi 

LPG Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Unvanı  Tutması Gereken Stok Miktarı (Ton) 
(1 Nisan 2021 – 31 Mart 2022) 

Aygaz Anonim Şirketi 60.394 

İpragaz Anonim Şirketi 24.696 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi 23.679 

SHELL & TURCAS Petrol Anonim Şirketi 20.881 

BP Petrolleri Anonim Şirketi 14.039 

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi 11.869 

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi 9.719 

Yurtpet Akaryakıt LPG Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

6.667 

Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi 6.612 

TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi 5.093 
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4.3.2. Mahkeme Kararları  

4.3.2.1. Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin, 2018/1269 E. ve 2020/2158 K. sayılı Kararı 

Davacı dernek tarafından, Petrol Ofisi A.Ş. (eski unvan: OMV Petrol Ofisi AŞ) Milan Petrol San. Tic. 
A.§. ve TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nın, intifa hakkını kötüye kullanmak suretiyle bayilerinin kendileri veya 
kendilerinin göstereceği LPG dağıtım şirketleri dışında kalan şirketlerden otogaz LPG tedarikini 
engelleyerek sözleşme serbestisini ve rekabeti haksiz olarak sınırlandığından bahisle 26.08.2008 
tarihli şikâyet başvurusu üzerine Petrol Ofisi A.Ş., Milan Petrol San. Tic. A.§. ve TP Petrol Dağıtım 
A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal etmediklerine ve ayni Kanun'un 16. maddesi 
uyarınca adı gecen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin Rekabet 
Kurulu'nun 11.01.2018 tarih ve 18-02/20-10 sayılı kararının; akaryakıt dağıtıcısının kontrolünde LPG 
bayiliği alan istasyonlarda otogaz fiyatının daha pahalı olduğu, LPG'yi akaryakıta bağlayan akaryakıt 
firmasının LPG firması ile yaptığı sözleşmenin de rekabete aykırı olduğu, rekabetin ihlal edilmesinin 
intifa hakkından kaynaklandığı, intifa hakkı nedeniyle bayinin otogaz firması ile pazarlık imkânının 
kalmadığı, intifa hakkı uygulamasının devam etmesi durumunda LPG dağıtım şirketlerinin piyasadan 
çıkacağı ve oligopol bir piyasa oluşacağı, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali talep 
edilmiştir.  

Bu çerçevede Karara göre;   

“4054 sayılı Kanun’un “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4. 
maddesinde; "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti 
engelleme bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek 
nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve 
eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. Bu haller, özellikle şunlardır...:, j) Anlaşmanın niteliği veva ticari 
teamüllere aykırı olarak bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının 
zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin 
diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya 
hizmetin tekrar alımına ilişkin şartlarının ileri sürülmesi," hükmüne yer verilmiştir. Dikey Anlaşmalara 
İlişkin Kılavuz’un "Bağlama" başlıklı 9.5.2.7. maddesinde; "Bağlama;" sağlayıcının bir ürünün satışında 
farklı bir ürünün kendisinden veya kendi belirlediği bir başkasından satın alınması koşulu getirmesi 
olarak ifade edilmiş, birinci ürün bağlayan ürün, diğeri ise bağlanan ürün olarak açıklanmıştır. 
Şikayete konu anlaşmaların da bağlama anlaşması olduğu anlaşılmakla birlikte, bağlama anlaşmasının 
rekabetin ihlal edip etmediğinin saptanması için anlaşmanın niteliğine ve ticari teamüllere uygun olup 
olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda yer alan 
"bayilik" tanımı, gerekse 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan Kanunu'nda düzenlenen "otogaz 
istasyonu" tanımı dikkate alındığında, iki ayrı piyasada istasyonlu bayilik faaliyeti yürütmek 
isteyenlerin lisanslı bir dağıtıcı firma ile münhasır nitelikte anlaşma yapma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Olayda- akaryakıt ve otogazın birbirinden ayrılamayacak kadar bağlantılı ürünler 
olduğu, akaryakıt ve otogaz hizmetlerinin aynı istasyon üzerinden verildiği, her otogaz istasyonu 
müşterisinin aynı zamanda benzin de kullanmasından dolayı akaryakıt istasyonu müşterisi haline de 
geldiği, LPG dağıtıcısının markasının tüketici tercihinde önemli olduğu, bu durumun hem bayiler hem 
de dağıtıcılar açısından satış hacminin ve istasyona gelen tüketici sayısının artmasını sağladığı, LPG'de 
meydana gelebilecek tehlikeli eylem ve kazanın akaryakıt satış ünitesini etkilemesi ihtimalinin 
bulunduğu, akaryakıta dağıtım şirketleri, marka imajlarının ve kurumsal kimliklerini koruyabilmek 
adına kalitesine güvendikleri ve aynı istasyonda uyum içerisinde çalışabileceklerine inandıkları LPG 
dağıtıcıları ile finansman istemeleri gibi hususlar değerlendirildiğinde, bazı akaryakıt dağıtıcısı 
firmaların bayilerini kendilerinin göstereceği LPG dağıtım şirketleri dışında kalan şirketlerden otogaz 
LPG tedarikini engellemesinin anlaşmanın niteliğinden kaynaklanan bir durum olduğu, bu nedenle 
haksız rekabete neden olmadığı anlaşılmıştır. 
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Anılan Kanun'un 4. maddesinin (d) bendi yönünden yapılan incelemede; Anılan Kanun’un “Rekabeti 
Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararla”r başlıklı 4. maddesinde; "Belirli bir mal veya hizmet 
piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan 
veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu 
eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. Bu haller, 
özellikle şunlardır...: d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada 
faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut 
piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,... hükmüne ve yine “muafiyet” başlıklı 5. maddesinde; 
"Aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve 
teşebbüs birliği kararları 4. madde hükümlerinin uygulanmasından muaftır: a) Malların üretim veya 
dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik 
gelişmenin sağlanması, b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması, c) İlgili piyasanın önemli bir 
bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması, d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçlanan elde 
edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması. İlgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, 4. madde 
kapsamındaki anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararının muafiyet şartlarını taşıdığının 
Kurul tarafından tespit edilmesi amacıyla Kurula başvuruda bulunabilir. Muafiyet belirli bir süre için 
verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine 
getirilmesine bağlanabilir. Muafiyet kararları anlaşmanın ya da uyumlu eylemin yapıldığı veya 
teşebbüs birliği kararının alındığı yahut bir koşula bağlanmışsa koşulun yerine getirildiği tarihten 
itibaren geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin 
incelenmesinden, teşebbüslerin aralarındaki anlaşma veya uyumlu eylemleri, herhangi bir piyasada 
faaliyet gösteren teşebbüslerin piyasa dışına çıkartılmasına ya da yeni teşebbüslerin piyasaya 
girmesine engel oluyorsa ve 5. maddede şartların tamamını taşımıyorsa rekabeti hukuka aykırı şekilde 
sınırlandıracaktır.”  

Olayda; dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, benzin ve motorin piyasasında 
faaliyet gösteren teşebbüsler arasında, akaryakıt istasyonlarında bayileri belirli LPG dağıtım şirketleri 
ile çalışmaya zorladıklarına veya bazı LPG dağıtım şirketlerinin piyasadan çıkarılmasına ilişkin bir 
anlaşma ve/veya uyumlu eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir somut bilgi bulunmadığından 
ve bu haliyle de haksız rekabete neden olunduğundan bahsedilemeyeceğinden dava konusu işlemde 
haksız rekabete neden olunmadığı ve hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış ve dava 
reddedilmiştir. 

4.3.2.2. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, 2020/366 E. ve 

2021/119 K. sayılı Kararı   

Davacı şirket tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 4. maddesinin ihlal 
edildiği nedeniyle aynı Kanun’un 16. maddesinin 3. fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu 
Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin 
Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile 2. fıkrası ve 7. maddesi uyarınca 2016 mali yılı 
sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren belirlenen oranda 
(90.786,10 TL) idari para cezası verilmesine ilişkin Rekabet Kurulunun 29/03/2018 tarih ve 18-09/180-
85 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; soruşturma raporu ve eklerinin incelenmesinden, 
davacı teşebbüsün 24.8.2014 tarihinde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleşen 
otogaz istasyonu yetkilileri ile yapılan toplantıya katıldığı, söz konusu toplantıda Adıyaman Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Mahmut Uslu tarafından, istasyonlar arasındaki rekabetten ve fiyat 
farklılığından çok şikayetçi olunduğunun dile getirildiği, toplantı sonunda somut bir karara vararak bu 
sorunu kesin bir şekilde çözme kararlılığına yönelik beyanlarda bulunulduğu, tavsiye edilen fiyat 
üzerinden azami %4 indirim yapılması hususunun toplantıda karara bağlandığı, bu karara uyum 
gösterilmesini temin etmek için istasyonları denetlemekle görevli beş kişilik bir komisyon 
kurulduğunun ATSO'ya ait bilgisayardan ele geçirilen word belgesinden anlaşıldığı, nitekim 
soruşturma kapsamında olan dava dışı ÖZDERECİ tarafından verilen savunmada "...LPG dağıtım 
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firmalarının bir çoğunun Adıyaman’da bulunduğunu ve bu firmaların bazılarının da kendi 
istasyonlarının olduğu ,bu sebeple çok kırıcı bir rekabetin yaşandığı, İstasyon sahiplerinin neredeyse 
alış fiyatına LPG sattıkları ve bu durumun piyasada faaliyet gösteren diğer bayileri çok zor duruma 
soktuğu, bazı bayilerin istasyonlarını dahi satmak zorunda kaldığı, Toplantının; LPG dağıtım 
firmalarını ve destek verdikleri bazı bayilerinin diğer istasyonların aşırı rekabetten zarar görmesini 
engellemek, haksız rekabeti önlemek ve bu sektöre yatırım yapmış kimselerin istasyon masraflarının 
çıkarılmasını sağlamak adına yapıldığı...." ifadelerine yer verdiği, yürütülen ön araştırma sürecinde 
ayrıca, internette yapılan araştırmalar sırasında ulaşılan, yerel basın-yayın organlarından Kahta 
Gündem (www.kahtagündem.com) isimli internet sitesinde yer alan " Uslu; İlimizde Akaryakıt Sektörü 
sıkıntılı" başlıklı ve 24.8.2014 tarihli haber içeriği ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası E-Bülteni adlı 
yayının " Akaryakıt Sektörünün Sorunları ATSO'da Masaya Yatırıldı" başlıklı yazıda "Adıyaman Ticaret 
ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 5. Meslek grubuna mensup akaryakıt sektörünün sorunlarının ele 
alındığı bir toplantı düzenlendi.  

5. Meslek grubuna mensup Tüplü Gaz bayileri, sektörel sorunlarını konuşmak ve çözüm üretmek 
üzere ticaret ve sanayii odası öncülüğünde bir araya geldiler. ATSO yönetim kurulu başkanı Mustafa 
Uslu burada yaptığı konuşmasında, akaryakıt sektörünün Adıyaman da en sıkıntılı sektörlerden biri 
olduğunu, .... Aranızda olan rekabetten çok müzdarip olduğunu ifade ettiği, Bayiler arasında uçurum 
fiyat farkının olduğunu belirttiği..." haber içeriğinde birbiri ile örtüşen ifadelere yer verildiği, 
ATSO'nun 20.8.2014 tarih ve 2013-2017/65 Karar No'lu Yönetim Kurulu Karar defterinin 6. 
Maddesinde "6- odamızda kayıtlı 5. Meslek grubuna kayıtlı bulunan akaryakıt sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerimizin sorunlarını dinlemek ve çözüm yollarını ve önerilerini dinlemek üzere 
21.8.2014 tarihinde odamızda bir toplantı düzenlenmesine, sektör mensuplarının davet 
edilmelerine,..." ifadelerine yer verildiği ve soruşturma kapsamında rekabeti kısıtlama amacı 
tespitlerine yer verilen anlaşmanın yapıldığı toplantıya davacı şirketi temsilen Mehmet Dost'un 
katıldığını gösteren toplantı esnasında çekilen fotoğraflara soruşturma dosyası kapsamında 1 nolu 
resmin 5. Numarasında olduğu anlaşıldığı, soruşturma raporu ve ekleriyle dosyada mevcut tüm bilgi, 
belge ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; soruşturma konusu LPG satış bayilerinin otogaz 
perakende satışlarının birlikte belirlenmesi konularında piyasada rekabeti engelleme, bozma ya da 
kısıtlama etkisi doğuran veya bu etkiyi doğurabilecek nitelikte olan anlaşma ve uyumlu eylem 
içerisinde bulundukları, piyasaya yönelik kararların uyum ve müzakere içinde beraberce alınmasına 
yönelik irade mutabakat doğrultusunda hareket ettikleri, bu mutabakat kapsamında kararlaştırılan 
hususların hayata geçirildiğinin iktisadi analiz ve grafiklerle sabit olduğu dikkate alındığında, söz 
konusu anlaşma ve uyumlu eylemlerin tarafı olan davacı şirketin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 
ihlal ettiği sonucuna varıldığından, bu eylemlerinin karşılığı olarak davacı hakkında 90.786,10 TL idarî 
para cezası uygulanmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmediği 
gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nce verilen 13/12/2019 tarih 
ve E:2019/73, K:2019/2485 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf başvurusunun 
kabulü ile anılan kararın kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiş ve bu 
talep ilk derece mahkemesinin kararı hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.  

5. MADEN SEKTÖRÜNDEKİ HUKUKİ GELİŞMELER 
5.1. GENEL OLARAK  

Madencilik sektörünün insan yaşamına dahil olmadığı bir alan kalmadığı gibi, madencilik sanayinin 
temeli olarak kabul edilmektedir. Sanayinin gelişebilmesi için olmazsa olmaz iki önemli faktör olan 
hammadde ve enerji, madencilik sektörünce sağlamaktadır.  

Ülkelerin kalkınma ve ekonomik gelişiminde önemli yeri olan madencilik ve entegre üretim sanayi, en 
büyük katma değeri de yaratmaktadır. Enerji arz güvenliğinin sağlanması noktasında Türkiye’nin ülke 
çeşitliliği yanında tükettiği enerji kaynaklarını da çeşitlendirmesi, fosil yakıt kullanımından kaynaklı 
dışa bağımlılığının azaltılması amacıyla yeni politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Türkiye, üretilen madensel kaynak çeşitliliği açısından, 152 ülke arasında, 29 maden türünde yapılan 
üretim baz alındığında, 10. sırada yer almaktadır; ancak üretici ülkelerin dünya pazarı içi payları 
sıralamasında % 0.16 oranı ile 52. sıradadır. Ülkemizde 50 dolayında madensel kaynak üretimi 
yapılmakta ve bu üretimin yarattığı katma değer niceliği 2-2.5 milyar dolara ulaşmaktadır. Bunun 
GSMH içindeki payı ise %1.5 dolayındadır. Madencilik ve madene dayalı sanayi birlikte 
düşünüldüğünde oluşan katma değerin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı %12’yi 
bulmaktadır. Bu da 22 milyar dolarlık bir değer yaratıldığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ülkemizin 
doğal kaynaklar açısından mevcut potansiyelini henüz tam olarak yansıtmadığını söylemek 
mümkündür. 

Oysa ki, dünya maden potansiyeli içinde, ülkemizin payına bakıldığında, bor, toryum, linyit, mermer, 
manyezit, nadir toprak elementleri, zeolit, trona, barit, feldspat ve sodyum sülfat gibi madenlerde 
önemli miktarda rezerve sahip olduğumuz ve rekabet gücümüzün yüksek olduğu bilinmektedir. 
Dolayısıyla, bu kaynakların işlenmesi, bunlardan, önce yarı mamul, daha sonra mamul ürünlerin 
üretilmesi ve bu ürünlerin ilgili sanayi dallarında kullanımının desteklenmesi gerekmektedir. 

İhracatta en büyük paya sahip kalemlerden biri olan madencilik sektörü enerji piyasaları açısından da 
önem arz etmektedir. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarının kullanımını artırarak enerjide dışa 
bağımlılığını azaltması amaçlanmaktadır. Bu açıdan Türkiye aynı zamanda mevcut enerji kaynaklarını 
daha verimli kullanarak ithal ettiği enerji miktarını ve beraberinde cari açığını azaltabilecek ve 
nihayetinde arz güvenliğine katkı sunabilecek enerji hammaddeleri olarak kullanılabilecek yerli 
kaynak çeşitliliğine sahip bir ülkedir. 

Ülkelerin kendi öz kaynaklarını kullanarak, dışarıya bağımlı olmadan enerjiye ulaşmaları noktasında 
yerli üretim oldukça önemlidir. Bu doğrultuda son olarak Türkiye’nin yıllardan beri enerji konusundaki 
dışa bağımlılığını azaltmak açısından Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında üzerinde durulan 
“yerlileştirme” son derece önem arz etmektedir. 

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında madencilik sektörünün kamu-özel iş birliği ile 
geliştirilmesi ve yerli madenlerden enerji üretilmesi için çalışmalar yapılması planlanmaktadır. 

Ülkemizin ihtiyacı olan enerjinin, yerli maden kaynaklarımızdan karşılanması öncelikli hedeflerden 
biridir. Yerli maden kaynaklarının kullanılması sanayinin ihtiyacı olan ucuz enerji üretiminin 
sağlanması ve bu enerjinin sürekli ve güvenilir olması bakımından bir gereklilik olarak ortaya 
çıkmaktadır.  

Aramaların yeniden yasal olarak düzenlemesi amacıyla Maden Kanunu’na “buluculuk hakkı”na ilişkin 
düzenlemeleri getirilmek suretiyle aramalar kayıt altına alınmaya çalışılmaktadır. 

Bunun yanında özellikle aramalarda çağdaş teknolojilerin kullanılması ve aramaların kayıt altına 
alınması ve arama faaliyetlerinin, kamu denetiminde ve mutlaka rasyonel bir stratejik plan 
çerçevesinde yürütülmesi amacıyla Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TUVEK), Ulusal 
Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK), Nadir Toprak Elementleri Araştırma 
Enstitüsü (NATEN) ve Ulusak Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) gibi yeni kurum ve kuruluşlara yer 
verildiği görülmektedir.  

Maden sektörünün ilerlemesi için gelişmiş teknoloji kullanımın yanında teknolojilere uyum sağlayacak 
ve bunları kullanabilecek iyi eğitilmiş işgücü istihdam ihtiyacının da giderilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde özellikle maden aramalarında yerli teknoloji kullanılmak suretiyle bu alandaki politikalara 
ve stratejilere yeni bir boyut kazandırılmak istenilmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından madenin işlenmesi için gerekli bütün 
teknolojik altyapı ve yatırımların artık ülkemizde yapılacağı, maden sahalarının, yarı mamul ve nihai 
ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlatılacağı ifade edilmiştir. Bunlardan ilki 
olarak borda bire 200 hatta bire 400 bin değer katacak bir teknoloji için adım atıldığı ve uluslararası 
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bir firmayla ETKB arasında anlaşma yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Bu anlaşma uyarınca 
fabrikanın temelinin atılması ve bir yıl içerisinde de bor üretimini gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. 

5.2. MADEN PİYASASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ  

Küresel Covid-19 salgını ile birlikte istikrarlı şekilde artan metal fiyatları ülkemizde maden 
yatırımlarının hızlandırılmasına yol açmıştır. Covid-19 sonrası normalleşme sürecinde bekleyen bazı 
projelerin hayata geçmesi halinde hem ülke ekonomisine hem de bulundukları bölge ekonomisine 
katkı sağlanacaktır. Yapılan yatırımların hizmet sektörüne, istihdama sağlayacağı faydalar olmasının 
yanında makine-ekipman tedarikçileri gibi sanayi sektörüne de bu durum yansıyacaktır. 

Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2020 tarihli nüshasında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre altın ve 
gümüş madeni üreticilerinden Maden Kanunu hükümlerince alınmakta olan devlet hakkı oranları 
yüzde 25 arttırılmıştır. 2932 sayı ile Cumhurbaşkanlığı Kararı metni şu şekilde yayınlanmıştır:134  

“3213 Sayılı Maden Kanununa ekli (3) sayılı tablo kapsamında IV. Grup madenlerden altın ve gümüş 
için belirlenen Devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı olarak uygulanmasına, mezkur Kanunun 14. 
Maddesi gereğince karar verilmiştir.” 

Altın ve gümüşün küresel satış fiyatına göre değişen oranlardaki devlet hakkı ödemelerine 
bakıldığında; 2019 yılında 38 ton altın üretilirken, 2020 yılında 42 tonluk üretim hedeflenmiştir. Altın 
üretim potansiyelinin yıllık 100 ton olduğu belirtilirken, vergi artışının üretim artışını frenlemesinden 
endişeler sektör temsilcileri tarafından dile getirilmektedir. 

2020 yılında yeni dönem stratejilerinden biri olarak özellikle maden hammaddelerinin kullanıldığı 
çelik satışında ek vergiler kaldırılmak suretiyle sektör temsilcilerinin dışa açılımı sağlanmaya 
çalışılmıştır. Bunda çelik sektörünün cari açık üzerindeki olumlu katkısı rol oynamıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, 
Türk çelik sanayisinin geçen yılı 37,5 milyon ton ham çelik üretimi ve 13,4 milyar dolar ihracatla 
kapattığı, ülkemizi dünyanın ilk 5 ihracatçısından biri yapmak için tüm imkanlarının seferber edildiği, 
Çelik sektöründe dünyaya örnek olarak gösterilebilecek baca tozundan çinko üretmek de dahil, 
atıklarını girdi ve ürün olarak kullanabilen tamamen çevre dostu ve verimli üretim tesislerimizin 
sayılarının artırıldığı açıklanmıştır.135 

Salgın nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 4,1 gerileyen ham çelik 
üretimi, 3. çeyrekte yüzde 16,6, son çeyrekte yüzde 16,2 artmıştır. Böylece Türkiye'nin 2020 yılı ham 
çelik üretimi yüzde 6 artış ile 35,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de en çok aranan ve çıkartılmak istenen 4. grup madenlerdeki arama ruhsat sayısının 484 
olduğu ifade edilmektedir. 484 adet arama ruhsatı ile arama ruhsatı alınan madenler ise; a) 
Endüstriyel hammaddeler; alünit (şap), halit, sodyum, potasyum, lityum, kalsiyum, magnezyum, klor, 
nitrat, iyot, flor, brom ve diğer tuzlar, bor tuzları gibi onlarca maden. b) Enerji ham maddeleri; turba, 
leonardit, linyit, taşkömürü, antrasit, asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl, kokolit-sapropel. c) Metalik 
madenler; altın, gümüş, platin, osmiyum, bakır, kurşun, çinko, demir, pirit, manganez, krom, civa, 
antimuan, kalay, vanadyum, arsenik, molibden, tungsten (volframit, şelit), kobalt, nikel, kadmiyum, 
bizmut, titan (ilmenit, rutil), alüminyum (boksit, gipsit, böhmit), nadir toprak elementleri (seryum 
grubu, yitriyum grubu) ve nadir toprak mineralleri (bastnazit, monazit, ksenotim, serit, oyksenit, 
samarskit, fergusonit), sezyum, rubidyum, berilyum, indiyum, galyum, talyum, zirkonyum, hafniyum, 

 
134 İlgili Karar metni için bkz. https://bit.ly/3hBg4aP, Erişim: 02.03.2021.  
135 İlgili açıklama için bkz. https://bit.ly/3v3EwWd, Erişim: 03.03.2021. 

https://bit.ly/3hBg4aP
https://bit.ly/3v3EwWd
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germanyum, niobyum, tantalyum, selenyum, telluryum, renyum, ç) Uranyum, toryum, radyum gibi 
elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.136 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hazırlanan 
“Sektör Bilançoları 2019” araştırmasına göre geride kalan son 10 yıllık dönemde sürekli artış gösteren 
Ar-Ge harcamaları, 2010 yılında 2,4 milyar lira olarak gerçekleşirken 2019 yılında 15,9 milyar liraya 
ulaşmıştır. Madencilik sektörü ise gerçekleştirdiği 11,11 milyar lira Ar-Ge harcaması ile 3. sırada yer 
almaktadır. Araştırmaya konu olan 10 yıllık süreçteki en büyük Ar-Ge harcaması ise yaklaşık 4,3 milyar 
lira ile geçtiğimiz yıl kaydedilmiştir. Yayınlanan “Sektör Bilançoları 2019” raporunda madencilik 
alanında faaliyet gösteren şirket sayısının son on yılda 3.923 adetten 5.439’a ulaştığı 
belirtilmektedir.137 

5.3. İDARİ YAPIDAKİ YENİLİKLER 

Maden sektörünün atılım gerçekleştirebilmesi için gelişmiş teknoloji kullanımı yanında maden 
konusunda uzman kurum ve kuruluşların 2019 yılından itibaren yeniden ele alındığı ve idari yapıya 
yeni kurumların kazandırıldığı görülmektedir. 

14.02.2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun ile ETKB bünyesinde maden sektörü konusunda görevli ve 
yetkili olan bir birim olan “MİGEM”,138 “MAPEG”e139   dönüştürülmüştür.  

Bunun yanında Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik140 ile görev ve çalışma esasları belirlenen Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Türkiye 
Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası -TÜVEK tarafından; maden arama ve araştırma faaliyetleri 
esnasında üretilen her türlü sondaj karotu, kırıntı örnekleri, jeolojik örnekler ve bu örneklere ait tüm 
analiz, harita ve diğer bilgilerin modern arşiv ve bilgisayarlarla donatılmış bir şekilde saklandığı bir 
sistem hayata geçirilmiştir.  

Yasal düzenleme sonrasında, artık sadece MTA’nın değil, Türkiye’de maden arama ya da üretimi 
yapan tüm kamu ya da özel sektör kuruluşlarının yer bilimleri verileri söz konusu bilgi bankasında 
toplanabilmektedir. Herhangi bir yerde maden araması yapacak olanların da bu bilgilerden 
yararlanabilmeleri mümkündür. Böylelikle, bir taraftan ülke çapında maden aramalarının çok daha 
etkin bir şekilde yürütülebilmesi sağlanmakta, diğer taraftan arama maliyetlerinin de daha makul 
seviyelere getirilmesi hedeflenmektedir. 

Yine, ETKB’nin “Yerli Kaynakları Ekonomiye Kazandırma” hamlesi kapsamında Ulusal Madenlerde 
Rezerv ve Kaynak Raporlama Sistemi (UMREK) ve TÜVEK'e ilişkin yönetmelik ve altyapı hazırlıkları 
yoğunlaştırılmış ve 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun Ek 14. maddesi ile 19.2.1985 
tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. 
ve 9. maddelerine dayanılarak hazırlanan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu 
Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.141 

Bu düzenlemenin amacı, madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, 
uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartlarını ve 
kriterlerini belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayımlamak, yetkin kişi ve/veya 

 
136 İlgili haber için bkz. https://bit.ly/3ftZI1i, 03.03.2021; Söz konusu maden grupları için bkz. 21.09.2017 tarihli 
ve 30187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliği, m. 5, https://bit.ly/33ZUmW6, Erişim: 
03.03.3021. 
137 Sektör Bilançoları 2009-2019, https://bit.ly/33WSBsG, Erişim: 03.03.3021. 
138 Maden İşleri Genel Müdürlüğü.  
139 Maden ve Petrol lşleri Genel Müdürlüğü.  
140 21.07.2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan söz konusu Yönetmelik için bkz. 
https://bit.ly/3yjbZhs, Erişim: 03.03.2021. 
141 26.07.2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan söz konusu Yönetmelik için bkz. 
https://bit.ly/3ozb5sP, Erişim: 03.03.2021. 

https://bit.ly/3ftZI1i
https://bit.ly/33ZUmW6
https://bit.ly/33WSBsG
https://bit.ly/3yjbZhs
https://bit.ly/3ozb5sP
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yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek, 
sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri askıya almak 
veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev 
alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili 
düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak amacıyla kurulan UMREK’in teşkili, yönetimi, görevleri, çalışma 
esasları ile üyelerin atanmasında aranan nitelikler, görev süreleri ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul 
ve esasları düzenlemektir. 

UMREK’in kurulması ile Türk mühendislerine yeni iş imkânı sağlanması, yatırımcılara ise doğru bilgi 
aktarılması hedeflenirken, Türkiye’de maden sektörünün gelişmesi sağlanmakta ve maden borsasının 
altyapısı da bu sayede oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Böylece, bir maden projesi ve sahası güvenilir bir şekilde, banka ve finansal kurumların da 
değerlendirebileceği güvenilir bir raporlama standardı içinde yer alması nedeniyle sektörün, 
uluslararası şekilde yurt dışından da finansmanın önünü açacak bir altyapı gerçekleştirilmektedir.  

Başka bir idari yapılanması ise Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü’dür (NATEN).  NATEN, 4 
Nolu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur.142  

NATEN, nadir toprak elementleri ve diğer elementler konusunda ülkemizin kısa, orta ve uzun dönem 
politika ve stratejileri için gerekli bilgileri oluşturmaktadır. Anılan Enstitü değerli elementler ve 
ürünlerinin elde edilmesi, bu elementlere ilişkin ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bu 
elementlerin gelişmiş teknolojik ürünlerde geniş bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla 
araştırmalar yürütmek ve desteklemek amacıyla kurulmuştur. Enstitü ülkemizde gelişen enerji 
sektörünün ve sanayimizin hammaddede dışa bağımlılığının azaltılması için ihtiyaç duyulan nadir 
toprak elementleri ve diğer değerli elementlerin yerli kaynaklarımızdan elde edilmesi için teknolojiler 
geliştirmek suretiyle maden sektörüne önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yer 
alan “nadir toprak elementleri” ile ifade edilmek istenilen madenler; periyodik tabloda atom 
numaraları 57-71 aralığında bulunan lantanyum, seryum, praseodimyum, neodimyum, prometyum, 
samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum ve 
lutesyum elementlerinin oluşturduğu lantanitler grubunun yanı sıra benzer kimyasal özelliklere sahip 
olan ve doğada genellikle bunlarla birlikte bulunan 21 atom numaralı skandiyum ile 39 atom numaralı 
itriyum elementlerini kapsamaktadır. Uzay teknolojisi, havacılık, yüksek enerji fiziği alanlarında, 
nükleer santrallerde, ayrıca kimyasal işlemlere dayalı endüstriyel ürün elde edilmesinde kritik öneme 
sahip diğer elementler de NATEN’in araştırma ve çalışma alanın kapsamında yer almaktadır.143 28 
Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Enstitü 
yeni kurulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde faaliyetlerini 
sürdürecektir.144 

4.6.2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanun ile, Türkiye`de ve Dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir 
şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda 
kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu 
alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları 
yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla ETKB’nin ilişkili 
kuruluşu olarak Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.145 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün 
görevleri ve teşkilatı, 15.7.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı 

 
142 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan söz konusu Karar içim bkz. 
https://bit.ly/3ovZMkY, Erişim: 03.03.2021. 
143 NATEN’in internet sitesi için bkz. www.naten.gov.tr, Erişim: 03.03.2021. 
144 Söz konusu Kararname için bkz. https://bit.ly/3wiCWQC, Erişim: 03.03.2021. 
145 İlgili Kanun için bkz. https://bit.ly/3v8itxJ, Erişim: 03.03.2021.  

https://bit.ly/3ovZMkY
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Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 48. Bölümünde yeniden düzenlenmiştir.146 

57 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi147 ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 48. Bölümünde değişiklik yapılmak 
suretiyle; Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Nadir Toprak Elementleri 
Araştırma Enstitüsü kapatılmış ve enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve 
nükleer teknoloji alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve 
sürekli kılmak, inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların 
geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu ve özel hukuk kişileri ile 
işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik 
etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları 
yapmak, yaptırmak, düzenlemek, desteklemek, işbirlikleri kurmak ve koordine etmek amacıyla kamu 
tüzel kişiliğini haiz, ETKB ile ilgili ve özel bütçeli Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 
(TENMAK) kurulmuştur.  Aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, TENMAK bünyesinde Bor Araştırma 
Enstitüsü (BOREN) kurulmuş olup, 20.08.2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.148  

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ünü barındıran ülkemizde 2020 yılında “Ulusal Bor Eylemi” 
kapsamında teknoloji odaklı bir döneme geçildiği, borda değer katacak bir teknoloji için ilk adım 
olarak uluslararası bir firmayla ETKB’nin bir anlaşma imzaladığı kamuoyu ile paylaşılmıştır.149 

Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin 
üretimini ve geliştirilmesini teminen, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel 
ortamı sağlamakla görevli olan Enstitü, Türkiye'nin bor kimyasalları konusunda dünya pazarında sahip 
olduğu cevher zenginliğine eşit bir konuma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun dönem bor ürünleri 
pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararları almaya ışık tutacak bilgileri oluşturmayı 
hedeflemektedir. 

5.4. COVİD-19 DÜZENLEMELERİ 

Maden faaliyeti ile iştigal eden girişimcilerin mali yükümlülüklerini ertelemek amacıyla 4.6.1985 
tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na 7226 sayılı Kanun ile eklenen Ek 19. Maddeye göre, mücbir 
sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde ETKB tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak 3213 sayılı Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi 
ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin 
zamanaşımının duracağı ve hak düşürücü sürelerin erteleme süresince işlemeyeceği hüküm altına 
alınmıştır. Bu hükmün uygulanabilmesi mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat 
veya tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ETKB, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle; bölge, il, ilçe, 
mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu sürede 3213 sayılı 
Kanun’da belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili 
kılınmıştır. 

Yapılan bu yasal düzenleme kapsamında ETKB, 21.04.2020 tarihli kamuoyu duyurusu (“Kamuoyu 
Duyurusu”) ile Covid-19 salgını nedeniyle madencilik sektörüne yönelik aldığı tedbirleri açıklamıştır.   
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, madencilerin Nisan ayı sonuna kadar 
vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları 
ertelenerek 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat 
bedellerinin ödeme süreleri 28.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve 

 
146 İlgili Kararname için bkz. https://bit.ly/33XfAnu, Erişim: 03.03.2021.  
14728.3.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Yönetmelik için bkz. 
https://bit.ly/3fyFLGl, Erişim: 03.03.2021.  
148 BOREN’in internet sitesi için bkz. www.boren.gov.tr, Erişim: 03.03.2021.  
149 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklaması için bkz. https://bit.ly/3eZ4Hb3, Erişim: 
03.03.2021.  
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Malatya illerinde meydana gelen depremlerden dolayı bu iller kapsamında doğrudan etkilenen 
maden ruhsat sahipleri ve rödovansçıların vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları da 30 Eylül 
2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Yine devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemeleri de 28 Aralık 2020 
tarihine kadar uzatılmıştır.150 

5.5. KIYMETLİ MADENLER BORSASI 

21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı 
Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile madenler aracı kurumu kurucularının, 
yöneticilerinin ve iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlilerinin nitelikleri ile ilgili 5.madde yeniden 
düzenlenmiştir. 6. maddede yer alan kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni yeniden ele 
alınmıştır.151 

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 20’ye yakın madenin (altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit 
gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi) çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenmeye hazırlanırken 
kurulacak Maden Holding ile tüm madencilik faaliyetlerinin tek çatı altında toplanmasını 
hedeflenmektedir. 

Türkiye’nin maden ticaretinde merkez ülke olma hedefi kapsamında bir taraftan şeffaf, güvenilir, iş 
birliğine dayalı, etkin ve yenilikçi madencilik politikaları benimsenirken, diğer taraftan da piyasanın 
liberal ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu anlamda öngörülebilir bir maden 
piyasasının oluşturulması ve sektörde faaliyet gösteren kurumlar arası ilişkilerin düzenlenmesi adına 
etkin maden piyasasının kurulması için önemli çalışmalar hayata geçirilmiştir. 

5.6. MADEN KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN 7257 SAYILI 
KANUN 

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7257 sayılı Kanun, 
25.11.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş, 02.12.2020 gün 31322 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.152 7257 sayılı Kanun ile 3213 sayılı Maden 
Kanunun; 13., 24., Ek-1 ve Ek-15. maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 7257 sayılı Kanun’un genel 
gerekçesinde;  

• 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile ruhsat temdit başvurularında idareden 
kaynaklanan değerlendirme süresinde gecikme halinde işletmenin faaliyetine devam 
edebilmesine imkân sağlanması,  

• Maden işletmecisinden 6183 sayılı Kanun’un 22/A bendi kapsamında 18 ayrı konuda talep 
edilen borcu yoktur belgesinin maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, 
birleştirilmesi, süresinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine 
ilişkin müracaatlar dışında aranmaması yönünde düzenleme yapılarak madencilik sektörünün 
muhatap olduğu bürokratik süreçlerin azaltılması amaçlanmaktadır, denilmiştir.  

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişikliklere bakıldığında, maddenin 1. 
fıkrasının beşinci cümlesinde; “Ruhsat bedelinin her yıl Ocak ayının sonuna kadar tamamının 
yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl Haziran ayının son 
gününe kadar yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir.” ifadesinin, “Ruhsat bedelinin 
tamamının Ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın o yıl Haziran ayının 
son gününe kadar 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı 
oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir.” şeklinde 

 
150 İlgili duyuru için bkz. https://bit.ly/3frkmyY, Erişim: 03.03.2021.  
151 Yönetmelik değişikliği için bkz. https://bit.ly/3oyzPkW, Erişim: 03.03.3021.  
152 7257 sayılı Kanun metni için bkz. https://bit.ly/3vaIi0k, Erişim: 03.03.2021.  
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değiştirildiği görülmektedir. Böylece ruhsat bedelinin tahsili konusunda idareye 6183 sayılı Kanun’un 
uygulanması ve bu Kanun’a dayalı gecikme zammı isteme yetkisi verilmiş bulunulmaktadır. 

Ruhsat bedelinin Ocak ayı son gününe kadar tamamının ya da bir kısmının yatırılmaması halinde 
yatırılmayan kısmın iki katı ruhsat bedelinin Haziran ayı son gününe kadar yatırılması halinde daha 
önce öngörülen ruhsat iptali koşulunun yerine, yatırılmayan kısmın o yıl Haziran ayının sonuna kadar 
gecikme zammı alınarak yatırılmaması halinde ruhsatın iptali öngörülmektedir. Böylece ruhsat 
bedelinin yatırılmaması halinde iki kat ruhsat bedeli yerine gecikme zammı işletilmek suretiyle 
yatırılması şeklinde bir değişikliğe gidilmiştir. 

3213 sayılı Kanun’un 10. maddesinin 4. fıkrasında; beyanlardaki hata ve noksanlıkların idarenin tespiti 
ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilebileceği, bu sürede gerekli 
düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanacağı ve beyanlardaki hata ve 
noksanlıklar düzeltilinceye kadar maden üretim faaliyetleri durdurulacağı, kural altına alınmıştır.  

Maddenin 1. fıkrasının son cümlesi de; “Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hale getirilerek 7. 
madde kapsamındaki mülkiyet izni sahiplerinden sahanın kabul edilerek teslim alındığına dair 
belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi şartı ile bu Kanun kapsamında ruhsata ilişkin geçmiş 
borcun bulunmaması halinde çevre ile uyum bedeli iade edilir.” şekline getirilmiştir.  

13. maddenin 4. fıkrası birinci cümlesine; “I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer grup 
madenlerde ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, rödovans ve devir 
talepleri, 16. maddenin 11. fıkrası gereğince yapılan talepler (İşletmenin zaruri neticesi çıkarılan diğer 
madenler), işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletme ruhsat taban bedelinin Genel 
Müdürlük bütçesine gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına 
yatırılması halinde müracaat edilir.”  hükmü eklenmiştir. 

Aynı fıkranın ikinci cümlesi de; “I. Grup (a) bendi madenlerde ise işletme ruhsat taban bedelinin 
büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde ise il özel 
idaresi hesabına gelir kaydedilmek üzere yatırıldığına dair belge ile müracaat edilir.” şeklinde 
düzenlenmiştir. Aynı maddenin 5. fıkrasında yer alan; “...6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi 
kapsamında borcunun bulunmaması” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  

24. maddenin gerekçesinde; “Madde ile süresi içerisinde süre uzatım talebinde bulunulmuş olmak 
kaydı ile süre uzatım talebi değerlendirmesi tamamlanmayan ruhsat sahalarında on iki ayı geçmemek 
üzere Bakan onayı ile maden işletme faaliyetine izin verilmesine imkân tanınarak aktif ticari hayatı 
devam eden ruhsat sahiplerinin ve dolayısı ile ülke ekonomisinin üretimden kaynaklı kayıplarının 
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Madencilik sektörünün gelişmesi, üretim ve istihdamın artırılması 
ile sektörün gayrisafi milli hasıla içerisindeki payının yükseltilmesi amacıyla bazı kanunlarda Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç 
durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun kaldırılması öngörülmekte ancak bunun yanında 
madde ile maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir 
ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda borç durumunu gösterir belge 
aranılması zorunluluğunu korumaktadır.” denilmiştir.  

İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi ile ilgili 24. maddenin 1. ve 2. fıkrasında yer alan; “6183 sayılı 
Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartıyla” ibareleri madde 
metninden çıkarılmıştır.  

Ruhsat süreleri uzatım istemlerinde de ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesi de on iki 
aya çıkarılmıştır. Maddenin 2. Fıkrasının ikinci cümlesi ile “Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat 
sahiplerine 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 
altı ay öncesine kadar da belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri 
reddedilerek ruhsatları süresi sonunda iptal edilerek ilgili saha ihalelik saha konumuna getirilerek 
ihale yolu ile ruhsatlandırılır.”şeklinde değiştirilmiştir. 
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Maddeye eklenen 13. fıkraya göre, “Bu madde ile 13’üncü madde kapsamında maden arama ve 
işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle 
uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi 
geçmiş borcun bulunmaması şartı aranır.”  

3213 sayılı Maden Kanunu’nun ek 1. maddesinin 3. fıkrasının sekizinci cümlesinden sonra eklenen 
cümlede; “Bu ruhsat sahalarında, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki 
kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler 
ve bu Kanunun 7’nci maddesine istinaden alınmış bütün izinler devredilen ruhsatlarda da aynen 
korunur.” denilmiştir. Bu madde, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmelerinin 
uhdelerinde bulunan ruhsatları ihale etmeye, rödovansa vermeye olanak sağlamaktadır. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının ruhsat sahalarını bölerek rödovansa vermeye ve sözleşmeleri süresinde bölünen bu 
kısımları da sözleşme yaptığı kişiye devredebileceğini düzenlemektedir. İlave cümle ile sözleşme 
sahiplerine muafiyet ve izinler konusunda iyileştirmeler getirilmektedir.  

3213 sayılı Kanun’un ek 15. maddesinde yapılan değişikliğin gerekçesinde; İşletme izin alanı dışındaki 
yürütülen faaliyetlere ilişkin hususların Kanunun 10’uncu maddesinde düzenlenmiş olması nedeniyle 
madde ile mevcut metinde yer alan “mücavirdeki sahalara” ibaresinin “ruhsat alanı dışındaki mücavir 
sahalara tedbirsiz ve dikkatsiz faaliyetler sonucu meydana gelen” şeklinde netleştirilmesi ve bu 
suretle ruhsat alanı içindeki taşmalara, ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre cezai işlem tesis edilmemesi 
amaçlanmaktadır.” denilmiştir.  

Kanun’un ek 15. maddesinde, maden ruhsat sahiplerinin mevcut kurallara aykırı davranmaları halinde 
ceza hükümleri getirmektedir. Madde metninde geçen “mücavirdeki sahalara” ibaresi, “işletme izni 
alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi metreye kadar” şeklinde değiştirilmiştir.  

Yeni şekliyle madde; “Bu Kanun kapsamında işletme izni veya Genel Müdürlükçe izin verilmiş 
rödovans sözleşmesi olmaksızın işletme izni alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi metreye kadar 
taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş 
maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya 
işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere 
üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm 
giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar.” olarak 
düzenlenmiştir.  

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 10. maddesinin 8. fıkrası (d) bendine göre; Genel Müdürlükçe faaliyeti 
durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması, (h) bendinde; İşletme ruhsatlarında işletme 
izni olmadan ve/veya işletme izin alanı dışında maden üretilmesi veya sevk edilmesi, (ı) bendinde; 7. 
madde kapsamındaki gerekli izinler alınmadan ve/veya gerekli izinlerin alınmadığı alanda maden 
üretilmesi veya sevk edilmesi, haksız yere hak iktisabı sayılmış ve haksız yere hak iktisabına imkan 
veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar olarak kabul edilmiştir. 
Bu fıkranın ikinci kez ihlalinde bir önceki cezanın katlanarak uygulanacağı, üç yıl içinde madde 
hükümlerinin üç kez ihlali halinde ruhsatın iptal edileceği, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerinin 
de saklı olduğu kural altına alınmıştır.  

 

6. ÇEVRE DAVALARI VE BU ALANDAKİ HUKUKİ GELİŞMELER 
6.1. GENEL OLARAK   

2020 yılı Covid-19 küresel salgını etkisinde geçmiş ve insanların tüm faaliyetleri olumsuz etkilenmiştir. 
Turizmden sanayiye, madencilikten enerji sektörüne kadar tüm yatırımlar; özellikle finans, lojistik, 
insan kaynağı ve pazarlama alanlarında olmak üzere bir yavaşlama ve hatta duraklamaya girmiştir. 
Ancak karar vericilerin aldığı kararların da etkisiyle piyasalar sürdürülebilirliğini sağlayabilmiştir.  
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2020 yılı, kuvvetli meteorolojik olayların sayısında da artış yaşanan bir yıl olmuş ve iklim krizi dünya 
gündemini daha fazla işgal etmeye başlamıştır. Süreç içerisinde günümüze kadar alınan uluslararası 
kararlar, protokoller, sözleşmeler salgın sürecinde daha eylemsel bir yön kazanmaya başlamıştır. Bu 
bağlamda, çevre davaları ülkelerin ekonomi yönetiminde önceliğin doğrusal değil, döngüsel bir model 
oluşturulması yönünde etkenlerden birisi olmuştur.  Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde açılan 
çevre davaları, yönetimleri çevreye daha duyarlı ve şeffaf kararlar almaya sevk etmektedir. Bu 
dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuruların sayısında da artışlar 
gözlemlenmektedir. 

Ülkemizde geliştirilen sıfır atık projesi ve yerel yönetimlerin yaptığı çalışma ve uygulamalar sağlıklı bir 
çevrede yaşama hakkı için önem arz etmektedir. Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından daha 
fazla yararlanılması hem iklim krizi ile mücadele hem de ülkemizin enerji bağımsızlığı adına kazançlar 
sağlamaktadır. Çalışmalarına başlanılan İklim Kanunu ile enerji verimliliği, emisyon ticareti, arazi 
kullanımı, ormancılık sektörü ve diğer birçok kavram ile iklim krizine dirençli ve uyumlu kentlerin, 
endüstriyel sanayinin, atık yönetiminin yeni bir ekonomi modeli ile oluşturulması öngörülmektedir.  

Aşağıda, ülkemizde çevre hukukunun gelişimi kısaca ele alınacak, 2020 yılında çevresel etki 
değerlendirmesi rakamları ortaya konulacak, 2020 yılında Çevre Kanunu’nda ve diğer ilgili kanunlarda 
yapılan değişiklikler açıklanacak ve yıl içinde ulusal ve uluslararası düzeyde karara bağlanmış olan bazı 
çevre davaları özetlenecektir. 

6.2. ÜLKEMİZDE ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİNE GENEL BAKIŞ  

Ülkemizde yasal düzenleme boyutundaki ilk ve en önemli adım 1982 yılında Anayasamıza çevre 
hakkının konularak atılmış ve çevre hakkı Türk hukukunda anayasal düzenlemeye kavuşmuştur. 
Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir.” hükmü yer almaktadır. 11.08.1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda da “çevre” kavramının tanımı yapılmıştır. Söz konusu 
tanıma göre çevre, “Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim 
içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,” ifade etmektedir.153  

İlk Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, 7 Şubat 1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.154 ÇED Yönetmeliğinin amacı 1. maddesinde “… 
gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kamu veya özel 
sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmelerin yatırım kararlarının çevre üzerinde yapabilecekleri tüm 
etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi, tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar 
vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek 
Çevresel Etki Değerlendirilmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik esasların düzenlenmesidir.” 
şeklinde belirlenmiştir. 1997, 2002 ve 2003 yıllarında yürürlüğe girmiş olan diğer ÇED 
yönetmelikleriyle kıyaslandığında, bu Yönetmeliğin içerik olarak daha basit ve kapsam itibarıyla daha 
dar bir yapıda olduğu söylenebilir.  

Halihazırda yürürlükte olan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 25.11.2014 tarihli ve 29186 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.155 Yönetmeliğe göre çevresel etki 
değerlendirmesi, “Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz 
etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek 
ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin 
belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde 
sürdürülecek çalışmaları,” ifade etmektedir. Yönetmelik, ÇED sürecinde uyulacak idari ve teknik usul 
ve esasları, başvuru dosyası, ÇED Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği 

 
153 Çevre Kanunu için bkz. https://bit.ly/3ezDIT6, Erişim: 01.02.2021. 
154 İlk ÇED Yönetmeliği için bkz. https://bit.ly/3f35AOQ, Erişim: 01.02.2021. 
155 Söz konusu Yönetmelik için bkz. https://bit.ly/3f4NWdw, Erişim: 01.02.2021. 

https://bit.ly/3ezDIT6
https://bit.ly/3f35AOQ
https://bit.ly/3f4NWdw
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ve içerdiği konular, kapsamına giren projelerin başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme 
sonrası izlenmesi ve denetlenmesi ile ÇED sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde 
uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını kapsamaktadır. 

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği ise 08.04.2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.156 Yönetmelik; 27.6.2001 tarihli ve 2001/42/AT sayılı Belirli Plan ve 
Programların Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Hakkında Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Direktifi157 dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır ve 
atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal planlama, ormancılık, sanayi, su yönetimi, 
tarım, telekomünikasyon, turizm ve ulaştırma sektörlerine ilişkin hazırlanan ve Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan projeler için çerçeve oluşturan 
plan/programlara Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılması, yaptırılması, izlenmesi ve eğitim 
verilmesine ilişkin idari ve teknik usul ve esasları kapsamaktadır.  

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin, “Uygulamaya geçiş tarihleri” başlıklı geçici 2. 
maddesinde, sektör bazında Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tabi plan/programlar için Yönetmelik 
hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihleri belirlenmiştir. Buna göre, balıkçılık, ormancılık sektöründe 
hazırlanan Strateji Çevresel Değerlendirmeye tabi plan/programlar için Yönetmelik hükümlerinin 
1.1.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı ifade edilmiştir. 

24.12.2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.158 Bu Kanun ile çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve 
geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak 
verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, 
izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının 
kurulmuştur.  

Türkiye Çevre Ajansı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği çevre strateji ve politikaları 
doğrultusunda yapacağı faaliyetler ile 7261 sayılı Kanun’un 4. maddesinde şöyle sıralanmıştır:  

a) Depozito yönetim sistemini159 kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ilgili tarafların 
depozito yönetim sistemine dâhil olmasını sağlamak ve bunların yükümlülüklerini belirlemek ile 
Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları almak ve iade etmek. 

b) Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim 
sistemi altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin ve onay işlemleri dâhil 
gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak. 

c) Çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak. 

ç) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak. 

d) Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri 
kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak. 

e) Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar 
hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları ile iş birliği yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım 
gibi faaliyetlerde bulunmak. 

 
156 Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği için bkz. https://bit.ly/3f5fyix, Erişim: 01.02.2021.  
157 İlgili Direktif için bkz. https://bit.ly/33tFqPF, Erişim: 01.02.2021.  
158 7261 sayılı Kanun için bkz. https://bit.ly/3he2v0V, Erişim: 01.02.2021. 
159 Depozito yönetim sistemi, 7261 sayılı Kanun’un 2. maddesinde “Bakanlıkça belirlenen ve belirli bir depozito 
bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi/kullanılması sonrasında iade alınması ve depozito 
bedelinin geri ödenmesine dayalı sistemi” olarak tanımlanmıştır.  

https://bit.ly/3f5fyix
https://bit.ly/33tFqPF
https://bit.ly/3he2v0V
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f) Eğitim ve sertifika programları düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, dokümantasyon, araştırma 
ve uygulama merkezleri ile laboratuvar ve müze kurmak. 

g) Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler 
geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel idarelerine, 
eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamak. 

6.3. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 2020 RAKAMLARI 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 1993-2020 yılları arasında alınan ÇED 

kararlarının dağılımına bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır.160  

 

Şekil 11. ÇED Kararları (1993-2020) 

2020 yılında yapılan ÇED etki değerlendirmeleri neticesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
toplam 2 bin 822 projeye ‘ÇED gerekli değildir’, 390 projeye ÇED olumlu, 58 projeye ÇED gerekli, 7 
projeye ÇED olumsuz ve 175 projeye de ‘mevzuattan iade/iptal’ kararı verilmiştir.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında verilen “ÇED Olumlu” ve “ÇED Gerekli 
Değildir” kararlarının 1993-2019 döneminde sektörel dağılımına bakıldığında şöyle bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır.  

 

Şekil 12. 1993-2019 yılları arasında ÇED Olumlu Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı 

 
160 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Teknik 
Faaliyet Raporu: 2019, Ankara, 2020, https://bit.ly/2Stqmzh, Erişim: 01.02.2021, s. 6; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararları, https://bit.ly/3vYsduD, 01.02.2021.  
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Şekil 13. 1993-2019 yılları arasında ÇED Gerekli Değildir Karar Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı 

ÇED Olumlu Kararlarının 2019 ve 2020 yıllarında sektörler arası dağılımı ise şöyle ortaya çıkmıştır.  

 

Şekil 14. 2019-2020 yılları arasında verilen ÇED Olumlu Kararlarının Sektörler Arası Dağılımı 

ÇED Olumlu kararlarında sayısal olarak 2019 yılına oranla bir düşüş olup, bu düşüşün Covid-19 
salgınından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak genel itibarıyla son beş yılda da ÇED Olumlu Kararı 
sayısında bir azalmanın olduğunu ifade etmek gerekir. 

1993-2019 yıllarında ÇED kararlarına sektör bazında bakıldığında; en fazla ÇED Olumlu kararı alan 
sektörlerin başında %28 ‘lik pay ile Petrol ve Madencilik ve %23 ile Enerji sektörünün yer aldığı 
görülmektedir. Diğer en yüksek sektörler ise sırasıyla Atık – Kimya, Tarım – Gıda ve Sanayi 
sektörleridir. ÇED Gerekli Değildir kararlarına bakıldığında ise %49 oran ile Petrol-Madencilik 
sektörünün en fazla paya sahip olduğu görülmektedir. Arkadan gelen sektörler ise Tarım-Gıda, Sanayi 
ve Atık-Kimya sektörleridir. ÇED Gerekli Değildir kararlarında ise salgına rağmen bir artış 
bulunmaktadır.  
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6.4. ÇEVRE KANUNU’NDA VE DİĞER İLGİLİ KANUNLARDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 

2020 yılı içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda ve diğer ilgili kanunlarda birçok değişiklik yapılmıştır. 
7261 sayılı Kanun ile Çevre Kanunu’nda yapılan değişikliklerin bazıları şöyle sıralanabilir.161  

Öncelikle 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin 
önlenmesine ilişkin genel ilkelerin düzenlendiği 3. maddesinin (h) bendinde değişiklik yapılmıştır. 
Buna göre, bentte belirtilen önlemler “Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve 
giderilmesi” için öngörülmüşken, kapsam genişletilerek “sıfır atığın yaygınlaştırılması, döngüsel 
ekonomi ilkelerinin uygulanması ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi” de eklenmiştir. Bu 
çerçevede, “Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi, sıfır atığın 
yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi 
için kullanılabilecek yollar arasına “motorsuz veya elektrikli araçların teşviki, atıkların geri kazanımı ile 
arıtılmış atıksuların yeniden kullanımının teşviki” eklenmiş ve “karbon ticareti gibi piyasaya dayalı 
mekanizmalar” ifadesini nitelemek üzere, “sera gazı emisyonlarının takibine yönelik” ibaresi 
eklenmiştir. Plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması yönünde olan önlem, kapsamı 
genişletilerek “plastik içerikli poşet veya ambalaj ve tek kullanımlık materyallerin kullanımının 
azaltılması” olmuştur.  

 2872 sayılı Kanun’un idari nitelikteki cezaların öngörüldüğü 20. maddesinin 1. fıkrasına yapılan 
eklemeler ile yeni bazı fiiller için idari para cezaları öngörülmüş162 ve maddede öngörülen bazı idari 
para cezaları miktarında değişiklikler yapılmıştır.  

 
161 İlgili Kanun için bkz. https://bit.ly/3uwqnka, Erişim: 01.02.2021. 
162 - “Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya 
akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin 
kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller veya dolum adaları için 60.000 
Türk lirası, akaryakıt istasyonları için 30.000 Türk lirası, tankerler için 3.000 Türk lirası idari para cezası verilir.” 

- “Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili olarak bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) 
bendine aykırı davrananlara 100.000 Türk lirası idari para cezası verilir.” 

“Ek 1 inci maddenin (d) bendi uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına aykırı olarak faaliyet gösterenlere 
100.000 Türk lirasından 300.000 Türk lirasına kadar, bu faaliyetlerin sanat yapılarına zarar vermesi veya 
akarsuyun akış rejimini bozması halinde 300.000 Türk lirası, kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara ise 
metreküp başına 450 Türk lirası idari para cezası verilir.” 

- cc) 11 inci maddede belirlenen sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu 
belgeleyemeyenlere 20.000 Türk lirası idari para cezası verilir. 

- çç) Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak; 

1) Sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlara veya süresi içerisinde güncellemeyenlere 24.000 Türk lirası, 

2) Doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 36.000 Türk lirası, 

idari para cezası verilir. 

- dd) Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün 
içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor 
yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası idari para cezası verilir. 

- ee) Ek 11 inci ve ek 12 nci maddelerde tanımlı depozito uygulamalarına yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve 
esaslara aykırı olarak; 

1) Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 Türk lirası, satış noktaları dâhil depozitolu ürünleri 
kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası, 

2) Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama yükümlülüğünü ve şartlarını yerine getirmeyen satış 
noktalarına satış alanının her metrekaresi için 100 Türk lirası, 

idari para cezası verilir. 

https://bit.ly/3uwqnka
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2872 sayılı Kanun’a eklenen ek 14. madde ile “çevre etiketi” uygulaması getirilmiştir.  Buna göre, 
“Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve 
hammadde temini aşamasından başlamak üzere yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, türlerin ve 
habitatların zarar görmesini ve ekosistemlerin bozulmasını önlemek, çevre, insan, sağlık, iklim ve 
doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla gönüllülük esaslı çevre etiket sistemi 
oluşturulur. Çevre etiket sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir.”  

2872 sayılı Kanun’un 12. maddesinde yapılan değişiklikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olan 
Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetim yetkisinin “Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel 
Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına” da devredilebilmesi imkânı getirilmiştir. Söz konusu 
madde hükmüne göre, bu yetki ayrıca il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye 
başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına da devredilebilmektedir.  

 3.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 
“Bisiklet yolu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki “Elektrikli skuter (e-skuter)” 
ve “Bisiklet şeridi” tanımları eklenmiştir. 

“Bisiklet yolu: Bisiklet ve elektrikli skuter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim 
noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yoldur.” 

“Elektrikli skuter (e-skuter): Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı 
olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlardır.” 

“Bisiklet şeridi: Yol seviyesinde bisiklet ve elektrikli skuter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer 
işaretlemesi ile ayrılmış bölümdür.” 

10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinde yapılan değişiklik 
ile büyükşehir belediyesinin göre ve sorumlulukları arasına, “Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet 
ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek” eklenmiştir. Yine aynı Kanun’un 
9. Maddesine eklenen fıkra ile ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli 
ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik; 5216 sayılı Kanun kapsamında hazırlanacak ulaşım ana 
planlarında bisikletli ulaşıma yer verilmesi ya da bisikletli ulaşım ana planının hazırlanmasının esas 
olduğu ve Bakanlıkça, talep hâlinde mahalli idarelere teknik destek verilebileceği yönünde düzenleme 
yapılmış ve bu düzenlemeye ilişkin idari ve teknik usul ve esasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür.  

Yine 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesine yapılan ekleme ile il 
özel idarelerine, “Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj 
istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı 
ve onarımıyla ilgili işleri”nin yapılması görev ve yetkisi verilmiştir.  

Benzer şekilde, 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 15. Maddesine yapılan ekleme ile 
“Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya 
yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili 
işleri yürütmek” belediyelerin yetkileri arasına eklenmiştir.    

 
- ff) 11 inci madde uyarınca yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenlerden bu 
yükümlülüklere uymayanlara 10.000 Türk lirası, bu yükümlülüğe konu ürünlerin satışına ve dağıtımına ilişkin 
düzenlemelere aykırı hareket edenlere ise 5.000 Türk lirası idari para cezası verilir. 

- gg) Ek 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı faaliyette bulunanlara 300.000 Türk lirası idari para cezası 
verilir.” 
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6.5. BAZI ÇEVRE DAVALARI 

“Çevre davaları” kavramı içerisinde en çok karşılaşılan dava çeşidi Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’ne göre verilen ÇED kararlarının iptali istemli davalardır. ÇED, “Gerçekleştirilmesi 
planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz 
yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak 
önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin 
uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,” ifade etmektedir.  

6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesi gereğince, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan 
kararlardan doğan uyuşmazlıklar hakkında “İvedi Yargılama Usulü” uygulanır. İvedi yargılama 
usulünde, dava açma süresi 30 gündür. Üst makama başvuru usulü uygulanmaz. Yürütmenin 
durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez. Bu usulde, davalar dosyanın 
tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi 
incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır. Verilen nihai kararlara karşı 
tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.  

Danıştay Başkanlar Kurulu’nun Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü’ne ilişkin 18.12.2020 
tarih ve 2020/62 numaralı Kararında,163 çevre (proje süreci dahil), boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı 
ve turizm, mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan davalar ve temyiz başvurularının 6. Daire’de 
çözüme kavuşturulacağına kadar verilmiştir. 

Aşağıda 2020 yılında çevreye ilişkin olarak karara bağlanan bazı yargı kararları ele alınacaktır.  

6.5.1. Yargıtay 4. HD, 17.02.2020 Tarih, E.2019/2435 ve K.2020/607 sayılı 

Kararı   

 Termik santralden kaynaklanan zarara ilişkin Yargıtay 4. HD’nin 17.02.2020 Tarih, E.2019/2435 ve 
K.2020/607 sayılı Kararında;164  

“Dava, haksız fiil nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.  

Davacılar, maliki/hissedarı/kiracısı olduğu ... ili, ... ilçesinde bulunan taşınmazlarda ekili ürünlerin, … 
Termik Santralinin çevreye yaydığı zararlı gazların ve küllerin etkisi ile zarar gördüğünü, verimin 
düştüğünü iddia ederek uğradığı zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur.  

Davalı, termik santralin işletilmesinden dolayı çevreye herhangi bir zarar verilmediğini, resmi kurumlarca 
hava kalitesinin sürekli ölçüldüğünü, yönetmeliklerle belirlenen sınır değerlerin aşılmadığını, küllerin 
toprakla örtüldüğünü düzenli olarak nemlendirme yapıldığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.  

Dava, delil tespit dosyasına dayanılarak açılmış olup, Mahkemece dosya, ... Üniversitesi Öğretim 
üyelerinden oluşan bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bu heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun 
hükme esas alındığı bildirilerek, miktar yönünden tespit bilirkişi raporundaki veri ve hesaplamalar 
doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

…..Termik santrallerden kaynaklanan bir zarar olup olmadığı hususunda, dosya kapsamında alınan 
raporlar ile yukarıda özetlenen raporlar arasında açık bir çelişki bulunmaktadır. Öte yandan, dosya 
kapsamında alınan rapor ile tespit raporu, gerek hesaplamaya esas zarar oranları, gerekse hesaplanan 
tazminat miktarları yönünden kendi içlerinde birbirleri ile de çelişmektedirler.  

Uyuşmazlığın çözümünde sağlıklı bir sonuca ulaşmak için, öncelikle termik santrallerden kaynaklanan 
bir zarar olup olmadığı hususu tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.  

 
163 Bkz. İlgili Karar için bkz. https://www.danistay.gov.tr/icerik/26, Erişim: 01.02.2021.  
164 LegalBank Elektronik Hukuk Bankası.  

https://www.danistay.gov.tr/icerik/26
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Bu nedenle; gerek eldeki tazminat dosyası, gerekse benzer nitelikteki ürün zararı ve taşınmaz değer 
kaybı dosyaları ve tespit dosyalarında rapor hazırlamamış, Ziraat Fakülteleri`nin toprak, bitki ve tarım 
ekonomisi bölümlerinden seçilen uzman üç akademisyen ile çevre mühendisi ve dava konusu yerlerle 
ilgili bilgi ve deneyimi bulunan ziraat mühendisi ile fen bilirkişisinden oluşacak altı kişilik bir bilirkişi 
kurulu aracılığı ile taşınmazlar üzerinde "hasattan önce" keşif yapılmalıdır.  

…. 

Yapılacak incelemeler sonucunda santral kaynaklı bir zarar doğduğu sonucuna varılması halinde ise; 
zarar hesaplaması yapılırken, brüt gelirden üretim giderleri çıkartılarak net gelir belirlenmeli ve hangi 
yıla ilişkin ürün zararı isteniyorsa o yıla ilişkin veriler esas alınmalıdır.   

Mahkemece, açıklanan yönler gözetilmeyerek, eksik inceleme ve araştırma ile yetersiz bilirkişi raporuna 
göre karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.  

SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre 
davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek 
halinde geri verilmesine 17/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.” İfadelerine yer verilmiştir.  

Dosyaya davalı tarafın sunmuş olduğu uzman görüşü ile dosya kapsamında oluşturulan heyetin 
dosyaya sunduğu rapor arasında çelişkiler bulunmaktadır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi verdiği karar ile 
öncelikle termik santralin davacının mülkiyetinde bulunan tarım alanında ekili ürünlere bir zararın 
olup olmadığı konusunun netleşmesi gerektiği ve akabinde zarar tespitinin yapılması gerektiğine 
hükmetmiştir. 

6.5.2. Danıştay 6. Daire, 22.10.2020 Tarih ve E. 2020/7713 ve K. 2020/10039 

sayılı Kararı 

Danıştay 6. Daire, jeotermal enerji santraline ait reenjeksiyon kuyusundan kontrolsüz 
çıkan jeotermal suyun, arıtılmadan alıcı ortama deşarj edilmesine ilişkin bu kararında;165  

“... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi sınırları içinde bulunan jeotermal enerji santraline ait KML16 olarak 
isimlendirilmiş reenjeksiyon kuyusundan kontrolsüz çıkan jeotermal suyun, arıtılmadan alıcı ortama deşarj 
edildiğinin tespit edilmesi nedeniyle 2872 sayılı Çevre Kanununun 8. ve 11. maddelerinin ihlal edildiğinden 
bahisle, aynı Kanunun 20. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi uyarınca 180.509,00 TL para cezası verilmesine 
ilişkin 29/01/2019 tarih ve 45.00.19.0004 sayılı ... Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü idari yaptırım 
kararının iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı 
kararına karşı davacı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, istinaf başvurusunun reddi yolunda ... 
Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararın, usul ve hukuka 
aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. 

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Daireleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek 
bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden 
birinin bulunması halinde mümkündür. 

(...) Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı karar ve dayandığı 
gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, anılan kararın 
ONANMASINA” karar vermiştir.  

6.5.3. Danıştay 6. Daire, 25.11.2020 Tarih, E. 2020/9813 ve K. 2020/11465 

sayılı Kararı 

Danıştay 6. Dairesinin Katı Atık 2. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi’ne verilen Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu Kararı’nın iptali istemli açılan davada verdiği karara göre;166  

Davada… İli, … İlçesi, … Köyü Mevkiinde, … İli Çevre Hizmetleri Birliği tarafından yapılması planlanan "… 
Katı Atık 2. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi" projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve 

 
165 Danıştay Karar Arama, https://karararama.danistay.gov.tr/.  
166 Danıştay Karar Arama, https://karararama.danistay.gov.tr/. 

https://karararama.danistay.gov.tr/
https://karararama.danistay.gov.tr/
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Denetim Genel Müdürlüğünce verilen 09/03/2018 tarihli ve 5003 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Olumlu" kararının iptali istenmiştir. 

(…..) İdare Mahkemesince, hükme esas alınan anılan bilirkişi raporundaki tespitlerin, soyut ve genel 
nitelikte bir takım çekince ve öngörülere dayandığı, nihai ÇED raporunda yer verilen hususlarla ilgili 
hangi önlem veya taahhüdün yetersiz olduğu, hangi hususların, hangi açıdan tehlike arz ettiği, ÇED 
raporunun hatalı veya yetersiz olduğuna ilişkin, proje yerinde yapılmış gözlem ve incelemelere dayalı 
somut ve teknik tespitlere yer verilmediği görülmektedir. Dolayısıyla; dava konusu ÇED olumlu kararının 
yargısal denetiminin, dayanağı nihai ÇED raporunun değerlendirilmesi suretiyle projenin, çevreye 
muhtemel bütün etkilerinin incelenip incelenmediğinin ve alınacak önlemlerin yeterli olup 
olmadığının, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir 
düzeylerde olup olmadığının araştırılması suretiyle yapılmasının gerektiği, bilirkişi raporunda ise 
tarafların iddia ve savunmalarında iddia ettiği hususlar da dikkate alınarak dava konusu ÇED olumlu 
kararının dayanağı nihai ÇED raporunda yer alan hususların ve önlemlerin değerlendirilmesi, projenin 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin tespit edilmesi halinde, bunların somut tespit ve teknik verilerle 
desteklenmesi, alınacak önlemlerin yetersizliğinin somut olarak ortaya konulması gerektiğinden; bu 
hususlar gözetilmeksizin düzenlenen bilirkişi raporunun hükme esas alınamayacağı sonucuna 
varılmıştır.  

Bu durumda, belirtilen hususları kapsayacak biçimde üniversitelerin ilgili bölümlerinden seçilecek 
uzmanlardan oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyeti seçilerek yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi 
yaptırılması suretiyle düzenlenecek bilirkişi raporunun incelenip değerlendirilerek karar verilmesi 
gerektiğinden, temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.  

(…) Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu .... İdare 
Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,” karar verilmiştir. 

Özellikle ÇED kararlarının iptali istemli davalarda idare mahkemesince bilirkişi ataması ile keşif 
yapılmakta ve genellikle idare mahkemesinin kararları bu bilirkişi raporlarına dayanmaktadır. Ancak, 
bilirkişilerin dosyalara sundukları raporlarda gözleme dayalı somut ve teknik tespitlere yer 
vermemesi/verememesi neticesinde raporlar genel nitelikte bir takım çekince ve öngörülere 
dayanmaktadır. Son zamanlarda Danıştay’ın dava dosyalarına sunulan bilirkişi raporlarının daha 
teknik ve kaygı ve çekincelerden uzak ve daha net ifadelerin olması gerektiği yönünde kararlarına 
sıkça rastlanılmaktadır. 

6.5.4. Danıştay 6. Daire, 17.09.2020 Tarih, E. 2020/3721 ve K. 2020/7821 sayılı 

Kararı 

 Danıştay 6. Daire, ÇED sınırları dışına pasa dökümüne ilişkin bu kararına göre;167  

 “... İli, ... İlçesi, ... Köyü, ... Mevkiinde, ... Elektrik Mad. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı İR:64018 ruhsat nolu 

sahada 01/09/2016 tarihinde yapılan denetimlerde, 29/11/2011 tarihli, 1441 sayılı "ÇED Gerekli 
Değildir" kararına dayanak teşkil eden Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen pasa döküm alanı ve 
ruhsat sahası dışına pasa döküldüğü ve bu alan için ÇED sürecinin başlatılmış olduğu hususları tespit 
edilmiş; bunun üzerine, ... Valiliği'nin 03/10/2016 tarihli, 5612 sayılı işlemiyle, taahhüte aykırı olarak pasa 
dökülen alana ilişkin "ÇED Olumlu" kararı alınıncaya kadar, İR:64018 ruhsat nolu sahada faaliyet 
gösteren proje sahibi ... Elektrik Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ile bu şirketin rödovansçısı olan ... Mermer İnş. 
Mal. Nak. Tic. Ve San. A.Ş ve ... Mermer Mad. Tur. Tic. ve İnş. A.Ş.'nin faaliyetlerinin durdurulmasına 
karar verilmiştir. 
Bunun üzerine, anılan kararın iptali istemiyle görülmekte olan dava açılmıştır. 

(…) Davacı şirket ile 3. kişiler arasında rödövans sözleşmesi imzalanmasının, ruhsat sahibi olan davacı 
şirketin, Çevre Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği'nden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı, bu itibarla, rödövansçı şirketin 
davacı tarafından verilen taahhüde uyulmamasından kaynaklanan yaptırımların, davacı şirket açısından 
da uygulanabilir olduğu, bununla birlikte, bu taahhütlere uyulmaması halinde, idarenin, söz konusu 
aykırılığın yaptırımını "faaliyetin durdurulması" olarak belirlediği durumlarda, bu yaptırımın, alanın 

 
167 Danıştay Karar Arama, https://karararama.danistay.gov.tr/. 
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bütününü kapsar şekilde uygulanmasının 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ve Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği'nin amacına daha uygun olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda; Proje Tanıtım 
Dosyasında verilen taahhüte aykırı olarak pasa döküm sahası dışına pasa yığıldığının 01/09/2016 
günlü, 3 numaralı idari yaptırım tutanağı ile sabit olması karşısında, dava konusu işlemde hukuka 
aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme 
kararına yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari 
Dava Dairesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” 

Karardan da anlaşılacağı üzere, ruhsat sahibi davacı şirket davaya konu alanda faaliyet göstermese 
veya bu alanın bir kısmında faaliyet gösterse dahi; Çevre Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. 

6.5.5. Danıştay 6. Daire, 5.2.2020 Tarih, E. 2019/19280 ve K. 2020/1084 sayılı 

Kararı 

Danıştay 6. Dairesinin, rüzgar enerji santrali ÇED Olumlu Kararının iptali istemli davada verdiği 
karara göre;168  

“…. İli, …. İlçesi, …. Dağı, A1, A2, A3, A4, A5 Mevkiinde yapılması planlanan "…….. Rüzgar Enerji Santrali 
(RES) Kapasite Artışı (…MWe/…MVm)" projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen …. 
tarih ve …. sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali istenilmiştir. 

Temyize konu kararda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte incelenip 
değerlendirilmesinden; bilirkişi raporunun, ormancılık faaliyetleri açısından ÇED raporunun uygun 
olmadığına ilişkin kısmının; ÇED raporu ve eklerinde, projenin ormanlık alanlara etkilerinin belirlendiği ve 
alınacak önlemlerin bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldüğünden, hükme esas 
alınacak nitelikte bulunmadığı, öte yandan; bilirkişi raporunda, elektrik mühendisliği, çevre mühendisliği, 
ziraat, flora, fauna ve ornitoloji yönlerinden yapılan değerlendirmelerin hükme esas alınabilecek nitelikte 
ve yeterlilikte olduğu anlaşıldığından, proje alanının doğu bölümünde konumlandırılması planlanan T-51, 
T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58 ve T-59 türbinlerinin floraya, kuş yaşamı ve habitat alanlarına 
zarar verebileceği, söz konusu türbinler yönünden ÇED raporunun flora ve ornitolojik yönlerden uygun 
olmadığı sonucuna varılmış ve dava konusu işlemde bu yönlerden hukuka uyarlık bulunmamıştır. 

Belirtilen gerekçelerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

(…) İdare Mahkemesince, uyuşmazlığın çözümü amacıyla üniversitelerin ilgili bölümlerinden 
seçilen, çevre mühendisi, ziraat mühendisi, orman mühendisi, elektrik mühendisi, ornitolog ve flora-
fauna konularında uzman heyet ile mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, bu inceleme 
sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda özetle, flora yönünden yapılan değerlendirmede; alanın bitki 
örtüsü ile ilgili yapılan çalışmada bilhassa mevsimsel ve zamansal olarak karşılaşılan türlerin listelendiği, 
sahada 44 familyaya ait 106 takson tespit edildiği, bunların nesli tehdit altında olan türler olmadığı, 
ülkemizde geniş yayılım gösterdiği, ayrıca alanda Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan bitki türü 
bulunmadığı….kanaatine varıldığı, ÇED olumlu kararının fauna yönünden uygun olduğu, ornitoloji 
yönünden yapılan değerlendirmede; proje sahasının … mevsimsel olarak göç eden ve süzülerek uçan 
…kuşlar için göç rotaları arasında yer almadığı … deniz seviyesinden uzakta ve yüksekte olması nedeniyle 
kuşlar için potansiyel bir geçiş hattı sağladığının düşünülmediği … ÇED Olumlu kararının anılan türbinler 
yönünden ornitolojik açıdan uygun olmadığı, görüşlerine yer verilmiştir. 

(…) Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; bilirkişi raporunda yer verilen floraya yönelik 
değerlendirmeler ile ornitoloji yönünden yapılan değerlendirmelerin, ÇED raporunu kusurlandırıcı 
nitelikte bulunmadığından ÇED raporu kapsamında yapılan çalışmaların ve projenin olumsuz çevresel 
etkilerinin en aza indirilmesi için öngörülen önlemlerin bilimsel esaslara göre yeterli olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Bu itibarla; dava konusu ÇED Olumlu kararında hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu 
İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. 

 
168 LEXPERA Hukuk Bilgi Sistemi:  
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Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu İzmir 3. İdare 
Mahkemesinin …. tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA, 2577 sayılı Kanunun 20/A 
maddesinin 2. fıkrasının (i) bendi uyarınca DAVANIN REDDİNE” karar verilmiştir. 

İlgili kararda, bilirkişi heyetinin dosyaya sunmuş olduğu raporda; flora yönünden kısmen olumsuz 
etkisinin olacağından dolayı uygun olmadığı, fauna yönünden bir olumsuzluk yaratmayacağı, 
ornitoloji yönünden çelişkiler barındırdığı, ÇED olumlu kararının ormanlık alanlar yönünden uygun 
olmadığı, tarımsal yönden uygun olduğu, elektrik mühendisliği yönünden uygun olduğu, çevre 
mühendisliği yönünden yapılan değerlendirmede ÇED raporunun ilgili yasa ve mevzuata uygun 
olduğu, ifade edilmiştir. Ayrıca kararda; “Proje kapsamında, uzmanlar tarafından Flora Çeşitliliği 
Üzerine Kümülatif Etki Değerlendirme Raporu, Floristik Çeşitlilik Üzerine Kümülatif Etki Analiz Raporu, 
Floristik Değerlendirme Raporu ve Flora Bakımından Ekosistem Değerlendirme Raporunun 
hazırlandığı, bu raporlara ilişkin verilere ÇED raporunda yer verildiği ve bu kapsamda alınacak 
önlemlerin belirtildiği, ancak, bilirkişi raporunda bu hususların değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.” 
ifadeleri kullanılarak, ÇED raporunun dışında hazırlanan ve dava dosyasına sunulan uzman 
görüşlerinin de yargı süresince dikkate alındığı görülmektedir. 

6.5.6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı: Çiçek vd. v. Türkiye (44837/07) 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 27 Şubat 2020 tarihli ve 44837/07 başvuru nolu Erol Çicek vd. 
kararında;169 

Başvuranlar; evlerinin yakınında faaliyette bulunan fabrikadan salınan emisyonlar 
nedeniyle sağlıklarının bozulduğunu, evlerinin ve yaşam çevrelerinin zarar gördüğünü ileri sürerek 
Sözleşme’nin 8. maddesinin; ayrıca mahkeme kararının icra edilmemesi nedeniyle Sözleşme’nin 6 ve 
13. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir. 

Mahkeme şikâyetin ilk iki başvuran hariç olmak üzere diğer başvuranlar yönünden iç hukuk yollarının 
tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez bulunmasına karar vermiştir. İlk iki başvuran açısından 
ise;  başvuranların;  iddia konusu kirliliğin aile ve özel hayatlarını ve konutlarından 
yararlanmalarını  yeterince olumsuz yönde etkileyecek kadar ciddi boyuta ulaştığına ilişkin ikna 
edici  delil sunmadıklarını ifade etmiş, olayda başvuranlara veya başvuranların hayat kalitesine 
doğrudan herhangi bir etkiye dair  kanıtın bulunmaması nedeniyle Sözleşmenin 8. maddesinin somut 
davanın koşullarına uygulanamayacağına  karar vererek  şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olması 
nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir. Başvuranların Sözleşme’nin 6 ve 13. maddeleri 
kapsamında şikayetlerini ise; Tazminat Komisyonuna başvuru imkânı bulunduğuna dikkat çekerek 
başvurunun bu kısmının iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle reddedilmesi gerektiği sonucuna 
vararak kabul edilemezlik kararı vermiştir. 

6.5.7. Portekiz vatandaşlarından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu 

Portekiz vatandaşları tarafından yetersiz emisyon azaltımlarının insan haklarını ihlal ettiği 
gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurulmuştur. [2] AİHM, 13 Ekim 
2020’deki ilk incelemesinde, şikâyet edilen devletlere, şikâyetçilerin savlarına yanıt vermeleri için 
Şubat 2021 sonuna kadar süre vermiştir.170 

Başvurucular, dördü çocuk, ikisi yetişkin olmak üzere, 21, 20, 17, 15,12 ve 8 yaşlarında altı kişidir. 
Başvuru, Avrupa Birliğinin 27 Üye Devleti ile AB üyesi olmayıp Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 
(AİHS) taraf 6 devlet olmak üzere, toplam 33 devlet aleyhine yapılmıştır. Türkiye’nin de dâhil olduğu 
Taraf Devletler, Norveç, Rusya, İngiltere, İsviçre ve Ukrayna’dır.  

 
169 İlgili karar için bkz. https://bit.ly/3faHwcG, 01.02.2021. 
170 Nükhet Yılmaz Turgut, “İklim davaları: Portekiz örneği, AİHM’ne başvuru”, https://bit.ly/3hhCwFV, 5.2.2021. 
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Başvurunun konusu, şikâyet edilen devletlerin sera gazı emisyonları yayarak (bunları azaltacak etkili 
önlemleri almayarak ya da tamamen hareketsiz kalarak) küresel ısınmaya sebep oldukları, bu yüzden 
başvurucuların sağlık ve yaşam koşullarının olumsuz etkilendiği, çeşitli haklarının ihlal edildiği savıdır. 

AİHM’nin başvuruyu, başvurucuların istemleri doğrultusunda, “öncelikli mesele” olarak ele olması çok 
önemli bir adımdır. Öyle ki, bu durumun AİHM’nin sonuçta alacağı karardan bağımsız şekilde, özellikle 
Üye Devletler için bir baskı oluşturduğu ve/veya oluşturacağı söylenebilir. Diğer bir özellik, 
başvurucuların iç hukuk yollarını tüketmelerinin aranmamasıdır. Buna ait dayanaklar, elverişli bir iç 
hukuk yolunun bulunmaması ve bu tür bir yükümlülüğün başvurucular üzerinde “aşırı ve orantısız bir 
külfet” oluşturacağıdır. 

AİHM’nin yanıtlanmasını istediği, birbirine bağlı üç soru vardır. Bunlar, başvurucuların AİHS 
kapsamında (madde 1), şikâyet edilen ülkelerin yetki alanlarına girip girmedikleri; giriyorlarsa güncel-
doğrudan- ya da dolaylı mağdur olup olmadıkları; mağdur sayılıyorlarsa, eylem ya da eylemsizlik 
nedeniyle, AİHS’nin 2, 3 ve 8. maddeleri ile Ek Protokol madde 1’in ihlal edilip edilmediğidir. AİHM, 
verilen yanıtları tatmin edici bulmazsa (“müdahale ve ihlalin varlığına” ilişkin koşulları karşılayıcı 
gerekli veriler varsa), devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yüzünden “hak ihlalinin 
oluştuğu” sonucuna varacaktır. 

6.5.8. Bir Mahkeme Kararında İlk Defa Hava Kirliliğinin Ölüm Sebebi Olarak 

Kabul Edilmesi: Ella Kissi Debrah 

Bir Birleşik Krallık mahkemesi, 16 Aralık 2020 tarihli kararı ile dokuz yaşındaki Ella Kissi Debrah'ın 
ölümünün başlıca nedenlerinden birinin, akut solunum yetmezliği ve şiddetli astım dışında, hava 
kirliliğine maruz kalma olduğuna karar vermiştir.171   

Ella Kissi-Debrah'ın 15 Şubat 2013 tarihinde ölümü üzerine açılan soruşturmada, aşırı hava kirliliğine 
maruz kalmanın etkisiyle astımdan ölümün gerçekleşmiş olduğuna karar verilmiştir. Bu karar ile 
birlikte ilk kez, hava kirliliği bir bireyin ölüm belgesinde resmi olarak ölüm nedeni olarak tanınmıştır.  
Bu karar bu haliyle bir kilometre taşı niteliği taşımaktadır. Ella Kissi Debrah, böylece İngiltere’de ve 
hatta dünyada, hava kirliliğinin ölüm nedeni olarak belirtildiği ilk kişi olmuştur. 

Kissi-Debrah’ın avukatları, hava kirliliğinin bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ve zehirli hava ile 
mücadele için halk sağlığı programlarına öncelik verilmesini sağlamak için bunun bir ölüm nedeni 
olarak kaydedilmesine acil bir ihtiyaç olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Adli Tıp Doktoru Philip Barlow, Ella'nın yaşamı boyunca yaşadığı Lewisham'daki nitrojen dioksit 
emisyonlarının hem AB hem de ulusal düzeylerde yasal sınırları aştığını ve partikül madde 
seviyelerinin WHO yönergelerinin üzerinde olduğunu ifade etmiştir.  

Ella'nın hastalığının geliştiği 2010-2013 döneminde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönergelerini aşan 
nitrojen dioksit (NO2) ve partikül madde seviyelerine maruz kaldığı ve hava kirliliğinin esas olarak 
trafik emisyonlarından kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Dahası, Devlet bu hava kirliliğini hem AB'de 
hem de iç hukukta konulan yasal sınırlara uygun hale getirmek için harekete geçmemiştir. Sonuç 
olarak, Ella'nın ölümü “[…]aşırı hava kirliliğine maruz kalmanın katkıda bulunduğu astım” olarak 
kaydedilmiştir. 

6.5.9. Çevre Davalarının Daha Fazla Önem Kazanması 

İklim krizi etkilerinin daha fazla yaşanması, ulusal ve uluslararası farkındalığın artması, finans 
kaynaklarının kredibilite tercihleri ve diğer birçok iç ve dış etkenden dolayı, yapılacak olan her 
yatırımın, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre kavramlarına uygun olma zorunluluğu 
bulunmaktadır.   

 
171 “Air pollution a cause in girl's death, coroner rules in landmark case”, The Guardian, 16.12.2020.  
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Küresel ortalama sıcaklık artış limitinin sanayi öncesi döneme göre 2°C altında tutmak; ilave olarak ise 
bu artışın 1,5°C’nin altında sınırlandırılmasına katkı sağlamak, sürdürülebilir kalkınma ilkesi 
doğrultusunda mevcut ve gelecek nesillerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmasını 
temin etmek amacıyla hazırlanacak olan İklim Kanunu’nun önümüzdeki yıllarda mevzuatımıza dahil 
olacağı değerlendirilmektedir. Sera gazı salınımlarının dereceli olarak azaltılması, emisyon ticaretinin 
etkinleştirilmesi ve iklim değişikliğine uyum noktasında teknik, finansal ve İklim Kanunu’na uygun her 
idari birimin çıkaracağı İklim Yönetmelikleri ile de çevre mevzuatımız genişleyecektir. 

Son günlerde yargı reformu üzerine tartışmalar yapılmaktadır. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı’nda172 birçok yeni uygulamanın yargıda hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 2021 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre “Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri 
kurulacak; ticari, fikri ve sınai haklara ilişkin davalar gibi bazı davaların il merkezlerindeki ihtisas 
mahkemelerinde görülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bazı ihtisas mahkemelerinde görev 
yapan hâkimlerin, bu mahkemelerde görev almadan önce ya da gerektiğinde eğitim almaları 
sağlanacaktır.” Özellikle çevre ve imar konularında ihtisaslaşmış mahkemelerin kurulmasının dava 
tarafları için daha adil ve şeffaf bir yapının oluşmasını sağlayabilecektir.  

 

7. ENERJİ PİYASASINDA REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ  
7.1. GENEL OLARAK  

Rekabet Kurumu’nun yayınladığı 2020 yılı verilerine göre, Rekabet Kurulu (“Kurul”) 2020 yılında 
toplam 355 karar vermiştir.173 Bu kararların %62’lik kısmını birleşme ve devralmalar oluştururken, 
%18’ini rekabet ihlalleri, %10’unu menfi tespit-muafiyet kararları ve kalan %10’luk bölümünü ise 
diğer kararlar oluşturur.174 Kurul, 2020 yılında toplam 26 soruşturmayı sonuçlandırmıştır.175 
Sonuçlanan soruşturmalar arasında yer alan Burdur Otogaz, Şanlıurfa Otogaz Bayileri, Van Doğalgaz 
ve Akaryakıt soruşturmaları enerji sektörünü ilgilendiren soruşturmalar arasında yerini almıştır. 

Kurul kararlarının sektörel dağılımına bakıldığında, enerji sektörünün dâhil edildiği kimya ve 
madencilik başlığı altında yer verilen sektörde toplam 50 karar verilmiştir. Bu sektörde; petrol ve 
petrol ürünleri, madencilik, akaryakıt, petrokimya, kimyasal ürünler ve gazlara ilişkin faaliyetler yer 
alır. Diğer sektörlere kıyasla en fazla Kurul kararının verildiği sektör kimya ve madencilik sektörü 
olmuştur. Karar sayısı bakımından kimya ve madencilik sektörünü 37 karar ile banka, sermaye 
piyasası, finans ve sigorta hizmetleri sektörlerinin takip ettiği görülür. 

Tablo 15. 2020 Yılında Enerji/Kimya ve Madencilik Sektöründe Verilen Kurul Kararları176 

Rekabet 
İhlali  

Muafiyet/ Menfi 
Tespit  

Birleşme/Devralma 
/Özelleştirme  

Yargı Kararları 
Üzerine Verilen  

Diğer  Toplam 

7 2 39 - 2 50 

7.2. 2020 YILINDA İZİN VERİLEN BAŞLICA BİRLEŞME VE DEVRALMA 
İŞLEMLERİ 

Enerji/kimya ve madencilik sektöründe 2020 yılında toplam 39 birleşme ve devralma işlemi Kurul 
onayından geçmiştir. Bu işlemlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 
172 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, https://bit.ly/3o4HmHX, Erişim: 01.02.2021. 
173 Rekabet Kurulu 2020 Yılı Karar İstatistikleri için bkz. https://bit.ly/3uEclgm, Erişim: 10.02.2021, s. 1. 
174 Rekabet Kurulu 2020 Yılı Karar İstatistikleri, s. 1.  
175 Rekabet Kurulu 2020 Yılı Karar İstatistikleri, s. 6. 
176 Rekabet Kurulu 2020 Yılı Karar İstatistikleri, s. 8. 
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• Hisselerinin tamamı Demirören ailesine ait olan Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.’ye ait 
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş.’nin (Likitgaz) hisselerinin ve tam kontrolünün Ordu Yardımlaşma 
Kurumu (OYAK) tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir. OYAK ve Likitgaz’ın, faaliyetleri 
bakımından örtüşen pazarlar tespit edilse de (tüplü, dökme ve otogaz LPG dağıtımı pazarları, 
otogaz LPG perakende satış pazarı) işlem sonucunda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz 
konusu olmayacağı kanaatine varılmıştır.177 

• SOCAR Turkey LNG Satış A.Ş.’nin tek kontrolünün Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Naturelgaz) 
tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir. İşlemin Naturelgaz’ın pazar gücünde yaratacağı 
artışın pazarda rekabeti bozma potansiyeline ulaşıp ulaşmayacağına yönelik değerlendirmede 
Oto-CNG pazarının yapısı ve gelişimi ele alınmıştır. Pazarın mevcut büyüklüğü ve büyüme 
potansiyeli değerlendirildiğinde işlemin Oto-CNG satışı pazarındaki etkin rekabeti önemli ölçüde 
azaltacak tek taraflı etki ve koordinasyona bağlı etkiler barındırmadığı kanaatine ulaşılmıştır.178 

• Uluder Elektrik Üretim A.Ş.’nin (Uluder) %50 oranındaki payının Mesut Altan, %50 oranındaki 
payının ise İdris Çakır tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir. Kahramanmaraş’ta Uluder 
Büget Güneş Enerji Santrali’nin sahibi olan ve bu santrale ilişkin lisansı bulunan Uluder, elektrik 
enerjisi üretimi ve elektrik enerjisinin müşterilere satışı ile iştigal etmektedir. Devralma işlemi 
bakımından tarafların faaliyetleri arasında elektrik enerjisi üretimi pazarında yatay örtüşme 
bulunsa da işlemin pazarda yaratacağı etkinin ihmal edilebilir seviyelerde olacağı 
değerlendirilerek işleme izin verilmiştir.179 

• Türkiye'de kurulacak, petrokimya sektöründe faaliyet gösterecek ve nihai olarak State Oil 
Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) ve BP p.l.c. (BP) tarafından kontrol edilecek bir 
ortak girişimin kurulmasına izin verilmiştir. SOCAR ile BP’nin Türkiye’deki faaliyetleri arasında PTA 
ve asetik asit pazarları arasında yatay bir örtüşme mevcut olsa da ilgili pazarlarda gerek tarafların 
pazar paylarının yüksek olmaması gerekse pazarda güçlü rakiplerin bulunması nedeniyle 
koordinasyon riskinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır.180 

• Zorlu Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.’nin tek kontrolünün Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin 
iştiraki İmbat Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir.181 

• Petgaz A.Ş.'nin tüm hisse ve malvarlığının BDY Group Yatırım A.Ş. tarafından devralınması 
işlemine izin verilmiştir.182 

• Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve 
Sanayi A.Ş.’nin, Kalyon Türkerler Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip oldukları 
payların bir kısmının Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.’ye; bir kısmının ise Efa Group Enerji Üretim 
Danışmanlık ve Sanayi Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi işlemine izin verilmiştir.183 

• Bereketli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün, İş Portföy Yönetimi A.Ş. 
Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun iştiraki Deniz Res Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından 
devralınması işlemine izin verilmiştir.184 

• Fio Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Fiogaz) tek kontrolünün Pietro Fiorentini S.p.A. (Fiorentini) 
tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir. Devralma işlemi öncesi ve sonrası durum 
arasında fiiliyatta fark olmayacağı ve rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu 
olmayacağı kanaatine varılmıştır.185 

• Baymina Enerji A.Ş., Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Gazko Enerji Ticaret 
A.Ş.’nin tek kontrolünün doğrudan; İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek 

 
177 18.06.2020 tarihli ve 20-29/373-168 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/33vqPn1, Erişim: 10.02.2021. 
178 09.07.2020 tarihli ve 20-33/427-194 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3f8b2zP, Erişim: 10.02.2021. 
179 15.10.2020 tarihli ve 20-46/626-276 sayılı Kurul kararı,  https://bit.ly/3bcYqq3, Erişim: 10.02.2021.  
180 09.07.2020 tarihli ve 20-33/426-193 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3uIjDA0, Erişim: 10.02.2021. 
181 28.01.2020 tarihli ve 20-07/72-40 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3o38pU6, Erişim: 10.02.2021. 
182 10.09.2020 tarihli ve 20-41/570-255 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3hgZ8qb, Erişim: 10.02.2021. 
183 09.07.2020 tarihli ve 20-33/428-195 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3tCJ840, Erişim: 10.02.2021.  
184 17.12.2020 tarihli ve 20-54/764-338 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3bkFYM2, Erişim: 10.02.2021.  
185 07.05.2020 tarihli ve 20-23/301-147 sayılı Kurul kararı,  https://bit.ly/3xZUfrp, Erişim: 10.02.2021.  
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kontrolünün ise dolaylı olarak Palmet Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin 
verilmiştir.186 

• Samsun Akaryakıt Depolama A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan Gebze Terminali’nin kira 
süresinin sonunda malik Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’ye devredilmesi işlemine izin verilmiştir.187 

7.3. 2020 YILINDA TAMAMLANAN BAŞLICA ÖNARAŞTIRMA VE 
SORUŞTURMALAR 

• BP, OPET, PO ve SHELL’in Bayilerinin Yeniden Satış Fiyatlarını Belirledikleri Gerekçesiyle Açılan 
Soruşturma Sonucunda İdari Para Cezası Uygulandı  

o BP Petrolleri A.Ş. (BP), OPET Petrolcülük A.Ş. (OPET), Petrol Ofisi A.Ş. (PO), Shell & 
Turcas Petrol A.Ş. (SHELL) ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil 
Türkiye A.Ş.) bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini 
ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma doğrultusunda Kurul, BP, OPET, 
PO ve SHELL’in bayilerinin yeninden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı 
Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri sonucuna vardı ve toplam 1.502.778.821,56 TL 
tutarında idari para cezası uyguladı.188 

• Burdur’da Faaliyet Gösteren İstasyonların Otogaz LPG ve Akaryakıt Ürünlerinin Fiyatlarını 
Aralarında Anlaşarak Yükselttikleri Gerekçesiyle Açılan Soruşturma Sonucunda İdari Para Cezası 
Uygulandı 

o Burdur il merkezinde faaliyet gösteren, hem otogaz hem de akaryakıt lisansına sahip 
olup, her iki ürün grubunun da satışını gerçekleştiren 10 istasyonun otogaz LPG ve 
akaryakıt ürünlerinin satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. 
maddesini ihlal ettiklerine karar verildi. İlgili teşebbüslerin 2018 mali yılı sonunda 
oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, % 0,2 
oranında olmak üzere idari para cezası uygulandı.189 

• CK Boğaziçi ve BEDAŞ’ın, CK ENO ve HİPAR Lehine Dışlayıcı ve Ayrımcı Faaliyetler Uyguladıkları 
İddiasıyla Başlatılan Önaraştırma Kapandı 

o CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. (CK Boğaziçi) ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’nin (BEDAŞ), CK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satış A.Ş. (CK ENO) ve Hipar Adi 
Ortaklığı Ticari İşletmesi (HİPAR) lehine dışlayıcı ve ayrımcı faaliyetler uygulamak 
suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine önaraştırma 
başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, CK Boğaziçi’nin kendisi ile aynı ekonomik 
bütünlükte bulunan CK ENO lehine, enerji danışmanlığı pazarındaki ayrımcı 
uygulamaları yoluyla ve abonelerinin tarife danışmanlığı hizmetlerini CK ENO’ya 
yönlendirmek suretiyle perakende pazarındaki hâkim durumunu enerji danışmanlığı 
pazarında kötüye kullandığı ve enerji danışmanlığı hizmetinin CK ENO’dan alınması 
durumunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde alınan 
güvence bedelinin CK Boğaziçi tarafından müşteriden tahsil edilmediği veya çok 
düşük bedelle tahsil edildiği, bununla birlikte müşteriye elektriğinin kesilebileceği 
bilgisi verilerek müşterinin CK ENO’ya yönlendirildiği iddialarına yönelik herhangi bir 
bilgi ve belgeye ulaşılamadığı, böylece CK Boğaziçi’nin CK ENO lehine dışlayıcı 
uygulamalar ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediği sonucuna ulaşıldı. 

o Yine aynı şekilde, BEDAŞ’ın enerji danışmanlığı pazarında faaliyet gösteren ve aynı 
zamanda grup şirketi olan HİPAR lehine, dağıtım pazarındaki hâkim durumunu enerji 
danışmanlığı pazarında kötüye kullandığı ve BEDAŞ tarafından enerji talebi için 
bağlantı noktasının keyfi olarak belirlendiği, kendisi ile aynı ekonomik bütünlükte 

 
186 30.12.2020 tarihli ve 20-57/784-345 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3o3UE7q, Erişim: 10.02.2021.  
187 30.12.2020 tarihli ve 20-57/781-356 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3o6oHeH, Erişim: 10.02.2021. 
188 12.03.2020 tarihli ve 20-14/192-98 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3xYEgd4, Erişim: 10.02.2021. 
189 09.01.2020 tarihli ve 20-03/28-12 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/33yKIJK, Erişim: 10.02.2021. 
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olan HİPAR ile anlaşmayan müşteriler için daha uzak trafoya yönlendirildiği 
iddialarına yönelik herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı, böylece BEDAŞ’ın 
HİPAR lehine ayrımcı faaliyetlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. 
maddesini ihlal etmediği kanaatine varıldı. Sonuç olarak, dosya kapsamında 
soruşturma açılmamasına karar verildi.190 

• MEDAŞ’ın Ayrımcı Davranışlarda Bulunduğu İddiasıyla Başlatılan Önaraştırma Kapandı 
o Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (MEDAŞ) lisanssız elektrik üretimi başvurularının 

değerlendirmesinde ayrımcı davranışlarda bulunarak 4054 sayılı Kanun’un 6. 
maddesini ihlal ettiği iddiası kapsamında önaraştırma başlatan Kurul, yapılan lisanssız 
üretime ilişkin başvuruların MEDAŞ tarafından somut ve nesnel gerekçelere 
dayanarak reddedildiği ve bu başvuruların değerlendirmesinde MEDAŞ tarafından 
ayrımcılık yapıldığına işaret eden herhangi bir bilgi ya da belgeye ulaşılmadığı 
gerekçesiyle MEDAŞ hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığı kanaatine 
vardı.191 

• Şanlıurfa’da Faaliyet Gösteren Otogaz LPG Bayileri Hakkında Yürütülen Soruşturmada Ceza 
Kesilmedi 

o Şanlıurfa il merkezinde faaliyet gösteren 24 otogaz bayisinin, otogaz LPG satış 
fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiasıyla açılan soruşturma sonucunda hakkında 
soruşturma yürütülen teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal 
etmediklerine, böylece ilgili teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek 
olmadığına karar verildi.192 

• Doğalgaz Kokulandırma Kimyasalı Satışı Yapan Teşebbüslerin Birlikte Fiyat Belirledikleri 
İddiasıyla Başlatılan Önaraştırma Kapandı 

o Doğal gazın kokulandırılması maddesinin satışı pazarında faaliyet gösteren Fiogaz 
San. ve Tic. A.Ş., Dağgaz Doğalgaz Malzemeleri Mühendislik Müşavirlik Turizm İnşaat 
Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti., Promistek Doğalgaz Kokulandırma Ürünleri Dağıtım San. 
ve Tic. Ltd. Şti. hakkında inceleme yürütülmesi üzerine, ilgili teşebbüslerin satış 
fiyatlarının birbirinden oldukça farklılık gösterdiği, ilgili ürünün satış fiyatında yıllar 
itibarıyla önemli bir artış gerçekleşmediği ve hatta ilgili dönemde kimi teşebbüslerin 
satış fiyatlarının düştüğü, yapılan yerinde inceleme neticesinde ihlale konu herhangi 
bir belgeye rastlanmadığı gerekçesiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında 
bir ihlalin mevcut olmadığı değerlendirildi.193 

 
8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALANINDAKİ GELİŞMELER 
8.1. GENEL OLARAK  

8.1.1. Enerji Verimliliği  

Enerji verimliliği; enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin 
azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması, iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin 
artırılması ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan ve tüm bu hususlar ile 
ilişkisi olan bir kavramdır.194 Öz kaynak olarak nitelendirilen enerji verimliliği bilhassa ülkemiz gibi 
enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler açısından son derece önemlidir. 

 
190 24.07.2020 tarihli ve 20-35/467-206 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3tx2mIl, Erişim: 10.02.2021.  
191 16.01.2020 tarihli ve 20-04/41-23 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3o7dD15, Erişim: 10.02.2021. 
192 28.07.2020 tarihli ve 20-36/505-223 tarihli Kurul kararı, https://bit.ly/2SCt6dL, Erişim: 10.02.2021. 
193 24.07.2020 tarihli ve 20-35/469-207 sayılı Kurul kararı, https://bit.ly/3vWsUoe, Erişim: 10.02.2021.   
194 Yüksek Planlama Kurulu: Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023, https://bit.ly/3vREgcQ, s.1, Erişim: 
15.01.2021.  
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Enerji verimliliği, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve 
işbirliği çerçevesinde hareket etmesini gerektiren dinamik bir konudur.195 Bu koordinasyonun 
sağlanmasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uhdesinde kurulmuş olan Enerji Verimliliği ve 
Çevre Daire Başkanlığı sorumludur. Diğer yandan, Yüksek Planlama Kurumu Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesini kabul ederek yürürlüğe koymuştur.196 Bu belge ile; 2023 yılında Türkiye’nin Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla (GSYİH) başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en 
az %20 azaltılmasının hedeflendiği görülmektedir. Buna göre ülkemizin enerji verimliliğine ilişkin 
stratejik hedefleri aşağıdaki gibidir: 

• Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak, 

• Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak, 

• Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak, 

• Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak, enerji kayıplarını ve zararlı 
çevre emisyonlarını azaltmak, 

• Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketimini azaltmak, kara, deniz ve demir yollarında 
toplu taşıma payını artırmak ve şehir içi ulaşımda gereksiz yakıt sarfiyatını önlemek, 

• Kamu kesiminde enerjiyi etkin ve verimli kullanmak, 

• Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek, ileri teknoloji kullanımını ve 
bilinçlendirme etkinliklerini artırmak, kamu dışında finansman ortamları oluşturmak. 

Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 2017-2023 yıllarını kapsayan bir “Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı” yürürlüğe koyulmuş197 ayrıca 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. 
Kalkınma Planında198 da Enerji Verimliliği ile ilgili hedeflere yer verilmiştir. 

Enerji verimliliğinin yasal çerçevesi Enerji Verimliliği Kanunu ile çizilmiştir. Buna göre “enerji 
verimliliği” Kanunu’nda “Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise 
üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması” şeklinde 
tanımlanmıştır. Kanun çerçevesinde enerji verimliliği ile ilgili faaliyetlere ilişkin olarak Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (“EİGM”), Yetkilendirilmiş Kurumlar ve Enerji 
Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinden (“EVD”) oluşan bir sistem kurulmuştur. 

8.1.2. Yetkilendirilmiş Kurumlar 

Yetkilendirilmiş Kurumlar Enerji Verimliliği Kanunu bağlamında EİGM tarafından yetkilendirilen 
meslek odaları ve üniversiteleri ifade etmektedir. Bu yetkilendirme beş yıl için yapılmaktadır. 
Yetkilendirilmiş kurumlar aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: 

• Enerji yöneticisi eğitimi ve etüt-proje eğitimi düzenleme, 

• Tüzel kişileri enerji verimliliği danışmanlık şirketi olarak yetkilendirebilme. 

Halihazırda ülkemizde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası ve 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olmak üzere iki tane yetkilendirilmiş kurum bulunmaktadır.199 

8.1.3. Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) 

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre yetkili EVD’lerin görevleri aşağıdaki gibidir:  

• Etüt ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek, 

• İlgili projeleri hazırlamak, 

 
195 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, s.1. 
196 Söz konusu Belge, 25.02.2012 tarihli ve 28215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
197 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı için bkz. https://bit.ly/3xWdCBH, Erişim: 15.01.2021. 
198 11. Kalkınma Planı için bkz. https://bit.ly/3tGLfDX, Erişim: 15.01.2021.  
199 Bkz. “Kurum ve Kuruluşların Yetkilendirilme Çalışmaları”, https://bit.ly/33xDo13,  Erişim: 15.01.2021. 
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• Proje kapsamında enerji tasarruf miktarını garanti etmek, 

• Her yıl faaliyet raporu sunmak. 

En fazla üç uygulama anlaşmasındaki taahhüdünü yerine getiremeyen şirketin yetki belgesinin, bir yıl 
sonra yenilenebilmek üzere iptal edildiğini ve şirketlerin uygulama anlaşmaları kapsamında 
ölçümlerle kanıtladıkları tasarruf miktarlarının, yetkilendirildikleri kurumlar tarafından internet 
üzerinden ilan edilmesi gerektiğini belirtmekte fayda vardır. Hâlihazırda ülkemizde elli beş tane EVD 
bulunmaktadır.  

EVD’ler, etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılan ölçümlerde, Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ulusal veya TÜRKAK tarafından kabul edilmiş 
uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazları kullanmak 
zorundadır. Ayrıca, enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilebilmeleri için etüt, proje ve danışmanlık 
konusunda hizmet vermeleri gerekmektedir. 

8.1.4. Enerji Verimliliği Düzenlemeleri 

Ülkemizdeki enerji verimliliği ile ilgili başlıca yasal düzenlemeler ise aşağıdaki gibidir: 

• 02.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,  

• Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 
Yönetmelik,  

• Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik, 

• Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 

• Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği, 

• Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 

• Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, 

• 2850 sayılı Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Karar,200 

• Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2019/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi, 

• 14.03.2019 tarihli ve 819 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, 

• 02.03.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Etiketlemesi Çerçeve 
Yönetmeliği. 

Son dönemde enerji verimliliğine ilişkin düzenlemelerde önemli gelişmeler yaşanmıştır.  Bunların 
başında, 03.09.2014 tarihli ve 29108 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikler, 21.08.2020 
tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ve 02.03.2021 tarihinde yayımlanan Enerji 
Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği gelmektedir. Bu çalışma ile son dönemde ülkemizdeki enerji 
verimliliğine ilişkin düzenlemelerde yapılan bahse konusu gelişmeler ele alınacaktır.  

8.2. ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA 
VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan 

değişiklik, 25.01.2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.201 

Aşağıda söz konusu değişiklikler ele alınmaktadır. 

 
200  Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ise 15.04.2021 tarihli ve 31455 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bkz. https://bit.ly/3o43gLx, Erişim: 15.01.2021.   

https://bit.ly/3o43gLx
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8.2.1. Şirketlerin Yetkilendirilmesi, İzlenmesi ve Denetimi 

Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya 
yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi ve/veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet 
yürütmek üzere, aşağıda tanımlanan esaslar çerçevesinde “beş yıl süreli” yetki belgesi verilmektedir. 
Sanayi sektörü için verilen yetki belgesi ile sanayinin tüm alt sektörlerinde faaliyet gösteren 
işletmelere, eski yönetmelik sadece enerji üretim tesislerini kapsarken artık iletim ve dağıtım 
tesislerine ve organize sanayi bölgelerine; bina ve hizmetler sektörü için verilen yetki belgesi ile bina 
ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere yönelik enerji verimliliği hizmetleri verilecektir. 

Yönetmelik değişikliği ile yetki belgesi almak için gerekli şartlar yumuşatılmıştır. Buna göre, 
sanayi sektöründe yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip 
olma şartı aranmaktadır: 

• Uzman personel için, uygulama usul ve esaslarında tanımlanan enerji alt sektörü hariç 
sanayi alt sektörlerinden birinde üretim prosesi ve ekipmanları konusunda veya enerji alt 
sektöründe işletme ve/veya bakım-onarım faaliyetleri konusunda toplam en az beş yıllık 
deneyim sahibi bir mühendis (Değişiklikten önce en az 10 yıllık deneyim gerekmekteydi.),   

• Sertifikalı personel için, sanayi etüt-proje sertifikasına ve en az iki yıllık mesleki deneyime 
sahip üç mühendis (Değişiklikten önce en az 5 yıllık deneyim gerekmekteydi.), 

• Uygulama usul ve esaslarında tanımlanan sanayi alt sektörlerinden birden fazla alt 
sektörün uzmanı olunduğunun belirtilmek istenmesi halinde, 2. fıkranın (a) bendinin (1) 
numaralı alt bendinde belirtilene ilave olarak her bir alt sektör için aynı alt bentte 
belirtilen niteliklere sahip bir mühendis ile 2. fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt 
bendinde belirtilenlere ilave olarak, her bir alt sektör için aynı alt bentte belirtilen 
niteliklere sahip bir mühendis (Değişiklikten önce en az iki mühendis gerekmekteydi). 

Bina ve hizmet sektöründe yetki belgesi almak isteyenlerde ise, asgari olarak aşağıdaki personel 
altyapısına sahip olma şartı aranmaktadır: 

• Uzman personel için, ticari ve hizmet binaları ile ilgili proje, tasarım, uygulama, işletme 
ve/veya enerji yönetimi konularında toplam en az beş yıllık deneyim sahibi bir mühendis 
veya mimar (Değişiklikten önce en az bir mühendis gerekmekteydi.), 

• Sertifikalı personel için, bina etüt-proje sertifikasına ve en az iki yıllık mesleki deneyime 
sahip iki mühendis (Değişiklikten önce en az üç yıllık deneyim gerekmekteydi.), 

• TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ulusal veya TÜRKAK tarafından kabul edilmiş 
uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş, uygulama usul ve 
esaslarında tanımlanan konuları içerecek şekilde ölçüm yapan, sanayi ve/veya bina ve 
hizmetler sektörüne yönelik cihazlara sahip olunması veya bu cihazların yetki belgesi 
süresi boyunca şirket tarafından kullanılmak ve muhafaza edilmek üzere kiralanması, 

• Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilmek istenmesi halinde; yetki süresi boyunca 
mülkiyetindeki veya anlaşmalı olarak kullanılabilecek uygulama usul ve esaslarında yer 
alan hükümleri karşılayan eğitim tesisi ve 14. maddenin 3. fıkrası kapsamında eğitici 
kişilerin olması, 

Hemen belirtelim ki, değişikliğin yürürlüğe girdiği 25.01.2020 tarihi itibarıyla bina sektörü ifadesi, bina 
ve hizmetler sektörü şeklinde genişletilmiştir. Mesken, ticari ve hizmet binaları alt sektörlerinde 
yetkilendirilmiş olan şirketler mevcut uzman personelleri ile yetki belgesi geçerlilik süresi bitimine 
kadar bina ve hizmetler sektörü kapsamında ayrıca yetkilendirmeye gerek kalmaksızın faaliyetlerine 
devam edebileceklerdir. Ayrıca, bu şirketler yetki belgesi yenileme döneminde mevcut uzman 
personelleri ile ve diğer yenileme şartlarının uygunluğuna göre faaliyetlerine devam edebilmektedir.  

 
201 İlgili Yönetmelik değişikliği için bkz. https://bit.ly/3tFzxd2, Erişim: 01.02.2021. 

https://bit.ly/3tFzxd2
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8.2.2. Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesi ve Enerji Birimi Kurulması 

Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan endüstriyel 
işletmelerinde, 8. maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, 
her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini 
enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Yapılan değişiklikle, çalışanlar arasından görevlendirmenin 
mümkün olmadığı hallerde EVD şirketleri ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınabilmesine imkân 
sağlanmıştır. 

Ayrıca, enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından sözleşme yapılmak suretiyle verilebilecek 
enerji yöneticisi hizmeti, üç bina ile sınırlandırılmıştır.  Şirketler bünyesinde çalışan her bir enerji 
yöneticisi veya etüt proje uzmanı için toplamda en fazla üç bina veya endüstriyel işletmeye enerji 
yöneticisi hizmeti verebilir. Çalışanları arasından görevlendirilen enerji yöneticisinin, sorumlu olduğu 
bina veya endüstriyel işletme haricinde enerji yöneticisi hizmeti vermesi ise yasaklanmıştır. 

8.2.3. Enerji Verimliliğini Arttırıcı Önlemler 

Değişiklikten önce, sanayi alt sektörlerinin her birinde sektörü temsil edebilecek şekilde belirlenen en 
az beş işletmede etüt yaptırılmakta ve etütler her dört yılda bir yenilenmesi gerekmekteydi. Yapılan 
değişiklik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gerek görmesi halinde şirketlere, sektör veya alt 
sektörlerde tasarruf potansiyeli ile enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri, bunların fayda 
ve maliyetlerini belirlemek üzere etütler yaptırabilme yetkisi verilmiştir. Ayrıca, etüdün 
tamamlanmasını takip eden dört yıl içerisinde uygulanarak uygulama sonuçları Enerji ve Tabii 
Kaynaklar bakanlığına gönderilecek ve istenen veriler ENVER portalına girilecektir. 

Yıllık toplam enerji tüketimi bin (eski yönetmeliğe göre beş bin) TEP ve üzeri olan endüstriyel 
işletmeler, şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip 
personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar. Yönetmeliğe getirilen geçici 15. madde ile 
25.01.2020 tarihi itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel işletmelerin en geç üç yıl içerisinde 
etütlerini tamamlaması zorunluluğu düzenlenmiştir. 

8.2.4. Verimlilik Artırıcı Proje Başvuruları ve Şartları 

Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmeler, başvuru, 
değerlendirme ve desteklerin uygulanmasına dair detayları kapsayan ve uygulama usul ve esaslarına 
uygun olarak şirketlere hazırlattıkları proje başvurularını herhangi bir döneme tabi olmaksızın Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunar. Yönetmelik değişikliklerinden önce projeler ancak Ocak ayı 
içerisinde sunulabilmekteydi. 

Projelerin değerlendirilmeye alınması için; 

• Başvuru tarihi itibarıyla, endüstriyel işletmenin ENVER portalına kayıtlı olması, 

• Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 (eski yönetmeliğe göre ISO 
50001) Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre TÜRKAK tarafından akredite olmuş veya 
TÜRKAK tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına 
dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması, 

• Yıllık enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerin enerji yönetici atamış 
olmaları ya da bu hizmeti dışarıdan almaları, 

• ENVER portalı üzerinden bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları 
gerekmektedir. 



_______________________________________________________________  

 
 

121 

8.2.4.1. Projelerin Ön İnceleme ve Değerlendirilmesi 

Uygulama usul ve esasları çerçevesinde hazırlanan başvurular, mevzuata uygunluk, bilgi, belge ve 
şekil yönünden incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit 
edilmeyen veya yapılan bildirim sonucu eksiklikleri giderilen başvurular, Başkan onayı ile kurulan bir 
komisyon tarafından değerlendirilir.  

Komisyonun uygun bulduğu proje bileşenleri üzerinde gerek görülmesi halinde uygulama usul ve 
esaslarına göre yerinde ön inceleme yapılabilir. Ön inceleme, ETKB personeli veya hizmet alınmak 
suretiyle ETKB tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacaktır. Ayrıca, yerinde 
ön incelemenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması durumunda hizmet bedelleri endüstriyel 
işletmeler tarafından karşılanacaktır. Bu ibareden ön incelemenin ETKB personeli tarafından 
yapılacağı durumlarda hizmet bedelinin işletmelerden alınmayacağı sonucuna varabiliriz. 

Yerinde ön inceleme kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar, eksiklikler ve yapılan ölçüm sonucunda 
projedeki değerlerinden farklı olan proje bileşenleri başvuru sahibine bildirilir. Yerinde tespit edilen 
eksiklikleri, uygun şekilde projesine yansıtan ve eksikliklerini belirtilen süre içinde tamamlayan 
başvuru sahibinin bu bildirim kapsamındaki proje bileşenleri değerlendirmeye dahil edilir.  Eksiklikleri 
belirtilen süre içinde giderilmeyen proje bileşenleri ise değerlendirmeye alınmaz. Komisyon, 
eksiklikleri ve uygunsuzlukları giderilerek değerlendirmeye alınan proje bileşenlerini uygulama usul ve 
esaslarına uygun olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı onayına sunar. Bakan onayı ile desteklenme 
kararı verilen projeler, başvuru sahibine bildirilir ve ETKB’nin internet sayfası üzerinden ilan edilir. Bu 
ilan tarihi projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Yönetmelik’te yapılan değişiklikle projelerin ön 
inceleme ve değerlendirilmesi konusundaki prosedürler daha yalın bir hale getirilmiştir. 

8.2.4.2. Desteklerin Uygulanması 

Destekler, proje başlangıç tarihinden itibaren başlayarak iki yıl içinde uygulanır. İki yıl içinde projesini 
uygulamayan veya uygulandığını süresi içinde ETKB’ye bildirmeyen endüstriyel işletmelere destek 
ödemesi yapılmaz. Projede değişiklik talebi olması durumunda ETKB’ye bildirilir ve ETKB’nin uygun 
görüşü alınır. Yerinde son inceleme sonrası, endüstriyel işletmeler tarafından uygulamaya ilişkin 
bilgileri, yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış faturaları, ölçüm ve hesaplamaları içine alan 
uygulama raporu hazırlanır ve ETKB’ye gönderilir. Uygulama raporunda yer alan hesaplamalarda 
herhangi bir uygunsuzluk veya değerlendirmeye ilişkin eksiklik tespit edilmesi halinde, bu 
uygunsuzluklar veya eksiklikler proje sahibine bildirilir. Uygunsuzlukları veya eksiklikleri belirtilen süre 
içinde giderilmeyen projeye veya proje bileşenine destek ödemesi yapılmaz.  

Uygulama raporu kapsamında, uygulamaları projede belirtilenlerden farklı yapılan proje veya proje 
bileşenleri ve uygulaması projesine uygun yapılan ancak, uygulama sonundaki bileşen enerji 
kazancının projedeki miktarının “yüzde doksanının altında” gerçekleştiği tespit edilen proje veya 
proje bileşenleri desteklenmez. Yönetmelik değişikliğinden önce ise bileşen enerji kazancının 
projedeki miktarının altında gerçekleştiği tespit edilen proje bileşenleri desteklenmemekteydi. 
Komisyon, destek kapsamından çıkartılan ve/veya destek yapılması uygun görülen proje bileşenlerini 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı onayına sunar. 

Desteklenen endüstriyel işletmelere yapılacak ödemelerde, döviz cinsinden yapılan harcamaların 
Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru veya daha 
düşük ise fatura üzerinde yer alan kur üzerinden hesaplanır. 

Projelerin gidişatı Yönetmelik değişikliğinden önce başvuru tarihi üzerinden ilerlemekteyken, yapılan 
değişiklikten sonra proje başlangıç tarihleri esas alınmaya başlanmıştır. Proje üst sınırı da yapılan 
değişiklikle “beş milyon Türk Lirası” olarak güncellenmiştir. Hemen belirtelim ki, enerji verimliliği 
projelerinin teşvik edilmesi için desteklerin daha efektif hale getirilmesi gerekmektedir.  
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8.2.4.3. Başvuru ve Değerlendirme 

Herhangi bir endüstriyel işletme için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde 
on oranında azaltmayı taahhüt ederek ETKB ile gönüllü anlaşma yapmak isteyen gerçek veya tüzel 
kişilerin, ETKB’nin internet sayfasında yayınlanan başvuru formu ile birlikte başvuruları her yıl “Mayıs” 
ayında yapması gerekmektedir. 

Elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri beş yüz TEP ile bin 
TEP arasında olan, ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal 
üretimi yapan işletmeler de belirli şartları sağlamak kaydıyla başvuru yapabileceklerdir. 

8.2.5. Gönüllü Anlaşma Yapılması ve Bu Kapsamda Desteklerin Uygulanması 

Yönetmelik değişikliği ile birlikte, artık ETKB ile yapılacak gönüllü anlaşmalar kapsamında başvuruyu 
takip eden başlangıç yılı içinde endüstriyel işletmelerin destek ödemesine esas olacak yeminli malî 
müşavir tarafından onaylanan başvuru yılına ait toplam enerji giderini gösteren belgeleri ETKB’ye 
göndermesi gerekmektedir. Enerji giderini gösteren belgelerin belirtilen yıl içinde gönderilmemesi 
durumunda endüstriyel işletmeler destek kapsamından çıkartılır ve durum başvuru sahibi endüstriyel 
işletmelere bildirilir. 

Ayrıca yapılan değişiklik ile, endüstriyel işletmenin başvuru yılından sonraki üç yıla ait enerji 
yoğunluklarının hesap edilebilmesi için enerji yoğunluğu hesabına esas teşkil eden bilgi ve belgeleri 
içeren ve ETKB internet sitesinde yayınlanan izleme formunun, anlaşma dönemi içerisinde her yıl 
Mart ayı sonuna kadar ETKB’ye göndermesi gerektiği düzenlenmiştir. 

ETKB ile gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili 
endüstriyel işletmesinin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüzde otuzu, ETKB ödeneklerinin 
yeterli olması durumunda ve bir milyon Türk Lirasını geçmemek kaydıyla ETKB bütçesinden 
karşılanacaktır. Ayrıca değişiklikle belirtmiş olduğumuz teşvik miktarlarına ilişkin artışın yanı sıra, 
taahhüdünü yerine getirmeyen endüstriyel işletmelere yapılacak uygulamaya netlik kazandırılmıştır. 
Buna göre, bu durumdaki işletmelere herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. 

Diğer yandan başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, TS 
EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre TÜRKAK tarafından akredite olmuş veya 
TÜRKAK tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca 
verilmiş belgeye sahip olunmadıkça destek ödemesi yapılmaz. Destek ödemesi yapılmayan 
endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 

8.2.6. Dış Aydınlatma 

Dış aydınlatma konusunda yapılan değişiklik ile park ve bahçe aydınlatmalarında elektronik balastlı 
floresan veya kompakt floresan lambalar yerine sadece LED’li armatürlerin kullanılması gerektiği 
düzenlenmiştir. Buna göre, tüp floresan lambalar reklam ve seyir amaçlı aydınlatmalarda kullanılır. Bu 
tip lambalar yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatması amaçlı kullanılmaz. Armatürler, dış ortam 
koşullarına uygun tiplerden seçilir. 

8.2.7. Termik Santrallerin Verim Artırma Kriterleri ve Atık Isılarından 

Yararlanılması 

Yapılan değişiklikle artık her termik santralin değil, sadece kurulu gücü 20 MW ve üzeri olan termik 
santrallerde enerji etütlerinin yapılacağı veya şirketlere yaptırılacağı düzenlenmiştir. Bu etütler, atık 
ısılarının hem binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının hem de sanayi, tarımsal üretim, su 
ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde değerlendirilmesine 
yönelik etütlerdir. Ayrıca istenilen verilerin ENVER portalına girilmesi gerektiği ve hazırlanan nihai 
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etüt raporlarının etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar ETKB’ye iletilmesi 
gerektiği düzenlenmiştir. 

8.2.8. Bilgi Verme Yükümlülüğü 

Bilgi verme kapsamında ise kamu, ticari ve hizmet binaları, işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve 
organize sanayi bölgelerinin bu yükümlülüğü ENVER portalı üzerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar 
yapacakları bildirim ile yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu yükümlülük kapsamına girenler ise son 
üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması esas alınarak ETKB tarafından belirlenecektir. 
Kapsam dâhiline giren kamu, ticari ve hizmet binaları, işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize 
sanayi bölgeleri yükümlülükleri uyarınca enerji yönetimi sistemi kurulumu, enerji yöneticisi 
görevlendirilmesi, enerji yönetim biriminin oluşturulması, ENVER portalına detay verilerinin girilmesi 
işlemlerini yürütür. Ayrıca ETKB enerji verimliliği faaliyetleri çerçevesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlardan ilave bilgi ve belge talep edebilecektir. 

8.3. 2850 SAYILI KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI  

Kamuda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 21.03.2018 tarihinde Enerji Verimliliği Kanunu’nda 
değişiklikler yapılmıştır. Bahse konu düzenlemeler ile enerji performans sözleşmeleri “proje 
sonrasında enerji tasarruflarının garanti edildiği ve yapılan harcamaların ileride sağlanacak 
tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmeler” olarak mevzuatta tanımlanmış, kamu kurum ve 
kuruluşlarının enerji giderleri ve tüketimlerini düşürmek amacıyla enerji performans sözleşmeleri 
yapabilmelerine imkân verilmiş ve bunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların ise Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. 

Bu bağlamda, kamuda enerji performans sözleşmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 2850 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“2850 sayılı Karar”), 21.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.202 Enerji performans sözleşmeleri kapsamında yapılacak kamu ihalelerine ilişkin diğer 
kuralların ise ETKB tarafından çıkartılacak tebliğ ile belirleneceği belirtilmiş, ancak bu Tebliğ henüz 
yayınlanmamıştır. 

8.3.1. Etüt Raporlarının Düzenlenmesi ve Enerji Verimliliği Önlemlerinin 

Belirlenmesi 

Sözleşme akdetmek isteyen idareler ilk önce ETKB tarafından çıkartılacak olan Tebliğ ile formatı 
belirlenen etüt raporlarını hazırlayacak ya da hazırlatacaktır. Etüt raporu, “etüt kapsamında 
hesaplanan enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik enerji 
verimliliği önlemlerini ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen çalışmaları içeren nihai 
rapor” olarak tanımlanmıştır. İdareler, etüt raporlarını etüt-proje sertifikalı personele sahip olmaları 
halinde kendileri hazırlayabilecekleri gibi enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine de 
hazırlatabilecekler. Ayrıca, idareler etüt raporlarında enerji verimliliği önlemlerinden hangilerinin 
uygulanacağına da karar vereceklerdir. 

8.3.2. İhale Hazırlıklarının Tamamlanması ve İhale İlanı 

İdare tarafından belirlenen uygulama alanında uygulanacak enerji verimliliği önlemlerini içeren 
uygulama projesine yönelik ihale hazırlıkları tamamlandıktan sonra Elektronik Kamu Alımları 
Platformu (EKAP) üzerinden ihale duyurusu yapacaklar. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihalelerin, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacağı ve kapalı teklif usulüne göre yapılacağı 
düzenlenmiştir. 

 
202 İlgili Karar için bkz. https://bit.ly/3uVhVeJ, Erişim: 01.02.2021. 

https://bit.ly/3uVhVeJ
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İhaleye istekli olabilecekler, tekliflerini vermeden önce idarenin belirleyeceği tarih ve/veya tarihlerde 
uygulama alanında inceleme yapabileceklerdir. İdare tarafından hazırlanan etüt raporuna veya 
şartnameye süresi içerisinde itiraz edilmesi de mümkündür. Yapılan itirazlar İdare tarafından 
değerlendirilecek ve gerekli görülmesi halinde zeyilname yayımlanarak, etüt raporu ve şartnamenin 
teklif öncesinde nihai halini alması sağlanacaktır. 

Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihaleler aşağıda belirtilen koşulları haiz olmalıdır: 

• Sözleşme kapsamında yapılacak yatırım bedeli 2.000.000 TL’den az olmayacak,  

• Binalarda, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin en az %10’u veya 
herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında uygulanacak her bir enerji verimliliği 
önlemi için en az %20’si oranında tasarruf garantisi verilecek, 

• Bina harici uygulama alanlarında ise tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren 
kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun en az %10’u kadar idareye 
pay verilecek, 

• Sözleşme kapsamında değerlendirilecek enerji verimliliği önlemlerinin basit geri 
ödeme süresi 2 yıldan az olmayacak. 

Öte yandan İdare, sözleşmenin imzalanmasına kadar herhangi bir aşamada, ihaleyi erteleyebilecek, 
askıya alabilecek veya iptal edilebilecektir.  

8.3.3. İsteklilerin Tekliflerinin Alınması 

Bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı bulunduran tüzel kişiliği haiz istekliler ihalelere teklif 
verebilecektir. Bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı bulunmayanlar ise, bünyesinde ölçme 
doğrulama uzmanı olan enerji verimliliği danışmanlık şirketleri ile iş ortaklığı veya alt yüklenici ilişkisi 
kurarak ihalelere teklif verebileceklerdir. İhalenin sonuçlandırılabilmesi için, teklif değerlendirme 
komisyonu tarafından geçerli kabul edilen en az 2 teklifin alınması gerekmekte olup, aksi takdirde 
ihale iptal edilecektir. İhalelere katılmak isteyen istekliler tarafından yatırım maliyetinin %2’sinden az 
olmamak üzere İdarece belirlenecek oranda geçici teminat sunulması da gerekmektedir. İlgili idare, 
projeye uygun olarak teklif edilebilecek azami sözleşme süresi de tanımlayabilecektir ve her halde 
sözleşme süresinde üst sınır 15 yıldır. 

8.3.4. Teklif Değerlendirme Komisyonu Tarafından Tekliflerin 

Değerlendirilmesi 

İlgili idare tarafından, “tekliflerin değerlendirilmesi, ihale sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması 
amacıyla yapılacak işin mahiyetine uygun olacak şekilde en az 3 mühendis (makine, elektrik veya 
inşaat mühendisi) ile muhasebe ve finansman alanında çalışan en az 2 kişi olmak üzere toplamda en 
az 5 kişiden oluşturulan” bir teklif değerlendirme komisyonu teşkil edilecektir. 

İstekliler tarafından sunulan teklifler, teklif değerlendirme komisyonu tarafından; “yatırım, yıllık 
bakım, işletme ve yenileme giderlerini (personel, yedek parça, sarf malzemeleri, ağır bakım, lisans ve 
benzeri giderlerin dahil edildiği) içeren proje maliyeti, ekipman ömürleri, yıllık ve ekonomik ömrü 
süresince sağlanacak tasarrufun ekonomik karşılığı ve tasarruflar ile yükleniciye yapılacak ödeme 
şartları” dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede, projenin ekonomik ömrü boyunca idareye 
sağlanacak net fayda açısından en yüksek Net Bugünkü Değer’e (“NBD”) sahip teklif, en uygun teklif 
olarak kabul edilecektir. 2850 sayılı Kararda, NBD, “tasarruf konusu yatırımın ekonomik ömrü 
boyunca sağladığı gelirin bugünkü değerinden, proje giderlerinin bugünkü değerinin düşülmesi ile 
elde edilen fark” olarak tanımlanmış olup hesaplanma yönteminin ise ETKB tarafından çıkarılacak 
Tebliğ ile belirlenmesi öngörülmüştür. 
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8.3.5. Uygun Bulunan Teklif Sahibi ile Sözleşme İmzalanması 

Teklif değerlendirme komisyonunun incelemesi sonucunda uygun bulunan teklif sahibi, ihale 
süreçlerinin tamamlanmasını takiben idarenin onayından sonra sözleşme imzalamaya davet 
edilecektir. İdare uygun görülen teklif sahibiyle ancak gerekli teminatların sunulmasını takiben 
sözleşme imzalayacaktır. Şöyle ki; sözleşme imzalanabilmesi için teklif değerlendirme komisyonunca 
uygun bulunan teklif sahibinin sunulan teklife ait yatırım maliyetinin %4’ünün altında olmamak 
kaydıyla idare tarafından belirlenen kesin teminatı sunması gerekmektedir. 

İdare ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşmede öngörülen bedelin, ihale konusu projenin 
ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarından düşük olması gerekmektedir. 

8.3.6. Uygulama ve İzleme Döneminde Yapılacak İş ve İşlemler 

Yüklenici 2850 sayılı Karar’ın 8. maddesi uyarınca, “enerji verimliliği önlemlerinin 
detaylandırılmasından, uygulanmasından, performansının garanti edilmesinden, şartnamede yer 
alması halinde bakım/onarımından, işletilmesinden ve sözleşme, şartname ve eklerinde tanımlanan 
projeye ilişkin tüm diğer koşullardan sözleşme boyunca sorumludur.” 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra uygulama ve bunu takiben izleme dönemleri başlamaktadır. 
2850 sayılı Karar’a göre, “uygulama dönemi”, “sözleşmenin imzalandığı tarih ile proje kabulünün 
yapıldığı tarih arasındaki detay mühendislik, tedarik, kurulum, testler ve işletmeye alma süreçlerini 
içeren yatırım dönemini”; “izleme dönemi” ise “proje uygulamasının uygulama kontrol komisyonu 
tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayan ve sözleşme süresi boyunca devam eden 
dönemi”,  ifade etmektedir. 

İlgili idare tarafından, “uygulama döneminde ve izleme döneminde yapılacak iş ve işlemlerin 
sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi amacıyla işin mahiyetine göre en az 
3 mühendisten (makine, elektrik veya inşaat mühendisi)” oluşacak bir “uygulama kontrol komisyonu” 
teşkil edilecektir. 

İlgili idare, mücbir sebepler ve ihaleyi düzenleyen idareden kaynaklı gecikmeler dışında projenin 
uygulama dönemi içerisinde bitirilmemesi halinde sözleşmeye uygun olarak ek süre verebilecektir. 
Verilen ek süre sonunda da işin tamamlanamaması durumunda idare sözleşmeyi feshedecek ve 
teminatı irat kaydedecektir. 

Uygulama kontrol komisyonunun projeyi kabulüyle birlikte garanti süreleri ve “izleme dönemi” 
başlar. İzleme döneminin başladığı tarihten itibaren proje kapsamında yapılan yatırımların ve 
kullanılan ekipmanların mülkiyeti, idareye geçecektir. İzleme döneminin başlaması ile birlikte 
yüklenici açısından yeni bir yükümlülük ortaya çıkacaktır. Yüklenici izleme döneminin başladığı 
tarihten itibaren tamamlanan her 12 aylık dönemin sonunda “yıllık tasarruf doğrulama raporu” 
hazırlayacaktır. Tasarruf doğrulama raporuna göre hiç tasarruf sağlanamaması halinde ise idare 
sözleşmeyi feshederek teminatı irat kaydedecektir. 

8.3.7. Koşulların Oluşması Halinde Yükleniciye Ödemelerin Yapılması 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, enerji performans sözleşmeleri proje sonrasında enerji tasarrufunun 
garanti edildiği ve yapılan harcamaların ileride sağlanacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan 
sözleşmelerdir. 

Bu çerçevede, tasarruf doğrulama raporunun uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun 
görülmesi halinde, sözleşmede belirtilen ve yüklenici tarafından garanti edilen yıllık tasarruf 
miktarından fazla olmamak kaydıyla, yükleniciye, doğrulanan yıllık tasarruf miktarı üzerinden 
sözleşmede belirlenen oranda ödeme yapılacaktır. 

Tasarruf doğrulama raporlarının uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun görülmemesi halinde 
ise ödeme yapılmayacaktır. İdare ve yüklenici tasarruf doğrulama raporu hakkında anlaşmazlığa 
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düşerse, yüklenici tarafından her iki tarafın uygun gördüğü bir ölçme doğrulama uzmanından tasarruf 
doğrulama raporuna ilişkin görüş alınması talep edilebilecektir. Bu durumda, ilgili masraflar yüklenici 
tarafından karşılanacaktır. Ölçme doğrulama uzmanı tarafından hazırlanan görüş raporu sonrasında 
İdare ve yüklenicinin uzlaşması durumunda yükleniciye ödeme yapılacaktır. Uzlaşmaya varılamazsa 
İdare tarafından yükleniciye ödeme yapılmayacak olup tarafların hukuki yollara başvurma hakları 
saklıdır. 

Öte yandan, yüklenicinin karşı karşıya kaldığı diğer bir yükümlülük de izleme döneminin başladığı 12 
aylık her dönemin sonunda taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az %70’ini sağlamasıdır. 
Doğrulanan tasarruf miktarının söz konusu oranın altında kalması halinde yükleniciye herhangi bir 
ödeme yapılmayacak ve yüklenici, idareye mali yük getirmemek kaydıyla projede revizyona 
gidebilecektir. 

Sonuç olarak; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
enerji performans sözleşmesi yapabilmelerine ilişkin 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılan 
2018 tarihli değişiklikler sonrasında 2850 sayılı Karar ile de bunun uygulanmasına ilişkin esas ve 
usuller belirlenmiştir. Bakanlık tarafından çıkarılacak Tebliğ’in yayımlanmasını takiben ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji 
performans sözleşmelerinde yukarıda özetlenen yolu izleyebileceklerdir. 

8.4. ENERJİ ETİKETLEMESİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ 

Son dönemde enerji verimliliği ile ilgili yaşanan bir diğer hukuk gelişme ise yeni Enerji Etiketleme 
Çerçeve Yönetmeliği’nin (“Enerji Etiketleme Yönetmeliği”), AB mevzuatına uyum kapsamında 
2017/1369 sayılı AB Direktifine paralel olarak hazırlanarak 2 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe 
girmesidir.203 Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak 
Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmış olup, aşağıda kısaca Çerçeve Yönetmelik ile getirilen yenliklere değinilecektir. 

8.4.1. Kapsam 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte bütün ikinci el ürünler kapsam dışında tutulmuş iken Enerji 
Etiketleme Yönetmeliğinde üçüncü ülkelerden ithal edilen ikinci el ürünler Yönetmelik kapsamına 
alınmıştır. Burada üçüncü ülkelerden kasıt AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerdir. 

8.4.2. Tanımlar 

Enerji Etiketleme Yönetmeliği ile eklenen ya da değiştirilen tanımlar şunlardır: 

• Doğrulama toleransı: Yetkili kuruluşlar tarafından veya bu kuruluşlar adına yapılan 
doğrulama testlerinin ölçüm ve hesaplama sonuçlarının, beyan edilen veya yayınlanmış 
parametrelerin değerleriyle karşılaştırıldığında, laboratuvarlar arasındaki farklılıklardan 
kaynaklanan sapmayı yansıtan azami kabul edilebilir sapma, 

• Enerji verimliliği: Performans, hizmet, mal veya enerji çıktısının enerji girdisine oranı, 

• Eş değer model: Bir modelin etiketinde ve ürün bilgi formunda belirtilen teknik 
özelliklerin aynısına sahip olsa da aynı tedarikçi tarafından ayrı bir model tanımlayıcı ile 
farklı bir model olarak piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan model, 

• İmalatçı: Ürünü imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş ürüne sahip olan ve kendi 
adı veya ticari markası altında pazarlayan gerçek veya tüzel kişi, 

• İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi, 

 
203 İlgili Yönetmelik 02.03.2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili 
yönetmelik için bkz. https://bit.ly/3uI5e6B, Erişim: 03.03.2021. 

https://bit.ly/3uI5e6B
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• Mesafeli satış: Ürünlerin posta, katalog, internet, telefon veya diğer araçlarla potansiyel 
müşterinin ürünü teşhir halinde göremeyeceği yöntemlerle satılması, kiralanması veya 
taksitle satılması için teklif edilmesi, 

• Satıcı: Ürünleri ticari faaliyet yoluyla, müşterilere veya monte edenlere, bedelli veya 
bedelsiz olarak, satış, kiralama veya taksitle satış teklifinde bulunan veya teşhir eden 
perakendeciyi veya diğer gerçek veya tüzel kişiler, 

• Tedarikçi: Türkiye’de yerleşik imalatçıyı, Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçının yetkili 
temsilcisini veya ürünü piyasaya arz eden ithalatçı, 

• Ürün veri tabanı: Erişilebilirlik ve güvenlik gereklilikleri açık bir şekilde belirlenmiş bir 
uygunluk bölümü ile erişilebilir bir çevrimiçi portal ve özel ürün parametrelerine ilişkin 
bilginin elektronik yollarla erişilebildiği tüketicilere açık bir bölümü içeren, sistematik bir 
şekilde düzenlenmiş, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oluşturulan ürünlerle ilgili veri 
topluluğu, 

• Yeniden sınıflandırma: Belirli bir ürün grubunun bir etiket üzerindeki enerji sınıfına 
ulaşmak için yerine getirmesi gereken gerekliliklere yönelik daha zorlaştırıcı uygulamayı, 

• Yeniden sınıflandırılan etiket: Yeniden sınıflandırmaya tabi tutulan belirli bir ürün 
grubunun, tüm etiketlerle görsel ve algılanabilir uyumunu korumakla birlikte yeniden 
sınıflandırılmadan önceki etiketlerden ayırt edilebilir olan etiket, 

• Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yetkili bulunan ve bu 
kapsamda ilgili ürün için uygulama tebliğlerini hazırlayan ve uygulayan kamu kurum ve 
kuruluşu. 

8.4.3. Tedarikçinin Yükümlülükleri 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikten farklı olarak Enerji Etiketleme Yönetmeliği, tedarikçilerin, 
Yönetmelik Ek-1'de listelenen bilgilere ürün veri tabanında veya tedarikçilerin web sitesinde yer 
vermelerini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu ekte sıralanan bilgiler ve bunların işlevsellik kriterleri şu 
şekildedir: 

“Ürün veri tabanında veya tedarikçinin kendi internet sitesinde aşağıda belirtilen bilgiler yer almalıdır: 

a. Tedarikçinin adı veya markası, adresi, iletişim bilgileri ve tedarikçiyle ilgili diğer 
yasal kimlik bilgileri. 

b. Model tanımlayıcı. 

c. Elektronik formatta etiket. 

d. Enerji verimliliği sınıfı veya etiketle ilgili diğer parametreler. 

e. Elektronik formatta ürün bilgi formunun parametreleri. 

Ürün veri tabanında veya tedarikçinin kendi internet sitesinde yer alan bilgilerin, aşağıda belirtilen 
işlevsellik kriterlerini taşıması gerekir:  

a. Her ürün modeli ayrı ayrı kayıtlar olarak sistemden çekilebilir olmalıdır. 

b. Her modelin enerji etiketinin; görüntülenebilir, indirilebilir ve çıktısı alınabilir tek 
bir dosyası oluşturulur. Bunun yanı sıra eksiksiz ürün bilgi formu, tedarikçinin 
kendi internet sitesinde Türkçe, ürün veri tabanında ise Avrupa Birliğinin tüm 
resmi dillerinde sunulur. 

c. Bilgiler; üçüncü şahısların kullanımı için açık standartlara uygun olarak, makine 
tarafından okunabilir, sıralanabilir ve aranabilir nitelikte olmalıdır. 

d. Tedarikçi için çevrimiçi bir yardım masası ya da iletişim noktası oluşturulur ve 
muhafaza edilir. Söz konusu yardım masasına ya da iletişim noktasına portalda 
açıkça atıfta bulunulur.” 
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Enerji Etiketleme Yönetmeliği uyarınca, bu bilgilerin ürün veri tabanında veya tedarikçinin web 
sitesinde yer almasının yeterli olduğu belirtilmiştir. Ancak satıcının talebi üzerine tedarikçinin bu 
bilgileri yazılı olarak da sunması gerekmektedir. Ayrıca ürün grupları özelinde çıkarılan enerji 
etiketlemesi tebliğlerinin, bu bilgileri ürünün ambalajı üzerine basılmasını da zorunlu kılabileceği 
belirtilmiştir. 

Yine, satıcının talebi üzerine tedarikçinin yeniden sınıflandırılmış etiketler de dahil olmak üzere basılı 
etiketleri ve ürün bilgi formlarını satıcının talep ettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde bedelsiz 
olarak satıcıya teslim etmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir.  

Ayrıca, tedarikçinin test koşullarında performansı otomatik olarak değiştirilmesini sağlayacak şekilde 
tasarlanmış ürünleri piyasaya sunamayacağı belirtilmiştir. 

8.4.4. Satıcıların Yükümlülükleri 

Enerji Etiketleme Yönetmeliği uyarınca satıcılar, etiket ve ürün bilgi formunu tüketicilerin erişimine 
açmak zorundadır. Satıcının elinde ürün bilgi formunun bulunmaması durumunda, satıcının bu ürün 
bilgi formunu tedarikçinin web sitesinden veya ürün veri tabanından indirmesi ya da çıktısını almaları 
gerekmektedir. 

8.4.5. Risk Teşkil Eden Ürünlere Ulusal Düzeyde Müdahale Etme Usulü 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte risk teşkil eden ürünlere ilişkin olarak bir müdahale usulü 
bulunmamaktaydı. Enerji Etiketleme Yönetmeliğinde, çevrenin veya tüketicinin korunması gibi kamu 
yararının korunmasına ilişkin bir risk oluşturduğuna dair yeterli nedenlerin bulunması halinde yetkili 
kuruluşların tüm enerji etiketlemesi gerekliliklerini kapsayan bir değerlendirme yapabilmesinin önü 
açılmıştır. Bu değerlendirme sürecinde uygulama tebliğlerinin ihlalinin tespit edildiği durumlarda 
yetkili kuruluşların riskin doğasıyla orantılı olarak tedarikçiden veya satıcıdan gecikmeksizin; 

• Ürünün söz konusu gerekliliklere uygun hale getirilmesi için tüm düzeltici uygun 
önlemleri almasını, 

• Gerekmesi halinde ürünün piyasadan çekilmesini, 

• Gerekmesi halinde makul bir süre içinde ürünün geri çağrılmasını talep edeceği 
düzenlenmiştir. 

Bu tedbirler hakkında Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik204 hükümlerinin 
uygulanacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, ürünlere ilişkin alınan bu tedbirlerin yetkili kuruluşlar 
tarafından Avrupa Komisyonu’na ve üye ülkelere bildirileceği düzenlenmiştir. Bu bildirimde yer 
verilecek hususlar ise şöyledir: 

• Uygun olmayan ürünün tanımlanması için gerekli veriler, 

• Ürünün menşei, 

• Tespit edilen uygunsuzluğun niteliği ve içerdiği risk, 

• Alınan önlemlerin içeriği, süresi ve tedarikçi veya gerektiğinde satıcı tarafından öne 
sürülen savlar. 

8.4.6. Koruma Usulü Önlemleri 

Yetkili kuruluşlar tarafından alınan tedbirlere karşı üye ülkelerden veya Avrupa Komisyonundan itiraz 
olması ve Avrupa Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu tedbirin haklı bir 
gerekçeye dayanmadığına hükmedilmesi halinde, koruma usulü önlemler kapsamında yetkili 
kuruluşların tedbiri yürürlükten kaldırması gerektiği düzenlenmiştir. 

 
204 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14. maddesi 
uyarınca hazırlanmış olan bu Yönetmelik, 17.01.2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik için bkz. https://bit.ly/3uD4RKF, Erişim: 03.03.2021. 

https://bit.ly/3uD4RKF
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Düzeltici ve koruyucu tedbirlerin yerinde olduğunun anlaşılması durumunda ise bu tedbirlerin 
uygunsuz bulunan modelin tüm birimlerine ve eş değer modellerine uygulanacağı belirtilmektedir. 

8.4.7. Ürün Grubu Özelindeki Uygulama Tebliğleri 

Enerji Etiketleme Yönetmeliği uyarınca uygulama tebliğlerinin aşağıdaki kriterleri karşılayan ürün 
grupları hakkında düzenleneceği belirtilmektedir. Bu kriterlerden “c” ve “d” kriterleri Enerji 
Etiketleme Yönetmeliğine eklenmiştir. Kriterler şöyledir: 

a. Son mevcut sayısal veriler ve piyasaya arz edilen ürün miktarları göz önüne alındığında, 
ürün grubunun enerji tasarrufu ve bu duruma bağlı olarak diğer kaynakların tasarrufu 
konusunda kayda değer bir potansiyele sahip olması, 

b. Ürün grubu içinde eş değer işlevselliğe sahip modellerin performans düzeylerinde, önemli 
ölçüde farklılık bulunması, 

c. Ürün grubunun, satın alınabilme ve yaşam döngüsü maliyetine ilişkin kayda değer 
olumsuz bir etkinin olmaması, 

d. Bir ürün grubu için enerji etiketleme gerekliliklerinin yerine getirilmesinin, kullanım 
sırasında ürünün işlevselliği üzerinde kayda değer olumsuz bir etkisinin olmaması. 

Dolayısıyla, Enerji Etiketleme Yönetmeliği ile enerji etiketleme kuralları hakkında genel bir çerçeve 
çizilirken; ürüne özgü enerji etiketleme kuralları, farklı ürün grupları özelindeki tebliğlerle 
belirlenecektir.  

 

9. POLİTİKA TEDBİRLERİ VE BEKLENEN HUKUKİ DÜZENLEMELER 
 

Cumhurbaşkanlığı tarafından 12.3.2021 tarihinde açıklanan “Ekonomik Reformlar” paketinin Enerji ile 

ilgili başlıkları aşağıda yer almaktadır: 

Sermaye Piyasalarına Yönelik Düzenlemeler   

• Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynaklar finansmanı teşvik edici düzenlemeler 
yapılacaktır. 

• Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler 
yapılacaktır 

• Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler 
tamamlanacaktır. 

• Kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık vb. alanlardaki 
projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşlarımızın 
iştirak edebilmesi mümkün hale getirilecektir. 

• Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber 
hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir. 
 

Cari Açığa Yönelik Düzenlemeler 

• Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılacak değişiklikle; binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de 

enerji verimliliği destekleri kapsamına dahil edilecektir. 

• Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapı tamamlanacaktır. 

• Doğalgaz piyasası yeniden yapılandırılarak rekabetçi bir serbest piyasa geliştirilecektir. 

• Madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde yatırım ortamı iyileştirilerek, yatırım 

güvencesinin daha da artırıldığı bir piyasa oluşturulacaktır. 

• Yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 
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• Stratejik sektörlerdeki ürünler için, yerliliği ve teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım 

garantisi verilecektir. 

Sanayide Yeşil Dönüşüme Yönelik Düzenlemeler 

• Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgeleri hayata 

geçirilecektir. 

• Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacaktır. 

• Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla AR-GE 

çalışmaları desteklenecektir. 

• Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve uluslararası yeşil 

finansmandan ülkemizin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecektir. 

• Çevreye duyarlı (sürdürülebilir) ve akıllı taşımacılık altyapısı geliştirilecektir. 

• Elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecektir. 

• Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik 

edilecektir. 

Yatırımların Desteklenmesine Yönelik Düzenlemeler 

• Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve yatırım sürecinde karşılaşılan 

sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla Özel Kesim Yatırımlarının Korunmasına yönelik 

yeni bir sistem hayata geçirilecektir. 

• Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlı Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu 

oluşturulacaktır. Bakanlıklar bünyesinde Yatırım Koordinasyon Birimleri kurulacak ve Yatırım 

Ofisi’nin yatırım sonrası takip ve koordinasyon işlevi güçlendirilecektir. 

• Destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması, 

uygulanması ve etki değerlendirmelerinin yapılmasını teminen İlke ve Esaslar 

oluşturulacaktır. 

• Tüm destek programlarına ilişkin kapsamlı veriler tam ve eksiksiz olarak tek merkezde anlık 

olarak toplanacak ve tüm destek uygulamalarına tek bir platformdan daha kolay, hızlı ve etkin 

biçimde erişim sağlanacaktır. 

• Mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacaktır. 

• Ayrıca, mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacaktır. 

• Yeni teşvik sisteminde; yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı 

gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme 

öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacaktır. 

• Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleri ile rekabet edecek 

yaklaşımlar geliştirilecek, nakit teşvik uygulamalarına proje bazlı teşvik sistemi ile 

başlanılacaktır. 

• Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına 

yeniden değerleme yapma imkânı getirilecektir. 

• Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar 

vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkân 

sağlanacaktır. 

• Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, genç ve kadınların istihdam 

edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacaktır. 

• Vergisel düzenlemeler sadeleştirilecek, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artıran adımlar 

atılacaktır.  




