
T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) 

ANABİLİM DALI 

 

 

ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE BEDEL 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

  

 

 

 

Durmuş CEVLAN 

 

 

Ankara-2012 



I 

 

ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMESİNDE BEDEL 

İÇİNDEKİLER 

 

İÇİNDEKİLER…………………...………… ………………..…………..………...……I 

KISALTMALAR…………………………………………………………………........VII 

KAYNAKÇA………..……………………………………………………..….…….......X 

§ 1. GİRİŞ 

I. Konunu Takdimi……………………………………………………………..1 

II. Konunun Önemi ………………………………………………………...…..1 

III. Konunun Sınırlandırılması…………………………………………………..2 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK TÜRKİYE’DE ELEKTRİK PİYASASI  

§ 2. TÜRK ELEKTRİK PİYASASININ TARİHÎ GELİŞİMİ………………………..…5 

I. Türkiye’de Elektrik Hizmetlerinin Tekelleşmesi……………………………5 

II. Türkiye’de Elektrik Hizmetlerinin Serbestleşmesi……………………………6 

A. 3096 Sayılı Kanun…………………………….…………………………...7 

B. 3974 Sayılı Kanun…………………………….…………………………...9 

C. 3996, 4046 ve 4047 Sayılı Kanunlar……………………………….…….10 

D. 96/8268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 4283 Sayılı Kanun….……….12 

E. 4446 Sayılı Kanun ile Yapılan Anayasa Değişikliği….……….….……..13 



II 

 

III. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Sonrası Dönem….……….….……...15 

§ 3. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN PİYASA 

FAALİYETLERİ….……….….……….….……….….……….….……….….........17 

I. Genel Olarak….……….….……….….……….….……….….………..……17 

II. Lisans Alma Mecburiyeti ve Lisansın Tabi Olduğu Hükümler….………....18 

III. Lisansın Hukukî Niteliği ….……….….……….….……….….……….…...21 

IV. Lisansa Tabi Faaliyetler….……….….……….….……….….……….….…27 

A. Üretim Faaliyeti ….……….….……….….……….….……….….……..27 

B. İletim Faaliyeti….……….….……….….……….….……….….……….30 

C. Dağıtım Faaliyeti….……….….……….….……….….……….….…….32 

D. Perakende Satış Faaliyeti ile Perakende Satış Hizmetleri Faaliyeti….…36 

E. Toptan Satış Faaliyeti….……….….……….….……….….……….…...39 

F. İthalat ve İhracat Faaliyetleri….……….….……….….……….….…….41 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 

§ 4. GENEL OLARAK ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİ….……….….……43 

§ 5. İKİLİ ANLAŞMALAR….……….….……….….……….….……….….…………47 

I. Genel Olarak….……….….……….….……….….……….….…………..….47 

II. İkili Anlaşmaların Tarafları….……….….……….….……….….…………..51 

A. Tedarikçi….……….….……….….……….….……….….……….….…51 

B. Tedarik Eden (Alıcı) ….……….….……….….……….….……….……53 

1) Diğer Tedarikçiler….……….….……….….……….….……….……53 



III 

 

2) Serbest Tüketiciler….……….….……….….……….….……….……54 

3) Talep Birleştirme Yoluyla Serbest Tüketici Sıfatının Kazanılması….55 

III. İkili Anlaşmaların Şekli….……….….……….….……….….……….…60 

IV. İkili Anlaşmaların Unsurları….……….….……….….……….….……..60 

A. Elektrik Enerjisi ve/veya Kapasite Tedariki….……….….……….…….60 

B. Bedel….……….….……….….……….….……….….……….….……..63 

C. Tarafların Anlaşması ….……….….……….….……….….……….…...64 

D. İkili Anlaşmaların Piyasa İşletmecisine Bildirilmesi….……….….……64 

V. İkili Anlaşmaların Hukukî Niteliği….……….….……….….……….….…...67 

VI. İkili Anlaşmaların Özellikleri….……….….……….….……….….……….70 

A. İkili Anlaşmalar Özel Hukuk Hükümlerine Tabidir….……….….……..70 

B. İkili Anlaşmalar Rızaî Sözleşmelerdir….……….….……….….……….71 

C. İkili Anlaşmalar Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerdir….…...72 

D. İkili Anlaşmalar Sürekli Edimli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerdir...73 

VII. İkili Anlaşmalarda Tarafların Hak ve Yükümlülükleri….……….….…..75 

VIII. İkili Anlaşmaların Türleri….……….….……….….……….….………..76 

IX. İkili Anlaşmaların Sona Ermesi….……….….……….….……….….….78 

A. Genel Sona Erme Sebepleri….……….….……….….……….….……...78 

B. Lisansın Sona Ermesinin İmkânsızlık Açısından Sözleşmeye Etkisi…...80 

C. Mücbir Sebep Teşkil Eden Durumların İmkânsızlık Açısından 

Değerlendirilmesi….……….….……….….……….….……….….……83 

§ 6. PİYASA KATILIM ANLAŞMASI….……….….……….….……….….………...85 

I. Genel Olarak….……….….……….….……….….……….….………..…...85 



IV 

 

II. Piyasa Katılım Anlaşmasının Tarafları….……….….……….….………….87 

III. Piyasa Katılım Anlaşmasının Şekli….……….….……….….……….….…88 

IV. Piyasa Katılım Anlaşmasının Unsurları….……….….……….….………...89 

V. Piyasa Katılım Anlaşmasının Hukukî Niteliği….……….….……….….….91 

VI. Piyasa Katılım Anlaşmasının Özellikleri….……….….……….….…...…..93 

VII. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri….……….….……….….……….….….93 

VIII. Piyasa Katılım Anlaşmasının Sona Ermesi….……….….……….….….94 

§ 7. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ….……….….……….….……….….……...95 

I. Genel Olarak….……….….……….….……….….……….….……….….....95 

II. Perakende Satış Sözleşmesinin Tarafları….……….….……….….………...96 

III. Perakende Satış Sözleşmesinin Şekli….……….….……….….……….…...97 

IV. Perakende Satış Sözleşmesinin Unsurları….……….….……….….……….97 

A. İltihakî Sözleşme Olması Açısından Perakende Satış Sözleşmeleri……98 

B. Sözleşme Yapma Zorunluluğu Açısından Perakende Satış 

Sözleşmeleri…………………………………………………………….99 

1) Sözleşme Yapma Zorunluluğu….……….….……….….……….…...99 

2) Perakende Satış Sözleşmesi İçin Geçerli Sözleşme Yapma 

Zorunluluğu….……….….……….….……….….……….…..……..102 

C. Fiilî Sözleşme İlişkisi Kuramı Açısından Perakende Satış 

Sözleşmeleri…………………………………………………………...104 

V. Perakende Satış Sözleşmesinin Hukukî Niteliği….……….….……….…..106 

VI. Perakende Satış Sözleşmesinin Özellikleri….……….….……….….…….106 

VII. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri….……….….……….….…………107 



V 

 

VIII. Perakende Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi….……….….…………...107 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE BEDEL UNSURU 

§ 8. GENEL OLARAK….……….….……….….……….….……….….……….……109 

§ 9. İKİLİ ANLAŞMALARDA BEDEL UNSURU….……….….……….……..……109 

§ 10. PİYASA KATILIM ANLAŞMASINDA BEDEL UNSURU….……….….….111 

I. Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi….……….….……….….……….……..112 

II. Dengeleme Faaliyeti ve Dengeleme Mekanizması….……….….…….......114 

A. Gün Öncesi Dengeleme….……….….……….….……….….……..….115 

B. Gün Öncesi Plânlama ….……….….……….….……….….…………..116 

C. Gün Öncesi Piyasası….……….….……….….……….….………........116 

D. Gerçek Zamanlı Dengeleme….……….….……….….……….….........123 

E. Dengeleme Güç Piyasası….……….….……….….……….….….........124 

III. Uzlaştırma….……….….……….….……….….……….….……….……...128 

§ 11. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BEDEL UNSURU………………132 

I. Perakende Satış Tarifesi….……….….……….….……….….……….…...133 

A. Tarife Takvimi….……….….……….….……….….……….…….……135 

B. Tarife Metodolojisi….……….….……….….……….….……….….….137 

C. Tarifenin Düzenlemeye Tabi Tutulması….……….….……….….…….139 

II. Perakende Satış Sözleşmesi Akdedilen Tüketicilerden Tahsil Edilen 

Bedeller…………………………………………………………………….141 

A. Perakende Satış Fiyatı….……….….……….….……….….……….…142 



VI 

 

B. Kayıp Kaçak Bedeli ….……….….……….….……….….……….…...143 

C. Sayaç Okumaya İlişkin Perakende Satış Hizmet Bedeli….……….…..147 

D. Sayaç Okuma Dışındaki Perakende Satış Hizmet Bedeli….……….….148 

E. Dağıtım Bedeli….……….….……….….……….….……….….……...148 

F. İletim Bedeli….……….….……….….……….….……….….………..149 

G. TRT Payı….……….….……….….……….….………….……….…...151 

H. Elektrik Enerjisi Fonu Payı….……….….……….….……….….….…154 

İ. Belediye Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi….……….….……156 

§ 12. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE BEDELİN ÖDENMEMESİNİN 

SONUÇLARI….……….….……….….……….….……….….……….….……...157 

I. Genel Olarak ….……….….……….….……….….……….….……….157 

II. İkili Anlaşmalarda Borçlunun Temerrüdü ve Hukukî Sonuçları….…...161 

III. Piyasa Katılım Anlaşmasında Borçlunun Temerrüdü ve Hukukî 

Sonuçları…………………………………………………………………………….....161 

IV. Perakende Satış Sözleşmesinde Borçlunun Temerrüdü ve Hukukî 

Sonuçları….……….….……….….……….….……….….……….….……….….……164 

 

SONUÇ….……….….……….….……….….……….….……….….……….….……..166 

ÖZET….……….….……….….……….….……….….……….….……….….……….169 

ABSTRACT….……….….……….….……….….……….….……….….……….…...171 

 

 



KISALTMALAR 

 

ABD. : Ankara Barosu Dergisi 

ARGE. :  Araştırma ve Geliştirme 

Auf. : Auflage 

AÜHFD. :  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

b. :  bent 

BGE. :  Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts, 

amtliche Sammlung  

BK. :  818 Sayılı Borçlar Kanunu 

bkz. :  bakınız 

C. :  Cilt 

dpn. :  dipnot 

DSİ. :  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

DUY. :  Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği 

E. :  Esas 

EMOD. : Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi 

EPDK. :  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

EPK. :  Elektrik Piyasası Kanunu 

EPLY. :  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 

EPMHY. :  Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 

EPSTY. :  Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği 

EPPSSDHT. : Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi 

Hakkında Tebliğ 



VII 

 

EPTY. :  Elektrik Piyasası Tarife Yönetmeliği 

E.T. : Erişim Tarihi 

EÜAŞ. :  Elektrik Üretim Anonim Şirketi 

f. 

GÜP. 

:  fıkra 

: Gün Öncesi Programı 

İDDK. :  İdari Dava Daireleri Kurulu 

İHD. : İşletme Hakkı Devri 

İÜSBED. : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

K. :  Karar 

KDV. :  Katma Değer Vergisi 

K.K.   :  Kayıp Kaçak 

KPTF. :  Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatı 

Krş/kWh. :  Kuruş/Kilowattsaat 

kV. :  Kilovolt 

kWh. :  Kilowatt/saat 

MTA. :  Maden Teknik ve Arama Enstitüsü 

MW. :  Megawatt 

MWh. :  Megawatt/saat 

NPTF. :  Nihai Piyasa Takas Fiyatı 

OG. : Orta Gerilim 

OSB. :  Organize Sanayi Bölgesi 

PMUM. :  Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 

PYS. :  Piyasa Yazılım Sistemi 

s. :  sayfa 



VIII 

 

S. :  Sayı 

SPW/SPE. :  Special Purpose Vehicle/Entity 

SÜSBED. : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

T. :  Tarih 

TBK. :  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

TEDAŞ. :  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

TEİAŞ. :  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

TEK. :  Türkiye Elektrik Kurumu 

TETAŞ. :  Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi 

TMK. :  4721 Türk Medenî Kanunu 

TRT. :  Türkiye Radyo Ve Televizyon Kurumu 

vd. :  ve devamı 

 

  



IX 

 

KAYNAKÇA
1
 

   

AKKAYA, Mustafa : Bir Benzeri Mali Yükümlülük, TRT Payı Halûk 

Konuralp’in Anısına Armağan, Cilt II, Ankara 

2009, s. 783-791. 

 

AKYOL, Şener  : Üçüncü Şahsın İfayı Kendi Adına Talep Yetkisi, 

İstanbul 2007. 

 

……………….. : Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, İstanbul 

1976. (Kısaltılmışı: Akyol, Üçüncü Kişi Yararına 

Sözleşme) 

 

ALTAN, Alparslan : Enerji Sağlama Sözleşmeleri Bakımından 

Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Yapma 

Zorunluluğu İlkelerinin Uygulanması, ABD, S. 

2004/3, s. 61-88. 

 

ALTAŞ, Hüseyin : Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının 

Düzeltilmesi, Ankara 1998. 

                                                        
1 Dipnotlarda geçen eserler yazarlarının soyadlarıyla anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine 

yapılan atıflar ile aynı soyadı taşıyan yazarların eserlerine yapılan atıflar kısaltılmış şekliyle parantez 

içerisinde gösterilmiştir. Aynı yazarın ilk eserine yapılan atıflar kısalma yapılmadan sadece yazarın 

soyadı ile gösterilmiştir. 



X 

 

  

……………….. : Munzam Zararda İspat Sorunu, AÜHFD, C. 50, S. 

1, s. 122-129.  (Kısaltılmışı: Altaş, İspat) 

 

ALTUNKAYA, Mehmet : Edimin Başlangıçtaki İmkânsızlığı, Ankara 2005. 

 

ARAL, Fahrettin – 

AYRANCI, Hasan 

 

: 

 

Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 9. Baskı Ankara 

2012. 

 

ASLAN, İ. Yılmaz – 

KATIRCIOĞLU, Erol – 

ALTINAY, Galip – 

ILICAK, Ali - ÖNAL, Erol - 

ARDIYOK, Şahin – 

GÜLTEKİN, Banu – 

AKÇAOĞLU, Can 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

Enerji Hukuku, Cilt 1, Bursa 2007. 

 

AYDINLI, İbrahim : Sosyal Temas ve İş Ilişkisinden Doğan İşverenin 

Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve 

Sonuçları, Ankara 2004. 

 

AYRANCI, Hasan 

 

: Enerji Sözleşmeleri, Ankara 2010. 

 



XI 

 

 

……………….. : Sözleşme Kurma Zorunluluğu, AÜHFD, C. 52, S. 

3. s. 231-252. (Kısaltılmışı: Ayrancı, Sözleşme 

Kurma Zorunluluğu) 

 

……………….. : Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar, Ankara 

2006. (Kısaltılmışı: Munzam Zarar) 

 

BARLAS, Nami : Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü 

ve Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel 

Sonuçlar, İstanbul 1992. 

 

BAŞPINAR, Veysel : Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 

1998.  

 

BECERİK, Ahmet 

 

 

: İzmir’e Hoş Geldin Elektrik, EMOD, S. 221, 

Ekim 2008, s. 28-30. 

 

BERGERFURTH, Bruno – 

MENARD, Lutz 

 

: 

 

Das Kaufrecht, Freiburg, 1983. 

 

BÖLÜK, Gülden : Türkiye Elektrik Piyasasında Düzenleyici Reform 

ve Performans, Rekabet Ekonomisi ve Politikası 

Sempozyumu - III, Pamukkale Üniversitesi, 2008, 



XII 

 

s. 1-26. 

BUCHER, Eugen : Schweizerisches Obligationen Recht Allgemainer 

Teil, Zurich 2012.  

 

BUZ, Vedat : Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, 

Ankara 1998. (Kısaltılmışı: Sözleşmeden Dönme) 

 

.…………… : Kamu İhalelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, 

Ankara 2007. (Kısaltılmışı: İhale) 

 

BUZLUPINAR, İrfan : Elektroteknik, Ankara 1973. 

 

CAN, Mustafa Erdem : Hukukî Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, 

Ankara 2006. 

 

ÇAL, Sedat : Anayasa Değişikliği Sonrasında Kamu Hizmeti 

Kavramının İrdelenmesi, AÜHFD, C. 52-02, 

(2002), s. 163-197. 

 

ÇUKURÇAYIR, M. Akif - 

SAĞIR, Hayriye 

 

: 

 

Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji 

Kaynakları, SÜSBED, S. 20, s. 257-278. 

 

 



XIII 

 

 

DOĞAN, Beşir Fatih : Elektrik Piyasasında Tüketicilerden Kayıp-Kaçak 

ve Sayaç Okuma Bedeli Alınmasının Hukuka 

Uygun Olup Olmadığı ve Tüketici Sorunları 

Hakem Heyetinin Görev Alanına Girip 

Girmediği, Enerji, Piyasa ve Düzenleme Dergisi, 

C. II, 2011, s. 74-88. (Kısaltılmışı: Doğan, Beşir 

Fatih) 

 

DOĞAN, Osman Nuri : Elektrik Enerjisi Tarifesi, Elektik Üreticileri 

Derneği Web Sitesi (E.T: 20.10.2012). 

(Kısaltılmışı: Doğan, Osman Nuri) 

 

DOMANİÇ, Hayri : Faizle Karşılanmayan Zararların Giderilmesini 

Sağlayan BK. 105 ve Diğer Hükümler, Ankara 

1998.  

 

ERGÜN, Çağdaş Evrim : Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, 1. Baskı, 

Ankara 2010. 

 

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, 

Ankara 2012. 

 

.…………… : Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2012.  



XIV 

 

(Kısaltılmışı: Mülkiyet) 

FIKENTSCHER, Wolfgang : Schuldrecht, 8. Auflage Berlin 1992. 

 

 

GRÜNWALD, Jürgen : Das Energie Recht der Europaeischen 

Gemeinschaften, Berlin 2003. 

 

GÜNDAY, Metin : İdare Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2011. 

 

GÜRZUMAR, O. Berat : Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme 

Yapma Yükümlülüğü, 10. Baskı, Ankara 2011. 

 

GÜVEN, Kudret 

 

 

: Enerji Sağlama Sözleşmeleri, Hüküm ve 

Sonuçları, Ankara 1994. 

 

.…………… : Sosyal Tipli Davranış (Sozialtypische Verhalten) 

ve Sözleşme Teorisine Etkisi: Fiili Sözleşme 

İlişkileri (Fiktische Vertragverhaeltnisse) (I), 

İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 3, S. 3, Temmuz, 1984, 

s. 21-29.  (Kısaltılmışı: Fiili Sözleşme) 

 

HAVUTÇU, Ayşe : Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel 

İşlem Şartlarına Karşı Korunması, İzmir 2003. 

 



XV 

 

HONSELL, Heinrich : Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer 

Teil, Bern 2010. 

 

İNAL, H. Tamer : Borca Aykırılık ve Sonuçları, İstanbul 2009. 

 

İNAN, A. Naim 

 

: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı, 

Ankara 1979. 

 

 

 

İNCEOĞLU, M.  Murat :

  

Sözleşme Yapma Zorunluluğu ve Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’un 5. Maddesi’nin 

Bu Açıdan Değerlendirilmesi, M. Kemal 

Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 

391-429. 

 

KARAKILIÇ, Hasan : Hukuki Açıdan Elektrik Piyasası, İzmir 2006. 

 

KILIÇOĞLU, Ahmet 

 

: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2007. 

 

.…………… : Fiili Sözleşme İlişkileri, ABD 1985, S. 5-6, s. 

738-752. 

 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,   



XVI 

 

Necip – HATEMİ Hüseyin – 

SEROZAN, Rona – 

ARPACI, Abdulkadir 

 

 

: 

 

 

Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. I, 5. Baskı, 

İstanbul 2010 ve C. III, 5. Baskı, İstanbul 2009. 

 

KOLLER, Alfred : Schweizerisches Obligationen Recht Allgemainer 

Teil, Band I, Bern 2006. 

 

 

 

KÖHNIG, Christian – 

KÜHLING, Jürgen – 

RASBACH, Winfried 

 

 

: 

 

 

Energierecht, Frankfurt 2006. 

 

KUNTALP, Erden 

 

: Ard Arda Teslimli Satış Akdi, Ankara 1968. 

 

 

 

OĞUZMAN, M. Kemal – 

ÖZ, M. Turgut 

 

: 

 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, 

İstanbul 2010. 

 

OĞUZMAN, Kemal – 

SELİÇİ, Özer - OKTAY 

 

 

 

 



XVII 

 

ÖZDEMİR, Saibe : Eşya Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2012. 

 

ORAL, Bülent – 

SOHTAOĞLU, NAZİF, 

Hülâgü – GÜNEY, İrfan: 

 

 

: 

 

 

Elektrik Enerjisi Sektöründe Uygulanan Yapısal 

Modeller ve Ülkelere Göre İşleyiş Farklılıkları,  

Türkiye 10. Enerji Kongresi, Dünya Enerji 

Konseyi Türk Milli Komitesi 2010 İstanbul. 

 

 

ONGUN, Abdulkadir : Gün Öncesi Piyasası Sunumu, Enerji Enstitüsü 

Web Sitesi, E.T: 20.10.2012, İstanbul 2011. 

 

ÖNCEL, Mualla –  

KUMRULU, Ahmet - 

ÇAĞAN, Nami 

 

 

: 

 

 

Vergi Hukuku, Mart 2010. 

 

ÖZAY, İl Han : Gün Işığında Yönetim, İstanbul 2002. 

 

ÖZSUNAY, Ergun  : Borçlar Hukuku, Cilt I, İstanbul 1983. 

 

PINAR, Hamdi : Elektrik Satışları Üzerinden Alınan %2’lik TRT 

Payının Hukuki Yönden Değerlendirilmesi, 

Halûk Konuralp’e Armağan, C. III, 2009 Ankara, 



XVIII 

 

s. 773-793. 

 

PULAŞLI, Hasan : Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Ankara 

1989. 

 

SCHNEIDER, Jens-Peter 

THEOBALD, Christian 

 

: 

 

Handbuch zum Recht der Energiewirtschaft, 

München 2003, s. 468. 

 

 

SELİÇİ, Özer : Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan 

Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 

1976. 

 

SEROZAN Rona : Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975. 

 

TANDOĞAN, Halûk : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.I/1, 4. 

Baskı, İstanbul 2008. 

 

TEKİNAY, Selahattin Sulhi 

– AKMAN, Sermet  – 

BURCUOĞLU, Haluk – 

ALTOP, Atilla: 

 

 

 

: 

 

 

 

Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. 

Baskı, İstanbul 1993. 



XIX 

 

 

TEKİNAY, Selahattin Sulhi : Borçlar Hukuku, İstanbul 1979.  

 

TOPUZ Seçkin, 

CANBOLAT Ferhat 

 

: 

 

Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda 

İmkânsızlığın Düzenlenişi, AÜHFD, C. 57, S. 3, 

s. 673-718. 

 

TUNÇOMAĞ, Kenan : Türk Borçlar Hukuk Genel Hükümler, C. I, 

İstanbul 1976. 

ÜNAL, Mehmet - 

BAŞPINAR, Veysel: 

 

: 

 

Şeklî Eşya Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2012. 

 

WEBER, Rolf H. –  

KRATZ, Brigette 

 

: 

 

Elektrizitaetswirtschaftsrecht, Bern 2005. 

 

YAVUZ, Cevdet : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, 

İstanbul 2007. 

(Kısaltılmışı, Yavuz, Cevdet) 

 

YAVUZ, Mustafa : Elektrik Piyasası Kanunu’nun Öngördüğü 

Hukukî Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri – 

Özellikle İkili Anlaşmalar, Ankara 2011. 

(Kısaltılmışı: Yavuz) 



XX 

 

 

…………………….. : Elektrik Piyasasında Piyasa Faaliyetleri, 

Ayrıştırma ve Çapraz Sübvansiyon Yasağı, 

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet 

Hukuku Dergisi, Yıl: 8, C. 8, S. 4, s. 1-77. 

(Kısaltılmışı: Yavuz, Çapraz Sübvansiyon) 

 

YAVUZ, Hakan - 

GÜRKAN, Ferahnaz - 

ŞİMŞEK, Zeynep 

 

 

: 

 

 

Enerji Sektörünün Osmanlı ve Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihindeki Gelişimi ve Yasal 

Süreç, Enerji Verimliliği Derneği Web Sitesi 

(E.T: 20.05.2012) 

 

ZEYTİNOĞLU, Emin : Para Borçlarında Temerrüt Hallerinde Munzam 

Zarar, İÜSBED, Yıl 4, S. 8, (Güz 2005/2), s. 253 

– 264. 

 

 

http://www.teias.gov.tr/ (E.T: 20.10.2012) 

http://www.eud.org.tr/  (E.T: 20.10.2012) 

http://www.oib.gov.tr/ (E.T: 20.10.2012) 

http://www.kazanci.com (E.T: 20.10.2012) 



1 

 

GİRİŞ 

 

I. Konunun Takdimi  

Elektriğin bir kamu kaynağı olması sebebiyle uzun yıllar devlet kontrolünde 

üretilmesi, iletilmesi, dağıtılması, satılması, ithal ve ihraç edilmesi söz konusu olmuştur. 

Bu yüzden ülkemizde uzun yıllar enerji sektörünün kendine has hukuk prensipleri 

yerleşmemiştir. Elektrik sektöründe liberalizasyonun sağlanmaya başlanması ile birlikte 

özel girişimcilerin piysada gerek tüketiciler gerek devlet gerekse birbirleri ile olan 

ilişkilerinde uygulama alanı bulan hukuk kuralları henüz gereği gibi oluşturulmamış ve 

oturmamıştır.   

 

Bugün elektrik piyasası, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer ilgili 

kanunların çizdiği sınırlar doğrultusunda yayımlanan pek çok düzenleyici işlem ile 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmektedir. Söz konusu 

düzenlemelerin daha çok idare hukuku karakterli olduğunu söylemek mümkündür. 

Çünkü enerji piyasasında yer alan aktörlerin özel hukuk alanında kalan ilişkilerini 

düzenleyen tamamlayıcı kurallar çok kısıtlı kalmaktadır. Bu noktada enerji piyasası 

aktörlerinin enerji hukuku temelli özel borç ilişkilerinde Türk Borçlar Kanunu veya Türk 

Ticaret Kanunu gibi genel kanunlar uygulama alanı bulmaktadır.  

 

II. Konunun Önemi 

Elektrik piyasasında elektriğin bir meta olarak alınıp satılması için akdedilen 

sözleşmeler genel olarak elektrik tedarik sözleşmeleri olarak adlandırılmaktadır. Elektrik 
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tedarik sözleşmelerinin en temel üç türü vardır. Bunlar, ikili anlaşmalar, piyasa katılım 

anlaşması ve perakende satış sözleşmesidir. Çalışmada bu üç elektrik tedarik sözleşmesi 

genel olarak ve özellikle bedel unsuru açısından incelenmiştir. Elektrik tedarik 

sözleşmelerinde bedel, satım gibi klasik sözleşme türlerindeki bedelden daha özgün bir 

niteliği haizdir. Bu sözleşmelerde bedelin belirlenmesi ve ödenmemesinin sonuçları 

özellik arz etmektedir. Uygulamada elektrik fiyatının belirlenmesi konusunda önemli 

ihtilaflar yaşanmaktadır. Özellikle piyasa katılım anlaşmasında ve perkande satış 

sözleşmesinde bedelin belirlenmesi oldukça özgün bir yapıya sahip olduğundan bu 

sözleşmelerin tarafları sık sık karşı karşıya gelmektedir. Çalışmanın amacı elektrik 

piyasasının işleyişini sistematik bir şekilde açıklamak, elektrik tedarik sözleşmelerinin 

özelliklerini ve unsurlarını genel olarak ortaya koymak ve özellikle elektrik tedarik 

sözleşmelerinde bedelin belirlenmesinde izlenen hukuki prosedürleri, bedele dâhil olan 

ve olmayan unsurları açıklamak ve bedelin ödenmemesi halinda ortaya çıkan hukuki 

durumu tespit etmektir. Ayrıca bu alanda henüz monografik bir çalışma yapılmammış 

olması, çalışmanın başlıca amaçlarından birisini teşkil etmiştir.  

 

III. Konunun Sınırlandırılması 

Elektrik piyasasında araştırma konusu yapılabilecek alan çok fazladır. Bunların 

tamamının münferit bir çalışma olan yüksek lisans tezinde ele alınması mümkün 

değildir. Diğer taraftan elektrik tedarik sözleşmeleri konusunda daha önceden 
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yayımlanmış monografik çalışmalar bulunmaktadır
1
. Bu sebeple incelememizde bedel 

esas alınmış ve bununla bağlantılı konulara yer verilmiştir.  

 

Çalışmanın birinci bölümünde, elektrik piyasasının genel karakteri hakkında bilgi 

verilmekte ve serbestleşme süreci anlatılmaktadır. Bu bölümde elektrik piyasasında 

geçerli lisans rejimi ve önemli özellikleri de kısaca açıklanmıştır. İkinci bölümü de 

kısaca piyasa katılımcılarının birbirleri ile ve tüketiciler arasında akdedilen üç ana 

tedarik sözleşmesi türü olan ikili anlaşmalar, piyasa katılım anlaşması ve perakende satış 

sözleşmesinin bedel hariç diğer unsurları ve özellikleri incelenmektedir. Bu bölümde 

elektrik tedarik sözleşmelerinde karşılaşılan hukukî müesseseler (sözleşme yapma 

mecburiyeti, fiilî borç ilişkileri gibi) de ele alınmıştır. Nihayet üçüncü ve son 

bölümünde, elektrik tedarik sözleşmelerinde bedel unsuru detaylı olarak ele alınmıştır. 

Özellikle piyasa katılım anlaşmasında bedelin belirlenmesi incelenmiştir. Bu yapılırken 

gün öncesi plânlama, gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasasının işleyişi 

açıklanmıştır. Perakende satış sözşleşmesinde bedel unsuru incelenirken tarife rejimi 

ayrıntılı olarak ele alınmış ve tüketicilere kesilen elektrik faturalarında yer alan fiyat 

kalemleri tek tek açıklanmıştır. Son olak bedel ödeme borcunda alıcının temerrüt halinde 

tedarikçinin haklarının ne olacağı her üç sözleşme türüne göre ayrı ayrı açıklanmıştır.   

 

                                                
 

1 Yavuz, Mustafa: Elektrik Piyasası Kanunu’nun Öngördüğü Hukukî Rejim ve Elektrik Tedarik 

Sözleşmeleri – Özellikle İkili Anlaşmalar, Ankara 2011; Ayrancı, Hasan: Enerji Sözleşmeleri, Ankara 

2010. 
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Yukarıda da değinildiği gibi çalışmanın konusu özel olarak bedel ile ilgili 

olduğundan, tedarik sözleşmelerinin tüm alt türleri açıklanmamış ve elektrik tedarik 

sözleşmelerinin tüm detaylarına girilmemiştir. Bedel unsuru ele alınırken, daha çok 

bedelin belirlenmesi, fiyata dâhil olan kalemler ve bedelin ödenmemesinin sonuçları ele 

alınmış; ancak tedarikçinin elektrik tedarik etme yükümlülüğünün hukuki sonuçlarına 

değinilmemiştir. Başka bir deyişle, incelemenin ilgili bölümünde sadece tedarik eden 

(alıcı) tarafın temerrüdünün hukuki sonuçları üzerinde durulmuştur. Tekrar belirtelim ki 

bu çalışmada tedarik sözleşmelerinin tüm türleri, unsurları, özellikleri kapsamlı bir 

şekilde incelenmemiştir. Bununla birlikte, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için söz 

konusu müesselere ilgili olduğu yerde gereği kadar yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK TÜRKİYE’DE ELEKTRİK PİYASASI  

 

§ 2 TÜRK ELEKTRİK PİYASASININ TARİHÎ GELİŞİMİ 

I. Türkiye’de Elektrik Hizmetlerinin Tekelleşmesi 

Ülkemizde elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri, 1930’lu yılların 

başından değişik kurumlar tarafından yönetilmiştir. Bu dönemde elektrik, Belediyeler 

Bankası (sonraki yıllarda İller Bankası), Etibank, Maden Teknik ve Arama ve Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dağınık bir biçimde verilmeye başlanmıştır
2
. Bu 

parçalı yapı, 1950’li yıllarda artan sanayileşme ve şehirleşme faaliyetleri karşısında 

yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine elektriğin daha planlı ve profesyonel bir şekilde 

kullanıcılara ulaştırılması amaçlanmıştır. Bunun için yeni bir model arayışına 

girilmiştir
3
.  Gerçekten de, söz konusu dönemde 1312 sayılı Kanun

4
 ile iktisadi devlet 

teşekkülü niteliğinde ve özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Elektrik Kurumu 

kurulmuştur. TEK’in kurulması ile elektriğin üretim, iletim ve dağıtımının tek elde 

                                                
 

2 Aslan, İ. Yılmaz – Katırcıoğlu, Erol – Altınay, Galip – Ilıcak, Ali - Önal, Erol. - Ardıyok, Şahin – 

Gültekin, Banu – Akçaoğlu, Can: Enerji Hukuku, C. I, Bursa 2007, s. 4. 

3 Bu anlamda, 1949 yılında kurulan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin 06-11 Nisan 1953 

tarihinde Ankara’da düzenlediği Türkiye Birinci İstişari Enerji Kongresi’nde elektrik enerjisinin 

kullanıcılara ulaştırılabilmesi için sağlam ve bilimsel esaslara dayanan bir teşkilatın kurulması gerektiği 

ifade olunmuştur (Becerik, Ahmet: İzmir’e Hoş Geldin Elektrik, EMOD, S. 221, Ekim 2008, s. 27.) 

4 25.07.1970 tarih ve 13559 sayılı Resmî Gazete. 
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toplanması hedeflenmiştir. TEK’in kurulmasının ardından Etibank, DSİ, İller Bankası ve 

belediyelere ait santraller TEK’e devredilmiştir. Ancak belediyelere ait olan iletim ve 

dağıtım hatları ise belediyelerde kalmıştır
5
. Zaman içerisinde TEK ve Belediyeler 

arasında elektriğin iletimi ve dağıtımı konusunda uyuşmazlıklar yaşanmıştır. Bu 

uyuşmazlıkların giderilerek TEK’in elektrik hizmetinin sunulmasında tek aktör 

olmasının tamamen temini amacıyla kanun değişikliğine gidilmiştir
6
. Böylece 

belediyelerin ve İller Bankası’nın elindeki iletim ve dağıtım hatları da TEK’e 

devredilmiş ve böylece elektrik hizmetinin sunulmasında yeknesaklık sağlanmıştır
7
.  

 

II. Türkiye’de Elektrik Hizmetlerinin Serbestleşmesi 

Ülkemizde elektrik hizmetlerinin tekelleşmesi politikası 1970’li yıllarda başlayıp 

1982 yılına kadar devam etmiştir; ancak bu politika, kamu yatırımlarının 

tamamlanmasında aksaklıklar yaşanması ve ekonomik büyümeye paralel olarak artan 

elektrik ihtiyacının yeterince karşılanamaz hale gelmesine yol açmıştır. Bu sebeple 

tekelleşme politikası yeniden gözden geçirilmiş ve elektrik hizmetlerinin sunulması için 

                                                
 

5 Yavuz, Hakan - Gürkan, Ferahnaz - Şimşek, Zeynep: Enerji Sektörünün Osmanlı ve Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihindeki Gelişimi ve Yasal Süreç, Enerji Verimliliği Derneği Web Sitesi, s. 3. 

6 Bkz. 2705 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin 

Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde ve Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun ve 11.09.1982 tarihli 

ve 17809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2705 sayılı Kanun. 

7 Yavuz, Mustafa: Elektrik Piyasası Kanunu’nun Öngördüğü Hukukî Rejim ve Elektrik Tedarik 

Sözleşmeleri – Özellikle İkili Anlaşmalar, Ankara 2011, s. 39; Yavuz – Gürkan - Şimşek, s. 4-6. 
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sektörde liberal bir yaklaşımın benimsenmesi tartışmaya açılmıştır. Söz konusu yıllarda 

Türkiye ekonomisinde serbest piyasa ekonomisi anlayışı hâkim olmaya başlamıştır. 

Buna pararlel olarak diğer sektörlerde olduğu gibi elektrik sektöründe de özel 

teşebbüsün rolünün arttırılması gündeme gelmiş ve aşağıda kısace değinilen kanunlarla 

elektrik piyasası aşamalı olarak özel teşebbüsün katılımına açılmıştır
8
.  

 

A. 3096 Sayılı Kanun 

Elektrik piyasasının serbestleşmesine yönelik yayımlanan ilk kanun 3096 sayılı 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 

Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun’dur
9
. Bu kanunda, Bakanlar Kurulu’nun 

elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş olan sermaye şirketlerine, belli görev 

bölgelerinde, elektrik üretim, iletim ve dağıtım faaliyeti için izin verebileceği 

düzenlenmiştir. Böylelikle Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen çerçevede Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile sözleşme akdeden sermaye şirketleri elektrik piyasasında 

faaliyet göstermeye başlamıştır. 

 

3096 sayılı Kanun kapsamında, görevli şirketlerle imzalanan sözleşmeler, 

Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları doğrultusunda imtiyaz sözleşmesi niteliğini haiz 

sözleşmeler olarak kabul görmüştür
10

. Ancak bu yaklaşım devam eden süreçte yapılan 

                                                
 

8 Yavuz, s. 39.  

9 09.12.1984 tarih ve 18610 sayılı Resmî Gazete. 

10 Danıştay İDDK, E. 1996/79, K. 1996/83, T. 3.10.1996, Sinerji İçtihat Programı.  
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Anayasa ve Kanun değişiklikleri ile değişmiş ve bu sözleşmeler 1999 yılından sonra 

özel hukuk hükümleri kapsamında ele alınmıştır. 

 

3096 sayılı Kanun’da, sermaye şirketlerinin görevlendirme üzerine kuracakları 

tesislerde üretecekleri elektrik enerjisini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca tespit 

olunacak tarifeye göre TEK’e veya bölgede 3096 sayılı Kanun ile görevlendirilmiş 

şirketlere satacağı da düzenlenmiştir. Bu Kanun’a dayanılarak Elektrik Üretim Tesisi 

Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik yürürlüğe 

koyulmuştur. Böylelikle otoprodüktör ve otoprodüktör grupları da kendi elektrik 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla elektrik üretme imkânına kavuşmuşlardır
11

.  

 

3096 sayılı Kanun ile ülkemizde elektrik hizmetlerinin yap-işlet-devret modeli 

ile gördürülmesi benimsenmiştir. Bu düzenleme, sektörde serbestleşme yönünde önemli 

bir adım olmuştur. Bununla birlikte sektörün dikey bütünleşik yapısından kaynaklanan 

sebeplerle ve özel teşebbüs ile İdare arasında akdedilen sözleşmelerin idarî sözleşme 

karakterli olması yüzünden gerçek anlamda bir özelleştirmeden bahsedilememektedir
12

. 

Bu sebeple, TEK, elektrik piyasasının özel teşebbüse tam olarak açılmasına hukukî 

zemin hazırlamak için üretim ve iletim piyasalarından sorumlu olan Türkiye Elektrik 

Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve dağıtım piyasasından sorumlu olan Türkiye Elektrik 

                                                
 

11 Yavuz, s. 40. 

12 Yavuz, s. 40. 
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Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden 

yapılandırılmıştır
13

. 

 

B. 3974 Sayılı Kanun 

3974 sayılı Kanun
14

 ile 3921 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 

Özelleştirilmesi Hakkında Kanun’a TEK’in özelleştirilmesi hakkında hükümler 

eklenmiştir. Bu değişiklikle, TEK’in mevcut veya yeniden yapılanma sonucunda 

oluşacak teşebbüslerinin özelleştirilmesi Bakanlar Kurulu’nun; müessese, bağlı ortaklık, 

iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesi ise Yüksek Plânlama Kurulu’nun 

yetkisine bırakılmıştır. Bu Kanun ile özelleştirme kapsamına alınan teşekkül, kuruluş, 

müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin anonim şirkete 

dönüşeceği; bu şirketlerdeki kamu payının %50’nin altına düşmesine dek şirketin 

kontrolünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkisinde olacağı düzenlenmiştir. 

 

3974 sayılı Kanun ile 3096 sayılı Kanun’dan farklı olarak, yapılacak 

özelleştirmeler neticesinde İdare ile özel teşebbüs arasında akdedilecek sözleşmelerin 

imtiyaz sözleşmeleri değil, özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmelerden olacağı 

öngörülmüştür. Ne var ki 3974 sayılı Kanun ile 3921 sayılı Kanun’a bu yönde eklenen 

                                                
 

13 Bakanlar Kurulu’nun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Kararı (15.09.2012 tarih ve 21699 sayılı Resmî 

Gazete). 

14 01.03.1994 tarih ve 21864 sayılı Resmî Gazete. 



10 

 

Ek-1. maddenin üçüncü fıkrası
15

, Ek 4. madde
16

 ve Ek 5. madde
17

 Anayasa 

Mahkemesi’nce iptal
18

 edilmiştir.  

 

C. 3996, 4046 ve 4047 Sayılı Kanunlar 

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 

Yaptırılması Hakkında Kanun
19

 ile elektrik üretimi, ilerimi ve dağıtımı hizmetlerin 

                                                

 

15 Ek 1. maddenin üçüncü fıkrası: “Bunların hisse ve varlıklarının satılmasına ilişkin işlemler 3291 sayılı 

Kanun hükümlerine göre Kamu Ortaklığı İdaresince yapılır”. 

16 Ek 4. madde: “Türkiye Elektrik Kurumu’nun mevcut veya yeniden yapılanma sonucunda oluşacak 

teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine 3291 sayılı 

Kanun’un bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır”. 

17 Ek 5. madde: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji alanında faaliyet gösteren iktisadi Devlet 

Teşekküllerinin bu Kanuna dayanarak veya diğer kanunların özel sektörün enerji üretim, iletim ve dağıtım 

tesisleri kurma ve işletmelerini veya mevcutların işletme haklarını devir almalarını öngören hükümlerine 

göre üçüncü kişilerle yapacakları sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olup imtiyaz teşkil etmezler”. 

18 Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi özetle, sektörün bir kısmının veya tamamının yabancıların eline 

geçmesini önleyici herhangi bir tedbir alınmamış olmasının elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi 

stratejik öneme sahip kamu hizmetlerinin yabancıların eline geçmesinin ülke savunmasının güvenliği ve 

bağımsızlığı yönünden sakıncalı olması, tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleyecek tedbirlerin alınmamış 

olmasının Anayasa’nın 167. ve 168. maddelerine aykırı olması ve kamu hizmetini niteliğini haiz elektrik 

hizmetlerinin idarî yargı denetimi dışındaki özel hukuk karakterli yap-işlet-devret sözleşmeleri ile değil 

sadece idarî yargı denetimindeki imtiyaz sözleşmeleri ile gördürülebilecek olmasıdır. (Anayasa 

Mahkemesi’nin E. 1994/43, K. 1994/42-2, T. 09.12.1994 kararı için bkz. 24.01.1995 tarih ve 22181 sayılı 

Resmî Gazete). 
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yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modelinin 

uygulanması öngörülmüştür. Bu Kanun, 3974 sayılı Kanun ile paralel hükümler 

içermekte olup daha önceleri sadece elektrik üretim, iletim ve dağıtımında benimsenen 

yap-işlet-devret modelinin diğer kamu hizmetlerinin gördürülmesinde de uygulanmasını 

öngörmektedir. 3996 sayılı Kanunda da, 3974 sayılı Kanun’da olduğu gibi İdare ile 

sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında yapılacak sözleşmenin, özel hukuk 

hükümlerine tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Ne var ki Anayasa Mahkemesi
20

 3996 

sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci tümcesindeki “... imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte 

...” sözcükleriyle, “Bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir.” biçimindeki ikinci 

tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir
21

. 

 

3996 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden bir müddet sonra 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
22

 ve 4047 sayılı Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-lşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda 

                                                                                                                                           
 

19 13.06.1994 tarih ve 21959 sayılı Resmî Gazete. 

20 E.1994/71, K.1995/23 sayılı ve 28.6.1995 tarihli kararı, 20.03.1996 tarih ve 22586 sayılı Resmî Gazete. 

21 Ayrıca iptal nedeniyle uygulanma imkânı kalmayan aynı Kanun’un 14. maddesinin ikinci cümlesini 

oluşturan “Bu Kanuna göre yapılacak yatırım ve hizmetler hakkında 10 Haziran 1326 tarihli Menafii 

Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile 25.6.1932 tarihli ve 2025 sayılı Kanun hükümleri 

uygulanmaz.” kuralının, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince iptaline karar verilmiştir. 

22 21.11.1994 tarihli ve 22124 sayılı Resmî Gazete. 



12 

 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
23

 yürürlüğe konmuştur. 4047 sayılı Kanun ile 

elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı 3996 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ve bu 

hizmetlerin özelleştirme uygulamalarının 3096 sayılı Kanun kapsamında yapılması 

kabul edilmiştir
24

.  

 

D. 96/8268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 4283 Sayılı Kanun 

TEAŞ dışındaki yerli ve yabancı sermaye şirketlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın iznini alarak hidroelektrik, jeotermal ve nükleer enerji üretim tesisleri 

hariç olmak üzere elektrik üretim tesisi kurma imkânı 96/8268 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi
25

 ile sağlanmıştır. Bu Kararname’de, yapılacak tesisin mülkiyetinin 

İdare’ye geri dönmesi öngörülmediğinden, düzenleme uygulamada “Yap İşlet 

Kararnamesi” olarak adlandırılmıştır
26

. Ne var ki 96/8268 sayılı Kararname, Danıştay 

tarafından iptal edilmiştir
27

.  

 

                                                
 

23 03.12.1994 tarihli ve 22130 sayılı Resmî Gazete. 

24 Yavuz, s. 43. 

25 08.06.1996 tarih ve 22660 sayılı Resmî Gazete. 

26 Yavuz, s. 44.  

27 İptal kararının gerekçesi 96/8269 sayılı Kararname’nin 3096 sayılı Kanunda düzenlenen yap-işlet-devret 

modelinden daha geniş bir düzenleme niteliğinde olması ve bu yönde Bakanlar Kurulu’na Kanunla 

verilmiş bir yetki bulunmamasıdır; Danıştay 10. D., T. 19.02.1997,  K. 96/8792 (Yavuz, s. 44). 
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Danıştay’ın iptal kararının ardından yap-işlet modeli bu kez 4283 sayılı Kanun
28

 

ile mevzuatımıza girmiştir. 4283 sayılı Kanun ile sermaye şirketlerine elektrik enerjisi 

üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral
29

 kurma ve işletme 

izni verilmesi öngörülmüş, iptal edilen 96/8269 sayılı Kararname hükümlerine göre 

alınmış tekliflerle ilgili işlemlere, bu Kanun hükümlerine göre kaldıkları yerden devam 

edilmiştir. Bu Kanunda, üretim şirketlerinin TEAŞ aracılığı ile yürütülecek belli 

prosedürleri izleyerek üretim tesisi kurmak ve işletmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’ndan izni alabilecekleri ve iznin alınmasının ardından TEAŞ ile üretim tesisi 

kurma, işletme ve enerji satışını düzenleyen sözleşme imzalayabilecekleri 

düzenlenmiştir. 2006 yılında yürürlüğe giren 5539/1 sayılı Kanun
30

 ile 4283 sayılı 

Kanun’un 3. maddesine bu sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tâbi olduğuna dair bir 

ekleme yapılmıştır. TEAŞ ile üretim şirketleri arasında akdedilen sözleşmeler TEAŞ’ın 

yeniden yapılandırılması ile kurulan TETAŞ’a devredilmiştir
31

. 

 

E. 4446 Sayılı Kanun ile Yapılan Anayasa Değişikliği 

1990’lı yılların ortalarına gelindiğinde, 1910 tarihli Menafi-i Umumiyeye 

Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun'da yer alan kamu hizmeti anlayışının gördürülmesi 

                                                

 

28 16.07.1997 tarihli ve 23054 sayılı Resmî Gazete. 

29 96/8268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nden farklı olarak 4283 sayılı Kanun’da sadece termik 

santraller için düzenleme yapılmıştır. 

30 18.07.2006 tarihli ve 26232 sayılı Resmî Gazete.  

31 05.02.2001 tarih 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
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usulleri tartışılmaya başlanmıştır. Nitekim yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 

akdedilen imtiyaz sözleşmeleri, Anayasa Mahkemesi'nin 3996 sayılı Kanun ve 3974 

sayılı Kanun hakkında vermiş olduğu iptal kararlarında "imtiyaz sözleşmesi" olarak 

nitelendirilmiştir. Bu sebeple imtiyaz sözleşmesi olarak nitelendirilen yap-işlet-devret 

sözleşmelerine uluslararası tahkim kayıtları konulamamıştır. Yap-işlet-devret 

sözleşmeleri 1995'ten 1999'a kadar askıda kalmıştır. Buna bağlı olarak yapımı öngörülen 

yatırımların tamamlanamaması ile karşı karşıya kalınmıştır
32

. Benzer şekilde yap-işlet 

modeli için gerekli hukukî zemin de yeterince sağlam oluşturulmadığından uygulamada 

yap-işlet modeline geçiş ile ilgili sorunlar yaşanmıştır.  

 

Yap-işlet ve yap-işlet-devret modeline geçiş ile ilgili hukukî sorunların aşılması 

adına 1999 yılında Anayasa da bazı temel değişiklikler yapılmıştır. 4446 sayılı Kanun
33

 

ile yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 47. maddesine “Devletin, kamu iktisadi 

teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve 

varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir. Devlet, kamu 

iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve 

hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere 

yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir.” cümleleri eklenmiştir. 

                                                
 

32 Çal, Sedat: Anayasa Değişikliği Sonrasında Kamu Hizmeti Kavramının İrdelenmesi, AÜHFD, C. 52-

02, 2002, s. 164. 

33 14.08.1999 tarih ve 23786 sayılı Resmî Gazete. 
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Ardından yürürlüğe konan 4493 sayılı Kanun
34

 ile 3996 sayılı Kanun’un Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilen 5. maddesi, eskisi ile aynı mahiyette tekrar 

düzenlenmiştir. Böylelikle, 3096 ve 3996 sayılı Kanunlar çerçevesinde öngörülen 

imtiyaz sözleşmeleri özel hukuk sözleşmeleri kapsamında değerlendirilmiştir. Buna 

bağlı olarak elektrik hizmetlerinin görülmesine ilişkin yap-işlet- devret sözleşmelerinden 

kaynaklanan ihtilaflarda uluslararası tahkime gidilmesinin önü açılmıştır.  

 

III. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Sonrası Dönem 

2000’li yıllara gelindiğinde dünya genelinde elektrik piyasalarında yapısal 

değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliğin temel sebepleri, tekelci kamu hâkimiyetinin 

sektörün sürekli artan ihtiyaçlarına cevap verememesi, hizmet verimliliğinin 

sağlanamaması, sektörün özel teşebbüsün bilgi ve tecrübesinden mahrum kalması ve 

kamusal teşebbüslerin siyasi etki altında kalma eğiliminde olması olarak ifade 

edilebilir
35

. Ayrıca sektördeki dikey bütüncül yapı nedeniyle yatırımların tek elden 

yürütülüyor olması nedeniyle finansman ve plânlama açısından önemli güçlüklerin 

yaşanması piyasanın tekelci yapısının ayrıştırılması ihtiyacını doğurmuştur. Açıklanan 

temel gerekçelerden hareketle, Türkiye elektrik piyasasında da özel teşebbüsün piyasaya 

katılımını arttıracak daha rekabetçi bir ortamın sağlanması amacıyla önemli mevzuat 

değişikliklerine gidilmiştir. Söz konusu değişiklikler, yeniden yapılanma aşamasında 

                                                
 

34 22.12.1999 tarih ve 23914 sayılı Resmî Gazete. 

35 Yavuz, s. 47. 
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üretim, nakil, dağıtım ve arz faaliyetlerinin dikey ayrıştırılması ve üretim ve tedarik 

faaliyetlerinin yatay olarak bölünmesiyle başlamıştır. Daha sonra rekabet ve piyasaların 

oluşturulması amacıyla üretim ve tedarik aşamasına yeni girişler sağlanmış ve toptan 

satış piyasası ile perakende satışta rekabet ortamı yaratılmıştır. Değişikliklerin son 

aşamasında ise yeni özel şirketlerin piyasada yer almasına imkân sağlanmış ve kamu 

mülkiyetindeki faaliyetlerin özelleştirilmesi yoluna gidilmiştir
36

. 

 

Avrupa Birliği Elektrik Mevzuatı ile uyum dâhilinde, 4628 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu
37

 yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile elektriğin yeterli, kaliteli, 

sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına 

sunulmasına hizmet edecek, özel hukuk hükümlerine tabi ve rekabetçi bir elektrik 

enerjisi piyasası oluşturulmak amaçlanmıştır
38

. Aynı amaç dâhilinde yayımlanan 

Bakanlar Kurulu Kararı
39

 ile TEAŞ, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 

Anonim Şirketi (TETAŞ) şeklinde üç ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden 

teşkilatlandırılmıştır. Bu yeni yapılanma neticesinde elektrik piyasası faaliyetleri üretim, 

iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat olarak 

                                                

 

36 Bölük, Gülden: Türkiye Elektrik Piyasasında Düzenleyici Reform ve Performans, Rekabet Ekonomisi 

ve Politikası Sempozyumu - III, Pamukkale Üniversitesi, 2008 s. 3. 

37 03.03.2001 tarih ve 24335 mükerrer sayılı Resmî Gazete. 

38 Ayrancı, Hasan: Enerji Sözleşmeleri, Ankara 2010, s. 50-52. 

3905.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı karar, 02.03.2001 tarihli ve 24334 sayılı Resmî Gazete. 
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ayrıştırılmıştır. Bu faaliyetler ülke çapında kurulu enterkonnekte sisteme bağlı kamu ve 

özel sektör teşebbüsleri tarafından yürütülür hale gelmiştir. 

 

Reform sonrası elektrik piyasasının işlemesine yönelik gerekli düzenlemelerin 

yapılması ve piyasanın denetiminin sağlanması için, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ile ilişkili ve ayrı bir tüzel kişiliği haiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

kurulmuştur. EPDK 4628 sayılı Kanunda sayılan görevlerini
40

 Kurul vasıtası ile yerine 

getirmektedir. 

 

§ 3 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN PİYASA 

FAALİYETLERİ 

I. Genel Olarak 

Elektrik piyasası faaliyetleri EPK m. 2, f. 1’de üretim, iletim, dağıtım, perakende 

satış, perakende satış hizmeti, ticaret, ithalat ve ihracat olarak sayılmıştır. Böylelikle 

                                                
 

40 Anılan Kanun’un 4. maddesi uyarınca, tüzel kişilerin yetkili oldukları piyasa faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan Kurul onaylı lisansların verilmesinden, 

işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin düzenlenmesinden, piyasa performansının 

izlenmesinden, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin 

oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, fiyatlandırma esaslarını tespit 

etmekten, piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında 

uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç 

duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan, bunların denetlenmesinden ve piyasada 4628 

sayılı EPK’nın hükümlerine uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan EPDK sorumludur. 
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piyasa faaliyetlerinin üretim, iletim ve dağıtım şeklindeki gelenekçi sınıflandırmanın 

dışına çıkılmıştır. Sayılan tüm bu faaliyetler lisansa tabi olup, lisans sahibi tüzel kişiler 

EPDK tarafından düzenlenen ve denetlenen piyasada faaliyet göstermektedirler.  

  

II. Lisans Alma Mecburiyeti ve Lisansın Tabi Olduğu Hükümler 

Elektrik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu hususunda tartışma yoktur
41

. Her 

kamu hizmeti gibi elektrik hizmeti de kesintisiz, kaliteli ve çevreyle barışık bir şekilde 

kamunun kullanımına sunulmak zorundadır. Elektriğin bu şartlara uygun olarak tedarik 

edilip son kullanıcıya ulaştırılabilmesi için belirli kuralları olan, malî açıdan sağlam, 

sürekli denetlenen ve teknolojik gelişmelere müsait bir piyasanın oluşturulması şarttır. 

Bu sebeple elektrik piyasasına giriş tamamen serbest değildir
42

. Aksine elektrik 

piyasasına giriş için lisans alınması zorunludur
43

. Piyasa katılımcılarına verilecek 

lisansların tabi olduğu hükümler Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1, 2. ve 3. maddelerinde 

kısaca, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddelerinde ise 

detaylı olarak düzenlenmiştir. EPLY’nin amacı, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 

maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması olarak 

tanımlanmıştır
44

. 

 

                                                

 

41 Ergün, Çağdaş Evrim: Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Ankara 2010, s. 77, 84 vd. 

42 Yavuz, s. 49. 

43 Ergün, s. 63. 

44 Karakılıç, Hasan: Hukukî Açıdan Elektrik Piyasası, İzmir 2006, s. 95. 
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Lisans, EPK m. 1, f. 1, b. 36’da tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri 

için Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca Kurul tarafından verilen izin olarak 

tanımlanmıştır. EPK m. 3, f. 1, a. 1’de ise,  piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel 

kişilerin, faaliyetlerine başlamadan önce, her faaliyet için ve söz konusu faaliyet lerin 

birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her tesis için ayrı ayrı lisans almak 

zorunda oldukları düzenlenmiştir. Anılan hükümlerden de anlaşılacağı üzere, Kurul’dan 

her faaliyet için ayrı ayrı lisans alınmalıdır
45

. Bu durumda olan piyasa katılımcısı tüzel 

kişiler lisansa tabi her faaliyet veya tesis için ayrı hesap veya kayıt tutmak zorundadır. 

Bu rekabet hukukunun getirdiği bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır
46

. Meselâ iki 

üretim tesisine sahip olan bir Şirket, tesislerinde gerçekleştireceği üretim faaliyeti için 

Kurul’dan iki ayrı üretim lisansı almak zorundadır. Bu yaklaşımın temel amacı, elektrik 

piyasasında rekabetin korunmasıdır. Çapraz sübvansiyon yasağı ve hesapların 

ayrıştırılması zorunluluğu da aynı amaca hizmet etmektedir
47

. 

                                                

 

45 Bununla birlikte elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon 

tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri 

kapsamında lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulabilmektedir. 

46 Ayrancı, s. 57.  

47 Yavuz, Mustafa: Elektrik Piyasasında Piyasa Faaliyetleri, Ayrıştırma ve Çapraz Sübvansiyon Yasağı, 

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 8, C. 8, S. 4, s. 57 vd; Çapraz 

sübvansiyon, bir pazarda elde edilen gelirlerin başka pazardaki faaliyetlerin finanse edilmesi için 

kullanılması olarak tanımlanabilir. Elektrik piyasasında henüz rekabete açılmamış bir alandan elde edilen 

gelirle rekabete açılmış bir alandaki faaliyetlerin sübvanse edilmesi halinde haksız rekabet gündeme 
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EPK m. 2 f. 3 uyarınca sadece, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

göre kurulan anonim şirket veya limited şirket türündeki tüzel kişilere lisans 

verilebilmektedir. Anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem 

gören hisseleri dışındakilerin nama yazılı olması şarttır. Ancak, lisans almalarının Kurul 

kararıyla uygun bulunması ve ana sözleşme değişikliği yapmaları kaydıyla hisselerinin 

tamamı nama yazılı olmayan anonim şirketlere de lisans verilebilmektedir. Ayrıca 

otoprodüktör lisansı başvuruları için hisselerin nama yazılı olma şartı aranmamaktadır 

(EPLY m. 7, f. 1). 

 

EPK m. 3, f. 1, a. 4 uyarınca lisanslar, bir defada en çok kırk dokuz yıl için 

verilebilmektedir. Üretim, iletim ve dağıtım lisanslarının süresi en az on yıl 

olabilmektedir. Lisanslar süresi dolunca yenilenebilmektedir.
48

  

 

Lisanslar kural olarak devredilemez. Ancak Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği, uygulamada kredi kolaylığı sağlamak için özel amaçlı proje şirketlerine 

                                                                                                                                           

 

gelecektir. Hesapların ayrıştırılması, eş deyişle birden fazla lisans sahibi piyasa katılımcısı tüzel kişinin 

her faaliyeti için kayıtlarını ayrı tutması çapraz sübvansiyonun önlenebilmesi için önem arz etmektedir 

(Ayrıntılı bilgi için bkz:  Yavuz, s. 52). 

48 Ayrancı, s. 57. 
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(Special Purpose Vehicle/Entity – SPW/SPE) lisans devri yapılmasına imkân 

tanımaktadır 
49

. 

 

III. Lisansın Hukukî Niteliği  

Lisans, tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Elektrik Piyasası 

Kanunu uyarınca Kurul tarafından verilen izindir
50

. Lisans, bu yönü ile kamu hizmetinin 

görülme usullerinden ruhsat niteliğine yaklaşmaktadır
51

. Ancak lisansın imtiyaz usulüne 

yaklaşan yönleri de bulunmaktadır
52

. 

 

                                                
 

49 EPLY m. 5 f. 2;  Lisanslar devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans 

kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi 

hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu 

Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin 

lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen 

tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla aynı hak ve 

yükümlülüklerle eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir.  

50 EPK m. 1 f. 1 b. 36. 

51 Günday, Metin: İdare Hukuku, Ankara 2011, s. 363; Yavuz, s. 50; Ergün, s. 64 (Yazar, elektrik 

piyasasında EPDK tarafından verilen lisansları, idare hukukundaki şartnameli ruhsat olarak 

nitelendirmektedir.). 

52 Lisans’ın yap işlet devret usulüne benzer yönleri olduğu da söylenebilir. Ancak yap işlet devret usulü, 

imtiyaz usulünün sadece farklı bir görünümü olduğu için ayrıca ele alınmamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: 

Özay, İl Han: Gün Işığında Yönetim, İstanbul 2002, s. 260-261. 
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Elektrik Piyasası Kanununa göre, İdare tekeline bırakılmamış ortak ve genel 

ihtiyaçlara ilişkin kamu hizmetlerinin ruhsat usulü ile gördürülmesi mümkündür. Ruhsat 

usulünde İdare ve özel hukuk kişisi arasında bir sözleşme bulunmamakta İdare’nin 

ruhsat veya izin adını verdiği tek taraflı idarî işlemleri, İdare ile özel hukuk kişisinin 

arasındaki ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Diğer kamu hizmetinin görülme 

usullerinde olduğu gibi ruhsat usulünde de kamu hizmetinin asıl sahibi İdare’dir. Bu 

sebeple İdare, kamu hizmetinin görülmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek ve 

hizmetin işleyişini denetlemek yetkisine sahiptir. Bu anlamda, sunulacak kamu hizmeti 

için bu hizmetten faydalanacak kişilerden talep edilebilecek bedeller de İdare tarafından 

belirlenmektedir. Özel hukuk kişilerinin kamu hizmetinin görülmesi aşamasında yetersiz 

kalmaları durumunda, İdare derhal harekete geçmek ve önlem almak zorundadır. Özel 

hukuk kişileri verdikleri hizmeti ancak İdare’nin düzenlemelerine uygun olarak 

yürütebilir. Aksi takdirde İdare, özel hukuk kişisine ruhsat iptali ve idarî para cezası gibi 

çeşitli müeyyideler uygulayabilir.
53

  

 

İmtiyaz usulünde ise İdare ile özel hukuk kişisi arasında kamu hizmetinin 

görülmesine ilişkin olarak bir idarî sözleşme imzalanmaktadır. Bu usulde görülecek 

hizmetin sermayesi ve riski özel hukuk kişisine ait olmakta ve imtiyaz sözleşmesi sona 

erdiğinde kamu hizmetine ilişkin tüm mal varlığı kendiliğinden İdare’ye devrolmaktadır. 

Özel hukuk kişisi, imtiyaz sözleşmesi ile kamu hizmetine egemen olan süreklilik, eşitlik, 

                                                
 

53 Özay, s. 251-253. 
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değişkenlik ve uyarlanma gibi tüm ilkelerden kaynaklanan yükümlülükleri 

üstlenmektedir. Ruhsat usulünde olduğu gibi bu usulde de İdare, hizmetin asıl sahibi 

olarak kamu hizmetinin görülmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyebilmekte ve bedele 

ilişkin tarifeleri belirleyebilmektedir. Bununla birlikte, İdare’nin imtiyaz sözleşmesinin 

malî dengesini bozmama yükümlülüğü bulunmaktadır. İmtiyaz usulünde, ruhsat 

usulünden farklı olarak kamu hizmetini sunan özel hukuk kişisine bir tekel hakkı 

sağlanmakta, özel hukuk kişisinin İdare’den kamulaştırma isteme ve hizmetten 

faydalananlara yaptırım uygulama hakkı bulunmaktadır.
54

  

 

Elektrik piyasası faaliyetleri, hukuken tekel niteliğinde olmayan ve mevzuatta 

öngörülen şartları taşıyan birden fazla özel hukuk tüzel kişisine gördürülebilen kamu 

hizmeti karakterli faaliyetlerdir. Lisans, Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Yönetmeliği’nde gösterilen şartları taşıyan özel hukuk kişilerine Kurul tarafından 

verilmektedir. Bu yönüyle lisans, kamu hizmeti görmek isteyen özel hukuk kişisinin 

başvurusu üzerine, İdare tarafından tek taraflı olarak verilen ve sahibine lisans konusu 

faaliyet hakkında tekel hakkı bahşetmeyen bir ruhsat görünümündedir. Ruhsat usulünde 

olduğu gibi lisans kapsamında yürütülen elektrik piyasası faaliyetleri de EPDK’nın 

düzenlemesine tabi ve yine onun denetimi altındadır
55

. Lisans sahibi piyasa 

katılımcısının Elektrik Piyasası Kanunu başta olmak üzere kanun hükümlerine, çıkarılan 

                                                
 

54 Özay, s. 253-255, Karakılıç, s. 97.  

55 Karakılıç, s. 97. 
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yönetmelik hükümlerine, Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans 

hüküm ve şartlarına ve Kurul kararlarına aykırı davranması halinde Kurul, ihlali 

gerçekleştiren piyasa katılımcısına idarî para cezası verebilmekte, hatta lisansı iptal 

edebilmektedir
56

.  

 

Her ne kadar elektrik piyasası faaliyetlerinin tümünün lisansa tabi olduğu kabul 

edilmiş olsa da, Kurul tarafından verilen lisanslar her faaliyet için farklılık arz 

etmektedir. Başka bir deyişle elektrik piyasasında tek tip bir lisanstan bahsetmek 

mümkün değildir. İşte lisansın ruhsattan ayrılan ve imtiyaza yaklaşan yönleri de bu 

noktada ortaya çıkmaktadır.  

 

 EPK m. 15/c hükmü uyarınca elektrik piyasasında üretim ve/veya dağıtım 

faaliyetlerinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, tıpkı imtiyaz usulünde 

olduğu gibi EPDK’dan kamulaştırma talep edebilmektedir. Kamulaştırmalar Hazine 

adına yapılmakta ve kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği 

diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan lisans sahibi tüzel kişi tarafından 

ödenmektedir. Bunun karşılığında kamulaştırma bedelini ödeyen lisans sahibi özel 

hukuk tüzel kişileri lehine lisans süresi ile sınırlı ve bedelsiz irtifak hakkı tesis 

edilmektedir. Bununla bağlantılı olarak, yatırım yükümlülüğü içeren üretim ve dağıtım 

lisansları kapsamında lisans sahibi tüzel kişi tarafından yapılan üretim ve dağıtım 

                                                
 

56 EPK m. 5, f. 6, b. l. 



25 

 

tesisleri, tıpkı imtiyaz usulünde olduğu gibi lisansın sona ermesi ile birlikte İdare’ye 

dönmektedir. Diğer taraftan, lisansın tek taraflı bir hukukî işlem olması ve lisans 

sahibine bir tekel hakkı sağlamaması nedeniyle imtiyazdan kati suretle ayrılan yönleri 

olduğunu, hatta toptan satış lisansında olduğu gibi herhangi bir yatırım yükümlülüğü 

içermeyen elektrik piyasası faaliyetleri için imtiyaz usulünden olukça uzaklaştığını 

vurgulamakta fayda vardır
57

.  

 

Uygulamada Kurul tarafından verilen lisansın bir yönetmeliği andıracak şekilde 

hükümler içerdiği gözlemlenmektedir. Bazı yazarlar özel ve genel hükümler olarak 

ayrılan hükümler içeren lisansın sözleşmeyi andırdığını da ifade etmektedirler
58

. 

Lisansın bir sözleşme olmadığı tartışmasız olmakla birlikte, şekil ve içerik itibariyle bir 

yönetmelik veya sözleşme gibi detaylı bir şekilde düzenlenmesi doktrinde haklı olarak 

eleştirilmektedir
59

. Nitekim lisansta genel hükümler adı altında detaylı düzenlemelere 

yer verilmesi durumunda özellikle ikincil mevzuat ile lisans hükümleri arasında çelişki 

                                                
 

57 İletim lisansı hariç, elektrik piyasası faaliyetleri için verilen lisanslar (ruhsatlar), sahiplerine tekel 

niteliğinde bir imtiyaz verilmesi olmadığı gibi, verilecek ruhsatların doğal bir sınırlılığı da 

bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi, katma değerli telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin lisansların 

satışının “Kamu hizmetinin, imtiyaz niteliğindeki bir lisans sözleşmesi ile özel sektöre gördürülmesinin bir 

özelleştirme yöntemi” olduğunu belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi, 23.01.1997 tarih ve 1996/57 E. , 1997/3 

K., R.G., 11.10.2000, S. 24197 ( Karakılıç, s. 97, dpn. 264). 

58 Yavuz, s. 50,  

59 Aslan – Katırcıoğlu – Altınay – Ardıyok – Ilıcak – Gültekin – Önal - Akçaoğlu, s. 308; Yavuz, s. 

50. 
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ortaya çıkması ihtimal dâhilindedir
60

. Öyle ki uzun yıllar için verilen lisans hükümleri 

kural olarak değişmezken enerji piyasası ikincil mevzuatında çok sık değişiklik 

yapılmaktadır. Gerçi EPDK, lisans hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebilmekte ve 

lisans hükümlerinin uygulanması hakkındaki uyuşmazlıkları yine kendisi çözmekte 

olduğundan ve ayrıca lisans sahibi tüzel kişiler ikincil mevzuatta yapılacak 

değişikliklerle ve düzenleyici kurul kararları ile bağlı olduklarından, burada gerçek 

anlamda bir ihtilaftan bahsetmek zordur. Esasen bu tür problemlerin çıkış noktasını 

lisans usulünün Anglo-Sakson hukukunun bir ürünü olması ve Anglo-Sakson 

hukukunun hâkim olduğu ülkelerde İdare ile özel hukuk kişisinin karşılıklı ve uyumlu 

iradesi ile sözleşme şeklinde düzenlenmesi oluşturmaktadır.  Lisanslar Kurul tarafından 

ülkemizde de benzer şekilde düzenlenmek istenmekte; ancak verilen lisanslar ruhsata 

yaklaşan tek taraflı izin görünümü arz etmektedir. Enerji piyasası, lisanstan bağımsız 

olarak ikincil mevzuat ile EPDK tarafından sürekli düzenlenmektedir. Bu sebeple, 

lisansta sadece lisans konusu faaliyete ilişkin özel hükümlere yer vermek ülkemiz 

mevzuatı ile daha uyumlu bir nitelik arz edecektir
61

. 

 

Lisanslar, Kurul tarafından lisansta belirtilen yöntem uyarınca süreleri 

uzatılmadığı takdirde sürelerinin bitiminde veya lisans sahibi tüzel kişinin iflası halinde 

                                                
 

60 Yavuz, s. 51. 

61 Yavuz, s. 51-52. 
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kendiliğinden, lisans sahibi tüzel kişinin lisanstan vazgeçmeyi istemesi halinde ise ancak 

Kurul onayı ile sona erer
62

. 

 

IV. Lisansa Tabi Faaliyetler 

Elektrik piyasasında lisansa tabi faaliyetler, üretim, iletim, dağıtım, perakende 

satış, toptan satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracattır. 

 

A. Üretim Faaliyeti  

Üretim, EPK m. 1, f. III b. 11’de enerji kaynaklarının elektrik üretim 

santrallerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi olarak tanımlanmıştır. Üretim lisansı, 

lisans sahibine elektrik üretim hakkı ve üretilen elektriğin kanunun gösterdiği kişilere 

satım hakkı tanımaktadır
63

. 

 

Enerji kaynakları; su (nehir, dalga, akıntı, gel-git), kömür, doğal gaz, rüzgâr, 

güneş, jeotermal, petrol ve türevleri, biyokütle ve çöp gazı dâhil biyokütleden elde 

edilen gazlardır. Bu kaynaklardan doğrudan yahut dolaylı olarak edinilen hareket 

enerjisi, lisans sahibi piyasa katılımcıları tarafından çeşitli santraller vasıtası ile elektrik 

enerjisine dönüştürülmektedir
64

. 

                                                

 

62 Karakılıç, s. 98. 

63 Güven, s. 70. 

64 Çukurçayır, M. Akif - Sağır, Hayriye: Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji Kaynakları, 

SÜSBED, Sayı 20, s. 259. 
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EPK m. 2, f. 4/a uyarınca elektrik piyasasında üretim faaliyeti gösterebilecek 

tüzel kişiler, özel sektör üretim şirketleri
65

, Elektrik Üretim Anonim Şirketi
66

 ve bağlı 

ortaklıkları, EÜAŞ’ın yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri ile 

otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarıdır
67

. Özel sektör ve kamu üretim şirketleri, 

                                                

 

65 EPK m. 2, f. 4/a b. 2 uyarınca özel sektör üretim şirketleri; sahip oldukları, finansal kiralama yoluyla 

edindikleri veya işletme hakkını devraldıkları üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve 

satışı ile iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerdir. Herhangi bir gerçek kişinin ya da özel 

sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği üretim şirketleri aracılığıyla sahip olacağı toplam elektrik enerjisi 

kurulu gücü, bir önceki yıla ait yayımlanmış Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 

yirmisini geçemez. 

66 EPK m. 2, f. 4/a b. 1 uyarınca Elektrik Üretim Anonim Şirketi, DSİ bünyesindeki üretim tesislerini bu 

Kanun hükümlerine göre devralır, TEAŞ'dan devralınan ve özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere 

devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi ve/veya bağlı ortaklıkları ile Elektrik Üretim Anonim 

Şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri vasıtasıyla işletir ya da 

gerektiğinde sistemden çıkarır. 

67 EPK m. 2, f. 4/a b. 3 uyarınca, bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu, bir takvim yılı içerisinde 

lisanslarına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde yirmisini piyasada 

satabilir. Arz güvenliği açısından ihtiyaç duyulacak hallere münhasır olmak üzere, Kurul bu oranı 

artırabilir (2012 yılı için bu oran %40’dır). Bir takvim yılı içinde Kurulca belirlenen orandan daha fazla 

elektrik enerjisinin piyasada satılması halinde üretim lisansı alınması zorunludur. 
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lisansları uyarınca gerçek ve tüzel kişilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı 

yapmaktadır (EPK m. 2, f. 4.)
68

.  

 

Üretim lisansı sahipleri ürettikleri elektriği serbest tüketicilere veya diğer 

tedarikçilere satabilirler. Serbest tüketici, Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi 

miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı 

olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi ifade 

etmektedir
69

. Tedarikçi ise elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, 

otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına 

sahip şirketlerini kapsamaktadır
70

. Görüldüğü üzere üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin 

müşteri portföyü sayılanlarla sınırlı olup bunların konut ve serbest tüketici olmayan 

işyerlerine doğrudan elektrik satma hakkı söz konusu olmamaktadır.  

 

Ayrıca EPLY m. 17’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 

tesislerinde üretim yapan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, bir takvim yılında, 

lisanslarında yer alan lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile 

                                                

 

68 EPK m.2 f. 4; “EÜAŞ, DSİ bünyesinde bulunan elektrik üretim tesislerini devralır. Ayrıca, TEAŞ’dan 

devralındığı halde özel hukuka tabi tüzel kişilere devredilmemiş üretim tesislerini işletir.” 

69 EPK m. 1 f. III b. 19. 

70 Karakılıç, s. 99; Otoprodüktörler ve otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, iletim ve dağıtım sistemi 

ile paralel çalışmayan ve çıkarılacak yönetmeliğe göre yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak için elektrik 

üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri lisansa tabi değildir 
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üretebileceği yıllık üretim miktarı ile ürettiği miktar arasındaki farkı geçmemek kaydıyla 

özel sektör toptan satış şirketlerinden elektrik enerjisi satın alma hakkı tanınmıştır. Bu 

istisnai düzenleme teşvik edilmek istenen yenilenebilir enerji yatırımlarının bir 

güvencesini oluşturmaktadır
71

. 

 

Elektrik piyasasında rekabetin sağlanması ve piyasa katılımcı sayısının 

arttırılabilmesi adına, EPK m. 2, f. 4, b. 2 ile lisans sahibi üretim şirketlerinin 

yapabileceği satış miktarı sınırlandırılmıştır. Buna göre herhangi bir gerçek kişinin ya da 

özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği üretim şirketleri aracılığıyla sahip olacağı toplam 

elektrik enerjisi kurulu gücünü, bir önceki yıla ait yayımlanmış Türkiye toplam elektrik 

enerjisi kurulu gücünün yüzde yirmisini geçemez. 

 

B. İletim Faaliyeti 

İletim, elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden 

naklini ifade etmektedir
72

. EPK m. 2, f. 4/b’de iletim faaliyeti gösterebilecek tek tüzel 

kişi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi olarak gösterilmiştir
73

.  TEİAŞ’ın esas 

sorumluluğu, kamu mülkiyetindeki tüm iletim tesislerini devralmak, kurulması 

öngörülen yeni iletim tesisleri için iletim yatırım planı yapmak, yeni iletim tesislerini 

                                                
 

71 Yavuz, s. 56. 

72 EPK m. 2. f. 3. b. 12. 

73 Güven, s. 72. 
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kurmak ve işletmektir
74

. İletim tesisi, üretim tesislerinin 36 kV üstü gerilim niteliği 

taşıyan enerjinin bağlı olduğu noktalardan başlayan ve iletim şalt sahalarının ortak 

gerilim fiderlerini de içine alacak şekilde dağıtım tesisleri bağlantı noktalarına kadar 

olan tesisleri ifade etmektedir
75

. Bunların yanı sıra, üretim faaliyeti gösteren tüzel 

kişilere ait üretim tesisleri ile bunların müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest 

tüketiciler arasında (iletim şebekesine dâhil olmayan) özel direkt hat tesisi de ancak 

TEİAŞ ile üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi arasında kontrol anlaşması yapılması ile 

mümkündür
76

. 

 

TEİAŞ, ayrıca bir piyasa işletmecisidir. Nitekim piyasada anlık arz ve talep 

dengesinin sağlanması, ortaya çıkan dengesizliklerin malî açıdan uzlaştırılması 

TEİAŞ’ın sorumluluğundadır. TEİAŞ, yeni ticaret yöntemleri ve satış kanallarının 

                                                

 

74 EPK m. 2. f. 4/b b. 1; TEİAŞ, bunun yanı sıra, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın kararları 

doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yapmak, iletim sistemine bağlı ve/veya 

bağlanacak olan serbest tüketiciler dâhil tüm sistem kullanıcılarına şebeke yönetmeliği ve iletim lisansı 

hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin iletim ve bağlantı hizmeti sunmak, 

Kurul onayına tabi olan iletim, bağlantı ve sistem kullanım tarifelerini ve şebeke yönetmeliğini 

hazırlamak, ulusal yük dağıtımı ile frekans kontrolünü gerçekleştirmek, iletim sisteminde ikame ve 

kapasite artırımı yapmak, gerçek zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek, sistem güvenilirliğini ve elektrik 

enerjisinin öngörülen kalite koşullarında sunulmasını sağlamak üzere gerekli yan hizmetleri belirlemekle 

yükümlüdür (EPK m. 2, f. 4/b b. 2-3). 

75 EPK m. 1, f. 31. 

76 EPK m. 2, f. 4/b b. 6. 
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uygulanabilmesine yönelik alt yapının geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur
77

. 

TEİAŞ bu doğrultuda, dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminlerini esas 

alarak üretim kapasite projeksiyonunu hazırlamakla yükümlü kılınmıştır
78

. TEİAŞ’ın 

piyasa işletmecisi olarak yürüttüğü dengeleme ve uzlaştırma faaliyeti bir sonraki 

bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

C. Dağıtım Faaliyeti 

Dağıtım, elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini ifade 

etmektedir
79

. Elektrik enerjisi dağıtım faaliyetleri, dağıtım sistemini
80

 işleten dağıtım 

şirketleri tarafından dağıtım lisanslarında belirlenen bölgelerde yürütülmektedir
81

. Bu 

tespitlerden hareketle, dağıtım faaliyetinin sınırları belirli bir bölgede 36 kV ve altı 

gerilim seviyesinde dağıtım şirketinin işlettiği ve/veya sahip olduğu tesislerin işletme, 

bakım-onarım ve yatırım hizmetlerini içeren bir şebeke faaliyeti olduğu söylenebilir
82

.  

 

                                                
 

77 EPK m. 2. f. 4/b b. 4. 

78 EPK m. 2. f. 4/b b. 5. 

79 EPK m. 1. f. 13. 

80 Güven, s. 73; EPK m. 1. f. 3 b. 28’de dağıtım sistemi, bir dağıtım şirketinin, belirlenmiş bölgesinde 

işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesi olarak tanımlanmıştır.  

81 EPK m. 2. f. 4/c 

82 Yavuz, s. 67. 
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Ülkemizde dağıtım faaliyeti TEDAŞ’dan işletme hakkını devralan özel hukuk 

tüzel kişileri ve kamu iktisadi teşebbüsü niteliğindeki dağıtım şirketleri tarafından 

yürütülmektedir. Türkiye’deki ilk dağıtım şebekesi özelleştirmesi 01.03.1990 tarihinde 

Kayseri ve civarındaki illerin dağıtım şebekesinin işletme hakkının Kayseri ve Civarı 

Elektrik Türk Anonim Şirketi’ne devredilmesi ile olmuştur. TEDAŞ, devam eden 

yıllarda enerji sektöründe serbestleşme çalışmaları çerçevesinde 02.04.2004 tarih ve 

2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve 

programına alınmıştır. Bu kapsamda Türkiye’nin dağıtım şebekesi, 17 Mart 2004 tarihli 

Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi (Strateji Belgesi) ile 

coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik/malî etkenler dikkate 

alınarak 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır
83

. TEDAŞ’ın sahibi olduğu 20 bölgenin her 

birinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından dağıtım şirketi kurulmuştur
84

. 

Bunlardan bir kısmının işletme hakkının devredilmesi suretiyle özelleştirilmesi 

tamamlanmış bir kısmının ise özelleştirme işlemleri halen devam etmektedir.  

 

Dağıtım şirketlerinin temel faaliyet konusu elektrik dağıtım şebekesinin 

işletilmesidir. Bununla birlikte dağıtım şirketleri, mevzuattan kaynaklanan başka 

yükümlülükleri ve hakları da vardır
85

. Meselâ, dağıtım şirketleri, bulundukları dağıtım 

bölgesinde, başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin edemeyen 

                                                
 

83 Ayrancı, s. 54. 

84 Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi Bilgi Dökümanı (www. oib.gov.tr), s. 1. 

85 Ayrancı, s. 81. 
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tüketiciler bulunması halinde, perakende satış lisansı alarak bu tüketicilere perakende 

satış yapmak ve/veya perakende satış hizmeti vermekle yükümlüdür
86

. Bu yükümlülük, 

elektriğin bir evrensel hizmet olmasından kaynaklanmaktadır
87

. Ayrıca dağıtım 

şirketleri, bölgelerinde, başka perakende satış şirketi ve/veya şirketleri bulunsa dahi 

perakende satış lisansı almak suretiyle tüketicilere perakende satış yapabilir ve/veya 

perakende satış hizmeti verebilir
88

. Perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketleri 

ayrıca, başka bir dağıtım şirketinin bölgesinde bulunan serbest tüketicilere perakende 

satış lisansında yer alması şartıyla, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı da 

yapabilmektedir
89

.  

 

Özel sektör dağıtım şirketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti dışında, 

üretim lisansı almak ve hesapları ayrı tutulmak kaydıyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi 

olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke 

ortalama elektrik toptan satış fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satın 

alabilir
90

. Görüldüğü üzere dağıtım şirketleri dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra üretim ve 

perakende satış faaliyetleri ile de iştigal edebilmektedir
91

.  

                                                

 

86 EPK m. 2. f. 4/c b. 2. 

87 Yavuz, s. 68. 

88 EPK m. 2. f. 4/c b. 3. 

89 EPK m. 3 f. 1/c b. 5/4; EPLY m. 30 f. 2.  

90 EPK m. 3/c f. 3 b.3. Görüldüğü üzere bu hak kamu dağıtım şirketlerine verilmemiştir. Ayrıca maddenin 

önceki halinde, özel sektör dağıtım şirketleri tarafından kurulacak tesislerde üretilecek elektriğin bir 
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Dağıtım şirketlerinin faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki tekel konumlarını kötüye 

kullanmaları ve dağıtım şebekesini kullanacak diğer tedarikçilerin piyasada rekabet 

etmesini engelleyici uygulamalara başvurmaları söz konusu olabilir. Bu sebeple 

piyasadaki rekabetin korunması adına Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nde çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre, birden fazla 

alanda faaliyet yürüten dağıtım şirketleri, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin 

elektrik enerjisi dağıtımı ve bağlantı hizmeti sunmak
92

, hesaplarını ayrıştırmak ve 

faaliyetleri arasında çapraz sübvansiyon yapmamak zorundadır
93

. Ancak bu önlemlerin 

yeterliliği uygulamada ve doktrinde haklı olarak tartışılmaktadır
94

.  

 

                                                                                                                                           

 

önceki yılda bölgelerinde tüketime sunulan yıllık toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisinden 

fazla olamayacağı ve bu şirketlerin bölgelerinde bir önceki yılda dağıtımını yaptıkları yıllık toplam 

miktarın yüzde yirmisinden fazla elektrik enerjisi satın alamayacağı düzenlenmekteydi. Ancak 3/7/2005 

tarihli ve 5398 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile özel sektör dağıtım şirketlerinin ülke ortalama elektrik 

toptan satış fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satın almasına imkan tanınmıştır. Bu 

değişikliğinin nedeni, özelleştirme ihalelerinin özendirilmesidir (Ayrıca bkz: Yavuz, s. 71.). 

91 Karakılıç, s. 101. 

92 EPK m. 2. f. 4/c b. 4; EPLY m. 25 f. 1/c. 

93 EPK m. 41; EPLY m. 25 f. 1/h. Aynı yükümlülük 26.06.2003 tarih ve 2003/54/EC sayılı Avrupa Birliği 

Direktifi’nde de öngörülmüştür (Yavuz, s. 68.).  

94 Yavuz, s. 70; OECD/IEA, Competition in Electricity Markets, Paris, 2001, s. 69-77. 



36 

 

Dağıtım şirketleri ile tüketiciler arasında akdedilen sözleşme çerçevesinde 

tüketici tarafından dağıtım şirketine ödenen dağıtım hizmet bedeli, tarifeler ile 

belirlenmektedir. Bu manada tarifeler, belirli bir takvim sürecinde perakende satış 

lisansına sahip şirketler tarafından önerilmekte ve Kurum tarafından onaylanarak 

yürürlüğe girmektedir
95

.  

 

D. Perakende Satış Faaliyeti ile Perakende Satış Hizmetleri Faaliyeti 

Perakende satış, elektriğin tüketicilere satışını, perakende satış hizmetleri ise 

perakende satış lisansına sahip şirketlerce, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı 

                                                
 

95 Dağıtım faaliyetiyle ilgili tarife düzenlemesinde dünyada yaygın olarak iki yöntem kullanılmaktadır. 

Bunlar “Maliyet Esaslı Düzenleme” ve “Teşvik Esaslı Düzenleme” yöntemleridir. Maliyet esaslı 

düzenlemede Dağıtım Şirketi’nin mevzuata uygun olan tüm giderleri kabul edilmekte ayrıca oluşan bu 

maliyete ilave olarak Dağıtım Şirketi’ne makul oranda kar verilmektedir. Teşvik esaslı düzenlemede ise 

Dağıtım Şirketi için bir gelir gereksinimi hesaplanmakta; Dağıtım Şirketi, performansına göre 

maliyetlerini belirlenen gelir gereksinimi tutarının altında gerçekleştirebilirse aradaki fark kadar kazanç 

sağlamaktadır. Maliyet esaslı düzenleme maliyet düşüşlerini teşvik etmediği için ve bu nedenle elektrik 

fiyatını düşürücü etki yaratamadığı için abonelere daha ucuz elektrik tarifesi sunmayı amaçlayan 

İdarelerce pek tercih edilmemektedir. Maliyetlerin düşürüldüğü teşvik esaslı sistemlerde kalite düşüşleri 

yaşanmaması için genellikle kalite parametresi de gelir hesabında dikkate alınmaktadır. Teşvik esaslı 

düzenlemede, dağıtım faaliyeti için gelir gereksinimi hesaplanırken ayrıca dağıtım şirketleri arasında 

karşılaştırmalar yapılarak verimlilik parametreleri hesaplanmakta ve bu sayede daha yüksek maliyetli 

şirketler maliyetlerini düşürmeye ve belirli oranlarda verimlilik sağlamaya zorlanmaktadır. EPDK 

Türkiye’de dağıtım faaliyeti tarifeleri için Teşvik Esaslı Düzenleme’yi kullanmaktadır. 
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dışında tüketicilere sağlanan sayaç okuma, faturalama gibi diğer hizmetleri ifade 

etmektedir
96

. Perakende satış ve perakende satış hizmeti faaliyetleri, perakende satış 

şirketleri
97

 ve perakende satış lisansı almış dağıtım şirketleri tarafından 

yürütülmektedir
98

. Sadece perakende satış hizmeti yapmak üzere de perakende satış 

lisansı almak mümkündür
99

. 

 

Perakende satış, elektriğin tüketicilere satışı olarak tanımlandığına göre, 

tüketicinin kim olduğunun tespiti önem arz etmektedir. Nitekim Elektrik Piyasası 

Kanunu, tüketicileri serbest ve serbest olmayan tüzel kişiler olmak üzere ikiye 

ayırmıştır
100

. Serbest tüketici, Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından 

daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle 

tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi
101

 ifade eder. Serbest 

olmayan tüketici ise, elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece bölgesinde 

bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış 

                                                
 

96 Güven, s. 75; EPK m. 3 f. 3 b. 15-16; EPLY m 4. f. 1 b. 34-35. 

97 Perakende satış şirketleri, elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim sistemine doğrudan 

bağlı olanlar dışındaki tüketicilere perakende satışı ve/veya tüketicilere perakende satış hizmeti verilmesi 

ile iştigal edebilen tüzel kişiyi ifade etmektedir (EPK m. 3 f. 3 b. 24). 

98 EPK m. 2. f. 4/e f. 1. 

99 EPLY m. 30 f. 3. 

100 EPK m. 1 f. 3 b. 17; EPLY m 4. f. 1 b. 40. 

101 EPK m. 1 f. 3 b. 19; EPLY m 4. f. 1 b. 39. 
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şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi
102

 ifade etmektedir. Bu tanımlardan 

hareketle, genellikle konut ve küçük işyerlerinin serbest olmayan tüketici, büyük işletme 

ve sanayilerin serbest tüketici olduğu sonucuna varmak mümkün görünmektedir.  

 

EPK m. 3 f. 1/c b. 5/3’de perakende satış şirketlerinin herhangi bir bölge 

sınırlaması olmaksızın perakende satış ve perakende satış hizmeti faaliyetinde 

bulunabilecekleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte serbest olmayan tüketiciler sadece, 

kendi bölgelerinde faaliyet gösteren perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya 

perakende satış şirketlerinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımı 

yapabileceklerinden, perakende satış şirketlerinin müşteri portföyünün kendi 

bölgelerindeki serbest ve serbest olmayan tüketiciler ile kendi bölgeleri dışındaki serbest 

tüketicilerle sınırlı olduğu söylenebilir. Ayrıca perakende satış lisansına sahip dağıtım 

şirketlerinin başka bir dağıtım şirketinin bölgesinde bulunan serbest tüketicilere elektrik 

enerjisi ve/veya kapasite satışı yapabilmesi için perakende satış lisanslarında buna ayrıca 

izin verilmiş olması gerekmektedir
103

.  

 

Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler lisanslarında yer alması koşulu ile 

dağıtım seviyesinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite ithalatı faaliyeti ile de iştigal 

edebilir
104

. 

                                                
 

102 EPK m. 1 f. 3 b. 20; EPLY m 4. f. 1 b. 38. 

103 EPK m. 3 f. 1/c b. 5/4 

104 EPLY m. 30 f. 1. 
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Perakende satışta rekabet ortamının sağlanması, dağıtım ve perakende 

fonksiyonunun birbirinden ayrıştırılması ve tüm tüketicilere kendi tedarikçisini seçme 

izninin verilmesi halinde mümkündür
105

. Ülkemizde henüz dağıtım faaliyetleri ile 

perakende satış faaliyetleri arasında tam bir ayrışma gerçekleşmemiştir. Ayrıca serbest 

olmayan tüzel kişiler, sadece kendi bölgelerinde faaliyet gösteren perakende satış lisansı 

sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden elektrik enerjisi ve/veya 

kapasite alımı yapabilmektedir. Bu temel sebepten ötürü rekabetin tam değil ancak 

kısmen sağlandığından bahsedilebilir. Bununla birlikte, Elektrik Piyasası Müşteri 

Hizmetleri Yönetmeliği’nin Geçici 7. maddesinde, perakende satış lisansında sahip 

şirketlerin serbest olmayan tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışına 2012 

yılı sonundan itibaren izin verileceği düzenlenmiştir.   

 

E. Toptan Satış Faaliyeti 

Toptan satış, elektriğin tekrar satış için satışıdır
106

. Başka bir deyişle, toptan satış 

şirketleri kural olarak üreticilerden satın aldıkları elektrik enerjini piyasada faaliyet 

gösteren tedarikçilere toptan satar. Elektrik Piyasası Kanunu toptan satış şirketini 

“elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması, ithalatı, ihracatı, serbest 

tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişi” olarak 

                                                
 

105 Yavuz, s. 36. 

106 EPK m. 1 f. 3 b. 14. 
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tanımlamıştır
107

. Elektrik Piyasası Kanunu toptan satış faaliyeti ile iştigal eden şirketleri 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ile özel sektör toptan satış şirketleri 

olmak üzere iki grupta düzenlemiştir
108

.  

 

TETAŞ, mevcut sözleşmeler
109

 kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış 

anlaşmalarını TEAŞ’tan ve TEDAŞ’dan devralmış olup mevcut imtiyaz ve uygulama 

sözleşmeleri kapsamında enerji alım ve satımı yapabilmektetir. TETAŞ bunun yanısıra 

dağıtım şirketlerine karşı üstlendiği enerji alım ve satım taahhütlerini aşmayan ithalat 

ve/veya ihracat anlaşmaları imzalayabilmektedir
110

. Son olarak TETAŞ, TEAŞ’tan ve 

TEDAŞ’tan devraldığı mevcut sözleşmeler, gerekse EÜAŞ ile yaptığı ikili anlaşmalarla 

                                                
 

107 Güven, s. 74; EPK m. 1 f. 3 b. 23. 

108 EPK m. 2 f. 4/d b.1. 

109 EPK m. 1 f. 3 b. 8’den hareketle, mevcut sözleşmeler, “EPK yürürlüğe girdiği tarihten önce, 

4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 

sayılı Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan 

sözleşmeler, imtiyaz sözleşmeleri ve uygulama sözleşmeleri”dir. 

110 EPK m. 2 f. 4/d b.1/1. İthalat ve/veya ihracat anlaşmaları Kurul onayına tabi olup bu anlaşmaların 

süresi bir yılı aşamaz. Bununla paralel olarak EPLY m. 29 f 1 b. 2’de TEDAŞ’a ve dağıtım şirketlerine 

karşı üstlenilen enerji satış taahhütlerini karşılamak üzere, daha ekonomik bir tedarik kaynağı 

bulunamadığı takdirde öncelikle Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında Kurul tarafından yapılacak 

düzenleme çerçevesinde EÜAŞ ve/veya bağlı ortaklıklarından alınmak ve bu halde dahi açık kalması 

halinde bir yılı aşmamak ve Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla enerji alım anlaşmaları 

imzalanabileceği düzenlenmiştir. 
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satın aldığı yahut yurtdışındaki tedarikçilerden ithal ettiği elektriği perakende satış 

lisansına sahip dağıtım şirketlerine satabilmektedir
111

.  

 

Özel sektör toptan satış şirketleri ise, TETAŞ dışındaki toptan satış lisansına 

sahip tüzel kişilerdir. Bunlar, ikili anlaşmalarla üretim şirketlerinden aldıkları elektriği, 

tedarikçilerin yanı sıra serbest tüketicilere de satabilir. Serbest tüketicilere yapılan toptan 

satış, bu yönü ile toptan satışın Elektrik Piyasası Kanunu’nda verilen tanımına bir istisna 

teşkil etmektedir. Nitekim serbest tüketiciler elektriği tekrar satmak amacı ile değil 

kullanmak amacı ile satın almaktadır. Ayrıca, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler 

lisanslarında yer alması kaydıyla ithalat ve ihracat faaliyetlerini de yürütebilir
112

. 

Elektrik Piyasası Kanunu, piyasaya katılımın arttırılması amacıyla toptan satış 

faaliyetine bir sınır getirmiş durumdadır. Buna göre, toptan satış herhangi bir gerçek 

kişinin ya da özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği toptan satış şirketleri aracılığıyla 

toptan satışını yapabilecekleri elektrik enerjisi miktarı, piyasada bir önceki yılda 

tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde onunu geçemez
113

. 

 

F. İthalat ve İhracat Faaliyetleri 

İthalat ve ihracat faaliyetleri, diğer faaliyetlerden bağımsız olarak ayrı bir lisans 

kapsamında yürütülen faaliyetler değildir. İthalat - ihracat faaliyeti, Elektrik Piyasası 

                                                
 

111 Yavuz, s. 72.  

112 EPLY m. 26 f. 1. 

113 EPK m. 2 f. 4/d b.2. 



42 

 

Kanununda ayrıca tanımlanmamıştır. Bununla birlikte ithalat ve ihracat faaliyeti 

gösterebilecek tüzel kişiler, EPK m. 2, f. 4/f’de gösterilmiştir. Buna göre, TETAŞ, özel 

sektör toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı almış 

dağıtım şirketleri, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun’a göre oluşturulan Bakanlık görüşü doğrultusunda 

uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere, Kurul onayı ile 

elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı yapabilmektedirler. 

 

Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, hem ithalat hem de ihracat faaliyeti ile 

iştigal etmeleri için izin verilebilir. Ancak perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere 

(perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı almış dağıtım şirketleri) sadece 

ithalat için izin verilebilir
114

. İki durumda da ayrıca lisans alınmasına gerek yoktur
115

. 

  

                                                
 

114 EPLY m. 30 f. 1. 

115 EPK m. 5 f. 7. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 

 

§ 4 GENEL OLARAK ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİ 

Elektrik tedariki, elektrik piyasasının 4628 sayılı Kanun’dan önceki dikey 

bütünleşmiş yapısı içerisinde, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, bağlantıların 

sağlanması safhalarını da kapsayacak şekilde elektriğin son kullanıcıların kullanım 

alanına sokulup ifaya hazır hale getirilmesi şeklinde tanımlanmaktaydı
116

. Başka bir 

deyişle, piyasanın dikey bütünleşik ve bugüne nazaran karmaşık olmayan yapısı 

içerisinde, elektriğin tedarikçi tarafından tüketicilerin kullanımına sunulması, elektrik 

tedariki olarak nitelendirilmekteydi. Bu modelde, bağımsız bir ürün olarak salt elektrik 

satımını öngören sözleşmeler söz konusu olmamakta, sistem bağlantılarının sağlanması, 

şebeke hizmetleri ve diğer yan hizmetlerin sunulması da elektrik satımı ile aynı 

sözleşmesel ilişkinin konusunu oluşturmaktaydı.  

 

Elektrik Piyasası Kanunu ile birlikte yeniden yapılanma süreci başlamıştır. 

Burada özellikle üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri ayrışmış, elektriğin özel hukuk 

hükümlerine tabi tüzel kişilerce ithalatının ve toptan satış mümkün hale gelmiştir. 

Ayrıca tüketicilerin serbest ve serbest olmayan tüketiciler şeklinde ikiye ayrılmasının 

ardından, piyasadaki elektrik tedarik ilişkileri sadeleşmiş ve çeşitlenmiştir. Meselâ 

                                                
 

116 Güven, Kudret: Enerji Sağlama Sözleşmeleri - Hüküm ve Sonuçları, Ankara 1994, s. 15. 
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şebeke hizmetlerinin görülmesine ilişkin dağıtım ve iletim sistem kullanım/bağlantı 

anlaşmaları münferiden iletim şirketi TEİAŞ ve dağıtım şirketleri ile yapılabilmekte ve 

böylelikle enterkonnekte sisteme bağlanan piyasa katılımcıları arasında sadece elektrik 

ve/veya kapasite satımını konu alan elektrik tedarik sözleşmeleri akdedilebilmektedir.  

 

Elektrik tedarik sözleşmesi Elektrik Piyasası Kanunu’nda tanımlanmamıştır. 

Ancak EPK m. 1, f. 18’de elektrik tedarikçisi tüzel kişiler sayılmıştır. Bunlar, elektrik 

enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör 

grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına sahip şirketlerdir. Bugün, 

Elektrik Piyasası Kanunu öncesi dönemde, elektrik tedarikinde gözlemlenen üretimden 

tüketime doğru klâsik yapılanma modeli oldukça farklılaşmıştır. Nitekim birincil 

tedarikçi konumundaki üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin mevcut Elektrik Piyasası 

Kanunu kapsamında tedarik eden (kendisine elektrik tedarik edilen, alıcı) sıfatını 

kazanması dahi ihtimal dâhilindedir
117

. Aynı şekilde toptan satış ve perakende satış 

lisansına sahip tüzel kişiler, üretim şirketlerinden elektrik enerjisi alırken tedarik edilen 

konumundayken, üretim şirketlerinden tedarik ettiği elektriği tüketicilere satarken 

tedarikçi konumunda bulunmaktadır. 

 

                                                

 

117 EPLY m. 17’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapan üretim lisansı 

sahibi tüzel kişilere, bir takvim yılında, lisanslarında yer alan lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut 

kurulu gücü ile üretebileceği yıllık üretim miktarı ile ürettiği miktar arasındaki farkı geçmemek kaydıyla 

özel sektör toptan satış şirketlerinden elektrik enerjisi satın alma hakkı tanınmıştır. 
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Elektrik, Elektrik Piyasası Kanunu ile gelen yeniden yapılanma çerçevesinde, 

tedarikçiler tarafından serbest/serbest olmayan tüketicilere ve diğer tedarikçi şirketlere 

tipik mal ve hizmet edimini bir arada içeren sözleşmeler kapsamında değil şebeke 

hizmetlerinden ayrışmış bağımsız bir ürün olarak satılabilmektedir. Bununla birlikte bu 

hukukî ilişkiyi nitelendirirken, önceden olduğu gibi daha geniş bir niteliğe sahip elektrik 

tedarik sözleşmesi kavramının tercih edilmesinde herhangi bir sakınca 

bulunmamaktadır
118

. Zira Elektrik Piyasası Kanunu ile birlikte yaşanan hukukî 

ayrışmaya rağmen elektriğin enterkonnekte sistem üzerinden akışında fiilen bir 

değişiklik olmamıştır. Üretilen yahut ithal edilen elektrik enerjisi kural olarak iletim ve 

dağıtım aşamalarını geçerek tüketilmektedir. Bu sebeple her ne kadar sunulan şebeke 

hizmetleri tedarikçinin yükümlülüğü dışında olsa da şebeke hizmetlerinden 

kaynaklanabilecek sorunlar elektrik hizmetinin sunulmasını doğrudan etkilemektedir. 

Ayrıca elektrik satımına ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerde, gerek piyasa henüz tam 

ayrışmadığından
119

 gerekse şebeke hizmetlerinin ifasına ilişkin bazı unsurlar EPDK’nın 

düzenleyici işlemleri ile elektrik satımına ilişkin sözleşmelerin unsurlarına 

karışabilmektedir. Dolayısıyla böyle bir halde tipik bir satım sözleşmesinden bahsetmek 

pek mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan, kapasite satışı da anlam itibari ile daha 

kapsayıcı olan elektrik tedarik sözleşmesi kavramı ile daha kolay açıklanabilmektedir.  

 

                                                
 

118 Yavuz, s. 26. 

119 Meselâ perakende satış ve dağıtım faaliyetleri sadece hesaben ayrışmış olup hukukî ayrışma henüz 

gerçekleşmemiştir. 
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Doktrinde, elektrik tedarik sözleşmesi hem toptan bazda üretici ile tedarikçi 

arasındaki sözleşmeleri hem tedarikçi ile son tüketici arasındaki sözleşmeleri hem de 

şebeke ve sistem işletmecisi ile piyasa katılımcısı arasındaki sözleşmeleri kapsayacak bir 

anlamda kullanılmaktadır
120

. Bu anlamda, bağlantı ve sistem kullanım sözleşmeleri ve 

yan hizmet anlaşmaları da geniş anlamda elektrik tedarik sözleşmeleri kapsamında 

değerlendirilmektedir. Ayrıca uygulamada tam tedarik sözleşmesi, spot tedarik 

sözleşmesi, rezerv tedarik sözleşmesi, yedek tedarik sözleşmesi gibi alt ayrımdaki pek 

çok sözleşme tipi tedarik sözleşmeleri kapsamında ele alınmaktadır
121

. Ancak bu çalışma 

özel olarak bedel unsurunu ele aldığından, elektrik tedarik sözleşmesi terimi, daha dar 

anlamı ile ele alınmıştır. Burada sadece gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk 

hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair 

yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ikili anlaşmalar, ikili anlaşmaların tamamlayıcısı 

piyasa katılım anlaşmaları ve perakende satış sözleşmeleri ile bunların tarafları, 

unsurları, niteliği, özellikleri ve sona ermesi hususları inceleme konusu yapılmıştır
122

.  

 

 

                                                

 

120 Yavuz, s. 234. 

121 Yavuz, s. 26. Schneider, Jens-Peter – Theobald, Christian: Handbuch zum Recht der 

Energiewirtschaft, München 2003, s. 468. 

122 Özelleştirme sonrasında elektrik alım satımı ikili anlaşma ve perakende satış sözleşmesini ifade eder 

şekilde kullanılmaktadır. Buna karşılık, şebeke hizmetleri deyimi, bağlantı ve sistem kullanım 

anlaşmalarını ifade etmektedir; Ayrancı, s. 90 naklen. 
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§ 5 İKİLİ ANLAŞMALAR 

I. Genel Olarak 

Elektrik Piyasası Kanunu’nda liberal bir elektrik piyasasının oluşturulması 

hedeflenmiştir. Bununla birlikte elektrik piyasasının dikey olarak ayrıştırılmaya 

başlanması ve serbest rekabet ortamının sağlanması adına yeni piyasa katılımcıları 

ortaya çıkmıştır. Bu katılımcılar arasında elektriğin taşınmasına ve ticaretine ilişkin yeni 

ve münferit sözleşme ilişkileri geliştirilmiştir. Bu bağlamda ikili anlaşmalar, sadece 

elektrik ticaretini konu alan ve tedarikçiler ile serbest tüketiciler veya tedarikçiler ile 

diğer tedarikçiler arasındaki elektrik alım-satımında uygulama alanı bulan sözleşmeler 

olarak ortaya çıkmaktadır
123

.  

 

Elektrik üretildiği anda tüketilmesi gereken bir mamûldür. Onun bu özelliği ve 

gün içerisinde talebin fazlalaşması yahut arzın azalması gibi sebeplerle elektrik 

piyasasındaki arz talep dengesi bozulabilmektedir. Bu sebeple ikili anlaşmalar, tek 

başına ihtiyaca cevap verememekte ve elektrik piyasasında bir dengeleme 

mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır
124

. Dünyada uygulanan elektrik piyasası 

modellerinde elektrik üretim ve tüketiminin bir havuz vasıtası ile yahut ikili anlaşmalar 

yoluyla dengelenmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir. Havuz modelinde üreticiler 

ürettikleri elektriği havuza satmakta; tüketicilerse elektriği havuzdan satın almaktadırlar. 

                                                
 

123 Ayrancı, s. 108. 

124 Yavuz, s. 194; Ayrancı, s. 109. 
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Başka bir deyişle havuz modelinde tedarikçi ile alıcılar arasında doğrudan bir anlaşma 

bulunmamaktadır
125

.  

 

İkili anlaşmalara dayalı piyasalarda ise, tedarikçi ile alıcılar tüketilecek elektrik 

miktarını ve fiyatı müzakere ile belirlemekte, tedarikçi kural olarak müşterilerine 

sunmakla yükümlü olduğu kadar yükü sisteme vermektedir. Tüketici ise ikili anlaşmada 

kararlaştırılan şartlara uygun olarak sistemden elektrik çekmektedir.  

 

İkili anlaşmalara dayalı piyasalarda da, havuz modelindeki gibi etkin olmasa da 

tamamlayıcı ve dengeleyici otoriteye ihtiyaç duyulabilmektedir. Nitekim ülkemizde, 

Elektrik Piyasası Kanunu ile dengeleme uzlaştırma sistemi ile tamamlanan ikili 

anlaşmalara dayalı bir piyasa yapısı benimsenmiştir
126

. Dengeleme uzlaştırma 

mekanizması ile, sistemde oluşlan dengesizliğin, giderilmesi hedeflenmektedir. 

Dengeleme, üreticilerin ünitelerinin servis dışı kalması nedeniyle sistemdeki diğer 

üretim ünitelerinin yük alması veya sistemde önemli ölçüde tüketim kaybının söz 

konusu olması nedeniyle üreticilerin yük atması suretiyle gerçekleştirilmektedir. TEİAŞ 

bünyesinde yer alan Piyasa Malî Uzlaştırma Merkezi, üretim ve tüketim tarafında 

yaptığı eş zamanlı ölçüm sonuçlarını bir sanal veri merkezinde toplamaktadır. Piyasa 

katılımcılarının ikili anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerinin hangi ölçüde yerine 

                                                
 

125 Zorunlu havuz modeli olarak adlandırılan bu model Singapur ve Avustralya piyasalarında ve 

İngiltere’de daha önceki elektrik piyasasında uygulanmıştır; Yavuz, s. 132. 

126 Yavuz, s. 132. 
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getirdikleri ve sistemde dengesizliğe neden olan tarafların borç ve alacak tutarları 

PMUM tarafından tespit edilmektedir.  PMUM, dengeleme faaliyetinin kaçınılmaz malî 

sonuçları nedeniyle piyasa katılımcılarını uzlaştırmaktadır
127

. Dengeleme 

mekanizmasının işleyişi çalışmanın üçüncü bölümünde detaylı olarak ele alınacaktır.  

 

İkili anlaşmalar, Elektrik Piyasası Kanunu’da gerçek ve tüzel kişiler arasında 

özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp 

satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticarî anlaşmalar olarak 

tanımlanmıştır
128

. Ancak Elektrik Piyasası Kanunu’nda ikili anlaşmaların içeriği 

düzenlenmemiştir. Bu sebeple elektrik tedarik sözleşmelerinin isimsiz sözleşmelerden 

olma özelliği ikili anlaşmalar için de geçerlidir.   

 

Enerji alım ve enerji satım anlaşmaları konu itibariyle ikili anlaşmalara benzer 

bir görünüm arz eder. Ancak bunların ikili anlaşmalardan farklı olduğunun altını 

çizmekte fayda vardır. Enerji alım ve enerji satım anlaşmalarının ilki TETAŞ’ın mevcut 

sözleşmeler kapsamında TEAŞ ve TEDAŞ'dan devraldığı anlaşmalardır. TETAŞ’ın 

dağıtım şirketlerine karşı üstlendiği enerji alım ve satım taahhütleri ile sınırlı kalmak 

üzere, bir yılı aşmamak ve Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla imzaladığı anlaşmalar 

da bu kapsamdadır. Bir diğer enerji alım ve enerji satım anlaşması ise hükümetler arası 

                                                
 

127 Ayrancı, s. 109. 

128 EPK m. 1, f. 41; DUY m. 2 f. 1/z/ii. 
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anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracat anlaşmalarıdır
129

. TETAŞ 

tarafından TEAŞ ve TEDAŞ'dan devralınan mevcut sözleşmeler,  Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 3096, 3996 ve 4283 ve 4501 sayılı Kanun 

hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini 

ve uygulama sözleşmelerini kapsamakta olup bedel, bu sözleşmelerde bedel hâlihazırda 

belirlenmiş durumdadır
130

. Bu sözleşmelerin tarafları bugün için Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı ile imtiyaz, yap işlet devret veya uygulama anlaşması imzalamış 

bulunan üretim şirketleri ve TETAŞ’tır. EPDK’nın bu sözleşmelere müdahale hakkı 

bulunmamaktadır. Diğer taraftan, TETAŞ’ın dağıtım şirketlerine karşı üstlendiği enerji 

alım ve satım taahhütleri ile sınırlı kalmak ve bir yılı aşmamak üzere akdettiği toptan 

satış sözleşmeleri, EPK m. 2/d f.1 uyarınca Kurul’un onayına tabidir. İkili anlaşmalardan 

farklı olarak, enerji alım ve enerji satım anlaşmaları sadece ara tedarikçi niteliğindeki 

toptan satış şirketi TETAŞ ile akdedilmektedir. İkili anlaşmalar ise, hem tüm toptan satış 

şirketleri ile hem de son kullanıcı niteliğindeki serbest tüketiciler ile 

akdedilebilmektedir
131

.  

                                                
 

129 Enerji alım ve enerji satış anlaşmaları: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin; mevcut 

sözleşmeler kapsamında TEAŞ'dan ve TEDAŞ'dan devralacağı anlaşmalarla Kanunun 2. maddesinin 

dördüncü fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 

Anonim Şirketi tarafından imzalanabilecek anlaşmalardır (EPK m. 1, f. 39). 

130 Yavuz, s. 134. 

131 Ayrancı, s. 90; Aslan – Katırcıoğlu – Altınay – Ardıyok – Ilıcak – Gültekin – Önal - Akçaoğlu, s. 

379. 
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Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, ikili anlaşmalar, doktrinde elektrik enerjisi 

ve/veya kapasitesinin satımını konu alan ve fiyat, hüküm ve şartları belli piyasa 

katılımcıları arasında ve belli piyasa katılımcıları ile serbest tüketiciler arasında 

karşılıklı olarak kararlaştırılan, Kurul onayına tabi olmayan, özel hukuk hükümlerine 

tabi sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır
132

.  

 

II. İkili Anlaşmaların Tarafları 

Bu çalışmada, ikili anlaşmanın tarafları için üst terim olarak tedarikçi ve tedarik 

eden kavramları tercih edilmiştir. Buna göre ikili anlaşma bir satım sözleşmesi gibi 

düşünülecek olursa tedarikçi satıcıyı, tedarik eden de alıcıyı karşılamaktadır. Aşağıda 

bunlar sırasıyla açıklanmıştır. 

 

A. Tedarikçi 

EPK m. 1, f. 18’de elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, 

otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına 

sahip şirketler tedarikçi olarak sayılmıştır.  

 

                                                
 

132 Yavuz, s. 135. 
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Çalışmanın birinci bölümünde de ifade edildiği üzere, üretim lisansı sahipleri 

ürettikleri elektriği serbest tüketicilere veya diğer tedarikçilere satabilmektedir. Üretim 

şirketleri, piyasaya gerçek manada elektrik arz edebilen ana tedarikçilerdir.  

 

EPK m. 2, f. 4/a b. 3, bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubunun, bir takvim yılı 

içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının bir 

kısmını serbest tüketicilere veya diğer tedarikçilere satabileceğini düzenlenmiştir. 

Otoprodüktör ve otoprodüktör grupları da piyasadaki ana tedarikçilerdendir. Ancak 

ülkemizde otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının piyasaya ciddi anlamda elektrik arz 

ettiğini söylemek güçtür.  

 

TETAŞ da EPK m. 2, f. 4/d, b.1/1’de yer alan düzenleme
133

 uyarınca gerek 

TEAŞ’dan ve TEDAŞ’dan devraldığı mevcut sözleşmeler, gerekse EÜAŞ ile yaptığı 

ikili anlaşmalarla satın aldığı yahut yurtdışındaki tedarikçilerden ithal ettiği elektriği, 

ikili anlaşmalar ile perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerine 

                                                
 

133 EPK m. 2 f. 4/d b.1/1; İthalat ve/veya ihracat anlaşmaları Kurul onayına tabi olup bu anlaşmaların 

süresi bir yılı aşamaz. Bununla paralel olarak EPLY m. 29 f 1 b. 2’de TEDAŞ’a ve dağıtım şirketlerine 

karşı üstlenilen enerji satış taahhütlerini karşılamak üzere, daha ekonomik bir tedarik kaynağı 

bulunamadığı takdirde öncelikle Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında Kurul tarafından yapılacak 

düzenleme çerçevesinde EÜAŞ ve/veya bağlı ortaklıklarından alınmak ve bu halde dahi açık kalması 

halinde bir yılı aşmamak ve Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla enerji alım anlaşmaları 

imzalanabileceği düzenlenmiştir. 
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satabilmektedir
134

. Özel sektör toptan satış şirketleri ise ikili anlaşmalarla üretim 

şirketlerinden aldıkları elektriği, diğer tedarikçilere ve serbest tüketicilere 

satabilmektedir. Toptan satış şirketleri gerçek anlamda üretilen elektriği değil hali 

hazırda üretilmiş olan elektriği alıp sattıklarından bunların ara tedarikçi olduğunu 

söylemek mümkündür.  

 

Son olarak ifade etmek gerekir ki, perakende satış lisansına sahip şirketleri de 

kanunda tedarikçiler arasında sayılmış olmakla birlikte bu şirketler tarafından gerek 

serbest gerekse serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışı ikili anlaşmaların 

değil, perakende satış sözleşmesinin konusunu oluşturmaktadır.  

 

B. Tedarik Eden (Alıcı) 

İkili anlaşmaların tedarik eden tarafında, diğer tedarikçiler veya serbest 

tüketiciler bulunmaktadır. Aşağıda bunlara sırasıyla yer verilmiştir. 

 

1) Diğer Tedarikçiler 

Diğer tedarikçilerden kasıt, genellikle toptan satış şirketleri ve perakende satış 

lisansına sahip tüzel kişilerdir. Çünkü otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının 

piyasadan elektrik almaları hukuken mümkün değildir. Üretim şirketleri için ise bir 

istisnanın bulunduğu söylenebilir. Nitekim, EPLY m. 17’de yenilenebilir enerji 

                                                
 

134 Yavuz, s. 72.  



54 

 

kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, 

bir takvim yılında, lisanslarında yer alan lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut 

kurulu gücü ile üretebileceği yıllık üretim miktarı ile ürettiği miktar arasındaki farkı 

geçmemek kaydıyla özel sektör toptan satış şirketlerinden elektrik enerjisi satın alma 

hakkı tanınmıştır. 

 

2) Serbest Tüketiciler 

Serbest tüketiciler ise, Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından 

daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle 

tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişilerdir
135

.  EPSTY m. 5’te 

hangi kişilerin serbest tüketici olabileceği ve bu limitlerin sağlanıp sağlanmadığının 

nasıl tespit edileceği detaylı olarak düzenlenmiştir
136

. Kanunda Kurul kararı ile 

                                                

 

135 EPK m. 1 f. 3 b. 19; EPLY m 4. f. 1 b. 39. 

136 Buna göre; iletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler, bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik 

enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler, içinde bulunulan yılda gerçekleşen toplam 

elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler, kendi üretiminden tükettiği miktar 

dahil toplam elektrik enerjisi tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçen otoprodüktör lisansı sahibi 

tüzel kişiler, bir önceki takvim yılındaki tüketimi serbest tüketici limitini geçmeyen ancak, içinde 

bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve 

bağlantı anlaşması veya abonelik sözleşmesindeki bağlantı gücü veya sözleşme gücü dikkate alınarak 

hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler, içinde bulunulan yılda serbest tüketici 

limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve bağlantı anlaşmasındaki 
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belirleneceği söylenen ve EPSTY’nin 5. maddesinde serbest tüketici limiti olarak ifade 

edilen sınır, bugün için 25.000 kWh’tır
137

. Serbest tüketici limiti giderek düşme 

eğilimindedir. Nitekim bu limit, Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2001 

yılında 9.000.000 kWh iken bugün için 25.000 kWh’a düşmüş bulunmaktadır. Bu limitin 

düşmesi tüketicilerin tedarikçilerini seçebilmesi ve böylelikle tam rekabetçi bir elektrik 

piyasanın oluşması için önem arz etmektedir
138

.  

 

3) Talep Birleştirme Yoluyla Serbest Tüketici Sıfatının Kazanılması 

Her ne kadar Elektrik Piyasası Kanunu’nda düzenlenmemiş olsa da, Elektrik 

Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği’nde talep birleştirme yoluyla serbest tüketici 

sıfatının kazanılmasına imkân tanınmıştır. Talep birleştirmenin ilk misalî, aynı veya 

farklı dağıtım bölgelerindeki birden fazla tüketim noktasında aynı tüzel kişiliğin bir 

önceki takvim yılındaki toplam elektrik enerjisi tüketiminin, serbest tüketici limitini 

geçmesi halidir
139

. Benzer şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin 

yarısından fazlası aynı tüzel kişiye ait olan tüzel kişilerin, aynı veya farklı dağıtım 

bölgelerindeki birden fazla tüketim noktasında bir önceki takvim yılına ait toplam 

elektrik enerjisi tüketimlerinin serbest tüketici limitini geçmesi ve ikili anlaşmayı 

                                                                                                                                           

 

bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen 

yeni tüketiciler serbest tüketici kabul edilmektedir.  

137 26.01.2012 tarih ve 3662 sayılı Kurul Kararı; 07/02/2012 tarihli ve 28197 sayılı Resmî Gazete. 

138 Yavuz, s. 145. 

139 EPSTY m.5, f. 3/a. 
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tedarikçi ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinin yarısından fazlasına sahip olan 

tüzel kişinin yapması halinde de talep birleştirme yolu ile serbest tüketici niteliği 

kazanılabilmektedir
140

.  

 

 Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği ayrıca, bir araya gelerek tek bir 

tüzel kişilik oluşturan ya da ikili anlaşma yapmak üzere bir tüzel kişiyi yetkilendiren 

birden fazla tüketicinin bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi 

tüketimlerinin serbest tüketici limitini geçmesi, tedarikçi ile söz konusu tüzel kişiliğin 

ikili anlaşma yapması ve söz konusu tüketicilerin elektrik enerjisi tüketimlerinin ortak 

sayaçtan ölçülmesi hallerinde talep birleştirme yolu ile serbest tüketici sıfatı 

kazanılmasına imkân tanımaktadır
141

. Bu seçeneğe uygulamada daha çok alışveriş 

merkezlerinde ve iş merkezlerinde rastlanmaktadır. Alışveriş yahut merkezinde faaliyet 

gösteren işletmeciler alış veriş merkezinin idaresi ve aynı zamanda elektrik tedariki için 

yeni bir tüzel kişilik kurup yetkilendirmekte yahut mevcut bir tüzel kişiyi 

yetkilendirmektedir. Yetkilendirilen tüzel kişi tedarikçiden aldığı elektriği mağaza sahibi 

işletmecilerin kullanımına sunmakta ve süzme sayaçlar ile ölçtüğü kullanımları 

faturalandırarak mağaza sahibi işletmecilerden tahsil etmektedir. Bu uygulama şeklinde, 

yetkilendirilen tüzel kişi ile mağaza sahibi işletmeciler arasındaki hukukî ilişkinin 

niteliğinin saptanmasında fayda vardır.  

                                                
 

140 EPSTY m. 5, f.3/b. 

141 EPSTY m. 5, f. 3/c. 
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Doktrinde Yavuz, yetkilendirilen tüzel kişi ile tedarikçi arasında akdedilen 

sözleşmenin doğrudan temsil kapsamında ele alınamayacağı görüşündedir
142

. Çünkü 

yazara göre yetkilendirilen tüzel kişi, sözleşmeyi doğrudan kendi nam hesabına 

yapmaktadır. Hâlbuki doğrudan temsilde, sözleşmeye temsilcinin değil, temsil olunanın 

taraf olması söz konusudur
143

. Bu ilişkide dolaylı temsil de söz konusu olmamaktadır. 

Keza dolaylı temsilde, temsilci sözleşmeyi kendi adına ve temsil olunan hesabına 

yapmakta ve daha sonra temsil olunana sözleşmeden doğan haklarını ve borçlarını 

devretmektedir
144

. Buna karşılık, yetkilendirilen tüzel kişi, ikili anlaşma ile edindiği hak 

ve borçları mağaza sahibi işletmecilere devretmemektedir
145

. Bu sebeple Yavuz’a göre, 

yetkilendirilen tüzel kişi ile tedarikçi arasında akdedilen sözleşme, üçüncü kişi (mağaza 

sahibi işletmeci) yararına sözleşme niteliğindedir
146

.  

                                                

 

142 Yavuz, s. 142. 

143 Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, İstanbul 2012, s. 427; Oğuzman, M. 

Kemal – Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010, s. 826; Akyol, Şener: Tam 

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, İstanbul, 1976, s. 61. 

144 Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2007, s. 156; Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku 

Özel Hükümler, İstanbul 2008, s. 57; Eren, s. 429-430. 

145 Yavuz, s. 143; Yavuz, üçüncü kişinin yararını ucuz elektrik temin etme olarak açıklamaktadır. 

Gerçekten de burada üçüncü kişinin yarar sağlaması amacı ile sözleşme akdedilmektedir, ancak 

kanaatimizce bu durum sadece yetkilendirilen tüzel kişiyi sözleşme akdetmeye sevk eden bir salikten 

ibarettir. 

146 Yavuz, s. 142. 
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Kanaatimizce yukarıda bahsedilen ilişkinin kurulmasındaki temel amaç mağaza 

işletmecilerinin daha ucuz elektrik temin etmesi olsa da burada, üçünü kişi yararına 

sözleşmenin tüm unsurlarının oluşmamaktadır. Nitekim sadece, üçüncü kişinin 

sözleşmeden bir yarar sağlıyor olması, üçüncü kişi yararına sözleşmenin şartlarının 

oluşması için yeterli değildir. Üçüncü kişi yararına sözleşmede ifa borçlu tarafından 

doğrudan üçüncü kişiye yapılmaktadır
147

. Başka bir deyişle, üçüncü kişi yararına bir 

sözleşmeden bahsedebilmenin ön koşulu üçüncü kişinin talep hakkı sahibi olmasa bile 

en azından ifanın muhatabı olmasıdır
148

. Hâlbuki burada üçüncü kişiye (mağaza 

işletmecisine) ifayı tedarikçi değil, yetkilendiren tüzel kişi yapmaktadır. Gerçekten de, 

yetkilendirilen tüzel kişi, tedarikçiden aldığı elektriği bina içi elektrik tesisatı üzerinden 

mağaza işletmecilerine satmaktadır. Bu noktada, mağaza işletmecileri ile yetkilendirilen 

tüzel kişiler arasındaki hukukî ilişkinin, yetkilendirilen tüzel kişi ile tedarikçi arasındaki 

anlaşmadan bağımsız yeni bir sözleşmeye vücut verdiğini kabul etmek daha doğru 

görünmektedir.  

 

EPSTY m. 5, f. 6’da da “Serbest tüketici niteliği ile birden fazla tüketici adına 

satın alınan elektrik enerjisinin kâr amaçlı olarak tekrar satışı yapılamaz.” ifadesi ile 

                                                

 

147 Eren, s. 1141; Kocayusufpaşaoğlu, Necip – Hatemi Hüseyin – Serozan, Rona – Arpacı, 

Abdulkadir: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. I, İstanbul 2010, s. 21; Akyol, Şener: Üçüncü Şahsın İfayı 

Kendi Adına Talep Yetkisi, İstanbul 2007, s. 100 vd. 

148 Eren, s. 1045. 
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yetkilendirilen tüzel kişinin tedarikçiden aldığı elektrik enerjisinin mağaza 

işlemecilerine satabileceği kabul edilmektetir. Bununla birlikte alınan elektrik enerjisinin 

kâr amaçlı satımı yasaklanmaktadır. O halde burada EPK’da öngörülmeyen istisnai bir 

elektrik tedarik sözleşmesinin varlığından bahsedilebilir. Ancak buradaki ilişkide satım 

sözleşmesinin unsurlarından çok bir iş görme sözleşmesi olan vekâlet sözleşmesinin 

unsurları ön plana çıkmaktadır. Nitekim burada tarafların iradesi elektrik alım 

satımından ziyade ucuz elektriğin mağaza işletmecisine dağıtılması yönündedir.    

 

Özetle, yetkilendirilmiş tüzel kişi, bu ilişkide ara tedarikçi rolünü üstlenmekte, 

ancak elektrik piyasasının kendine has yapısı nedeniyle önce elektriği kendi nam ve 

hesabına tedarikçiden satın almakta ve kendisini yetkilendiren kullanıcılara satmaktadır.  

Borç ilişkileri nispi ilişkilerdir
149

. Bu anlamda, mağaza işletmecisi ile tedarikçi arasında 

doğrudan bir ilişki de bulunmadığından mağaza işletmecileri, yetkilendirilen tüzel 

kişinin borcunu kefalet gibi hukukî müesseselerle tedarikçiye garanti etmedikçe 

yetkilendirilen tüzel kişi temerrüdünün sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, 

mağaza işletmecileri de tedarikçinin temerrüdü halinde doğrudan tedarikçiye 

başvuramaz.  

 

 

 

                                                
 

149 Eren, s. 18; Oğuzman – Öz, s. 24. 
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III. İkili Anlaşmaların Şekli 

 İkili anlaşmaların şekli kanunda tanımlanmamıştır. Bu sebeple TBK m. 12, f. 1 

(BK m. 11, f. 2) uyarınca ikili anlaşmaların şekle bağlı olmadığı söylenebilir
150

. Ancak 

ispat kolaylığı ve bildirim yükümlülüğü gibi yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi 

açısından ikili anlaşmaların yazılı yapılmasının faydalı olduğu söylenebilir
151

. 

 

IV. İkili Anlaşmaların Unsurları 

İkili anlaşmaların unsurları diğer borç ilişkilerine benzer şekilde tarafların 

anlaşması, elektrik enerjisi ve/veya kapasite, bedel ve ikili anlaşmanın piyasa 

işletmecisine bildirilmesidir
152

.  

 

A. Elektrik Enerjisi ve/veya Kapasite Tedariki 

İkili anlaşmaların hukukî niteliği aşağıda detaylı olarak incelenecektir. Bununla 

birlikte gerek uygulamada gerekse Elektrik Piyasası Kanunu’nda satım ifadesi 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada da elektrik ve/veya kapasite satışı ifadesi kullanılmış 

olup bu kullanım ikili anlaşmaların satım sözleşmelerinin bir türü olduğu şeklinde 

yorumlanmamalıdır.   

 

                                                
 

150 Schneider – Theobald: s. 532 – 533. 

151 Yavuz, s. 155. 

152 Yavuz, s. 147.  



61 

 

İkili anlaşmalarda satım
153

 konusu mal elektrik enerjisi ve/veya kapasitedir. 

Elektrik enerjisinin hukukî niteliğinin ne olduğu uzun yıllardan beri tartışılagelmiştir. 

Özellikle elektrik piyasasının dikey ayrışmasından önce enerji sağlama sözleşmesi 

olarak elektrik enerjisinin bir mal edimi mi yoksa iş görme edimi mi olduğu dahi 

tartışma konusuydu
154

. Artık şebeke hizmetlerinin elektrik satımından ayrışmış olması 

nedeniyle bu tartışmaların pek önemi kalmamıştır
155

.   

 

Türk Medeni Kanunu m. 762’de taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla 

taşınabilen maddî şeyler ile mal edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin 

kapsamına girmeyen doğal güçler olarak sayılmıştır
156

. Elektriğin taşınmaya elverişli 

olduğu ve doğal güç olduğu konusunda bir tereddüt söz konusu değildir
157

. O halde 

eklektiğin bir eşya hukuku açısından taşınır mal olarak nitelendirilmesinde hukuken 

                                                

 

153 İkili anlaşmaların Hukukî niteliği aşağıda detaylı olarak incelenecek olmakla birlikte gerek uygulamada 

gerekse EPK’da satım ifadesi kullanılmaktadır. Bu çalışmada da elektrik ve/veya kapasite satışı ifadesi 

kullanılmış olup bu kullanım ikili anlaşmaların satım sözleşmelerinin bir türü olduğu şeklinde 

yorumlanmamalıdır (Ayrancı, s. 152.). 

154 Güven, s. 28; Yavuz, 148. Karakılıç, 11; Ayrancı, 144.  

155 Yavuz, s. 149. 

156 Oğuzman, Kemal – Seliçi, Özer - Oktay Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2012, s. 

736-737; Eren, Fikret: Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı Ankara 2012, s. 484-485; Ünal, Mehmet - Başpınar, 

Veysel: Şekli Eşya Hukuku, 6. Baskı Ankara 2012, s. 73-74.  

157 Aslan – Katırcıoğlu – Altınay – Ardıyok – Ilıcak – Gültekin – Önal - Akçaoğlu, s. 295; Ayrancı, s. 

145. 
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sıkıntı bulunmamaktadır
158

. TBK m. 209 f. 1, taşınmaz satımı dışındaki tüm satımları 

taşınır satımı olarak kabul etmekte olduğundan, tabiî kuvvet olan elektriğin borçlar 

hukuku açısında da bir taşınır mal olduğunu söylemek hukuken mümkün 

görünmektedir
159

. Bugün doktrinde elektriğin hukukî niteliğinin taşınır mal olduğu 

konusunda önemli ölçüde bir uzlaşma sağlanmış görünmektedir
160

.  

 

Günümüz elektrik piyasasında elektrik bir mal olarak alınıp satılabilmektedir. 

Satılan elektriğin miktarı elektrik sayaçları ile ölçülebilmektedir. Elektrik enerjisinin 

ölçü birimi kWh (kilowatt/saat)’tır
161

.  

 

Elektrik Piyasası Kanunu, elektrik enerjisinin yanı sıra kapasitenin de satılmasına 

imkân tanımaktadır. Kapasite, belli bir zamanda elektriği üretme yahut tüketme 

kapasitesi olup MW ölçü birimi ile ifade edilmektedir
162

. Kapasite teriminin hukuken 

biraz daha aydınlatılmasında fayda vardır. İkili anlaşmaya konu kapasite satımıyla 

                                                
 

158 Yavuz, s. 150. 

159 Aral, Fahrettin – Ayrancı, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2012, s. 70; 

Ayrancı, s. 145. 

160 Bergerfurth, Bruno – Menard, Lutz: Das Kaufrecht, Freiburg, 1983, s. 86. Aslan – Katırcıoğlu – 

Altınay – Ardıyok – Ilıcak – Gültekin – Önal - Akçaoğlu, s. 297; Can, Mustafa Erdem: Hukukî 

Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Ankara 2006, s. 33; Avrupa Birliği Hukukunda da elektrik bir mal 

olarak kabul edilmektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Ayrancı, s. 145, Yavuz, s. 150). 

161 Buzlupınar, İrfan: Elektroteknik, Ankara 1973, s. 42. 

162 Yavuz, s. 147. 



63 

 

esasen bir tedarikçiden birim saatte birim bedel üzerinden tüketilebilecek, belli miktarda 

(MW) elektrik enerjisi kapasitesi tahsis edilmektedir. Tedarikçi, anlaşma çerçevesinde 

alıcıya tahsis ettiği kapasitenin bedelini, kullanım miktarından bağımsız olarak alıcıya 

fatura etmektedir. Dolayısıyla alıcı tedarikçiden aldığı kapasite kadar elektrik 

kullanmasa dahi kendisine tahsis edilen kapasitenin bedelini ödemekle mükellef 

olmaktadır. Meselâ tedarikçi ile yaptığı ikili anlaşma ile saatlik 5 MW elektrik enerjisi 

kapasitesi satın alan bir toptan satış şirketi, elektriğin yoğun kullanılmadığı saatler için 

kapasitesi kadar elektrik satamasa dahi, satın alığı kapasitenin bedelini tedarikçiye 

ödemektedir. Bu hali ile kapasite satışı, al ya da öde (take or pay) kayıtları ile benzer bir 

nitelik arz etmektedir. Ancak, bu misâlde toptan satış şirketinin elinde kalan kapasiteyi 

PMUM’a satması mümkündür. Fakat kapasitenin doldurulamadığı anlarda zaten talep 

düştüğü için PMUM’da elektrik fiyatları da düşeceğinden PMUM’da oluşan fiyat 

genellikle kapasite bedelinin altında kalmaktadır. Diğer taraftan, kapasite alıcısı, 

özellikle fiyatın uzun vadeli ikili anlaşmalar ile sabitlenmesi sebebiyle, PMUM’da 

yükselen fiyatlardan olumsuz olarak etkilenmemektedir. Bu sebeple ikili anlaşmanın 

konusu olarak kapasiteyi yahut elektrik enerjisini seçmek, tamamen ticarî bir seçenek 

olup şirketlerin fayda/maliyet ve risk analizlerine göre tercih konusu olmaktadır.  

 

B. Bedel 

İkili anlaşmalar tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Tedarikçinin 

elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlama yükümlülüğünün karşısında tedarik eden 

tarafın bedel ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bedel, ikili anlaşmaların en önemli 

unsurlarından olup bu çalışmanın üçüncü bölümünde ayrıntılı olarak incelenmiştir.  
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C. Tarafların Anlaşması  

Tarafların anlaşması bütün sözleşmelerde olduğu gibi ikili anlaşmalarda da 

sözleşmenin esaslı unsurlarındandır. İkili anlaşmalar, tedarikçi ile tedarik eden (diğer 

tedarikçiler veya serbest tüketiciler) arasında karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı 

ile kurulur (TBK m. 1). İkili anlaşmanın kurulum aşaması, taraflardan birinin önerisinin 

(icabının) diğeri tarafından kabul edilip kabul beyanın öneride bulunana vardığı anda 

tamamlanır
163

. Tarafların anlaşması aşamasında ortaya çıkabilecek irade sakatlığı halleri, 

diğer sözleşmelerde olduğu gibi sözleşmenin iptal müeyyidesine tabi olmasına yol 

açabilir.  

 

İkili anlaşmalar, perakende satış sözleşmesi yahut bağlantı ve sistem kullanım 

anlaşması gibi sözleşmelerin aksine müzakere edilebilir niteliktedir
164

. 

 

D. İkili Anlaşmaların Piyasa İşletmecisine Bildirilmesi 

Yukarıda da değinildiği üzere, dengeleme mekanizması, ikili anlaşmaları 

tamamlayıcı nitelikte olup gün öncesi dengeleme ile gerçek zamanlı dengelemeden 

oluşan faaliyetleri kapsar
165

. Piyasa katılımcıları gün öncesi plânlama, gün öncesi 

piyasası ve dengeleme güç piyasasında faaliyet göstermek üzere ikili anlaşmalarına ek 

olarak, piyasa ve sistem işletmecisi TEİAŞ ile piyasa katılım anlaşması 

                                                
 

163 Kılıçoğlu, s. 50. 

164 Yavuz, s. 155.  

165 DUY m. 5, f. 1. 
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akdetmektedirler. Buna ihtiyaç duyulmasının başlıca sebebi, tedarikçilerin ve tedarik 

edenlerin her zaman taahhütleri kadar elektrik üretmemeleri/tüketmemeleri ve sistemin 

dengesizliğe düşmesidir. 

 

Dengeleme faaliyetleri çerçevesinde oluşan alacak ve borç miktarları uzlaştırma 

mekanizması ile belirlenir
166

. İşte piyasa katılımcılarının ikili anlaşmalar kapsamındaki 

taahhütleri ile gün öncesi plânlama, gün öncesi piyasa ve dengeleme güç piyasasında 

meydana gelen fiilî gerçekleşmeler arasındaki farkların uzlaştırılabilmesi için ikili 

anlaşmaların piyasa işletmeci PMUM’a bildirilmesi gerekmektedir
167

.  

 

DUY m. 87 f. 1’de uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimlerinin, her ikisi de 

kayıtlı piyasa katılımcısı olan ve biri alıcı diğeri satıcı konumundaki lisans sahibi iki 

tüzel kişi tarafından ortaklaşa yapılacağı düzenlenmiştir. İkili anlaşmanın tedarik eden 

(alıcı) tarafı bir serbest tüketici ise bu durumda bildirim yükümlülüğü tedarikçi tarafta 

olmaktadır
168

. PMUM, ikili anlaşmanın yürürlüğe konduğunu ikili anlaşmanın 

taraflarına bildirmektedir
169

.  

 

                                                

 

166 DUY m. 9, f. 2. 

167 Ayrancı, s. 110; Yavuz, s. 155, 264 vd. 

168 DUY, m. 30/A; Yavuz, s. 156. 

169 Elektrik Piyasası Uygulama El Kitabı, s. 27-28. 
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İkili anlaşmaların PMUM’a bildirilmesi, DUY’da düzenlenen bir yükümlülük 

olmakla birlikte sözleşmenin yürürlük kazanması, yani hüküm ve sonuç doğurabilmesi 

için bu bildirimin yapılması zorunludur. Zira bu bildirim yapılmadıkça, uzlaştırma 

hesabının yapılması mümkün olmamaktadır. Elektriğin fiziki yapısı gereği, sistemden 

elektrik çeken piyasa katılımcısı yahut tüketicinin, sisteme hangi tedarikçi tarafından 

verilen elektriği kullandığı tespit edilememektedir. Bu yüzden ikili anlaşma PMUM’a 

bildirilmedikçe esasen tedarikçi, müşterisine elektrik tedarik etmiş olmamaktadır
170

. Bu 

durumda, ikili anlaşmanın diğer tarafı, eğer toptan satış şirketi ise elektriği sistemden; 

serbest tüketici ise temel/son tedarik yükümlülüğüne
171

 sahip perakende satış lisansına 

sahip dağıtım şirketinden almış olmaktadır. O halde, ikili anlaşmalar her ne kadar 

tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile kurulsa da, tarafların hak ve 

yükümlülükleri ancak PMUM’a söz konusu bilirimin yapılması ile doğmaktadır
172

.  

                                                

 

170 Yavuz, s. 156. 

171 Yavuz, s. 219-223. 

172 Yavuz, ikili anlaşmaların PMUM’a bildirilmesini, ikili anlaşmaların esaslı bir unsuru olarak 

nitelemektedir (Yavuz, s. 156.). Esasen bu bildirim şartı, nitelik itibariyle taliki şarta benzemektedir. 

Nitekim taliki şartta bağlı sözleşmeler kurulduğu anda tarafları bağlamakla birlikte sözleşme hüküm ve 

sonuçlarını ancak şartın gerçekleşmesi ile doğurmaya başlar. Taliki şart gerçekleşmedikçe alacaklının 

alacak hakkı henüz doğmadığı için ifa talep ve dava edilememektedir (Eren, s. 1172-1173; Tunçomağ, 

Kenan: Türk Borçlar Hukuk Genel Hükümler, C. I, İstanbul 1976, s. 599; Kılıçoğlu, s. 572; Pulaşlı, 

Hasan: Şarta Bağlı İşlemler ve Hukukî Sonuçları, Ankara 1989, s. 56). Ancak şart, taraf iradesi ile 

kararlaştırılan bir hukukî müessese olduğundan bildirim yükümlülüğünün taliki şart olarak nitelenmesine 

hukuken olanak bulunmamaktadır (Pulaşlı, s. 17.). 
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V. İkili Anlaşmaların Hukukî Niteliği 

Elektrik tedarik sözleşmeleri, ticarî hayatta çok önemli bir uygulama alanına 

sahip olmasına rağmen kanunda bir özel sözleşme tipi olarak tanımlanmamıştır
173

. 

Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önceki klâsik elektrik piyasası 

yapısı içerisinde henüz elektrik satımı ve şebeke hizmetleri ayrışmamış olduğundan 

doktrinde, elektrik tedarik sözleşmelerinin hukukî niteliğinin, satım sözleşmesi, hizmet 

sözleşmesi, sui generis sözleşme ve karışık muhtevalı akit olduğu ileri sürülmüştür
174

. 

Ancak Elektrik Piyasası Kanunu sonrasında yaşanan dikey ayrışma
175

 nedeniyle elektrik 

enerjisi şebeke hizmetlerinden bağımsız satılabilen müstakil bir mal olma özelliğini 

kazandığı için elektrik tedarik sözleşmelerinin hukukî niteliğini saptamak bugün için 

daha kolaydır
176

.  

 

                                                
 

173 Schneider – Theobald, s. 468.  

174 Güven, s. 31 vd; Ayrancı, s. 148; Yavuz, s. 158. 

175 Elektik enerji sektöründeki yeniden yapılanma hareketinin amacı sayıca daha fazla şirket oluşturarak, 

rekabeti yaratmak ve kapsamlı rekabetçi elektrik piyasası meydana getirmektir. Bunu gerçekleştirmenin 

bir yolu da dikey ayrışmanın sağlanmasıdır. Dikey ayrışma, daha çok rekabete açılabilmek için faaliyetleri 

birbirinden ayırmayı hedefler (Oral, Bülent – Sohtaoğlu, Nazif Hülâgü – Güney, İrfan: Elektrik 

Enerjisi Sektöründe Uygulanan Yapısal Modeller ve Ülkelere Göre İşleyiş Farklılıkları,  Türkiye 10. 

Enerji Kongresi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 2010 İstanbul, s. 113.). 

176 Schneider – Theobald, s. 469. 
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Hâkim görüşe göre elektrik tedarik sözleşmeleri, hukukî nitelik itibariyle satım 

sözleşmesidir
177

. Alman hukukuna hâkim olan görüş de elektriğin bir menkul mal olması 

sebebiyle satım sözleşmesine konu olacağı yönündedir
178

. Elektrik tedarik 

sözleşmelerinin farklı görünümler arz etmesi mümkündür. Ancak netice itibariyle 

elektrik satışının mevzu bahis olması sebebiyle her halükârda satıma dair hükümlerin en 

azından kıyasen uygulama alanı bulacağı da doktrinde ileri sürülmektedir
179

. İsviçre’de 

ise elektrik halen üstün güç olarak nitelendirildiğinden elektrik tedarikçileri ile 

müşteriler arasındaki ilişkinin kamu hukuku karakterli olduğu kabul edilmektedir
180

. 

 

 İkili anlaşmalar da genel karakter itibari ile satım sözleşmesinin yapısına 

uymaktadır. Nitekim burada da bir bedel karşılığında mal edinimi söz konusu 

olmaktadır. Ancak doktrinde ikili anlaşmaların tüm yönleri ile satım sözleşmesi ile 

örtüşmeyebileceğinden ikili anlaşmaların sui generis bir sözleşme niteliğine sahip 

                                                
 

177 Honsell, Heinrich: Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, Bern, 2010, s. 25; Ayrancı, s. 

147; Yavuz, s. 159. 

178 Schneider – Theobald, s. 468; Ayrancı, s. 149; Yavuz, s. 159; Fikentscher, Wolfgang: Schuldrecht, 

Berlin 1992, s. 400. 

179 Köhnig, Christian – Kühling, Jürgen – Rasbach, Winfried, Energierecht, Frankfurt 2006, s. 147; 

Ayrancı, s. 149; Yavuz, s. 159. 

180 Honsell, s. 25; İsviçre’deki elektrik piyasası hakkında ayrıntılı bilgi için bkz; Weber, Rolf H – Kratz, 

Brigette: Elektrizitaetswirtschaftsrecht, Bern 2005, s. 257 vd; Grünwald, Jürgen: Das Energie Recht der 

Europaeischen Gemeinschaften, Berlin 2003, s. 378 vd. 
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olduğu da ileri sürülmüştür
181

. Gerçekten de, Türk Borçlar Kanunu’nun 207 vd. 

maddelerinde düzenlenen satım sözleşmelerine ilişkin hükümler ikili anlaşmalar için 

yetersiz kalabilmektedir
182

. İkili anlaşmaların sui generis sözleşme olarak 

yorumlanmasında, elektriğin fizikî niteliği gereği depolanamaması ve bu yüzden satım 

sözleşmesinde olduğu gibi teslim ve mülkiyetin nakli yükümlülüğünden çok ifaya hazır 

bulundurma yükümlülüğünün öne çıkması
183

 rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra iletim 

ve dağıtım hizmetinin ikili anlaşmanın konusu dışında kalması nedeniyle elektrik 

kesintisi söz konusu olduğunda ayıba karşı tekeffül hükümlerinin uygulanamayacak 

olması
184

 da ikili anlaşmaları klasik satım sözleşmesinden farklı kılmaktadır. Aynı 

şekilde, elektriğin doğal niteliği gereği hasarın intikali vs. hususların açıklanamaması 

gibi özellikli durumlar da ikili anlaşmaların sui generis sözleşme olarak kabul 

edilmesine gerekçe gösterilmektedir
185

.  

 

 Elektrik, fizikî niteliği itibariye klâsik satım konusu taşınır maldan farklı olarak 

somut bir şekilde ferdileştirilememektedir
186

. Elektrik enerjisi ağda daimi dolaşımda 

                                                
 

181 Ayrancı, s. 151; Yavuz, s. 161. 

182 Ayrancı, s. 151.  

183 Ayrancı, s. 151;  

184 Elektrik tedarik sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül yükümlülüğünün uygulanamaması hakkında detaylı 

bilgi için bkz. Ayrancı, s. 202 vd. 

185 Yavuz, s. 161, 168-169.  

186 Güven, s. 33. 
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olan bütüncül bir yapıya sahiptir. İkili anlaşma kapsamında elektrik üreten tedarikçi 

müşterilerine taahhüt ettiği kadar yükü enterkonnekte sisteme vermekte müşteri ise ikili 

anlaşma kapsamında kendisine taahhüt edilen miktar kadar yükü enterkonnekte 

sistemden çekmektedir. Dolayısıyla anlık gerçekleşen bu olayda tedarik edenin hangi 

tedarikçinin sisteme verdiği elektriği çektiği tespit edilememektedir. İşte elektriğin bu 

farklı yapısı dolayısıyla sui generis sözleşme görüşü oldukça tutarlı görünmektedir. 

Ancak bu özellikli duruma rağmen, ikili anlaşmalara kıyasen de olsa satım sözleşmesi 

hükümlerinin uygulanacağı kanaatindeyiz
187

. 

 

VI. İkili Anlaşmaların Özellikleri 

 Yukarıda yer alan açıklamalarda ikili anlaşmaların pek çok özelliğine 

değinilmiştir. Ancak topluca bir değerlendirme yapılmasında fayda vardır. Aşağıda 

yapılan açıklamalar bu amaca yönelitir.  

 

A. İkili Anlaşmalar Özel Hukuk Hükümlerine Tabidir 

Ikili anlaşmaların açıkça özel hukuk hükümlerine tabi olduğu EPK m. 1, f. 41’de 

de açıkça zikredilmiştir
188

.  Yukarıda da değinildiği üzere, ikili anlaşmalar her ne kadar 

sui generis bir sözleşme görünümü arz etse de niteliğine uygun düştüğü nispette satım 

sözleşmesi hükümleri uygulama alanı bulur. Genel sözleşme hükümleri ve TMK m. 1 

                                                
 

187 Schneider – Theobald, s. 468. 

188 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yavuz s. 107 vd. 
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her türlü hukukî ilişkide olduğu gibi, ikili anlaşmalarda da uygulanabilir. Bu kapsamda, 

ikili anlaşmalarda açıkça düzenlenmeyen bir ihtilafın önce bünyesine uygun düştüğü 

nispette satım sözleşmesine ilişkin hükümlerden hareket edilerek çözülmesi 

gerekmektedir.  Burada çözüme ulaşılamazsa borçlar hukukunun genel hükümlerine, 

sonuç alınamadığı takdirde ise örf ve adet kurallarına ve ticarî teamüllere bakılması, en 

son ihtimalde ise hâkimin hukuk yaratması gündeme gelmektedir
189

. 

  

B. İkili Anlaşmalar Rızaî Sözleşmelerdir 

Yukarıda da ifade edildiği üzere ikili anlaşmalar, tarafların karşılıklı ve birbirine 

uygun irade beyanı ile kurulur. Kısaca ifade etmek gerekir ki, ikili anlaşmalar açısından, 

hukukî işlemlerden yahut kanundan kaynaklanan sözleşme yapma zorunluluğunun 

uygulama alanı oldukça dar, hatta yok denecek kadar azdır. Yine fiilî sözleşme ilişkileri 

çerçevesinde, sosyal tipteki davranış ile ikili anlaşma kurulması da teknik olarak 

mümkün görünmemektedir
190

. İkili anlaşmalar katılmalı sözleşmelerden de değildir.  

 

 Sözleşme yapma zorunluluğu
191

, fiilî sözleşme ilişkileri
192

 çerçevesinde, sosyal 

tipteki davranış ile sözleşme kurulması hali ve katılmalı sözleşmelerden olma özelliği 

                                                

 

189 Yavuz, s. 170. 

190 Yavuz, s. 171. 

191 Gürzumar, Osman Berat: Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme Yapma Yükümlülüğü, Ankara, 

2006, s. 42; Ayrıca bkz. §7. IV. B. 

192 Ayrıca bkz. §7. IV. C. 
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daha çok perakende satış şirketleri ile akdedilen perakende satış sözleşmelerinde 

gündeme gelmektedir. Bu husus aşağıda perakende satış sözleşmelerine ilişkin 

açıklamalarımız çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.  

 

C. İkili Anlaşmalar Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerdir  

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler, taraflardan birinin ediminin sebebini 

diğer tarafın ediminin oluşturduğu sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelerde taraflar 

birbirlerinin hem alacaklısı hem de borçlusu konumundadır
193

.  

 

İkili anlaşmalarda da tedarikçi tarafın elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi sağlama 

borcu, tedarik eden tarafın bedel ödeme borcunun karşılığı ve ayı zamanda sebebidir. 

Dolayısıyla ikili anlaşmalar tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir
194

.  

 

İkili anlaşmalar ifayı kabul zorunluluğu içermediğinden, müşteri elektriği 

tüketmediği zaman alacaklı veya borçlunun temerrüdü söz konusu olmaz.  

 

                                                

 

193 Eren, s. 210; Oğuzman – Öz, s. 41 vd; Koller, Alfred: Schweizerisches Obligationen Recht 

Allgemainer Teil, Band I, s. 49, Fikentscher, s. 37. Bucher, Eugen: Schweizerisches Obligationen Recht 

Allgemainer Teil (OrAt), Zurich 2012, s. 100; Yavuz, s. 171; Tekinay, Selahattin Sulhi – Akman, 

Sermet  – Burcuoğlu, Haluk – Altop, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, 

İstanbul 1993, s. 70, 71. 

194 Yavuz, s. 171.  
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İkili anlaşmalarda tedarikçi tarafın esas yükümlülüğü elektrik tedarik etmektir. 

Tedarik, elektriğin üretilmesini safhasını kapsamayabilir. Nitekim tedarikçi bir üretim 

şirketi olsa dahi, ikili anlaşma çerçevesinde üretmesi gereken miktar kadar elektriği 

üretemediğinde dahi dengeleme uzlaştırma sisteminde faaliyet gösteren bir başka 

tedarikçinin ürettiği elektrik müşterinin kullanımına sunulur
195

. Böyle bir durumda ikili 

anlaşmanın tarafı olan üretim şirketi sisteme borçlanırken, o an elektriği tedarik eden 

diğer tedarikçi şirket ise sistemden alacaklı hale gelir
196

.  

 

D. İkili Anlaşmalar Sürekli Edimli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerdir 

Doktrinde borç ilişkileri sürekli ve ani edimli borç ilişkileri olmak üzere ikili bir 

ayrıma tabi tutulmaktadır. Alacaklının menfaatinin edimin yerine getirilmesi ile aynı 

anda gerçekleştiği sözleşme ilişkileri ani edimli borç ilişkileridir. Buna karşılık 

alacaklının menfaatinin anlık ifa ile sona ermediği, başka bir deyişle, ifanın zamana 

yayıldığı her an için alacaklının menfaatinin de devam ettiği sözleşmeler ise sürekli 

                                                
 

195 Yavuz, s. 171. 

196 Yavuz, s. 171. 
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edimli sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır
197

. Sürekli edimli borç ilişkilerini ifade 

etmek için “tüketilemeyen borç ilişkileri” kavramı da kullanılmaktadır
198

.  

 

Doktrinde elektrik tedarik sözleşmelerinin ard arda teslimli, dönemsel edimli
199

 

yahut dönüşümlü sözleşmelerden
200

 olup olmadığı tartışılmıştır. Ancak bugün hâkim 

                                                
 

197 Bucher, OrAt, s. 90; Seliçi, Özer: Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç 

İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1976, s. 8; Eren, s. 107; Tekinay – Akman – Burcuoğlu – Altop, 

s.10; Oğuzman – Öz, s. 9 vd;  Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. I, s. 40 vd. 

Tunçomağ, s. 45; Koller, OrAt, s. 27; Yavuz, s. 104, Ayrancı, s. 153; Fikentscher, s. 39. 

198 Seliçi, Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, s. 8. 

199 Ard arda teslimli sözleşmelerde borç ilişkisinin kapsamını bağımsız, kendi kendine yeten, daima 

tekrarlanan birden fazla edimler oluşturmaktadır (Kuntalp, Erden: Ard Arda Teslimli Satış Akdi, Ankara 

1968, s. 16 vd; Seliçi, Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, s. 15.). Bu tip sözleşmelerde borçlu, 

alacaklıya belli veya belli olmayan dönemlerde parça parça ifada bulunmayı üstlenmektedir (Ayrancı, s. 

154; Yavuz, s. 105.). Bu noktada, bir ayrım daha yapılmaktadır. Buna göre sürekli edimler birbirini takip 

edecek şekilde ifa ediliyorsa art arda, tekrarlanan şekilde ifa ediliyorsa dönemsel edimli sözleşmeler söz 

konusu olmaktadır (Kuntalp, s. 17 vd; Yavuz, s. 105.). Enerji tedarik sözleşmelerinde elektrik daima 

kullanıma hazır bulundurulması gerektiğinden tekrarlanan yahut birbirini takip eden edimlerden 

bahsetmek güçtür (Ayrancı, s. 154; Yavuz, 106.). Ancak ikili anlaşmalar çok farklı muhtevalarla 

akdedilebildiğinden dönüşümlü yahut art arda teslimli sözleşme şeklinde ikili anlaşmaların 

akdedilebileceği ileri sürülmektedir (Yavuz, s. 107). 

200 Dönüşümlü sözleşmelerde sözleşme her ifa ile sona ermekte ve her defasında yeniden kurulmaktadır. 

Enerji tedarik sözleşmelerinde elektrik daima kullanıma hazır bulundurulması gerektiğinden dönüşümlü 

sözleşmeler elektrik tedarik sözleşmesindeki süreklilik vasfını açıklayamamaktadır (Ayrancı, s. 153.). 
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görüş elektrik tedarik sözleşmelerinin sürekli borç ilişkisi doğurduğu hususunda hem 

fikir görünmektedir
201

.  

 

Elektrik tedarik sözleşmeleri ve bunun bir alt türü olan ikili anlaşmalar, 

tedarikçinin elektriği belirli yahut belirli olmayan dönem içerisinde, tedarik edenin 

kullanımına sürekli hazır bulundurulması gerektiğinden sürekli borç ilişkisi niteliğini 

haizdir
202

.  

 

VII. İkili Anlaşmalarda Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

İkili anlaşmalarda, tarafların temel yükümlülükleri elektrik enerjisi ve/veya 

kapasite tedariki ve bedel ödeme borcudur. Çalışmanın konusu elektrik tedarik 

sözleşmelerinde bedel unsurunun incelenmesi olduğundan, tarafların hak ve 

yükümlülükleri ayrıntılı olarak incelenmemiş ve tarafların belli başlı yükümlülükleri 

sayılmakla yetinilmiştir. 

 

                                                

 

201 Seliçi, Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi s. 15, Ayrancı, s. 156 vd; Yavuz, s. 104 vd; Güven, 

klasik piyasa modelinin hâkim olduğu dönem için yaptığı değerlendirmede, tarifeli elektrik satış 

sözleşmelerini sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler sanayi kullanıcıları ile akdedilen sözleşmeleri ise 

dönemsel edimli sözleşmelerden olduğunu ileri sürmüştür (Güven, s. 27.); Köhnig – Kühling – Rasbach, 

s. 147. 

202 Ayrancı, s. 157 vd; Yavuz, s. 107. 
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İkili anlaşmalarda tedarikçi, ikili anlaşmaların kurulduğunu ve sona erdiğini 

piyasa işletmecisine bildirmekle mükelleftir. Tedarikçi, dengesizlik yüzünden oluşan 

maliyetten, müşteriye yapılan nakil sebebiyle sistem kullanım maliyetinden, nakil 

sebebiyle oluşan kaybın karşılanmasından ve tüketici adına vergi veya benzeri malî 

yükümlülüklerin ödenmesinden sorumludur. Tedarikçi, ayrıca portföyüne alıcı dâhil 

olması halinde bunun için teminatı tamamlamak zorundadır. Son olarak tedarikçi, 

müşterilerine ayrıntılı fatura düzenlemek ve istenildiğinde bilgi vermekle mükelleftir
203

.  

 

 Tedarik eden alıcının bedel ödeme yükümlülüğünün yanı sıra üstlenmiş olduğu 

yükümlülükler ise tedarikçinin yükümlülüklerine nispeten daha azdır. Bunlar; (serbest 

tüketiciler açısından) serbest tüketici olma şartlarını sağlama, önceki tedarikçiye karşı 

yükümlülüklerin ifa edildiğini belgeleme, teminat verme, çok zamanlı ölçüm yapabilen 

sayaç bulundurma, (serbest tüketiciler açısından) elektriği üçüncü kişiye satmama ve 

bilgi verme gibi yükümlülüklerdir
204

.  

 

VIII. İkili Anlaşmaların Türleri 

İkili anlaşmalar pek çok şekilde yapılabilmektedir. Bu anlaşmaların muhtevası 

uygulamada şekillenmektedir.  Bir ikili anlaşmanın bazen birden fazla ikili anlaşma 

çeşidinden unsurlar barındırması da mümkündür. Uygulamada en çok rastlanan ikili 

                                                
 

203 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yavuz, s. 261 – 279. 

204 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yavuz, s. 279 -  296. 
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anlaşma çeşitleri, müşterinin tüm elektrik ihtiyacının miktar sınırlaması olmaksızın 

tedarikçi tarafından karşılandığı tam tedarik sözleşmesidir
205

. Bunun yanında önceden 

belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde belli miktarlarda elektrik enerjisi ve/veya 

kapasitesi alımının kararlaştırıldığı sabit miktarlı tedarik sözleşmesi
206

 de yapılmaktadır. 

Yine tedarikçinin elektrik tedarikinin yanı sıra müşteri için iletim ve/veya dağıtım 

sistemine bağlantı yapılmasından kaynaklanan yükümlülükleri de üstlendiği her şey 

dâhil sözleşme
207

 de akdedilmektedir. Bunun gibi yalnızca yenilenebilir enerji 

kaynaklarında elektrik tedarikinin üstlenildiği ekolojik ürünlere dayalı ikili anlaşma, 

genelde üretim şirketlerinin taahhüt ettikleri elektriği üretememe ihtimallerine karşılık 

akdedilen rezerv (yedek) tedarik sözleşmelerine
208

 de uygulamada rastlanılmaktadır. 

                                                
 

205 Tam tedarik sözleşmesi, müşterinin tüm elektrik ihtiyacının miktar sınırlaması olmaksızın tedarikçi 

tarafından karşılandığı sözleşme tipidir. Uygulamada serbest tüketicilerle yapılan ikili anlaşmalar 

genellikle tam tedarik sözleşmesi şeklinde akdedilmektedir (Yavuz, s. 175-176).  

206 Bu tip sözleşmelerde müşteri her hal ve şartta kendisine ayrılan kapasiteyi tam alarak almayı ve 

bedelini ödemeyi taahhüt etmektedir. Piyasa katılımcıları arasında genellikle bu tip sözleşme 

imzalanmaktadır. (Schneider – Theobald, s. 484; Yavuz, s. 176-177). 

207 Köhnig – Kühling – Rasbach, s. 150; Her şey dâhil sözleşmelere genellikle serbest tüketiciler ile 

yapılan ikili anlaşmalarda rastlanılmaktadır. Bu sözleşme kapsamında tedarikçi ikili anlaşmanın yanı sıra 

tedarikçi ile şebeke faaliyeti yürüten şirket ile dağıtım ve/veya iletim bağlantı ve sistem kullanım 

anlaşması imzalamaktadır. Yavuz, söz konusu dağıtım ve/veya iletim bağlantı ve sistem kullanım 

anlaşmasının üçüncü kişi (tüketici) yararına sözleşme olduğu görüşündedir (Yavuz, s. 174.); Ayrancı ise 

bunun bir temsil ilişkisi olduğu görüşündedir (Ayrancı, s. 128.). 

208 Köhnig – Kühling – Rasbach, s. 151; Schneider – Theobald, s. 482 vd; Yavuz, s. 181. 
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Nihayet, tedarikçiye tüketimin arttığı dönemlerde müşteriye verilen elektriği kesme 

hakkı veren elektriğin kesilebileceği sözleşmeler ve fiyatı değişebilen sözleşmeler de bu 

alanda rastlanan sözleşmelerdendir
209

. Sayılan bu ikili anlaşma türlerinin yanı sıra, 

piyasa risklerini en aza indirgemek suretiyle ekonomik korunma sağlamak amacıyla 

akdedilen, gelecekte teslim edilecek elektrikten kaynaklanacak hak ve alacak taleplerine 

ilişkin ikincil (türev) nitelikteki malî anlaşmalara da piyasada rastlanılmaktadır
210

. Bu 

sözleşmelerin belli başlı türleri, forward sözleşmeler, vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleridir
211

.  

 

IX. İkili Anlaşmaların Sona Ermesi 

A. Genel Sona Erme Sebepleri 

İkili anlaşmaların sona ermesi, borçlar hukuku açısından uygulama alanı bulan 

genel sona erme sebepleri açısından bir farklılık arz etmez. Türk Borçlar Kanunu’nda 

sadece borcu sona erdiren haller düzenlenmiş (TBK m. 131-145), borç ilişkisini 

(sözleşmeyi) sona erdiren haller düzenlenmemiştir. Borç ilişkisini sona erdiren başlıca 

                                                

 

209 İkili anlaşma çeşitleri hakkındaki detaylı açıklamalar için bkz. Yavuz, s. 174 vd; Ayrancı, s. 127 vd; 

Köhnig – Kühling – Rasbach, s. 150 vd; Schneider – Theobald, s. 482 vd; Weber – Kratz, s. 337 vd. 

210 Yavuz, s. 186.  

211 İkincil (türev) nitelikteki ikili anlaşmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yavuz, s. 186 vd; Ayrancı, 

s. 136; Schneider - Theobald, s. 496. 
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haller, ikâle
212

, fesih, dönme, iptal, geri alma, tüzel kişiliğin sona ermesi, sözleşmenin 

süresinin sona ermesi, bozucu şarta bağlı sözleşmelerde bozucu şartın gerçekleşmesi ve 

yenileme (tecdit) olarak sayılabilir
213

. Genel sona erme sebepleri, niteliğine uygun 

düştüğü ölçüde ikili anlaşmalarda da uygulama alanı bulur. 

 

İkili anlaşmalar, sürekli borç ilişkilerinden olduğu için, sözleşmenin tek taraflı 

sona erdirilmesi, kural olarak dönme değil, fesihtir
214

. Fesihle birlikte sözleşme geleceğe 

etkili olarak ortadan kalkar. Fesih anına kadar sözleşme çerçevesinde yerine getirilen 

edimlerin iadesi söz konusu olmaz
215

.   

 

İkili anlaşmalar kanunda düzenlenmediğinden, bunlar için özel sona erme 

sebepleri söz konusu değildir. Ancak lisansın sona ermesinin ikili anlaşmalara etkisinin 

ne olacağının belirlenmesinde fayda vardır. 

 

                                                
 

212 Oğuzman – Öz, s. 427 vd, Yavuz, s. 313; Diğer sözleşmeler gibi ikili anlaşmalar da tarafların 

karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile her zaman sona erdirilebilir. Böyle bir durumda esasen 

taraflar arasında sözleşmenin (ikili anlaşmanın) sona erdirilmesini konu alan bir ikâle (kaldırma) 

sözleşmesi kurulmuş olur (Eren, s. 1258.). 

213 Eren, s. 1258 vd. 

214 Bucher, OrAt, s. 349; Eren, s. 1259-1260; Fikentscher, s. 276. 

215 Serozan Rona: Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975, s. 44; Seliçi, s. 115; Oğuzman – Öz, s. 381 vd; 

Buz, Vedat: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara, 1998, s. 75. 
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B. Lisansın Sona Ermesinin İmkânsızlık Açısından Sözleşmeye Etkisi 

Elektrik piyasasında faaliyet gösterebilmenin ön şartı, lisans sahibi olmaktır. Bu 

sebeple, lisans olmaksızın ikili anlaşma akdedilemez. Kanaatimizce, lisansı olmayan bir 

üretim şirketinin bir ikili anlaşma akdetmesi halinde başlangıçtaki sübjektif hukuki 

imkânsızlık söz konusu olur. Şöyle ki, başlangıçtaki imkânsızlık, edimin ifasının 

sözleşmenin kurulma aşamasında imkânsız olmasıdır
216

. Sübjektif imkânsızlık ise, 

sadece borçlunun işgücüyle, sağlığıyla, yetenekleriyle, tasarruf yetkisiyle ve başkaca 

özellikleriyle ilgili kişisel, öznel sebeplerle edimin aynen yerine getirilememesi 

demektir
217

. Nitekim lisans, tasarruf yetkisi ile yakından ilgili olup, lisansı olmayan bir 

üretim şirketinin sözleşmeyi ifa edememesi kendi şahsî özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

Elektrik tedarik hizmetinin lisans sahibi başka bir tüzel kişi tarafından ifa edilmesi 

mümkündür. Bu sebeple, lisansı olmayan bir piyasa katılımcısının akdettiği sözleşme 

sübjektif imkânsızlığa vücut verir. Hukukî imkânsızlıkta ise, edimin ifası mümkün 

                                                
 

216 Eren; s. 1038; Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, İstanbul 2009, s. 171; 

Altunkaya, Mehmet: Edimin Başlangıçtaki İmkânsızlığı, Ankara 2005, s. 101 vd; Başpınar, Veysel: 

Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 1998, s. 115.  

Kılıçoğlu, s. 492; Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 171; Fikentscher, s. 212. 

217 Sübjektif imkânsızlık sadece borçlunun işgücüyle, sağlığıyla, yetenekleriyle, tasarruf yetkisiyle ve 

başkaca özellikleriyle ilgili kişisel, öznel nedenlerle edimin aynen yerine getirilememesi demektir 

(Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 167 – 168’den naklen, s. 170.); Eren; s. 

1039; Fikentscher, s. 214; Altunkaya, s. 115. 
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olmakla birlikte, emredici bir hukuk normu ile yasaklanmıştır
218

. Elektrik Piyasası 

Kanunu, lisansa tabi olmayan birkaç istisnai faaliyet dışında lisans alınmaksızın elektrik 

piyasasında faaliyet gösterilmesini yasaklamıştır
219

. Lisansı olmadığı halde tedarik 

sözleşmesi akdeden tedarikçi başlangıçtaki sübjektif hukukî imkânsızlıktan TBK m. 112 

uyarınca sorumlu olur
220

. 

 

İkili anlaşmanın akdedilmesinden sonra tedarikçinin yahut tedarik edenin 

(serbest tüketici dışındaki diğer tedarikçiler, meselâ toptan satış lisansı sahibi tüzel kişi) 

lisansının iptal edilmesi halinde ise sonraki imkânsızlık hali gündeme gelecektir. Bu 

imkânsızlık türü, yukarıdaki paragrafta yapılan açıklamalar çerçevesinde bir 

nitelendirme yapılacak olursa, sonraki hukukî sübjektif imkânsızlıktır.  

 

Edimin ifasının sonradan imkânsızlaşması halinde, borç sona erer. Ancak böyle 

bir halde borç ilişkisi yani sözleşme kendiliğinden sona ermez. Burada tarafların ikincil 

nitelikteki yükümlülükleri, davranış yükümlülükleri ve taraflar arasındaki tasfiye ilişkisi 

                                                

 

218 Eren, s. 1038; Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 166; Fikentscher, s. 213; 

Altunkaya, s. 95. 

219 EPK m. 2. 

220 Buradaki sorumluluğun kaynağı garanti sorumluluğu veya kusur karinesi sorumluluğu olarak 

açıklanmakta olup konu tartışmalıdır (Ayrıntlı bilgi için bkz. Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – 

Arpacı, C. III, s. 179 vd.); Fikentscher, s. 215; Altunkaya, s. 256-258. 
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devam eder
221

. Sonraki imkânsızlığın sonuçları borçlunun kusurlu yahut kusursuz 

olmasına göre özellik arz eder. Edimin ifası, borçluya isnat edilemeyen bir sebeple ötürü 

imkânsızlaşırsa TBK m. 136 kapsamında bir tasfiye ilişkisi; borçluya isnat edilebilen bir 

sebeple imkânsızlaşırsa TBK m. 112 ve devamında düzenlenen borca aykırılık halleri ve 

tazminat yükümlülüğü gündeme gelir
222

. Ancak her iki halde de sözleşme sona ermiş 

olmaz
223

. O halde, lisansın süresinin dolması yahut kurul veya Danıştay kararı ile iptal 

edilmesi halinde lisansı iptal edilen piyasa katılımcısının edimin sonradan 

imkânsızlaşmış olması nedeniyle ikili anlaşmadan kaynaklanan borcu sona erer. Ancak 

bu husus borç ilişkisinin sona erdiği anlamına gelmez, lisansın sona ermesinde piyasa 

katılımcısının kusuruna göre bir tasfiye ilişki yahut borca aykırılık kaynaklı bir tazminat 

yükümlülüğü söz konusu olabilir. Meselâ, piyasa katılımcısı lisansının süresinin sona 

ereceğini bilmesine ragmen, lisansın sona ereceği tarihten sonraki bir döneme kadar 

uygulanacak olan bir ikili anlaşma akdettiğinde, ifanın imkânsızlaşacağı baştan beri 

bilindiğinden bu bir borca aykırılık hali olarak değerlendirilebilir. Piyasa katılımcısının 

kusuru nedeniyle lisansının Kurul tarafından iptal edilmesinde yahut lisans sahibinin 

                                                

 

221 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 186. Fikentscher, s. 229; Altunkaya, 

106-07. 

222 Eren, s. 1042; Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 192.  

223 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 186, 192; Yavuz, lisansın sona ermesinin 

ikili anlaşmalar, perakende satış sözleşmeleri ve piyasa katılım anlaşmaları için hukukî imkânsızlık teşkil 

etmesi nedeniyle bunun sona erme sebebi olduğu kanaatindedir (Yavuz, s. 311-312.). 
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kendi başvurusu üzerine
224

 lisansının iptal edilmesi halinde de kusurlu sonraki 

imkânsızlık söz konusu olur. TBK m. 112 vd. hükümleri uygulama alanı bulur. Meselâ 

Kurul hukuka aykırı olarak bir piyasa katılımcısının lisansını iptal etmiş ise bu durumda 

ifa kusursuz olarak imkânsızlaşmış sayılacağından borca aykırılık değil, TBK m. 136 

kapsamında bir tasfiye ilişkisi gündeme gelir.  

 

C. Mücbir Sebep Teşkil Eden Durumların İmkânsızlık Açısından 

Değerlendirilmesi 

Mücbir sebep, en yüksek derecede özenin gösterilmesi halinde dahi, 

önlenemeyen, önceden öngörülemeyen borçluya isnat edilemeyen sebeplerden (tabiattan 

veya üçüncü kişilerden) kaynaklanan olağanüstü olay olarak tanımlanabilir
225

. Mücbir 

sebep teşkil eden deprem, sel gibi tabiat olayları yüzünden edimin ifası 

imkânsızlaşabilir. Borçlanılan edimin mücbir sebep ile zaman yönünden nihai olarak ifa 

edilemez hale gelmesi “sürekli objektif imkânsızlık” olarak nitelendirilmektedir
226.

 

Sürekli objektif imkânsızlığı doğuran nedenin zaman içinde ortadan kalkması mümkün 

değildir
227.

 Buna karşılık borçlanılan edimin ifası zaman yönünden geçici bir engel 

                                                

 

224 EPLY m. 15, f. 3. 

225 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 188. 

226
 Eren, s. 1040-1041.  Topuz Seçkin, Canbolat Ferhat: “Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda 

İmkânsızlığın Düzenlenişi“ AÜHFD, C. 57, Sa.3, s.679, dpn. 11.  

227 Topuz - Canbolat, s. 679, dpn. 12. 
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yüzünden imkânsız hale gelirse, “geçici imkânsızlık” söz konusu olur
228

. Yani borcun 

ifasını engelleyen imkânsızlık, sürekli olmayıp, ifadan önce ortadan kalktığı zaman, 

edimin ifası mümkün oluyorsa, geçici imkânsızlık vardır
229

.  

 

İkili anlaşmalar kapsamında elektrik üreten bir tedarikçisinin üretim tesisinin 

deprem sebebiyle zarar görmesi kural olarak geçici imkânsızlığa vücut verir. Ancak 

oluşan zararın giderilerek tesisin yeniden işler hale getirilmesi mümkün değilse 

(kusursuz) sürekli imkânsızlık söz konusu olur
230

.  

 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde mücbir sebep halinde lisans sahibi 

tüzel kişinin hak ve borçlarına ilişkin bazı hükümler sevk edilmiştir. Buna göre, mücbir 

sebeplerin gerçekleşmesi halinde, bunun etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibi tüzel 

kişinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler, etkilendikleri oranda Kurul kararı 

ile ertelenebilir. Söz konusu yükümlülüklerin yeniden yerine getirilemeyeceği 

anlaşıldığında Kurul tüzel kişinin yükümlülüklerinin kaldırılmasına karar verebilir
231

. 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yer alan bu düzenleme esasen, mücbir sebep 

halinde lisans sahibi tüzel kişilerin yükümlülüklerini önce geçici imkânsızlık sebebiyle 

                                                

 

228
 Eren, s. 1040-141; Topuz - Canbolat, s. 679, dpn. 13. 

229 Topuz - Canbolat, s. 679. 

230 Yavuz, s. 311.  

231 Ancak iletim ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişilerin yükümlülükleri mücbir sebep nedeni ile ortadan 

kaldırılamaz. Ayrıntılı bilgi için bkz. EPLY, m. 51, f. 3; Yavuz, s. 311. 
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askıya almakta; ancak geçici imkânsızlığın sürekli imkânsızlığa dönüşmesi halinde ise 

sona erdirmektedir. Ancak bu yükümlülükler lisans sahibi tüzel kişinin mevzuattan 

kaynaklanan yükümlülükleri olup, ikili anlaşmadan doğan yükümlülükler bu kuralın 

dışındadır. Başka bir deyişle Kurul’un mücbir sebep nedeniyle lisans sahibi tüzel kişiyi 

mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden beri kılması onu ikili anlaşmadan 

kaynaklanan yükümlülüklerinden de beri kıldığı anlamına gelmez. Böyle bir durumda 

ikili anlaşmanın akıbeti borçlar hukuku kurallarına göre yukarıdaki açıklamalarımız 

çerçevesinde belirlenir.  

 

§ 6 PİYASA KATILIM ANLAŞMASI 

I. Genel Olarak 

Piyasa katılım anlaşması DUY m. 4 f. 1/ııı’da, gün öncesi piyasası hariç olmak 

üzere
232

, piyasa katılımcısının dengeleme mekanizmasına katılımı ile piyasa işletmecisi 

ve sistem işletmecisinin dengeleme mekanizmasının işletimine ilişkin şart ve hükümlerin 

yer aldığı standart anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Dengeleme ve Uzlaştırma 

Yönetmeliği’nde yapılan tanımda da ifade edildiği üzere, piyasa katılım anlaşması, 

                                                

 

232  Gün öncesi piyasasına ilişkin hükümlerin piyasa katılım anlaşmasından hariç tutulmasının nedeni gün 

öncesi planlamaya ve dengeleme güç piyasasına katılım zorunlu iken gün öncesi piyasasına katılımın 

ihtiyari olmasıdır (DUY m. 18-19). Gün öncesi piyasasına katılmak isteyen piyasa katılımcılarının ayrıca 

gün öncesi piyasası katılım anlaşması imzalamaları gerekmektedir (DUY m. 25). Gün öncesi piyasası 

01.12.2011 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir (14.04.2011 tarih ve 3169-13 sayılı Kurul Kararı). 
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Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ne paralel bir şeklide hazırlanmış, standart, 

müzakereye kapalı bir sözleşmedir
233

. 

 

Piyasa katılım anlaşması, piyasa katılımcılarının ikili anlaşmalarla tamamlanan 

dengeleme uzlaştırma sisteminin uygulanması esnasında TEİAŞ bünyesindeki piyasa 

işletmecisi
234

 ve sistem işletmecisi
235

 ile piyasa katılımcılarının arasındaki hukukî 

ilişkiyi düzenlemektedir. Dengeleme ve uzlaştırma sisteminin teknik işleyişi esas olarak 

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde düzenlenmektedir. Piyasa katılım 

anlaşmasının konusunu ise dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde piyasa 

katılımcıları ile piyasa işletmecisi ve sistem işletmecisi arasında doğacak özel hukuk 

karakterli alacak/borç ilişkileri oluşturmaktadır. Piyasa katılım anlaşması Dengeleme ve 

Uzlaştırma Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere paralel hükümler içermektedir. 

Ancak Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği bir idarî işlem olarak tarafları bağlarken 

piyasa katılım anlaşması tarafların dengeleme ve uzlaştırma mekanizması 

çerçevesindeki faaliyetlerine ve bunların sonuçlarına hukukî bir anlam yüklemektedir.  

  

Dengeleme uzlaştırma sistemi, kısaca ifade edilecek olursa, piyasa 

katılımcılarının ikili anlaşmaları ile almayı yahut satmayı taahhüt ettikleri elektrik 

                                                

 

233 Yavuz, s. 197. 

234 Piyasa işletmecisi,  Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’dir (PMUM) (DUY m. 4/z/zz/ççç.). 

235 Sistem işletmecisi, Milli Yük Tevzi Merkezi ile Bölgesel Yük Tevzi Merkezlerini ifade etmektedir  

(DUY m. 4/z/zz/rrr.).  
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miktarlarından sapan (+/-) elektrik alım satım miktarlarını dengeleyen ve bu dengesizlik 

neticesinde oluşan alacak / borç miktarlarını tespit eden sistemdir.  

 

Dengeleme ve uzlaştırma sistemi, gün öncesi plânlama, gün öncesi piyasası ve 

(gerçek zamanlı) dengeleme güç piyasası üzerine kurulu bir sistemdir. Bu sistem ile arz 

ve talebin gün öncesinden planlanması ve anlık yaşanabilecek dengesizliklerin yük 

al/yük at talimatları ile (üretim tesislerini devreye sokarak veya devreden çıkararak) 

gidermesi amaçlanmaktadır. Piyasa işletmecisi, piyasa katılım anlaşmaları çerçevesinde, 

piyasa katılımcılarının gün öncesi plânlama, gün öncesi piyasası ve (gerçek zamanlı) 

dengeleme güç piyasası kapsamındaki tekliflerini arz ve tüketim ihtiyacına göre 

sıralamakta ve bu teklifler çerçevesinde piyasa katılımcıları ile alacak / borç ilişkisi 

içerisine girmektedir.
236

  

 

II. Piyasa Katılım Anlaşmasının Tarafları 

Piyasa katılım anlaşması, piyasa katılımcıları ile piyasa ve sistem işletmecisi 

TEİAŞ arasında akdedilmektedir.  

 

TEİAŞ’ın piyasa işletmeciliğini üstlenen birimi Piyasa Malî Uzlaştırma Merkezi 

Dairesi Başkanlığı, sistem işletmeciliğini üstlenen birimi ise Milli Yük Tevzi Merkezi 

                                                
 

236 Ayrancı, s. 91 vd; Yavuz, s. 194 vd. 
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Dairesi Başkanlığıdır. Ancak bu birimlerin tüzel kişiliği yoktur ve piyasa katılım 

anlaşmasına daima TEİAŞ taraftır. 

 

Serbest tüketiciler ve perakende satış lisansına sahip tüzel kişiler, dengeleme 

uzlaştırma mekanizmasının tüketici tarafında yer almakla birlikte piyasa katılım 

anlaşmasına taraf olmamaktadırlar. Serbest tüketiciler ve perakende satış lisansına sahip 

tüzel kişilerin dengeleme ve uzlaştırma mekanizmasına kaydı bunların ilgili tedarikçileri 

tarafından yapılır
237

.  

 

III. Piyasa Katılım Anlaşmasının Şekli 

Piyasa katılım anlaşması, TEİAŞ tarafından matbu formda hazırlanmakta ve 

Kurul tarafından onaylanmaktadır
238

. Kurul tarafından onaylanan piyasa katılım 

anlaşması tüm piyasa katılımcıları ile tek tip olarak akdedilmektedir. Ancak bu durum 

yönetmelikle getirilmiş bir uygulama olup, piyasa katılım anlaşmasının maddî hukuk 

anlamında şekle tabî bir sözleşme olduğu anlamına gelmez. Nitekim bir şekil şartından 

bahsedebilmek için öncelikle bunun kanunda açıkça düzenlenmiş olması gerekir
239

. Öte 

yandan, şekil kuralı, şekli gerçekleştirecek makamlara yönelik bir talimat niteliğindeyse, 

                                                

 

237 DUY m. 10, f. 1. 

238 DUY m. 25.  

239 Oğuzman – Öz, s. 117; Kılıçoğlu, s. 74; Bucher, OrAt, s. 139; Altaş, Hüseyin: Şekle Aykırılığın 

Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998, s. 68-69. 
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bir maddi hukuk anlamında kanuni şekil şartından söz edilememektedir
240

. Elektrik 

Piyasası Kanunu’nda yahut başkaca bir kanunda piyasa katılım anlaşması için öngörülen 

bir şekil şartı söz konusu olmadığından, piyasa katılım anlaşması, maddî hukuk 

bakımından şekle bağlı olmayan sözleşmelerdendir. 

 

IV. Piyasa Katılım Anlaşmasının Unsurları 

Piyasa katılım anlaşmasının unsurları, elektrik enerjisi ve/veya kapasite, bedel ve 

tarafların anlaşmasıdır. Bunlardan elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin miktarı ve bedel 

baştan kararlaştırılamamakta, gerçekleştirilen dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri 

neticesinde somutlaşmaktadır.  

 

Piyasa katılım anlaşması için tarafların anlaşması unsuru ikili anlaşmalardan 

farklı bir incelemeye tabi tutulmalıdır. Çünkü piyasa katılım anlaşması, TEİAŞ 

tarafından tek taraflı olarak hazırlanmakta ve Kurul tarafından onaylanmaktadır. Bu 

yönü ile piyasa katılım anlaşmaları, iltihakî (katılmalı) sözleşmelerdendir
241

.  

 

İltihakî sözleşmeler idarî bir süreç içerisinde, kanun ve ikincil mevzuata 

dayanılarak hazırlanmakta olup, sözleşmenin diğer tarafının müzakere hakkı söz konusu 

                                                
 

240 Oğuzman – Öz, s. 117; Tandoğan, Haluk: Borçlar Hukuk Özel Borç İlişkileri, C. I/1, İstanbul 2008, 

s. 257. 

241 Ayrancı, s. 284; Yavuz, s. 200.  
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olmamaktadır
242

. Bu yönüyle akit serbestisinin alt kategorisinde yer alan akdin içeriğini 

belirleme serbestisi bu tür sözleşmeler açısından uygulama alanı bulmamaktadır
243

.  

  

 İltihakî sözleşmeler, genel işlem şartlarına benzemektedir. Genel işlem şartları da 

esasen akdin içeriğini belirleme hürriyetinin sınırlandığı sözleşmenin aslî edimlerinin 

dışında kalan yan edimlere ilişkin kuralların tek taraflı ve standart biçimde sözleşmeyi 

hazırlayan tarafın lehine hazırlandığı sözleşmelerde gündeme gelmektedir
244

. Ancak 

iltihakî sözleşmelerde, genel işlem şartlarından farklı olarak, sözleşmenin bütün 

hükümlerinin önceden standart olarak belirlenmesi söz konusudur. Bununla birlikte, 

tartışmalı olmakla birlikte genel işlem şartlarına ilişkin olarak TBK m. 20 vd. 

düzenlenen hükümlerin, niteliğine uygun düştüğü ölçüde iltihakî sözleşmeler için de 

uygulanacağı kabul edilmektedir
245

. Gerçekten de, piyasa katılım anlaşması piyasaya 

girebilmek için akdedilmesi zorunlu olan bir ön şart niteliğindedir. Bu yüzden piyasa 

katılımcısına müzakere şansı tanınmamaktadır. Bu sebeple piyasa katılımcısının 

iradesinin, anlaşmada yer alan tüm hükümler açsından piyasa ve sistem işletmecisi 

                                                
 

242 Havutçu, Ayşe: Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, 

İzmir 2003, s. 79-80. 

243 Oğuzman – Öz, s. 21. 

244 Havutçu, s. 4-5; Tekinay – Akman – Burcuoğlu – Altop, s. 70, 71; Oğuzman – Öz, s. 21; Ayrancı, 

s. 289; Yavuz, s. 199 vd. 

245 Havutçu, s. 80; Yavuz, s. 202; Ayrık görüş için bkz. Tekinay – Akman – Burcuoğlu – Altop, s. 63; 

Ayrancı, s. 284. 
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TEİAŞ’ın iradesi ile aynı yönde olduğu söylenemez. Dolayısıyla TBK m. 21’de 

düzenlenen yazılmamış sayılma müeyyidesi piyasa katılım anlaşmasının haksız şart 

teşkil edebilecek hükümleri açısından da uygulama alanı bulacaktır. Bu yorum, üstün 

kamu otoritesinin özel borç ilişkilerinde sözleşmenin menfaat dengesini aşırı sarsan 

uygulamalarının en azından yargı yolu ile önüne geçilebilmesi için de pratik öneme 

sahiptir.   

 

V. Piyasa Katılım Anlaşmasının Hukukî Niteliği 

Piyasa katılım anlaşması, elektrik tedarik sözleşmelerinin bir alt türünü 

oluşturur
246

. Hatta bu sözleşmenin piyasa ve sistem işletmecisi TEİAŞ ile piyasa 

katılımcısı arasında akdedilen bir tür ikili anlaşma olduğu dahi söylenebilir
247

. 

Dolayısıyla yukarıda elektrik tedarik sözleşmelerinin ve ikili anlaşmalarının hukukî 

niteliğine ilişkin açıklamalarımız burada da geçerlidir.  

 

Piyasa katılım anlaşması, özü itibariyle piyasa katılımcısı ile piyasa işletmecisi 

arasındaki elektrik alım satımını konu alan bir sözleşmedir. Piyasa katılım anlaşması, 

ikili anlaşmalardan farklı olarak münferit bir satım ilişkisini değildir. Aksina piyasa 

katılım anlaşması, satım konusu elektrik miktarının ve bunun birim fiyatının piyasa 

                                                
 

246 König - Kühling – Rasbach, s. 151. 

247 Yavuz, s. 151. 
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şartlarına göre her gün farklı farklı kararlaştırıldığı çerçeve satım ilişkisini konu alan bir 

karaktere sahiptir
248

.  

 

Piyasa katılımcısı ile piyasa ve sistem işletmecisi TEİAŞ arasında bir alacak ve 

borç ilişkisi doğmasının öncelikli şartı, sistemin dengesizliğe düşmesi ve piyasa 

katılımcısının bu dengesizliğe sebep olması yahut dengesizliğin giderilmesinde rol 

almasıdır. Böyle bir durum mevcut olmadıkça taraflar arasında bir alacak borç ilişkisi 

doğmaz. 

 

Piyasa katılımcısı, gün öncesi plânlama / gün öncesi piyasası kapsamındaki gün 

öncesi üretim / tüketim programı, tüketim öngörüleri, ikili anlaşmalar kapsamında 

taahhüt edilen alım satım miktarları, yük alma / yük atma tekliflerini çevrimiçi Piyasa 

Yazılım Sistemi (PYS) aracılığı ile TEİAŞ’a bildirir.  Piyasa katılımcısı bunun yanı sıra 

dengeleme güç piyasası kapsamındaki kesinleşmiş gün öncesi üretim ve tüketim 

programı, emre amade kapasitesi ve yük alma / yük atma tekliflerini de TEİAŞ’a bildirir. 

Bu teklifler TEİAŞ tarafından değerlendirilir. TEİAŞ’ın değerlendirmesine göre gerek 

gün öncesi piyasada gerekse gerçek zamanlı dengeleme güç piyasasında yaşanabilecek 

bir dengesizliğin giderilmesi adına piyasa katılımcısının sisteme elektrik vermesi yahut 

sistemden elektrik çekmesi mevzu bahis olabilir. İşte çerçeve sözleşme niteliğindeki 

                                                
 

248 Yavuz, s. 206.  
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piyasa katılım anlaşması, taraflar arasında açıklanan şekilde her iki yönde de 

doğabilecek bu münferit elektrik alım satım ilişkileri ile tamamlanmaktadır
249

. 

 

VI. Piyasa Katılım Anlaşmasının Özellikleri 

Piyasa katılım anlaşması, yukarıda da bahsedildiği üzere, iltihakî 

sözleşmelerdendir. Piyasa katılım anlaşmaları, her ne kadar içeriğine müdahale 

edilemese de rızai sözleşmelerdendir. Neticede piyasaya katılım zorunlu değildir. İkili 

anlaşmalarda olduğu gibi piyasa katılım anlaşmalarında da sürekli bir borç ilişkisi söz 

konusudur. Son olarak piyasa katılım anlaşmaları da tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerdendir.  

 

VII.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

Piyasa katılım anlaşması, piyasa katılımcısına gün öncesi plânlamaya ve 

dengeleme güç piyasasına katılım hakkı vermektedir. Aynı şekilde gün öncesi piyasa 

katılım anlaşması da piyasa katılımcısına gün öncesi piyasaya katılma hakkı 

vermektedir. Taraflar piyasa katılım anlaşması ile genel olarak Dengeleme ve Uzlaştıma 

Yönetmeliği ile ilgili alt düzenleyici işlemelere uymayı taahhüt etmekte ayrıca bazı ek 

yükümlülükleri de üstlenmektedirler.  

 

                                                
 

249 Yavuz, s. 206 – 208;  
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Dengeleme uzlaştırma mekanizmasının işlemesi, piyasa katılımcısının gün öncesi 

plânlamaya / piyasaya ve dengeleme güç piyasasına PYS aracılığı ile aktif katılımını 

gerektirmektedir
250

. TEİAŞ piyasa katılımcısının teklifini, Dengeleme ve Uzlaştırma 

Yönetmeliği ile alt düzenleyici işlemlerde gösterilen formüllerle değerlendirmek ve 

piyasa katılımcılarının taahhütlerini aşan yahut taahhütlerinin altında kalan alım satım 

miktarlarını ölçmekle yükümlüdür. TEİAŞ, bu ölçümler neticesinde kendisi ile piyasa 

katılımcıları arasında doğan alacak / verecek hesabını yaparak uzlaştırma faaliyetini 

yerine getirmek zorundadır. Bu süreç neticesinde piyasa ve sistem işletmeci TEİAŞ ve 

piyasa katılımcıları, çerçeve bir anlaşma niteliğindeki piyasa katılım anlaşması 

kapsamında kimi zaman tedarikçi kimi zamana tedarik eden (alıcı) konumuna 

gelebilmekte ve bu kapsamda birbirlerine bedel ödemek zorunda kalabilmektedir. 

Dolayısıyla piyasa katılım anlaşmasında kimin tedarikçi (satıcı) kimin tedarik eden 

(alıcı) konumunda olduğu somut olaydaki duruma göre belirlenmektedir.  

 

VIII. Piyasa Katılım Anlaşmasının Sona Ermesi 

Piyasa katılım anlaşmasında anlaşmanın sona ermesine ilişkin hükümler 

getirilebilir. Nitekim bu husus Kurul tarafından onaylanan güncel standart piyasa katlım 

                                                

 

250 Piyasa katılımcısı, gün öncesi plânlama / gün öncesi piyasası kapsamındaki gün öncesi üretim / tüketim 

programını, tüketim öngörülerini, ikili anlaşmalar kapsamında taahhüt edilen alım satım miktarlarını, yük 

alma / yük atma tekliflerini ve dengeleme güç piyasası kapsamındaki kesinleşmiş gün öncesi üretim ve 

tüketim programını, emre amade kapasitesinin ve yük alma / yük atma tekliflerini piyasa ve sistem 

işletmecisi TEİAŞ’a bildirmekle yükümlüdür. 
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anlaşmasın 5. maddesinde açıkça yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeye göre, piyasa 

katılımcısının, Dengeleme ve Uzlaştıma Yönetmeliği’ne tabi olmaktan çıkması, Elektrik 

Piyasası illetim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ 

uyarınca iletim sistemine bağlanma veya iletim sistemini kullanma hakkının sona ermesi 

hallerinde piyasa katılım anlaşmasının sona ereceğine ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Aynı şekilde, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca verilen ve tüm lisanslarının sona 

ermesi, iptal edilmesi veya temerrüt durumuna düşmesinden sonra süresi içinde 

teminatını başlangıç teminatı seviyesine kadar tamamlamaması durumunda da piyasa 

katılım anlaşması kendiliğinden sona ermektedir
251

. Bunun dışında, ikili anlaşmaların 

sona ermesi hakkındaki açılamalarımız piyasa katılım anlaşmasının sona ermesi için de 

geçerlidir.  

 

§ 7 PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

I. Genel Olarak 

Perakende satışı, EPK m. 1, f. 3, b. 15’te elektriğin tüketicilere satışı olarak 

tanımlanmış, ayrıca bir perakende satış sözleşmesi tanımı yapılmamıştır. Bununla 

birlikte, perakende satış sözleşmesi, EPMHY m. 4, f. 1, b. 23’de “bağlantı anlaşması 

mevcut olan kullanım yeri için, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi ile müşteriler 

arasında Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, elektrik 

                                                
 

251 http://www.teias.gov.tr/mali/DUYURU/Piyasa_Katilim_Anlasmasi-SON.pdf. 

http://www.teias.gov.tr/mali/DUYURU/Piyasa_Katilim_Anlasmasi-SON.pdf
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enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan ticarî 

faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.  

 

Perakende satış sözleşmesi de tıpkı ikili anlaşmalar gibi elektrik tedarik 

sözleşmesinin bir alt türdür. Perakende satış sözleşmesinin konusu elektriğin ikili 

anlaşmadan farklı olarak tüketicilere satışıdır. Perakende satış sözleşmesi, tüketicilere 

elektrik satışının yanı sıra tüketiciye sayaç okuma, faturalama gibi perakende satış 

hizmetlerinin sunulmasına ilişkin hükümler de içerir. Bu sebeple perakende satış 

sözleşmesinin yapılabilmesi için öncelikle tüketici ile dağıtım şirketi arasında bağlantı 

anlaşmasının yapılmış olması şarttır.  

 

Perakende satış sözleşmesi, Kurul onayına tabi değildir. Ancak perakende satış 

faaliyeti ve perakende satış sözleşmesinin nasıl hazırlanacağı EPMHY m. 10’da ve 

Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
252

’de 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu alanın idarî işlemler ile yoğun bir şeklide 

düzenlenmesinin temel sebebi, elektriğin vazgeçilmez bir öneme sahip kamu hizmeti 

olmasından kaynaklanmaktadır.  Anılan düzenleyici idarî işlemler, perakende satış 

hizmeti sunan tüzel kişi ve ondan elektrik tedarik eden tüketici için her halükârda 

uygulama alanı bulur. Ancak her ne kadar düzenleyici idarî işlemler ile perakende satış 

sözleşmesinin içeriğine çok fazla müdahale edilse de, perakende satış lisansına sahip 

                                                
 

252 31.08.2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete. 
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tüzel kişi ile tüketici arasında kurulan özel hukuk karakterli hukukî ilişkinin ortaya 

konması adına perakende satış sözleşmesinin akdedilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

II. Perakende Satış Sözleşmesinin Tarafları 

Perakende satış sözleşmesi, perakende satış lisansına sahip tüzel kişiler ile 

tüketiciler arasında akdedilmektedir. Buradaki tüketici deyimi, serbest ve serbest 

olmayan tüketicileri kapsar. Serbest tüketiciler, elektriği ikili anlaşmalar kapsamında, 

perakende satış lisansına sahip tüzel kişiler dışındaki tedarikçilerden satın alabileceği 

gibi perakende satış sözleşmesi akdetmek suretiyle perakende satış lisansına sahip tüzel 

kişilerden de satın alabilir. Serbest tüketiciler, serbest olmayan tüzel kişilerden farklı 

olarak kendi bölgeleri dışındaki bir perakende satış lisansına sahip tüzel kişi ile de 

perakende satış sözleşmesi imzalayabilir
253

.  

 

III. Perakende Satış Sözleşmesinin Şekli 

Perakende satış sözleşmesi, perakende satış lisansına sahip tüzel kişi tarafından 

EPMHY m. 10’da ve Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi 

Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca matbu yazılı formda hazırlanmaktadır
254

. Tüketici 

gruplarına göre standart bir şekilde hazırlanan perakende satış sözleşmesi, tüketiciler ile 

                                                

 

253 EPK m. 3 f. 1/c, b. 5/3. Ancak perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerinin başka bir dağıtım 

şirketinin bölgesinde bulunan serbest tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapabilmesi için 

perakende satış lisanslarında buna ayrıca izin verilmiş olması gerekmektedir (EPK m. 3 f. 1/c b. 5/4). 

254 DUY m. 25.  
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müzakere edilmeksizin akdedilmektedir. Ancak bu durum yönetmelikle getirilmiş bir 

uygulama olup, piyasa katılım anlaşmasının şekline ilişkin açıklamalarımızda yer alan 

gerekçelerle perakende satış sözleşmesinin, maddî hukuk anlamında şekle tabi olmayan 

bir sözleşme olduğu söylenebilir. Bu sonuç TBK m. 12 hükmüne de uygundur. 

 

IV. Perakende Satış Sözleşmesinin Unsurları 

Perakende satış sözleşmesinin unsurları, piyasa katılım anlaşmasında olduğu gibi 

tarafların anlaşması, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ve bedeldir. EPMHY m. 10’da 

perakende satış sözleşmesinin asgarî olarak; hizmet verilmesine ilişkin şartları, Elektrik 

Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili abone grubuna 

uygulanacak tarife, sözleşme süresi ve sözleşmenin feshi gibi hükümleri içerecek şekilde 

hazırlanması gerektiği düzenlenmiştir. Ancak Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliği’nde yer alan bu hükümde geçen “asgari unsur” ibaresi, maddi hukuk 

anlamında asli unsurun karşılığı değildir. Aksine asgari unsur, sadece sözleşmeyi 

hazırlayacak perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiye yüklenen bir idarî yükümlülük 

niteliğindedir. Bu sebeple, meselâ sözleşme süresi ve sözleşmenin feshinin perakende 

satış sözleşmesinde düzelememesi, maddî hukuk anlamında perakende satış 

sözleşmesinin geçersizliğine yol açmaz. Bununla birlikte, perakende satış lisansı sahibi 

tüzel kişiye EPDK tarafından idarî yaptırım uygulanması söz konusu olabilir.  

 

Perakende satış sözleşmesinin unsurlarından elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi 

unsuru, ikili anlaşmaların unsurlarına ilişkin kısımda detaylı olarak açıklanmıştır. İkili 

anlaşmalardan ve piyasa katılım anlaşmasından farklı olarak tarife ile düzenlenen bedel 
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unsuru ise çalışmanın üçüncü bölümünde ele alınmaktadır. Bu sebeple bu başlık altında 

sadece tarafların anlaşmasına ilişkin açıklamalarımıza yer verilecektir.  

 

A. İltihakî Sözleşme Olması Açısından Perakende Satış Sözleşmeleri 

Perakende satış sözleşmesi de tıpkı piyasa katılım anlaşması gibi tek taraflı ve 

standart formda hazırlanmakta, sözleşmenin imzalanması sırasında tüketicilere herhangi 

bir müzakere şansı tanınmamaktadır. Bu sebeple perakende satış sözleşmeleri de iltihakî 

sözleşmelerden olup, TBK m. 20 ve devamında düzenlenen genel işlem şartlarına ilişkin 

hükümler, niteliğine uygun düştüğü oranda burada da uygulama alanı bulur
255

.  

 

B. Sözleşme Yapma Zorunluluğu Açısından Perakende Satış Sözleşmeleri 

1)  Sözleşme Yapma Zorunluluğu 

Sözleşme kuma zorunluluğu, hukuk düzeninin belirli bir kişi ya da kişilere, 

sözleşme kurma yönünde iradeleri bulunmamasına rağmen, bazı şahıslar lehine onlarla 

sözleşme yapma yükümlülüğü yüklemesi hali olarak tanımlanabilir
256

.  Sözleşme yapma 

zorunluluğu kanundan, hukukî işlemlerden (bunun tipik örneği ön sözleşmedir) yahut 

                                                

 

255 Yavuz, s. 212; Ayrancı, s. 263. 

256 Gürzumar, s. 42; Ayrancı, Hasan: Sözleşme Kurma Zorunluluğu, AÜHFD., C. 52, S. 3, s. 230-231; 

Buz, Vedat: Kamu İhalelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, Ankara, 2007, s. 116; İnceoğlu, Mehmet 

Murat: Sözleşme Yapma Zorunluluğu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5. Maddesi’nin Bu 

Açıdan Değerlendirilmesi, M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 391.  
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özel hukuktan kaynaklanabilir
257

. Hukukî işlemden kaynaklanan sözleşme kurma 

zorunluluğu gerçek anlamda bir zorunluluk olmadığı ileri sürülmektedir. Nitekim bu 

zorunluluğun özünde yine sözleşme yapmak zorunda kalan tarafın önceden açıklamış 

olduğu bir iradesi söz konusudur
258

. Buna karşılık kanundan kaynaklanan sözleşme 

yapma zorunluluğu ise, genellikle kamu hizmeti niteliğindeki kanunî yahut fiilî tekelleri 

elinde bulunduran kamu yahut özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu hizmetten 

faydalanmak isteyen kişiler ile akdettikleri sözleşmeler için gerçekleşmektedir
259

. 

Kanundan kaynaklanan sözleşme kurma zorunluluğu, özel hukuka yahut kamu 

hukukuna ilişkin kanunlardan kaynaklanabilir
260

. Özel hukuk kaynaklı sözleşme kurma 

zorunluluğu (genel sözleşme kurma zorunluluğu) ise doktrinde ve yargı içtihatlarında 

benimsenmiştir
261

. Ancak bu zorunluluğun kaynakları doktrinde tartışmalıdır.  

 

Bir görüşe göre, sözleşme yapma zorunluluğunun nedeni, bu sözleşmeler 

çerçevesinde sunulan hizmetlerin TBK m. 8’de düzenlenen herkese açık öneri (alenî 

                                                
 

257 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. I, s. 506; Eren, s 307. 

258 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. I, s. 505; Buz, İhale, s. 52. Gürzumar, s. 43; 

Ayrık görüş için bkz. Eren, s. 308; Ayrancı, Hasan: Sözleşme Kurma Zorunluluğu, s. 234-235. 

259 Eren, s. 302-303; Ayrancı, Sözleşme Kurma Zorunluluğu, s. 235; Buz, İhale, 117;  

260 Eren, s. 303; Ayrancı, Sözleşme Kurma Zorunluluğu, s. 235. 

261 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. I, s. 507; Eren, s. 307; Gürzumar, s. 53; 

Ayrancı, Sözleşme Kurma Zorunluluğu, s. 241; Buz, İhale, s. 118. 
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icap) niteliğinde olmasıdır
262

. Bir diğer görüşe göre ise, genel sözleşme kurma 

zorunluluğunun kaynağını ahlâka aykırı davranış ile zarar verme yasağı 

oluşturmaktadır
263

. Üçüncü bir görüş ise, genel sözleşme kurma zorunluluğunun varlık 

sebebini, TMK m. 24 ve devamında düzenlenen kişilik haklarını zedeleyici davranış 

yasağına dayandırmaktadır
264

. Nihayet dördüncü bir görüş, bu zorunluluğun sebebi 

olarak TMK m. 2’de düzenlenen dürüstlük kuralına işaret etmektedir
265

.   

 

İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında
266

, genel sözleşme yapma zorunluğunun 

kabul edilebilmesinin şartları şöyle sayılmıştır: Bir girişimci bazı mal veya hizmetleri 

genel olarak kamuya arz etmiş olmalıdır. Söz konusu mal ve hizmetlerin normal 

ihtiyaçları karşılar nitelikte olması gerekmektedir. Bu mal veya hizmetleri piyasaya 

sunan kişinin hâkim konumumda olması yüzünden bunların başkaca yollarla 

                                                

 

262 Özsunay, Ergun: Borçlar Hukuku, Cilt I, İstanbul, 1983, s. 52; Oğuzman – Öz, s. 140; İnan, Ali 

Naim: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı, Ankara, 1979, s. 160; Tekinay – Akman – 

Burcuoğlu – Altop, s. 489. 

263 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. I, s. 508; Eren, s. 304, 306-307; İnan, s. 160; 

Tunçomağ, s. 162-163; Özsunay, s. 52; Gürzumar, s. 54-55. 

264 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. I, s. 509; Buz, s. 119; Gürzumar, s. 56. 

265 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. I, s. 507; Gürzumar, s. 59; İnceoğlu, s. 403-

404. 

266 BGE, 111. II. 245, Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. I, s. 518-519; Sözleşme 

kurma zorunluluğunun şartları hakkında ayrıca bkz. Ayrancı, Sözleşme Kurma Zorunluluğu, s. 242 vd. 
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karşılanması mümkün olmamalıdır. Son olarak mal veya hizmetleri piyasaya sunan kişi 

sözleşmeyi imzalamaktan kaçınma için haklı bir sebep ileri sürememelidir.  

 

Sözleşme yapma zorunluluğu yukarıdaki şartlar altında kabul edilebilir olmakla 

birlikte, temel prensibin akit serbestisi olduğu unutulmamalıdır
267

. 

 

2) Perakende Satış Sözleşmesi İçin Geçerli Sözleşme Yapma Zorunluluğu 

Perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketleri, bölgelerindeki serbest olmayan 

tüketicilerin elektrik enerjisi ve kapasite talebini karşılamakla yükümlüdür
268

. Bunun 

yanı sıra dağıtım şirketleri, bulundukları dağıtım bölgesinde, başka bir tedarikçiden 

elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin edemeyen tüketiciler bulunması halinde, 

perakende satış lisansı alarak bu tüketicilere perakende satış yapmak ve/veya perakende 

satış hizmeti vermek zorundadır
269

.  

 

EPK m 2. f. 4/c, b. 2,’de elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin edemeyen 

serbest ve serbest olmayan tüketiciler ile sözleşme yapma zorunluluğu düzenlenmiştir. 

Buna karşılık EPK Ek m. 3, f. 1, b. 2, serbest olmayan tüketicilerin elektrik enerjisi ve 

kapasite ihtiyaçlarının giderilmesini doğrudan bir zorunluluk hali olarak öngörülmüştür.  

Bu iki hükmün birlikte değerlendirilmesinden çıkan sonuç, serbest olmayan tüketiciler 

                                                
 

267 Buz, İhale, s. 118. 

268 EPK Ek m. 3, f. 1, b. 2. 

269 EPK m 2. f. 4/c, b. 2. 
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için mutlak bir sözleşme yapma zorunluluğu söz konusu iken serbest tüketiciler için bu 

zorunluluğun sadece elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin edilemeyen hallere 

özgülenmiş olmasıdır. Bunun sebebi şüphesiz, serbest olmayan tüketicilerin ikili 

anlaşmalar ile elektrik tedarik edebiliyor olmasıdır. Ancak kendi dağıtım bölgesi 

dışındaki bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest 

tüketicinin, tedarikçisinin hukukî gerekler sebebiyle faaliyetine geçici olarak ara 

verilmesi veya tedarikçisinin faaliyetinin son bulması halinde, serbest tüketicinin 

bölgesinde dağıtım faaliyeti yürüten dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, bu serbest tüketici 

yeni bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar ona elektrik enerjisi ve/veya kapasite 

temin etmekle yükümlüdür
270

.  Bu yükümlülükler doktrinde temel tedarik yükümlülüğü 

ve yedek tedarik yükümlülüğü olarak açıklanmaktadır. Alman Hukukunda ve Avrupa 

Birliği Direktiflerinde de benzer yükümlülüklere yer verildiği gözlemlenmektedir
271

. Bu 

                                                

 

270 EPLY m. 23, f. 5; “Bulunduğu dağıtım bölgesindeki perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi 

dışındaki bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin, 

hukukî gerekler nedeniyle tedarikçisinin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi veya tedarikçisinin 

faaliyetinin son bulması halinde, bulunduğu bölgedeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi bu serbest 

tüketiciye yeni bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin 

etmekle yükümlüdür.” Bu yükümlülük EPLY’de düzenlenmiş olmakla birlikte, dağıtım şirketini bağladığı 

için sözleşme yapma zorunluluğu kapsamında değerlendirilebilir. Kaldı ki, bu hüküm olmasa dahi EPK m. 

2. f. 4/c, b. 2’nin yorumundan aynı sonuç çıkmaktadır. Öte yandan, 26 Haziran 2003 tarihli ve 2003/54/EC 

sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nde de benzer yönde düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Yavuz, s. 128. 

271 Ayrıntılı bilgi için bkz; Yavuz, s. 219-223. 



104 

 

hükümlerden yola çıkıldığında, perakende satış sözleşmesi için kanundan kaynaklı bir 

sözleşme yapma zorunluluğunun söz konusu olduğu söylenebilir
272

. Bununla birlikte, 

kanunda bu hükümler yer almasaydı dahi, elektrik hizmetinin evrensel
273

 kamu hizmeti 

niteliğinden hareketle yukarıda açıklanan genel sözleşme kurma zorunluluğu 

çerçevesinde aynı sonuca ulaşmanın mümkün olduğu kanaatindeyiz.  

 

C. Fiilî Sözleşme İlişkisi Kuramı Açısından Perakende Satış Sözleşmeleri 

Alman Hukukunda toplumsal tipte davranıştan doğan borç ilişkisi olarak da ifade 

edilen fiilî sözleşme ilişkisi kuramı, bir karşı edim yüklenmek şartı ile kamuya sunulan 

toplu taşıma, otopark ve havagazı gibi yararlanabilecek bir kimsenin hizmeti sunan taraf 

ile herhangi bir sözleşmesel ilişki söz konusu olmaksızın hizmeti kullanması halinde 

taraflar arasındaki borç ilişkisini dürüstlük kuralından hareketle bir sözleşme ilişkisi 

olarak tanımlamaktadır
274

. Fiilî sözleşme ilişkisi görüşünü ilk ortaya atan, Alman 

hukukçu Haupt’tur
275

. Fiilî sözleşme görüşü, bazı yazarlar tarafından eleştirilse de 

                                                
 

272 Altan, Alparslan: Enerji Sağlama Sözleşmeleri Bakımından Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Yapma 

Zorunluluğu İlkelerinin Uygulanması, ABD, S. 2004/3, s. 81. 

273 Can, s. 398 vd; Ayrancı, Sözleşme Kurma Zorunluluğu, s. 255 vd; Yavuz, s. 131. 

274 Oğuzman – Öz, s. 38; İnal, H. Tamer: Borca Aykırılık ve Sonuçları, 2009 İstanbul, s. 69; Kılıçoğlu, 

Ahmet: Fiili Sözleşme İlişkileri, ABD 1985, S. 5-6, s. 742; Güven, Kudret: Sosyal Tipli Davranış 

(Sozialtypische Verhalten) ve Sözleşme Teorisine Etkisi: Fiili Sözleşme İlişkileri (Fiktische 

Vertragverhaeltnisse) (I), İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 3, S. 3, Temmuz, 1984, s. 21. 

275 Aydınlı, İbrahim: Sosyal Temas ve İş Ilişkisinden Doğan İşverenin Edimden Bağımsız Koruma 

Yükümlülükleri ve Sonuçları, 2004 Ankara, s. 36. 
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Alman, İsviçre ve Türk hukuk sistemlerinde de kabul görmüştür
276

. Bu anlamda, 

sistemden elektrik çekilmesi hali de sosyal tipteki davranış olarak tanımlanabilir ve 

sistemden elektrik çeken kişi ile perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi arasında 

genel fiyatlar üzerinde perakende satış sözleşmesi kurulmuş olur
277

. Bu teori, aslında 

sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş görme hükümlerinin uygulanması mümkün olan 

borç ilişkilerini, sözleşmesel borç ilişkisi olarak tanımlamak suretiyle kanunun 

sözleşmesel ilişkiler için kusurun ispatı ve zamanaşımı gibi hususlarda sunduğu 

kolaylıkların bu tür ilişkilerde de uygulanmasını amaçlamaktadır
278

. 

 

Doktrinde bazı yazarlar, şeklen dahi olsa, bir irade açıklaması olmaksızın 

sözleşme kurulmasının dürüstlük kuralına dayanılarak savunulamayacağı düşüncesi ile 

bu teoriyi reddetmektedir
279

. Bazı yazarlar ise, hizmetten yararlanma fiilîni, (zımnî) 

kabul olarak nitelemekte ve meselâ sistemden elektrik kullanan tüketicinin iradesini 

kabul beyanı olarak yorumlayarak bu tür durumlarda klâsik sözleşme kuramı gereğince 

sözleşme kurulmuş olacağını savunmaktadır
280

.  

 

                                                

 

276 Akyol, Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, s. 4vd.; Tunçomağ, s. 20; Tekinay, Selahattin Sulhi; Borçlar 

Hukuku, İstanbul 1979, s.73; Aydınlı, s. 36. 

277 Köhnig – Kühling – Rasbach, s. 148. 

278 Oğuzman – Öz, s. 37. 

279 Oğuzman – Öz, s. 38. 

280 Güven, Fiili Sözleşme, s. 23; Yavuz, s. 99-100; Ayrık görüş için bkz. Eren, s. 136-137. 
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Kanaatimizce, yukarıda kısaca özetlenen hangi görüş kabul edilirse edilsin, 

perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi ile herhangi bir sözleşesi bulunmayan 

tüketicinin sistemden elektrik çekmesi halinde taraflar arasında bir borç ilişkisi doğacağı 

hususunda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır. Fiilî borç ilişki teorisi de, klâsik 

sözleşme teorisi de bu tür durumlarda taraflar arasında kurulan borç ilişkisini 

sözleşmesel temelde açıklamaktadır. Bu açıdan bakıldığında her iki görüş arasında bu 

borç ilişkisinin hüküm ve sonuçları açısından herhangi bir fark görünmemektedir.  

 

V. Perakende Satış Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 

Perakende satış sözleşmesi, esasen elektrik tedarik sözleşmelerinin bir alt türünü 

oluşturur. Perakende satış sözleşmesi de müşterilere (serbest ve serbest olmayan tüzel 

kişilere) elektrik tedarikini konu almaktadır. Bu sebeple, elektrik tedarik sözleşmelerinin 

satım hâkim sui generis yapısı perakende satış sözleşmesi için de geçerlidir. Tekrara 

düşmemek adına detaylı açıklamalardan kaçınıyor ve elektrik tedarik sözleşmesinin 

diğer alt türü olan ikili anlaşmaların hukukî niteliği hakkındaki açıklamalarımızın 

perakende satış sözleşmesi için de geçerli olduğunu ifade etmekle yetiniyoruz.  

 

VI. Perakende Satış Sözleşmesinin Özellikleri 

Perakende satış sözleşmesi, yukarıda da bahsedildiği üzere, iltihakî 

sözleşmelerdendir. Perakende satış sözleşmesi, her ne kadar içeriğine tüketici tarafından 

fiilen müdahale edilemese de tüketiciler açısında rızaî sözleşmelerdendir. Ancak 

yukarıda açıklandığı üzere, bazı durumlarda perakende satış lisansında sahip dağıtım 

şirketleri için sözleşme yapma mecburiyeti söz konusu olabilmektedir. İkili 
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anlaşmalarda olduğu gibi perakende satış sözleşmelerinde de sürekli bir borç ilişkisi söz 

konusudur. Son olarak perakende satış sözleşmesi de tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerdendir.  

 

VII. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

Perakende satış sözleşmesinde, tarafların asli yükümlükleri elektrik tedarik 

yükümlülüğü ve bedel ödeme yükümlülüğüdür.  Bunun yanı sıra perakende satış hizmeti 

de sunan perakende satış lisansına sahip tüzel kişinin sayaç okuma, faturalama gibi yan 

yükümlülükleri de bulunmaktadır
281

.  

 

VIII. Perakende Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi 

Yukarıda ikili anlaşmaların sona ermesi hakkındaki açılamalarımız perakende 

satış sözleşmesinin sona ermesi için de geçerlidir. Bunlara ek olarak ifade edilmelidir ki 

EPPSSDHT m. 6’da; perakende satış sözleşmesinde perakende satış şirketinin, 

                                                
 

281 Tarafların perakende satış sözleşmesinde yer alması gereken hükümler, Elektrik Piyasasında Perakende 

Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri 

Yönetmliği’nde düzenlenmiştir. Perakende satış sözleşmesi asgari olarak; hizmet verilmesine ilişkin 

şartları, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili abone grubuna 

uygulanacak tarife, sözleşme süresi ve sözleşmenin feshi gibi hükümleri içerecek şekilde düzenlenir ve 

perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi ile müşteri arasında imzalanır. Perakende satış sözleşmeleri 

kapsamında, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği çerçevesinde Kurum tarafından yapılan gelir ve/veya 

fiyat düzenlemesine aykırı olmamak kaydıyla, piyasada rekabeti geliştirecek ve uygulama açısından 

müşterilere kolaylık sağlayacak hususlar yer alabilir (EPMHY m. 10.). 
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yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterinin perakende satış sözleşmesini, 10 gün 

önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sona erdirebileceğine, müşterinin de 

perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiye yazılı başvuruda bulunmak kaydıyla perakende 

satış sözleşmesini sona erdirebileceğine dair hükümlere yer verileceği öngörülmüştür
282

. 

Öte yandan, müşterinin perakende satış sözleşmesi kapsamında öngörülen ödemeleri 

zamanında yapmaması halinde, sözleşmenin feshi yerine müşterinin elektriğinin 

kesilmesi de söz konusu olabilir
283

.  

                                                

 

282 Böyle bir durumda perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, perakende satış sözleşmesinin sona 

erdirileceği tarihin en az üç iş günü öncesinden, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bilgi 

verir. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi de perakende satış sözleşmesi sona eren müşterinin yeni bir 

perakende satış sözleşmesi bulunmaması halinde, kullanım yerinin elektrik enerjisini keser (EPMHY m. 

10, f. 7-8.). 

283 EPMHY, m. 24, f. 2. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE 

BEDEL UNSURU 

 

§ 8 GENEL OLARAK  

Çalışmanın ikinci bölümünde elektrik tedarik sözleşmesi başlığı altında ikili 

anlaşmalar, piyasa katılım anlaşması ve perakende satış sözleşmesi genel olarak 

incelenmiş ve piyasa katılımcıları arasında kurulan ilişkilerin hukukî niteliği tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde ise bu üç sözleşme türü bedel unsuru 

açısından incelenecektir. 

 

İkinci bölümde ifade edildiği üzere, elektrik tedarik sözleşmelerinin hukukî 

niteliği doktrinde tartışmalı olmakla birlikte, her halükârda satıma dair hükümlerin 

niteliğine uygun düştüğü oranda kıyasen uygulama alanı bulacağı görüşü hâkimdir
284

. 

Bu sebeple, Türk Borçlar Kanunu’nun satım bedeline ilişkin hükümleri, elektrik tedarik 

sözleşmeleri için de uygulama alanı bulur. Özellikle ikili anlaşmalar açısından bedel 

unsuru satım sözleşmesindeki ile neredeyse aynıdır. Ancak perakende satış sözleşmesi 

ve piyasa katlım anlaşması açısından özellikle bedelin belirlenmesi, klâsik satım 

sözleşmesinden farklılık arz eder. Aşağıda bunlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

 

                                                
 

284 Köhnig – Kühling – Rasbach, s. 147; Ayrancı, s. 149; Yavuz, s. 159. 
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Elektrik tedarik sözleşmelerinde bedel, tıpkı satım sözleşmesinde olduğu gibi 

tedarik eden (alıcı) tarafın tedarikçiye ödemeyi yükümlendiği bir miktar paradır. Bedel 

ödeme borcu, tedarik edenin aslî edim yükümlülüğüdür. Bedelin paradan başka bir şey 

olması halinde satım benzeri bir sözleşmeden ziyade, trampaya yaklaşan bir sözleşme 

tipinden bahsedilebilir
285

. Meselâ iki tarafın da birbirlerine farklı zamanlarda elektrik 

tedarik etmeyi taahhüt ettikleri sözleşmeler trampaya yaklaşır. Gerçekten de bir 

otoprodüktörün ihtiyacından fazla olan elektriği diğer tedarikçilere vermesi, 

otoprodüktörün elektrik üretemediği zamanlarda ise diğer tedarikçiden elektrik temin 

etmesi halinde taraflar arasında trampa benzeri bir hukuki ilişki kurulmuş olur. 

 

Klâsik satım sözleşmesinde olduğu gibi, elektrik tedarik sözleşmelerinde de 

bedelin anlaşma esnasında belirlenmesi zorunlu değildir. Bedelin belirlenebilir olması 

yeterlidir (TBK m. 207/3)
286

. İkili anlaşmalarda, piyasa katlım anlaşması ve perakende 

satış sözleşmelerinde bedelin belirlenmesi farklılık arz eder. Aşağıda her üç sözleşme 

tipinde bedelin belirlenmesine ilişkin özellikli hususlar açıklanacaktır.  

 

§ 9 İKİLİ ANLAŞMALARDA BEDEL UNSURU 

 İkili anlaşmalarda bedel tarafların serbest iradesi ile kararlaştırılmaktadır
287

. 

Taraflar bedelin nasıl hesaplanacağını miktarının ne olacağını belirlemekte tamamen 

                                                
 

285 Tandoğan, s. 84; Yavuz, Cevdet, s. 25. 

286 Yavuz, s. 151. 

287 Yavuz, s. 151. 
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serbesttir. Burada tam bir sözleşme özgürlüğü söz konusudur. Bedel götürü olarak 

belirlenebileceği gibi birim fiyat (birim kullanım başına fiyatlandırma) esaslı olarak da 

belirlenebilir. Ancak birim fiyat modelinin elektrik satımının niteliğine daha uygun 

olması sebebiyle götürü usulle belirlenen fiyata genelde rastlanmaz.  

 

 Piyasa katılımcılarının ikili anlaşmalarda kararlaştırdıkları bedel piyasa şartları 

dikkate alınarak belirlenmektedir. Taraflar her ne kadar bedeli belirlemekte serbest 

olsalar da, elektrik tedarik eden alıcıların tarife ile belirlenen fiyatlar üzerinden elektrik 

alma hakları bulunmaktadır. Bu sebeple, ikili anlaşmalarda kararlaştırılan bedel fiilen 

belli bir tavanın üzerine çıkamamaktadır. Meselâ serbest tüketiciler, perakende satış 

yapan dağıtım şirketlerinden elektrik satın alabilirler. Dolayısıyla ikili anlaşma 

akdetmek isteyen tedarikçinin serbest tüketici ile anlaşmak için perakende satış 

tarifesinde belirlenen fiyattan daha düşük bir fiyat teklifinde bulunması kaçınılmazdır. 

Yine ikili anlaşmaların tedarik eden (alıcı) tarafında bulunan perakende satış lisansı 

sahibi dağıtım şirketleri, TETAŞ’tan EPDK tarafından belirlenen TETAŞ Toptan Satış 

Tarifesi
288

 üzerinden elektrik satın alabilmektedir. Bu sebeple TETAŞ Toptan Satış 

Tarifesi, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ile akdedilen ikili anlaşmalarda 

kararlaştırılacak bedelin üst sınırının belirlenmesinde fiilen etkili olmaktadır. 

 

                                                
 

288 EPDK’nın 31.03.2012 tarih ve 3758 sayılı Kararı ile 2012 yılı TETAŞ Toptan Satış Tarifesinde 

elektrik satış bedeli, 18,91 Krş/kWh olarak belirlenmiştir.  
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§ 10 PİYASA KATILIM ANLAŞMASINDA BEDEL UNSURU 

Dengeleme uzlaştırma mekanizmasının işleyebilmesi için TEİAŞ ve piyasa 

katılımcıları akdedilen piyasa katılım anlaşmasının özellikleri ve unsurları çalışmanın 

ikinci bölümünde ele alınmıştı. Çalışmanın bu bölümünde ise piyasa katılım 

anlaşmasının bedel unsuru incelenecektir.  

 

En özet ifade ile, piyasa katılım anlaşmasının bedel unsurunu dengeleme ve 

uzlaştırma faaliyeti neticesinde oluşan alacak ve borç tutarlarının oluşturduğunu 

söylemek mümkündür.  Piyasa katılım anlaşmasının tam olarak ortaya konabilmesi için 

dengeleme ve uzlaştırma sisteminin incelenmesinde fayda vardır. Aşağıdaki açıklamalar 

bu amaca yöneliktir. 

 

I. Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi 

Çalışmanın ikinci bölümünde de ifade edildiği üzere elektrik üretildiği anda 

tüketilmesi gereken bir üründür. Elektriğin bu özelliği gereğince gün içerisinde talebin 

fazlalaşması yahut arzın azalması ihtimal dahilindedir. Bu gibi sebeplerle elektrik 

piyasasındaki arz talep dengesi bozulabilmektedir. İşte böyle hallerde ikili anlaşmalar, 

tek başına ihtiyaca cevap verememektedir. Bu sebeple, elektrik piyasasında bir 

dengeleme mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır
289

. Bu kapsamda ülkemizde, Elektrik 

                                                
 

289 Yavuz, s. 194; Ayrancı, s. 109. 
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Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
290

 yürürlüğe koyulmuştur.  Bu 

yönetmelikte dengeleme ve uzlaştırma sistemi ile tamamlanan ikili anlaşmalara dayalı 

bir piyasa yapısı benimsenmiştir
291

. Dengeleme ve uzlaştırma mekanizması ile, sistemde 

oluşabilen dengesizliğin, giderilmesi hedeflenmektedir. Dengeleme herhangi bir 

üreticinin ünitelerinin önceden bilinen veya bilinmeyen sebeple servis dışı kalması gibi 

sebeplerle sistemdeki diğer üretim ünitelerinin yük alması veya tam aksine sistemde 

önemli ölçüde tüketim kaybının söz konusu olduğu zamanlarda üreticilerin yük atması 

suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

 

TEİAŞ bünyesinde yer alan PMUM, üretim ve tüketim tarafında yaptığı eş 

zamanlı ölçüm sonuçlarını bir sanal veri merkezinde toplamakta ve piyasa 

katılımcılarının ikili anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerinin hangi ölçüde yerine 

getirdiklerini ve sistemde dengesizliğe sebep olan tarafların borç ve alacak tutarlarını 

tespit etmekte ve böylelikle dengeleme faaliyetinin kaçınılmaz malî sonuçları yüzünden 

piyasa katılımcılarını uzlaştırmaktadır
292

.  

 

Piyasa katılım anlaşmasına konu bedelin tespit edilebilmesi için dengeleme ve 

uzlaştırma faaliyetlerinin anlaşılması zorunludur. Bu sebeple, konu aşağıda detaylı 

olarak ele alınmıştır.  

                                                
 

290 14 Nisan 2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete. 

291 Yavuz, s. 132. 

292 Ayrancı, s. 109. 
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II. Dengeleme Faaliyeti ve Dengeleme Mekanizması 

Dengeleme, elektrik enerjisi arz ve talebini dengede tutmak amacıyla TEİAŞ 

tarafından yürütülen faaliyetleri ifade eder
293

. TEİAŞ dengeleme faaliyetini, kendi 

bünyesinde yer alan Milli Yük Tevzi Merkezi (ve Bölgesel Yük Tevzi Merkezleri) 

vasıtası ile yürütmektedir. Milli Yük Tevzi Merkezi esas sistem işletmecisi olup, elektrik 

enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden ve sistem işletiminden 

sorumludur
294

.  

 

Dengeleme faaliyetinden sorumlu piyasa ve sistem işletmecisi TEİAŞ, bir 

dengeleme mekanizması çalıştırmaktadır.  Dengeleme mekanizması, ikili anlaşmaları 

tamamlayıcı nitelikte olup gün öncesi dengeleme ile gerçek zamanlı dengelemeden 

oluşmaktadır
295

. Piyasa katılımcıları, uzlaştırma dönemi bazında enerji dengesizlikleri ve 

dengesizliklerinin uzlaştırılması için Piyasa işletmecisine karşı malî sorumluluk 

üstlenmektedir. Bu malî sorumluluğu üstlenen piyasa katılımcılarının gün öncesi 

dengelemenin tamamlanması aşamasına kadar, mevcut olan tüm imkânları kullanarak 

denge sağlamaları esastır
296

. Dengeleme mekanizması kapsamında doğan alacak borç 

miktarları da uzlaştırma faaliyet kapsamında tespit edilmekte, piyasa katılım anlaşması 

                                                

 

293 DUY m. 2 f. 1/r; m. 5 f. 4. 

294 DUY m. 2 f. 1/bbb ve uuu. 

295 Yavuz, s. 57; DUY m. 5 f. 1. 

296 DUY m. 6. 
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çerçevesinde ilgili piyasa katılımcısına ödenmekte yahut ilgili piyasa katılımcısından 

tahsil edilmektedir
297

.  

 

A. Gün Öncesi Dengeleme 

Gün öncesi dengeleme, sistemdeki arz ve talebin
298

 dengelenmesi faaliyeti ve 

piyasa katılımcılarının ikili anlaşmalar kapsamındaki sözleşme taahhütleri ile üretim 

ve/veya tüketim planlarını gün öncesinde dengelemeleri amacıyla TEİAŞ tarafından 

gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşmaktadır. Gün öncesi dengeleme, gün öncesi 

plânlama ya da gün öncesi piyasası kapsamında piyasa katılımcıları tarafından TEİAŞ’a 

bildirilen üretim ve tüketim tahminlerine ilişkin veriler kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Piyasa ve sistem işletmecisi TEİAŞ’ın gün öncesi dengeleme kapsamında 

sunulan teklifleri gün öncesi dengelemeye katılan piyasa katılımcıları arasında ayrım 

gözetilmeksizin, şeffaf bir şekilde değerlendirmesi esastır
299

.  

 

                                                

 

297 Yavuz, s. 57. 

298 Arz ve talep dengesi DUY’un 6. maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir: “Piyasa katılımcıları, her 

bir uzlaştırma dönemi ve her bir teklif bölgesi için, bir tarafta sisteme verişleri, elektrik enerjisi alımları 

ve ithalatları ile diğer tarafta, sistemden çekişleri, elektrik enerjisi satışları ve ihracatları arasında denge 

sağlamakla yükümlüdür.” 

299 DUY m. 7. 
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B. Gün Öncesi Plânlama  

Gün öncesi plânlama, (gün öncesi piyasasının devreye gireceği zamana kadar) 

bir gün sonrasına yönelik olarak öngörülen saatlik talebin gün öncesinden dengelemesi 

amacıyla piyasa işletmecisi koordinasyonunda yürütülen faaliyetler olarak 

tanımlanmıştır
300

.  

 

Gün öncesi piyasası, 14.04.2011 tarihli ve 3169-13 sayılı Kurul Kararı ile 

01.12.2011 tarihi itibariyle faaliyete geçtiğinden gün öncesi plânlama uygulaması sona 

ermiştir. Gün öncesi plânlamanın gün öncesi piyasasına yaklaşan ve ondan ayrılan bazı 

yönlerine aşağıda gün öncesi piyasasına ilişkin açıklamalarımızda değinilmiştir.  

 

C. Gün Öncesi Piyasası 

Gün öncesi piyasası, DUY m. 4 f. 1/dd’de, bir gün sonrası teslim edilecek 

uzlaştırma dönemi bazında elektrik enerjisi alış-satış işlemleri için kurulan ve Piyasa 

İşletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasası olarak tanımlanmaktadır.  

 

 Gün öncesi piyasa, piyasa katılımcılarına, ikili anlaşmalarına ek olarak bir 

sonraki gün için enerji alış ve satışı yapma fırsatı tanımaktadır. Bu suretle, üretim 

ve/veya tüketim ihtiyaçları ile sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerin gün öncesinde 

                                                
 

300 DUY m. 4 f. 1/ğğ. 
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dengeleme imkânı sağlanmaktadır
301

. Böylelikle piyasa katılımcıları kendi portföylerini 

gün öncesinden dengelemektedir. Ayrıca sistem işletmecisi, piyasada oluşan arz ve talep 

miktarlarından hareketle, sistemi gün öncesinden dengeleme imkanına kavuşmaktadır. 

Gün öncesi piyasası ile ayrıca elektrik enerjisi referans fiyatı belirlenmekte sistem 

işletmecisine gün öncesinden kısıt yönetimi yapabilme imkânı sağlanmaktadır
302

. 

 

Gün öncesi plânlamadan farklı olarak, gün öncesi piyasasına katılım ihtiyarî 

olup, bu piyasaya katılmak isteyen piyasa katılımcılarının, piyasa katılım anlaşmasına ek 

olarak gün öncesi piyasası katılım anlaşmasını imzalamaları zorunludur
303

. Gün öncesi 

piyasasına üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, toptan satış, perakende satış ve 

OSB üretim lisansı sahibi tüzel kişiler katılabilir. Piyasa katılımcılarından elektrik 

enerjisi alan serbest tüketicilerin çekiş birimlerinin kayıtları piyasa katılımcıları adına 

yapılır
304

. 

 

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları, gün öncesi piyasası 

kapsamında saatlik ve/veya blok ve/veya esnek teklifler sunabilir. Ancak herhangi bir 

saat için gün öncesi piyasasına sunulan tüm tekliflerin ilgili piyasa katılımcısı tarafından 

                                                

 

301 Ongun, Abdulkadir: Gün Öncesi Piyasası Sunumu, 2011 İstanbul, s. 2-5. 

302 DUY m. 7 f. 1. 

303 DUY m. 32 f. 3. 

304 DUY m. 10. 
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aynı anda yerine getirilebilir olması esastır
305

. Gün öncesi piyasası teklifleri farklı saatler 

için değişiklik gösterebilen miktar ve fiyat bilgilerinden meydana gelir. Bildirilen tüm 

teklif fiyatları yüzde birlik hassasiyete sahiptir. Piyasada kullanılan para birimi TL’dir. 

Bildirilen tüm teklif miktarları 0,1 MWh’e eşdeğer olan lotlar
306

 ve katları cinsinden 

ifade edilir
307

. Gün öncesi piyasasına sunulan tüm teklifler, ilgili piyasa katılımcısının 

üretim veya tüketim yaptığı ya da uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimlerinin 

bulunduğu belli bir teklif bölgesi
308

, belli bir gün ve o gün içindeki belli bir zaman dilimi 

için geçerli olup, gün öncesi ilgili piyasa katılımcısı için fiziksel elektrik arzı ya da talebi 

yükümlülüğü doğurur
309

.  

 

 Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları, bir sonraki günün her saati 

için, aktif elektrik enerjisi alış-satışına tekliflerini asgari ve azami sınırlar aralığında
310

 

                                                

 

305 DUY m. 53 f. 1. 

306 Lot, uzlaştırmaya esas ikili anlaşmalar ile gün öncesi piyasası kapsamında tekliflerin bildirilmesi 

amacıyla kullanılan ve 0,1 MWh’e eşdeğer enerji miktarını ifade eder (DUY m. 4 f. 1/jjjj). 

307 DUY m. 53 f. 2. 

308 DUY m. 53 f. 5. 

309 DUY m. 49 f. 1/c, d. 

310 Gün öncesi piyasasına saatlik alış-satış teklifi sunmak üzere kullanılacak olan asgari ve azami fiyat 

limitleri, piyasa işletmecisi tarafından belirlenerek PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurulur. 

Azami fiyat limitlerinin, piyasada beklenen en yüksek fiyattan çok daha yüksek bir seviyede belirlenmesi 

esastır. Gün öncesi piyasasına sunulan tüm saatlik alış-satış tekliflerine ilişkin fiyatlar, fiyat limitlerini 
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saat bazlı olarak bildirebilirler
311

. Alış teklifini oluşturan her bir fiyat-miktar ikilisi, ilgili 

piyasa katılımcısının teklifte belirtilen miktarı aşmayacak miktardaki aktif elektrik 

enerjisini almayı teklif ettiği azamî birim fiyatını gösterir. Sistemden alış miktarı artan 

şekilde sıralanmış olan ardışık iki alış teklifinden ikinci teklifin fiyatı, ilk teklifin 

fiyatından düşük olacak şekilde belirlenir. Satış teklifini oluşturan her bir fiyat-miktar 

ikilisi ise, ilgili piyasa katılımcısının teklifte belirtilen miktarı aşmayacak miktardaki 

aktif elektrik enerjisini satmayı teklif ettiği asgarî birim fiyatını gösterir. Sisteme satış 

miktarı artan şekilde sıralanmış olan ardışık iki satış teklifinden ikinci teklifin fiyatı, ilk 

teklifin fiyatından yüksek olacak şekilde belirlenir. 

  

 Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları tekliflerini blok teklif veya 

esnek olarak da verebilirler. Blok alış teklifi, gün öncesi piyasasına katılan piyasa 

katılımcısının, belirli bir zaman aralığı için gün öncesi piyasasından yapmayı teklif ettiği 

sabit miktarlı alışın saatlik miktarını ve blok teklifin kapsadığı tüm zaman aralığı için 

geçerli olmak üzere bu alış için ödemeyi teklif ettiği birim fiyatı içerir. Blok satış teklifi, 

gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcısının, belirli bir zaman aralığı için gün 

öncesi piyasasına yapmayı teklif ettiği sabit miktarlı satışın saatlik miktarını ve blok 

teklifin kapsadığı tüm zaman aralığı için geçerli olmak üzere bu satış için talep ettiği 

                                                                                                                                           

 

içerecek şekilde sunulur. Değişen piyasa koşullarına göre Piyasa İşletmecisi, asgari ve azami fiyat 

limitlerini güncelleyerek, PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurur (DUY m. 54 f. 6). 

311 Her bir saatlik alış-satış teklifi; alış ve satış yönünde ayrı ayrı olmak üzere en fazla 32 fiyat 

seviyesinden oluşan fiyat-miktar ikililerinden oluşmaktadır.   
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birim fiyatı içerir
312

. Esnek satış teklifleri ise, saatlik alış-satış tekliflerinden ayrı olmak 

üzere, belirli bir saat ile ilişkili olmayan saatlik satış teklifleridir
313

. 

 

 Gün öncesi piyasası işlemleri günlük olarak, saatlik bazda gerçekleştirilir. Bu 

işlem her bir gün, 00:00’dan başlayıp, ertesi gün 24:00’de sona eren saatlik zaman 

dilimlerinden oluşur
314

. Piyasa İşletmecisi, birden fazla teklif bölgesinin bulunması 

durumunda, her gün saat 09:30’a kadar, bir gün sonrasında saatlik olarak gün öncesi 

piyasası için kullanılabilecek iletim kapasitesi değerlerini piyasa katılımcılarına bildirir. 

Her gün saat 11:30’a kadar, gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları gün öncesi 

piyasası tekliflerini PYS aracılığıyla piyasa işletmecisine bildirilir
315

. Bildirilen her bir 

gün öncesi piyasası teklifi piyasa işletmecisi tarafından 12.00’ye kadar teyit ya da 

reddedilir
316

. Her piyasa işletmecisi, her gün en geç saat 13:00’e kadar, bir sonraki güne 

ait her bir saat ve her bir teklif bölgesi için, gün öncesi piyasası fiyatını hesaplar ve her 

bir piyasa katılımcısının gün öncesi piyasasında gerçekleştirdiği alış-satış miktarlarını 

içeren ticarî işlem onayını gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarına bildirir
317

. 

Piyasa katılımcıları piyasa işletmecisi tarafından kendilerine bildirilen ticarî işlem 

                                                

 

312 DUY m. 55. 

313 DUY m. 56. 

314 DUY m. 49 f. 1/a. 

315 DUY m. 50 f. 1/a. 

316 DUY m. 50 f. 1/b. 

317 DUY m. 50 f. 1/c. 
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onaylarına saat 13:30’a kadar itiraz edebilirler. Piyasa işletmecisi itirazları 14:00’a kadar 

değerlendirir ve sonuçlandırılarak piyasa katılımcılarına bildirilir
318

. 

 

 Piyasa işletmecisinin gün öncesi piyasada fiyatı nasıl belirleyeceği hususu DUY 

m. 58 ilâ 62.’de düzenlenmiştir. Buna göre, gün öncesi piyasasına ilgili saat için 

sunulmuş olan tüm saatlik satış teklifleri, en düşük fiyata sahip fiyat-miktar ikilisinden 

başlayıp, en yüksek fiyata sahip fiyat-miktar ikilisine kadar artan fiyata göre sıralanarak, 

tek bir teklif olacak şekilde birleştirilerek bir arz eğrisi oluşturulur. Gün öncesi 

piyasasına ilgili saat için sunulmuş olan tüm saatlik alış teklifleri de, en yüksek fiyata 

sahip fiyat-miktar ikilisinden başlayıp, en düşük fiyata sahip fiyat-miktar ikilisine kadar 

azalan fiyata göre sıralanarak tek bir teklif olacak şekilde birleştirilerek bir talep eğrisi 

oluşturulur. Her bir saat için açıklanan şekilde oluşturulan arz ve talep eğrileri 

kesiştirilerek piyasada alınan ve satılan elektrik enerjisi miktarının ve el değiştiren 

enerjinin fiyatının aynı olduğu kesişme noktası ve bu noktaya karşılık gelen fiyat tespit 

edilir
319

. Buradaki fiyattan kasıt, kısıtsız piyasa takas fiyatıdır (KPTF). Piyasa 

İşletmecisi her bir teklif bölgesi için, KPTF seviyesindeki alış ve satış miktarlarını 

                                                

 

318 DUY m. 50 f. 1/ç-d. 

319 Arz ve talep eğrilerinin, tek bir miktar seviyesinde bir fiyat aralığı oluşturan bir doğru parçası üzerinde 

kesişmeleri durumunda, fiyat aralığının sınırlarını oluşturan alt ve üst fiyatların aritmetik ortalamalarının 

alınması suretiyle kesişme noktasına karşılık gelen fiyat belirlenir. Blok teklifler 61 inci maddede, esnek 

teklifler ise 62 nci maddede belirtildiği şekilde değerlendirilerek ilgili günün her bir saati için KPTF’ler 

belirlenir (DUY m. 59 f. 1/c-ç). 
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hesaplar. İlgili teklif bölgesi için KPTF seviyesindeki alış ve satış miktarları arasındaki 

fark, gün öncesi piyasası işlemleri için ayrılmış olan iletim kapasitesinden daha az ya da 

ona eşitse ilgili teklif bölgesi için nihai piyasa takas fiyatı (NPTF; gün öncesi piyasa 

fiyatı), KPTF’ye eşit olarak belirlenir. Bir veya daha fazla teklif bölgesi için, KPTF 

seviyesindeki alış ve satış miktarları arasındaki farkın, gün öncesi piyasası işlemleri için 

ayrılmış olan iletim kapasitesinden büyük olması durumunda ise NPTF, DUY’un 60. 

maddesinde açıklandığı şekilde hesaplanır
320

. 

 

Yukarıda açıklanan şekilde oldukça teknik ve karmaşık bir sürecin sonunda, her 

bir teklif bölgesi için NPTF’nin (gün öncesi piyasası fiyatının) hesaplanmasını takiben, 

onaylanmış alış-satış miktarlarını içerir ticarî işlem onayı ile ilgili piyasa katılımcısına, 

                                                

 

320 Bir veya daha fazla teklif bölgesi için, KPTF seviyesindeki alış ve satış miktarları arasındaki farkın, 

gün öncesi piyasası işlemleri için ayrılmış olan iletim kapasitesinden büyük olması durumunda ise, kısıtın 

her iki tarafındaki teklif bölgelerinden enerji fazlası olan bölgenin fiyatı KPTF’den başlayarak azaltılıp, 

enerji eksiği olan bölgenin fiyatı KPTF’den başlayarak artırılarak, bölgeler arasındaki akış gün öncesi 

piyasası işlemleri için ayrılmış olan iletim kapasitesini aşmayacak seviyeye indirilir. Belirlenen yeni fiyat 

seviyesindeki alış ve satış miktarları arasındaki farkın gün öncesi piyasası işlemleri için ayrılmış olan 

iletim kapasitesini aşmaması şartı bütün teklif bölgeleri için sağlanana kadar aynı işlemler tekrarlanır. Bu 

işlem, ilgili teklif bölgesi için geçerli tüm gün öncesi piyasası teklifleri dikkate alınarak, daha düşük fiyata 

sahip bölgelerdeki enerjinin daha yüksek fiyata sahip bölgelere akışını azami ölçüde gerçekleştirme ve 

tüm bölgelerde iletim kısıtlarının aşılmadığı en düşük fiyatı elde etme esasına dayalı olarak yürütülür. Bu 

şekilde tüm teklif bölgeleri için hesaplanan yeni fiyat seviyeleri ilgili bölgeler için NPTF olarak belirlenir 

(DUY m. 60). 
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kendisi için hesaplanan alış-satış miktarlarını bildirir
321

.  Böylelikle bir sonraki güne 

ilişkin saatlik üretim ve tüketim değerlerini fiyat ve miktar bazlı gösteren, uzlaştırmaya 

esas gün öncesi üretim/tüketim programı (GÜP) oluşturulur. Bu aşamada gün öncesi 

piyasası işlemleri sona erer ve dengeleme güç piyasası faaliyetleri başlar.  

 

D. Gerçek Zamanlı Dengeleme 

Gerçek zamanlı dengeleme, aktif elektrik enerjisi arz ve talebini gerçek zamanlı 

olarak dengede tutmak amacıyla, sistem işletmecisi tarafından yürütülen faaliyetleri 

kapsar
322

. Gerçek zamanlı dengeleme için, dengeleme güç piyasasına sunulan yük alma 

ve yük atma teklifleri, piyasa işletmecisi tarafından değerlendirilmekte ve gerçek 

zamanlı dengelemede rol oynayacak (yük alacak veya yük atacak) olan piyasa 

katılımcıları bu teklifler dikkate alınarak devreye sokulmaktadır. 

 

Gerçek zamanlı dengelemenin, elektrik enerjisinin tüketicilere yeterli, kaliteli, 

sürekli ve düşük maliyetli olarak sunulmasını ve gerçek zamanda işletme güvenliğini ve 

                                                

 

321 DUY m. 63. 

322 DUY m. 8 f. 2: “Gerçek zamanlı dengeleme aracı olarak primer frekans kontrol yedek kapasitesi, 

sekonder frekans kontrol yedek kapasitesi, tersiyer kontrol yedek kapasitesi ve talep kontrolü kullanılır. 

Primer ve sekonder kontrol rezerv kapasitelerinin ve talep kontrolünün kullanım usul ve esasları Elektrik 

Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.”. 
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sistem bütünlüğünü sağlanması ve şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine uygun şekilde 

yürütülmesi esastır
323

.  

 

E. Dengeleme Güç Piyasası 

Gün öncesi piyasası ve gün öncesi dengeleme ile hem sistemin gün öncesinden 

dengelenmesi hem de piyasa katılımcılarının elektrik alış ve satış miktarları tespit edilir. 

Ancak gün içerisinde gün öncesinden yapılan dengeleme sağlanmayabilir. Bunun sebebi 

elektrik arzının öngörülenin aksine düşmesi olabileceği gibi elektrik tüketiminin 

öngörülenden daha fazla gerçekleşmesi de olabilir. Meselâ, arıza yüzünden bir türbinini 

kapatmak zorunda kalan bir santral, üretimini azaltmak (yük atmak) zorunda kalabilir. 

Diğer yandan emre amade üretim kapasitesi gün öncesi dengeleme çerçevesinden 

öngörülenden fazla olan bir santral ise ekstra üretim yapmak (yük almak) isteyebilir.  

 

Dengeleme güç piyasası, arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi 

amacına hizmet etmek üzere yukarıda belirtilen ihtimale karşı öngörülmüştür. Bu piyasa, 

on beş dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek 

kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize 

toptan elektrik piyasasıdır. Dengeleme güç piyasası ile gerçek zamanlı dengeleme, 

piyasada oluşan fiyat gözetilerek gerçekleştirilir.  

 

                                                
 

323 DUY m. 8 f. 4. 
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Dengeleme güç piyasası teklifleri günlük olarak, saatlik bazda verilir. Dengeleme 

güç piyasasına sunulan tekliflerde, sunulan teklifin yapısı ile uyumlu olacak şekilde, 

ilgili dengeleme birimine
324

 ait teknik olarak gerçekleştirebilecek tüm kapasitenin teklif 

edilmesi esastır. Tüm teklif fiyatları en az sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür. Bu fiyatlar 

yüzde birlik hassasiyete sahiptir ve Türkiye’nin resmî para birimindedir
325

. Dengeleme 

güç piyasasında kabul edilen yük alma, yük atma teklifleri ilgili piyasa katılımcısı için 

fiziksel elektrik arzı ya da talebi yükümlülüğü doğurur. 

 

Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcıları, bir gün sonrası için geçerli 

olmak üzere azamî yük alma ve yük atma hızları dikkate alınarak 15 dakika içinde 

gerçekleştirebilecekleri üretim/tüketim artış ya da azalmalarına ilişkin saatlik yük 

alma
326

 ve yük atma
327

 tekliflerini, PYS aracılığıyla sistem işletmecisine bildirir. Piyasa 

                                                

 

324 Dengeleme birimi, dengelemeye katılabilecek bir üretim veya tüketim tesisini ya da üretim veya 

tüketim tesisinin bir bölümünü ifade eder (DUY m. 4 f. 1/s). 

325 DUY m. 70 f. 4/a. 

326 Saatlik yük alma teklifleri, piyasa katılımcısının, ilgili günün her bir saati için ilgili dengeleme 

biriminin azami 15 dakika içinde gerçekleştirebileceği üretim artış ya da tüketim azalmasının MW 

cinsinden miktarını ve bu artış için talep ettiği birim fiyatı içerir (DUY m. 70). 

327 Saatlik yük atma teklifleri ise, piyasa katılımcısının, ilgili günün her bir saati için ilgili dengeleme 

biriminin, ilk seviye için kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programına, diğer seviyeler için bir 

önceki seviyede belirtilmiş olan üretim veya tüketime göre, azami 15 dakika içinde gerçekleştirebileceği 

üretim azalması ya da tüketim artışının MW cinsinden miktarını ve bu üretim azalması veya tüketim artışı 

için ödemeyi teklif ettiği birim fiyatı içerir (DUY m. 70.). 
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katılımcılarının teklifleri, her bir teklif bölgesi ve ilgili günün her saati için geçerli teklif 

fiyatlarını ve miktarlarını içerir
328

.  

 

Dengeleme güç piyasasına ilişkin süreç, her gün saat 14:00 itibariyle gün öncesi 

dengelemenin tamamlanması ile başlar. Dengeleme güç piyasasına katılan her bir piyasa 

katılımcısı, her gün saat 16:00’ya kadar, saatlik üretim veya tüketim değerlerini içeren 

kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programlarını ve dengeleme güç piyasasına 

ilişkin yük alma, yük atma tekliflerini PYS aracılığıyla sistem işletmecisine bildirir
329

. 

Sistem işletmecisi, verilen teklifleri kontrol eder ve hatalı bildirim olması halinde en geç 

17:00’ye kadar hatalı teklif veren piyasa katılımcıları ile görüşerek hataların 

düzeltmesini sağlar. Dengeleme güç piyasası kapsamında sunulan yük alma, yük atma 

teklifleri sistem işletmecisi tarafından her bir teklif bölgesi ve her bir saat için fiyat 

sırasına dizilir
330

. Her gün saat 17:00’den itibaren, dengeleme güç piyasası kapsamında 

sunulan yük alma, yük atma teklifleri değerlendirilerek uygun bulunan tekliflere ilişkin 

talimatlar ilgili piyasa katılımcılarına bildirilir
331

. Her bir saate ilişkin dengeleme güç 

                                                
 

328 DUY m. 70. 

329 Her bir piyasa katılımcısının, denge sorumluluğuna ilişkin yükümlülüklerine ve gün öncesi dengeleme 

sonucuna bağlı olarak bir sonraki gün için saatlik olarak gerçekleştirmesi öngörülen üretim ya da tüketim 

değerlerine ilişkin kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programları (GÜP) ve emre amade kapasiteleri 

her gün saat 16:00’a kadar sistem işletmecisine bildirilir (DUY m. 69.). 

330 DUY m. 72. 

331 DUY m. 68. 
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piyasasında belirlenen sistem marjinal fiyatları
332

, sistem işletmecisi tarafından ilgili 

saati takip eden dört saat içinde belirlenerek piyasa katılımcılarına duyurulur
333

.  

 

Dengeleme güç piyasası talimatları, kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim 

programının ve yük alma yük atma teklif bildiriminin sona ermesinden itibaren ilgili 

günün sonuna kadar herhangi bir anda verilebilir
334

. Talimatın bildirilmesi ya da talimat 

başlangıç zamanının gelmesi ile yerine getirilmeye başlanır ve sistem işletmecisi 

tarafından yapılan bir bildirim ile sona erdirilir. Aksi bildirilmedikçe, bir güne ilişkin 

dengeleme güç piyasası kapsamında bildirilen tüm talimatlar ilgili günün bitiminde sona 

erer
335

. Görüldüğü üzere dengeleme güç piyasası oldukça dinamik bir sistem üzerine 

kurulu olup elektrik arz ve talebinin belli piyasa kuralları çerçevesinde dengelenmesini 

hedeflemektedir. Bir diğer ifade ile, elektrik arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak 

dengelenmesi neredeyse kaçınılmazdır, nitekim minimum da olsa piyasa katılımcılarının 

gün öncesi piyasa ile kesinleştirilen günlük üretim/tüketim programlarından sapmaları 

                                                
 

332 Sistem marjinal fiyatı, yönünün enerji açığını göstermesi halinde yük alma teklif fiyatlarının en 

düşüğünden, sistem yönünün enerji fazlasını göstermesi halinde yük atma teklif fiyatlarının en 

yükseğinden başlanılmak üzere, dengeleme güç piyasası kapsamında verilen tüm talimatlar dikkate 

alınarak belirlenen net talimat hacmine tekabül eden teklif fiyatını ifade eder (DUY m. 4 f. 1/üüü). Ayrıca 

bkz. DUY m. 109. 

333 DUY m. 68 f. 1/e. 

334 DUY m. 67 f. 1/e. 

335 DUY m. 73 f. 2. 
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yüksek ihtimaldir. İşte dengeleme güç piyasası ile sistem gerçek zamanlı olarak 

dengelenirken hangi piyasa katılımcısının yük alarak yahut yük atarak sistemin 

dengesizliği gidereceğine dengeleme güç piyasası kapsamında piyasa katılımcıları 

tarafından verilen teklifler değerlendirilerek karar verilmektedir.  

 

III. Uzlaştırma 

Uzlaştırma, gün öncesi plânlama, gün öncesi piyasası ve dengeleme güç 

piyasasından ve/veya enerji dengesizliğinden doğan alacak ve borç miktarlarının 

hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması faaliyetlerinin adıdır
336

.  

 

 Uzlaştırma faaliyetleri piyasa işletmecisi TEİAŞ bünyesinde kurulu PMUM 

tarafından yürütülmektedir. Uzlaştırmanın hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde 

gerçekleştirilmesi esastır
337

. 

 

Piyasa katılımcıları, uzlaştırma dönemi bazında enerji dengesizlikleri ve 

dengesizliklerinin uzlaştırılması için piyasa işletmecisine karşı malî sorumluluk üstlenir. 

Bu malî sorumluluğu üstlenen piyasa katılımcısı, dengeden sorumlu taraf olarak 

adlandırılır
338

.  

                                                

 

336 Yavuz, s. 57; Ayrancı, s. 92; DUY m. 4 f./pppp. 

337 DUY m. 9 f. 1. 

338 DUY m. 6 f. 2. Dengeden sorumlu taraflar bir araya gelmek suretiyle dengeden sorumlu grup 

oluşturabilirler. Dengeden sorumlu grup adına grup içinden bir dengeden sorumlu taraf, dengeden sorumlu 
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Dengeden sorumlu tarafların denge sorumluluklarından kaynaklanan enerji 

dengesizlikleri, uzlaştırma dönemi bazında belirlenecek sistem dengesizlik fiyatı 

üzerinden uzlaştırılır. Bir uzlaştırma dönemi için geçerli sistem dengesizlik fiyatı, söz 

konusu uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında belirlenmiş olan nihai piyasa 

takas fiyatı veya dengeleme güç piyasasında belirlenmiş olan saatlik sistem marjinal 

fiyatı kullanılarak belirlenen fiyattır
339

.  

 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, gün öncesi piyasasında yapılan dengeleme 

faaliyeti neticesinde her bir piyasa katılımcısının ne kadar elektrik üreteceği / tüketeceği, 

bunun karşılığında ne kadar ücrete hak kazanacağı / ne kadar ücret ödeyeceği gün öncesi 

üretim tüketim programı ile belirlenir. Meselâ bir üretim lisansı sahibi tüzel kişinin 

hangi miktardaki elektriği hangi bedele satacağı gün öncesi piyasasında bellidir. Bu 

üretim şirketi, ikili anlaşmaları ile taahhüt ettiği elektrik kadar elektrik üretmek 

isteyebileceği gibi portföyündeki tüketim ihtiyacından fazla elektrik üretmek ve bunu 

sisteme satmak da isteyebilir.  Bu örnekte üretim şirketinin 100 birim üretmeyi taahhüt 

ettiği elektriğin 80 birimini ikili anlaşması kapsamında perakende satış lisansı sahibi 

dağıtım şirketine, 20 birimini de piyasa katılım anlaşması kapsamında sisteme sattığı 

varsayılsın. İkili anlaşmanın diğer tarafı perakende satış lisans sahibi dağıtım şirketinin 

                                                                                                                                           
 

grubun enerji dengesizliğine ilişkin piyasa işletmecisine karşı mali sorumluluğunu üstlenir (DUY m. 6 f. 

3). 

339 DUY m. 9 f. 1/c. 
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de 90 birim elektrik tüketmeyi taahhüt ettiği ve bunun 80 birimini ikili anlaşması 

kapsamında ürettim şirketinden, 10 birimini ise piyasa katılım anlaşması kapsamında 

sistemden aldığı varsayılsın. Bu tahminlerin herhangi bir sapma olmaksızın 

gerçekleşmesi halinde üretim şirketi, 80 birim elektrik için perakende satış lisans sahibi 

dağıtım şirketinden ikili anlaşmalarında kararlaştırılan bedeli almaya hak kazanacaktır. 

Aynı üretime şirketi sisteme sattığı 20 birim elektriğin bedelini ise piyasa katılım 

anlaşması çerçevesinde sistem dengesizlik fiyatı üzerinden TEİAŞ’tan almaya hak 

kazanacaktır. Perakende satış lisans sahibi dağıtım şirketi ise, 80 birim elektrik için ikili 

anlaşmalarında kararlaştırılan bedeli üretim şirketine ödeyecek bunun yanı sıra 

sistemden aldığı 10 birim elektriğin bedelini de piyasa katılım anlaşması çerçevesinde 

TEİAŞ’a ödeyecektir.  

 

Ancak çoğu zaman bu tahminlerden sapılır. Bu sebeple sistemin dengeleme güç 

piyasası faaliyetleri çerçevesinde dengelenmesi gerekebilir. Yukarıdaki örnekten devam 

edilecek olursa, perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketi talep ettiğinden daha fazla 

yahut daha az miktarda elektrik tüketebilir. Üretim şirketi de taahhüt ettiği kadar 

elektriği sisteme veremeyebilir yahut dengeleme güç piyasası çerçevesinde aldığı yük al 

talimatı ile taahhüt ettiğinden daha fazla elektrik üretebilir. Aynı örnekte, üretim 

şirketinin 70 birim elektrik üretmesi halinde perakende satış lisansına sahip tüzel kişiye 

ikili anlaşma kapsamında taahhüt edilen 10 birim elektrik ve sisteme taahhüt edilen 20 

birim elektrik başkaca bir tedarikçi tarafından üretilen elektrik ile karşılanır. Üretim 

şirketi ise, bu 30 birim dengesizliğin giderilmesi için sistemde oluşan malî yüke katlanır. 

Bu malî yük portföyündeki tüketicisine teslim edemediği 10 birim için sistem 
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dengesizlik fiyatı üzerinden hesaplanan bedel ve 20 birim için sistem dengesizlik fiyatı 

ile gün öncesi piyasası fiyatı arasındaki farktan kaynaklanır. Perakende satış lisansına 

sahip dağıtım şirketi ise tüketmeyi taahhüt ettiği 90 birimi aşarsa, meselâ 100 birim 

elektrik çekerse, 10 birimi sistem dengesizlik fiyatı üzerinden piyasa işletmecisinden 

almış olur.   

 

 Toptan satış şirketleri yahut üretim şirketleri ile bunların portföylerinde bulunan 

serbest tüketiciler arasında piyasa katılım anlaşması mevcut değildir. Bunlarla akdedilen 

ikili anlaşmalar tedarikçiler tarafından piyasa işletmecisine bildirilmektedir. Bunların 

ikili anlaşmalarından sapan fazla tüketim nedeni ile oluşan dengesizliğin malî 

sonuçlarına serbest tüketicinin tedarikçisi katlanmaktadır. Meselâ bu bir toptan satış 

şirketi ise, toptan satış şirketi portföyündeki tüketicinin öngörülenden fazla elektrik 

tüketmesi halinde, sistemden elektrik satın almış olmakta ve uzlaştırma neticesinde 

piyasa işletmecisine borçlanmaktadır. Tüketimin öngörülenden az gerçekleşmesi halinde 

ise toptan satış şirketi gün öncesi piyasada fazla aldığı elektriği dengeleme güç piyasası 

çerçevesinde nihai piyasa takas fiyatı üzerinden yahut sistem marjinal fiyatı üzerinden 

sisteme devretmektedir. Ancak bu tür durumlarda serbest tüketici ve tedarikçisi arasında 

akdedilen ikili anlaşma ile bu tür durumlarda serbest tüketiciye rücu edileceğine ilişkin 

hükümler kararlaştırılmış olabilir.  

 

Daha önce de ifade olunduğu üzere, elektrik piyasası idarî düzenlemelerin 

oldukça yoğun olduğu bununla birlikte taraflar arasındaki ilişkinin özel hukuk 

hükümlerine tabi olduğu bir piyasadır. Piyasa katılımcıları ile piyasa ve sistem 
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işletmecisi TEİAŞ, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirilen dengeleme ve uzlaştırma faaliyeti neticesinde birbirlerine alacaklı yahut 

borçlu hale gelmektedirler. İşte bu dengeleme ve uzlaştırma faaliyeti neticesinde 

taraflara yüklenen ödeme yükümlülüğüne konu bedel, piyasa ve gün öncesi piyasası 

katılım anlaşmasının bedel unsurunu oluşturur.  

 

Piyasa ve sistem işletmecisi TEİAŞ dengeleme ve uzlaştırma faaliyetini ticarî bir 

saik ile yürütmez. TEİAŞ’ın toptan elektrik piyasası adına yaptığı bu işlemlerden kar 

veya zarar etmemesi esastır
340

. Bu sebeple TEİAŞ’ın yükümlülüğü esasen bir aracılık 

faaliyetinden ibarettir. Bununla birlikte TEİAŞ, uzlaştırma yükümlülüğünü usulüne 

uygun olarak yerine getirmek ve borçlu çıktığı durumlarda ilgili piyasa katılımcısına 

zamanında ödeme yapmakla yükümlüdür. Aksi halde TEİAŞ borca aykırı davranmış 

olur. 

 

§ 11 PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BEDEL UNSURU 

Çalışmanın ikinci bölümünde de ifade olunduğu üzere, perakende satış 

sözleşmesinde bedel taraflarca belirlenmez.  Perakende satış sözleşmesi kapsamında 

tedarik eden (serbest veya serbest olmayan tüketiciler) tarafından tedarikçiye (perakende 

satış lisansı sahibi tüzel kişi) ödenecek bedel ikili anlaşmalardan ve piyasa katılım 

anlaşmasından farklı olarak tarifeye bağlıdır.  

                                                
 

340 DUY m. 9 f. 1/a. 
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Perakende satış sözleşmesi ile elektrik tedarik eden tüketiciler, satın aldıkları 

enerjinin karşılığında sadece perakende satış bedeli ödemezler. Gerçekten de, perakende 

satış lisansına sahip tüzel kişilerce tüketicilere kesilen elektrik faturasının içerisinde 

perakende satış fiyatının yanında başka bedeller de vardır. Bunlar, dağıtım ve iletim 

bedelleri, kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma ve diğer perakende satış hizmetlerine ilişkin 

bedeller, enerji fonu katılım payı, TRT payı, belediye tüketim vergisi ve katma değer 

vergisidir. Perakende satış lisansına sahip ve aynı zamanda perakende satış hizmeti 

sunan dağıtım şirketleri, hesaplarını ayrı tutmak suretiyle bu bedellerden sadece 

perakende satış fiyatını, sayaç okuma ve diğer perakende satış hizmetlerine ilişkin 

bedelleri, kayıp kaçak bedellerini ve dağıtım bedelini kendi nam ve hesaplarına tahsil 

eder. Bunun dışındaki iletim bedeli, TRT payı, enerji fonu katılım payı ve belediye 

tüketim vergisi ve KDV başka kurum ve kuruşlarına aktarılmak üzere tahsil edilir.  

 

Aşağıda perakende satış tarifesi baz alınarak tarife takvimi, tarife metodolojisi ve 

tarifenin düzenlemeye tabi tutulması hususları açıklanacak ardından perakende satış 

sözleşmesine taraf olan tüketicilerden bu sözleşme kapsamında hangi bedellerin tahsil 

edildiğine değinilecektir. 

 

I. Perakende Satış Tarifesi 

Perakende satış tarifesi, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından 

serbest olmayan tüketiciler ile tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçmesine 



134 

 

rağmen ikili anlaşmalarla tedarikçisini seçmeyen serbest tüketicilere yapılan elektrik 

enerjisi ve/veya kapasite satışının fiyatını tespit amacı ile hazırlanır
341

.  

 

Serbest olmayan tüketiciler için geçerli olacak perakende satış tarifeleri, 

perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi ve/veya perakende satış şirketleri tarafından 

önerilir ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. İletim sistemine doğrudan bağlı 

olanlar dışında kalan ve ikili anlaşmalarla kendi tedarikçilerini henüz seçmemiş serbest 

tüketiciler için geçerli olacak perakende satış tarifeleri ise bu serbest tüketicilerin 

bulundukları dağıtım bölgesindeki perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi ve/veya 

perakende satış şirketleri tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek 

onaylanır
342

. 

 

Tarife uzun bir hazırlık döneminin ardından onay aşamasına gelmektedir. Önce 

ilgili tüzel kişinin gelir gereksinimini hesaplamaya ilişkin parametreler oluşturulmakta 

ardından bu parametreler kullanılarak gelir gereksinimi hesaplanmaktadır. 

Parametrelerden kasıt, gelir düzenlemesi
343

 kapsamında ilgili tebliğler çerçevesinde 

uygulanan formüllerde yer alan ve uygulama dönemi süresince geçerli olmak üzere 

                                                

 

341 EPTY m. 10. 

342 EPK m. 13 f.1/b/5. 

343 Gelir düzenlemesi, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, bir uygulama dönemi için öngörülen gelir 

ve/veya ortalama fiyat tavanlarının ilgili tebliğler uyarınca belirlenmesi amacıyla EPDK tarafından 

yapılan düzenlemedir (EPTY m. 1 f. 1/19). 
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tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen değerlerdir
344

.  

Tarifelerde kullanılan parametreler belli bir dönem için
345

 geçerli olmaktadır. 

Parametrelerin kullanıldığı bu döneme uygulama dönemi adı verilmektedir
346

. Lisans 

sahibi tüzel kişilerin gelir gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanan tarifeler aşağıda 

açıklanan tarife takviminin sonunda EPDK tarafından onaylanmaktadır. 

 

Gelir düzenlemesi sonucunda Kurul kararı ile saptanan parametre değerleri ve 

uygulama dönemi süresi, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin lisanslarına derç 

edilmektedir
347

. 

 

A. Tarife Takvimi 

Elektrik piyasasında geçerli tüm tarifeler için temel düzenleme, EPK m. 13’tür. 

Buna göre tarifeler, ilgili tüzel kişi tarafından her yıl ekim ayının sonuna kadar hazırlanır 

ve Kurul onayına sunulur. Kurulun bu başvuruların ilgili lisans hükümlerine uygun 

olduğunu tespit etmesi halinde, tarife aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde 

onaylanır.  

 

                                                

 

344 EPTY m. 1 f. 1/33. 

345 Örneğin şu anki perakende satış tarifeleri 2011-2015 yıllarını kapsayan 5 yıllık uygulama dönemi 

parametrelerine göre hazırlanmış olup her yıl düzenlemeye tabi tutulmaktadır. 

346 EPTY m. 4 f. 1/49. 

347 EPTY m. 16. 
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Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, tarifeler hakkında daha detaylı 

düzenlemeler içermektedir. Yönetmeliğe göre bir uygulama dönemi süresince geçerli 

olmak üzere gelir düzenlemesine ilişkin parametre değerlerinin belirlenmesine dair 

çalışmalar, içinde bulunulan uygulama döneminin son yılının 31 Ekim tarihinden en az 

on iki ay, en çok on sekiz ay önce başlatılmaktadır
348

. Bir sonraki yılda uygulanacak 

olan fiyatlar ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren tarife önerileri ise, 

tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından her yılın ekim ayının sonuna kadar 

hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere EPDK’ya sunulmaktadır
349

. Tarife önerilerinin 

inceleme ve değerlendirilmesi aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde EPDK 

tarafından sonuçlandırılmaktadır
350

. 

 

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmliği’nin tarifelerin hazırlanıp yürürlüğe 

konulmasını bu tür bir takvime bağlamasının amacı, her uygulama döneminin başında o 

uygulama dönemine ilişkin yıllarda uygulanacak tarifelerin gerek işletmeci gerekse 

tüketiciler tarafından bilinmesini sağlamaktır. Mevzuat, EPDK’ya tarifelerin 

düzenlenmesi hususunda yetki vermekle birlikte Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmliği 

hükümleri çerçevesinde 31 Aralık gününden önce dağıtım ve perakende satış tarifelerini 

hukuka uygun ve tereddüde mahal vermeyecek kadar açık ve net olarak düzenlenme 

sorumluluğunu da yüklemektedir. Dolayısıyla Kanun’da, Yönetmelikte veya ilgili 

                                                
 

348 EPTY m. 13. 

349 EPTY m. 17 

350 EPTY m. 18 
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Tebliğ’de bir tarifenin kısım kısım ve unsurları uygulama dönemi ve yıl içerisinde 

tamamlanacak şekilde düzenlenmesine ilişkin herhangi bir usul öngörülmemiştir. Bu 

sebeple doğrudan yahut dolaylı olarak bu takvime uyulmaksızın tesis edilen tarifeler 

hukuka uygun olmaz. 

 

B. Tarife Metodolojisi 

EPK m. 13, tarife metodolojisine ilişkin özet bir düzenleme içermektedir. 

Maddede, lisans sahibi tüzel kişinin, bir sonraki yıl boyunca tarifelerde yapacağı aylık 

enflasyon ve lisansında belirtilen diğer hususlarla ilgili ayarlamaların da Kurul onayında 

yer alacağı ve tür fiyat ayarlamaları ile ilgili formüllerin Kurum tarafından Elektrik 

Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda verilen her lisansta bulunacağı 

düzenlenmiştir. Lisans sahibi tüzel kişilerin lisanslarında yer alan fiyat formülleri ancak 

söz konusu lisansta belirtilen zamanlarda ve/veya koşullarda tadil edilebilmektedir. 

 

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmliği’nde tarifenin nasıl yapılacağına ilişkin 

hükümler yer almaktadır. EPTY m. 14’te, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin 

tarifelerine esas alınmak üzere çeşitli verileri yukarıda açıklanan tarife takvimi 

kapsamında EPDK’ya sunmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Bu veriler, cari 

uygulama dönemi için düzenlenmiş malî tablolar, bir sonraki uygulama dönemi için 

hazırlanmış yıllık talep, maliyet ve gelir tahminleri, abone grupları bazında cari 

uygulama dönemine ait tüketimler ile bunlara ilişkin tahakkuk ve tahsilat tutarlarının, bir 

sonraki uygulama dönemi için hazırlanmış abone grubu bazında tüketim, tahakkuk ve 



138 

 

tahsilat tahminleri, cari uygulama dönemi için hazırlanmış yatırım planı ilerleme ve 

değerlendirme raporu ve bir sonraki uygulama dönemine ilişkin yatırım planlarıdır.   

 

 Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmliği’nin “Gelir Düzenlemesi Kapsamında 

Gelir ve/veya Fiyat Tavanına İlişkin Parametrelerin Belirlenmesi” başlıklı 15. 

maddesinde, perakende satış fiyatlarına ilişkin parametrelerin enerji alımına ilişkin tavan 

fiyat, brüt kar marjı ve verimlilik
351

 hedefine ulaşılması ölçüsünde elektrik piyasası 

hesap planı, düzenlemeye tabi unsurlar ve raporlamaya ilişkin tebliğ ile ilgili 

mevzuattaki diğer hükümlere uygun olarak hesaplanmış perakende satış hizmeti 

maliyetlerini içerecek şekilde belirleneceği düzenlenmiştir.   

 

Perakende satış tarifeleri belirlenirken perakende satış lisansı sahibi tüzel 

kişilerin Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmliği hükümleri doğrultusunda hesaplanan 

gelir gereksinimleri dikkate alınmaktadır. EPDK tarifeleri hazırlarken başlıca gelir 

gereksinimlerinin yanı sıra, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin ARGE giderleri, 

                                                

 

351 Gelir gereksinimleri hesaplanırken verimlilik parametresi kullanmaktadır. Verimlilik parametresi 

şirketin geçmiş yıllarda yapmış olduğu fiili giderler baz alınarak hesaplanmaktadır. Geçmiş yıllarda 

yüksek işletme gideri harcaması yapmış olan şirketlerin verimlilik skorları düşük çıkmaktadır. Verimlilik 

parametresi uygulaması neticesinde düşük verimlilik skoruna sahip şirketlerin tarifeleri bu parametre 

kullanılarak düşürülmekte ve bu şirketler maliyetlerini azaltmaya ve daha verimli çalışmaya teşvik 

edilmek istenmektedir. 
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şirket kontrolünde olmayan ilave işletme giderleri ve itfa edilmemiş yatırım giderleri 

gibi gider kalemlerini de göz önünde bulundurulmaktadır.  

 

C. Tarifenin Düzenlemeye Tabi Tutulması 

Gelir gereksinimlerinin hesaplanmasında geçmiş yıllarda gerçekleşen gider 

ortalamaları dikkate alınmaktadır. Bu sebeple, tarifelere esas alınan gelir gereksinimi 

kalemleri sadece bir öngörüye dayanmaktadır. Dolayısıyla, uygulama döneminin 

başında onaylanan tarife, bazı gelir gereksinimi kalemleri açısından her bir uygulama 

yılı sonunda, EPTY’nin 13. maddesinde gösterilen takvim içerisinde düzeltmeye tabi 

tutulmaktadır
352

.  

 

Düzeltme mekanizmasının somut bir örnekle açıklanması şu şekilde yapılabilir. 

Meselâ, şirket kontrolünde olmayan ilave işletme giderleri
353

, gelir gereksinimi 

hesaplamalarında EPDK tarafından dikkate alınan gider kalemlerindendir. Bu giderler, 

özelleştirme sonrası uygulama döneminin dağıtım şirketlerinin faaliyetlerini finansal 

                                                
 

352 EPTY m. 10. 

353 Şirket kontrolünde olmayan ilave işletme giderleri, özelleştirme öncesi baz dönemde (2007-2009), 

elektrik dağıtım şirketlerinde kamu işletmeciliği nedeniyle hiç gerçekleşmeyen yahut eksik gerçekleşen, 

kıdem tazminatı ödemesi giderleri, TEİAŞ sistem kullanım anlaşmasına ilişkin teminat mektubu giderleri, 

İHD’ye ilişkin varlık tabanı üzerinden teminat giderleri, varlık tabanına ilişkin sigorta prim giderleri, malî 

mesuliyet iş kazaları sigorta giderleri, orman arazisi kullanımı ile ilgili giderler ve özel güvenlik hizmeti 

giderlerini kapsamaktadır (Kaynak: Dağıtım şirketlerinin 2011-2015 uygulama dönemi tarifeleri.).. 
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sıkıntıya düşmeden yürütülebilmeleri için EPDK tarafından gelir gereksinimi 

hesaplamalarına dâhil edilmekte ve faaliyet bazında gerçekleşen toplam giderler esas 

alınmak suretiyle düzeltmeye tabi tutulmaktadır. Daha somut bir örnekle açıklamak 

gerekirse düzeltmeye tabi olmaktan anlaşılması gereken şudur: Meselâ, perakende satış 

lisansına sahip tüzel kişinin, 2011 yılı tarifesi için dikkate alınan şirket kontrolünde 

olmayan giderleri, 10.000 TL olarak belirlenmiş olsun. 2011 yılı içerisinde gerçekleşen 

toplam kıdem tazminatı yükü 2011 yılı sonunda EPDK’ya bildirilecektir.  EPDK ise, bu 

gerçekleşen kıdem tazminatı giderlerini 2012 yılı içerisinde değerlendirecek ve 2013 

tarifesini 2011 yılında gerçekleşen giderlere göre düşürecek yahut arttıracaktır.  Daha 

açık bir ifadeyle, gerçekleşen kıdem tazminatı yükü 8.000 TL ise, şirket 2011 yılında 

2.000 TL fazla gelir elde ettiği için 2013 tarifesi 2.000 TL düşük hesaplanacaktır. Aksi 

bir durumun gerçekleşmesi de mümkündür; yani şirketin 2011 yılı kıdem tazminatı yükü 

12.000 TL olarak gerçekleşmişse 2013 tarifesi 2.000 TL daha fazla hesaplanacaktır. 

 

EPDK, perakende satış lisansına sahip şirketler için 2011-2015 yılları arasında 

uygulanacak tarifeleri yukarıdaki metodolojiye göre belirlemiştir. Bu tarifelerin 

belirlenmesinde tarifelere esas alınan bazı gider kalemleri, elektrik dağıtım şirketlerinin 

baz dönem olarak adlandırılan 2007-2009 yılları arasındaki giderlerinin ortalamaları 

dikkate alınarak hesaplanmıştır. Perakende satış lisansına sahip şirketlerin perakende 

satış tarifelerine esas alınan gelir gereksinimleri ile bunlara ilişkin RAG tabloları 

28.12.2010 tarihinde onaylanmıştır. Her bir şirkete ilişkin uygulanan parametreler, gelir 

gereksinimleri ile diğer ilgili hususlar, 2011-2015 yılları arasındaki her yıl için her bir 

perakende satış şirketinin lisansına derç edilmiştir. 
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II. Perakende Satış Sözleşmesi Akdedilen Tüketicilerden Tahsil Edilen 

Bedeller 

Perakende satış ile perakende satış hizmeti tarifeleri, Elektrik Piyasası Tarifeler 

Yönetmeliği, Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının 

Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin 

Usul ve Esaslar doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinden enerji alan tüketicilerin 

faturalarına; perakende satış faaliyeti kapsamında, perakende satış (net/aktif enerji) 

fiyatı, kayıp kaçak enerji bedeli, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli, 

sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedeli; dağıtım faaliyeti kapsamında; 

dağıtım bedeli ve iletim bedeli yansıtılmaktadır. Faturada yer alan bu bedellere ayrıca 

enerji fonu, belediye tüketim vergisi, TRT payı ve katma değer vergisi eklenmektedir. 

 

Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışındaki tedarikçilerden elektrik 

satın alan ve dağıtım sistemine bağlı serbest tüketicilerin ödeyeceği enerji fiyatı, serbest 

tüketicilerle tedarikçileri arasında yapılacak ikili anlaşmalar kapsamında 

belirlenmektedir. Serbest tüketicilerin faturalarına bunun yanı sıra; kayıp kaçak enerji 

bedeli, dağıtım bedeli, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli ve iletim 

bedeli yansıtılmaktadır. İletim sistemi kullanıcısı olan serbest tüketicilere dağıtım 

tarifeleri kapsamında herhangi bir bedel uygulanmamaktadır. Bu tüketiciler iletim 
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bedellerini TEİAŞ'a ödemektedir. İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin 

kullanımındaki OG baralarına
354

 özel hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki 

kullanıcılara dağıtım bedeli tahakkuk ettirilmemekte; kayıp enerji, sayaç okumaya 

ilişkin perakende satış hizmeti bedeli ve iletim bedeli tahakkuk ettirilmektedir. İletim 

şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına dağıtım şirketi hattı ile 

bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar ve diğer tüm dağıtım sistemi 

kullanıcılarına kayıp kaçak enerji bedeli, dağıtım bedeli, sayaç okumaya ilişkin 

perakende satış hizmet bedeli ve iletim bedeli tahakkuk ettirilmektedir. Ayrıca serbest 

tüketiciler de enerji fonu, belediye tüketim vergisi, TRT payı ve katma değer vergisi 

ödenmektedir.  

 

A. Perakende Satış Fiyatı 

Perakende satış lisansına sahip olan dağıtım şirketlerinin tüketicilere satacağı 

elektrik enerjisinin fiyat bileşenlerinden birisi olan perakende satış fiyatı, ortalama 

perakende enerji satış fiyatı tavanı ve brüt kar marjı tavanı dikkate alınarak Kurul 

tarafından hesaplanmaktadır
355

. Bu bedelin belirlenmesinde perakende satış lisansına 

sahip olan dağıtım şirketlerinin tüketicilere satacağı elektrik enerjisinin kendi maliyeti, 

                                                

 

354 OG barası: Orta gerilimdeki fiderlerin bağlandığı iletken (Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği, m. 4 

f. 1 b. 16.). 

355 EPTY m. 4 f. 1/35; Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi 

Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinde perkanede satış fiyatının hesap usulü düzenlenmiştir. 
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enerji alış-satışına ilişkin doğrudan maliyetler dikkate alınmakta ve bu maliyetlerin 

üzerine brüt kar marjı eklenmektedir.  

 

Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler için 2010-2012 yılları arasında 

uygulanan brüt kar marjı oranı %2,33 iken 2013-2015 yıllarında uygulanacak brüt kar 

marjı oranı %3,49 olarak belirlenmiştir
356

. 

 

Perakende satış fiyatı, abonenin sayacı ve tercihine göre uygulanmak üzere tek 

zamanlı veya çok zamanlı olarak ayrı ayrı tespit edilmektedir. Tek zamanlı tarifede 

günün her bir saatinde kullanılan elektrik enerjisi için aynı bedel uygulanırken çok 

zamanlı tarifede gece, gündüz ve puant zaman dilimleri için farklı bedeller üzerinden 

hesaplama yapılmaktadır
357

. 

 

B. Kayıp Kaçak Bedeli  

Tüketicilere ve serbest tüketicilerin elektrik faturalarında yer alan ücret 

bileşenlerinden bir tanesi de kayıp kaçak bedelidir.  Elektriğin üretildiği tesisten 

tüketildiği noktaya kadar nakli sırasında enerji kaybı oluşmaktadır. Bu kaybın teknik 

olarak sıfırlanması mümkün bulunmadığından tedarikçi elektrik nakledilmesinde ilave 

                                                

 

356 19/10/2012 tarih ve 4089 sayılı Kurul Kararı. 

357 Gece zaman dilimi 22:00-06:00 saatlerini, gündüz zaman dilimi 06:00-17:00 saatlerini ve puant zaman 

dilimi 17:00-22:00 saatlerini içermektedir (21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve 

Esaslar, m. 3.). 
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bir maliyet ile karşılaşmaktadır
358

. Kaçak ise, bedelsiz kullanımı ifade etmektedir. Kaçak 

kullanım dağıtım sisteminin zafiyetinden kaynaklanmakta olup ülkemizin sosyal bir 

sorunudur. Kaçak kullanımın tedarikçiye ilave maliyet getirdiği kuşkusuzdur. Kayıp 

kaçak bedeli ile bu maliyetin fiyata yansıtılması amaçlanmakta ve perakende satış 

tarifesi oluşturulurken kayıp-kaçak oranları dikkate alınmaktadır
359

.   

 

Kayıp kaçak bedelinin tarife içerisinde yer alması ve tüketiciye yansıtılması 

zorunluluğu, tarifenin unsurlarını düzenleyen 212 sayılı EPDK Kurul Kararında 

“Perakende satış tarifesi; enerji alış fiyatı, lisans kapsamındaki dağıtım bölgesi için 

hedeflenen kayıp-kaçak oranı, ölçülemeyen bedelsiz aydınlatma oranı ve işletme 

giderlerini içerecek şekilde fiyatlandırılacak ve uygulanacaktır” şeklinde ifade 

edilmiştir. Her yıl için hedeflenen kayıp-kaçak oranlarının ne kadar olduğu ise yine 

EPDK Kurul kararı ile açıklanmaktadır.  

 

01.01.2011 öncesinde elektrik faturalarında “Birim Fiyat” olarak gösterilen ve 

fiyat eşitleme mekanizması ile perakende satış fiyatı içerisinde tüketiciye yansıtılan 

kayıp kaçak bedeli, 2011 yılı başından itibaren faturalarda “K.K. Bedeli” olarak 

                                                

 

358 Doğan, Beşir Fatih: Elektrik Piyasasında Tüketicilerden Kayıp-Kaçak ve Sayaç Okuma Bedeli 

Alınmasının Hukuka Uygun Olup Olmadığı ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Görev Alanına Girip 

Girmediği, Enerji, Piyasa ve Düzenleme Dergisi, C. II, 2011, s. 77. 

359 Doğan, Beşir Fatih, s. 77. 
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gösterilmeye başlanmıştır
360

. Bu kapsamda EPDK, EPTY’nin 4. maddesinin 35. bendini, 

10 ve 15/2 maddelerini ve Fiyat Eşitleme Tebliği’nin 9. maddesini tadil etmiştir.Buna 

göre EPDK, kayıp kaçağın bedelini, perakende satış tarifesi içerisinden çıkarmış ve 

kayıp/kaçağı, dağıtım sistem maliyetine dâhil bir “bedel” olarak yeniden belirlemiştir. 

Bu yönü ile 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren uygulamanın esasında malumun ilânı 

olduğunu vurgulamakta fayda vardır
361

. Kayıp kaçak uygulaması ile perakende satış 

lisansı sahibi dağıtım şirketleri, kendi işletme zafiyeti sebebiyle tahsil edemediği elektrik 

bedelini, başka tedarikçilerden elektrik temin eden tüketicilerden doğrudan tahsil 

etmektedirler
362

.  

 

Kayıp kaçak bedelleri Kurul tarafından onaylanan ve yürürlüğe konulan birer 

düzenleyici işlem olan tarifeler ile belirlenmektedir. Bu bedellerin hukuka aykırı bir 

şekilde tahsil edildiği iddia ediliyorsa tarifelerin iptali için EPK m. 12. gereğince ilk 

derece mahkemesi olarak sadece Danıştay’da dava açılabilir. Telekomünikasyon 

sektöründe benzer şekilde tartışılan sabit ücret uygulaması hakkında tüketici mahkemesi 

tarafıdan görülen bir davada Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, BTK tarafından onaylanan 

                                                

 

360 Doğan, Beşir Fatih, s. 76. 

361 Doğan, Osman Nuri, Elektrik Enerjisi Tarifesi, Elektik Üreticileri Derneği Web Sitesi, s. 1 (E.T: 

20.10.2012).  

362 Doğan, Osman Nuri, s. 1.  

http://www.eud.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFF8E1302C

A0BA6395 (Erişim tarihi: 20.10.2012). 

http://www.eud.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFF8E1302CA0BA6395
http://www.eud.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FFF8E1302CA0BA6395
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tarifelere karşı Danıştay’da dava açılarak iptal kararı alınmadan uyuşmazlığın adli yargı 

merciince çözümlenemeyeceğine hükmetmiştir
363

. Bununla birlikte uygulamada 

tüketicilerin tüketici hakem heyetlerine başvurarak kayıp kaçak bedellerinin iadesini 

talep ettikleri ve hakem heyetlerinin bu konu hakkında tüketiciler lehine karar verdikleri 

gözlemlenmektedir. Meselâ Bingöl Tüketici Hakem Heyeti’nin 10.10.2011 tarihli 

2011/775 sayılı kararında; dağıtım şirketinin, bedelleri EPDK’nın kararına uygun 

olarak tahsil ettiğini dolayısıyla bu tahsilatlardan ötürü dağıtım şirketinin bir kusuru 

olmadığını; ancak kayıp kaçaktan kayıtlı abonelerin sorumlu olmadığını, kaçak elektrik 

kullananlarla mücadele dağıtım şirketinin görev ve sorumluluğundayken kaçak elektrik 

                                                
 

363 Doğan, Beşir Fatih, s. 87. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 19.01.2010 tarih 2009/7489 E. -2010/197 K. 

sayılı söz konusu kararında “…açıklanan kanuni düzenlemelere göre işletmeciler uygulayacakları 

tarifeleri ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelere aykırı olmayacak biçimde serbestçe belirler. Bu 

belirlemeyi yaparken 5809 sayılı Kanun’un 14. maddesindeki ilkeleri gözetmek gerekir. Bu ilkeler ışığında 

işletmecilerin hazırlayacağı tarifeler kurumun onayı ile yürürlüğe girer Kurumun onaylamadığı bir 

tarifeye göre ücret alınması söz konusu olamaz. 2813 S. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 

kuruluşuna ait Yasanın 5809 S. Kanunun 67. maddesi ile değişik 5. maddesine göre kurum Kanunlarla 

verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu, tüzel kişiliğe, haiz, idari ve mali 

özerkliğe sahiptir. Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi 

kuruma emir ve talimat veremez. 5809 S. Kanunun 62. maddesine göre kurumun sektörle ilgili işlemlerine 

karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülür. Bu halde Kurumun onayladığı 

sabit ücret miktar tarifesine ait işlemine karşı işletmeci hasım gözetilmek suretiyle dava açılması mümkün 

değildir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir. 
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kullanımı sonucu ortaya çıkan ekonomik kaybın tüketicilere fatura edilmesinin doğru 

olmadığı belirtilmiş ve kayıp kaçak bedelinin tüketiciye iade edilmesine karar vermiştir. 

 

Kayıp kaçak bedelinin tüketiciye yansıtılması, özellikle kaçak kullanım açısından 

yoğun bir şekilde eleştirilmektedir. Nakil hatlarında zorunlu olarak yaşanan enerji 

kaybının maliyetinin tüketicilere yansıtılması makûl karşılanabilir. Buna karşılık, kaçak 

kullanım maliyetinin doğrudan tüm tüketicilerin üzerinde bırakılması hakkaniyet ve 

eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Mevcut uygulama, kaçaktan sorumlu olmayan 

tüketiciyi kusuru bulunmadığı bir zararı karşılamakla yükümlü kılmaktadır. Oysa kayıp 

kaçağın azaltılması dağıtım şirketlerinin aslî yükümlülüklerindir
364

.  

 

C.  Sayaç Okumaya İlişkin Perakende Satış Hizmet Bedeli 

Sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli, faturalama faaliyeti 

tedarikçi şirketin katlandığı maliyeti karşılamak üzere Kurul tarafından belirlenmekte ve 

EPTY ile Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının 

Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de gösterilen esaslara göre faturalara yansıtılmaktadır.  

 

Sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli, 2011 yılı sonunda yapılan 

düzenlemeden önce kullanım ile doğru orantılı olarak belirlenmekteydi. 28.12.2011 ve 

3607 sayılı Kurul Kararı ile Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış 

                                                
 

364 EPMYT, m. 13. 
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Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 14. maddesinde yapılan değişiklikle 

okuma başına uygulanan sabit bir fiyat bileşenine dönüştürülmüştür.  

 

D. Sayaç Okuma Dışındaki Perakende Satış Hizmet Bedeli 

Perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketleri, aynı zamanda perakende satış 

hizmeti de verdiklerinden verdikleri hizmetin karşılığı tüketici faturalarına 

yansıtılmaktadır. Sayaç okuma bedeli de esasen perakende satış hizmeti gelir 

gereksinimlerine dâhildir. Ancak kurul sayaç okuma bedelini ayrı belirlemekte, sayaç 

okuma bedeli dışındaki perakende satış hizmetine ilişkin bedeli ayrı belirlemektedir. Bu 

kalem içerisinde düzenlemeye esas net yatırım harcamasının itfa tutarı, faturalama ve 

tahsilat giderleri, tanıtım ve pazarlama giderleri gibi diğer perakende hizmet 

maliyetlerine karşılık hesaplanan bedel yer almaktadır.  

 

Sayaç okuma bedeli dışındaki perakende satış hizmetine ilişkin bedel, perakende 

satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinden enerji alan tüm tüketicilere yansıtılmakta olup 

doğrudan tedarikçisini seçen serbest tüketiciler için bu bedel tahakkuk ettirilmemektedir. 

Perakende satış hizmet bedeli, sayaç okuma bedelinden farklı olarak kWh başına 

belirlenmektedir.  

 

E. Dağıtım Bedeli 

 Dağıtım faaliyeti, perakende satış faaliyetinden ayrıdır. Dağıtım bedeli, 

perakende satış tarifesinde olduğu gibi EPTY, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, 

Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya 
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İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat ile düzenlenen metodolojiye 

göre Kurul tarafından belirlenmekte ve EPTY’nin 28. maddesi uyarınca tüketicilere 

yansıtılmaktadır. Tarife takvimi ve düzeltme mekanizması ile ilgili olarak yukarıda 

perakende satış tarifesi hakkında yapılan açıklamalar, dağıtım tarifeleri için de 

geçerlidir. 

 

Dağıtım bedeli dağıtım sistem kullanım fiyatını kapsamakta olup dağıtım hizmeti 

sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri 

dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir 

bedeldir. Dağıtım bedeli, enerjiye, perakende satış hizmetine, sayaç okumaya ve iletime 

ilişkin maliyetleri içermez. Dağıtım faaliyeti için herhangi bir brüt kar marjı 

öngörülmemiştir. Bu sebeple dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler düzeltmeye tabi 

olmayan maliyetlerini düşürebildikleri ölçüde dağıtım faaliyetinden artı gelir elde 

edebilirler.   

 

F. İletim Bedeli 

İletim tarifesi, üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri 

üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara uygulanacak fiyatları, hükümleri ve 

şartları içerecek şekilde TEİAŞ tarafından hazırlanmakta ve EPDK tarafından 

onaylanmaktadır
365

. EPTY’nin 28. maddesinde tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin 

                                                
 

365 EPK m. 13, f. 1/b-2. 
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(dağıtım şirketleri veya tedarikçiler) gelir ve/veya fiyat tavanı hesaplamalarında yer 

almayan ancak TEİAŞ tarafından kendilerine fatura edilen iletim bedellerinin, bu tüzel 

kişilerin hizmet sundukları abonelere ve/veya müşterilere yansıtılabileceği 

düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere, iletim bedeli, iletim sisteminden faydalanan iletim 

tesisleri üzerinden naklinden yararlanan kullanıcılara (meselâ üretim şirketlerine, 

tüketicilere) dağıtım şirketleri yahut tedarikçiler aracılığı ile yansıtılmaktadır.  

 

Serbest tüketicilerin ödeyeceği iletim bedeli, tedarikçilerden veya dağıtım 

sistemine bağlı serbest tüketicilerden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler aracılığı ile 

tahsil edilebilmektedir. Serbest olmayan tüketicilere yansıtılacak iletim bedeli ise 

abonelere kesilen faturalarda ayrı bir kalem halinde gösterilmek suretiyle perakende 

satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından tahsil edilmektedir.  

 

İletim ve dağıtım tarifelerinde yer alan fiyatların yansıtılmasında, perakende satış 

tarifelerinde belirtilen abone grupları dikkate alınmak suretiyle, söz konusu tarifelerde 

yer alan fiyat yapısının korunması esastır
366

. Bu sebeple dağıtım şirketi yahut 

tedarikçiler, iletim sistem kullanım bedelini yansıtırken, mevzuattaki bu hüküm uyarınca 

iletim sistem kullanım tarifesine sadık kalarak bu bedeli yansıtmak zorundadır.  

 

 

                                                
 

366 EPTY m. 28 f. 1. 
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G. TRT Payı 

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 4. maddesinin  (c) 

bendi
367

 TRT payının kanunî dayanağını oluşturmaktadır. TRT payının tahsilinin ne 

şekilde yapılması gerektiği, aynı kanunun 5. maddesinin (c) bendinde belirtilmiştir
368

.  

 

TRT payı, kanunla düzenlenmiş bir malî yükümlülüktür ve bu sebeple Anayasa 

madde 73. kapsamında irdelenmelidir
369

. Anayasa Mahkemesi’nin 28.09.1995 tarihli bir 

                                                

 

367 “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende 

satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki 

payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca 

gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.” 

368“ (1) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerce, bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak bedeller en geç tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmi beşinde 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenir ve tahakkuk cetvelleri aynı süre 

içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilir. (2) Ödemelerin geciktirilmesi halinde, her geçen 

ay ve kesri için, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilere 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme faizi 

uygulanır. Kurum alacağı 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince takip ve 

tahsil olunur.” 

369 Anayasa md.73: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, 

resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç 

ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde 

kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” 
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kararında
370

 vergi, resim, harç benzeri malî yükümlülük, “kişilerden, kamu hizmetleri 

karşılığında veya bir hizmet karşılığı olmaksızın kamu gücüne dayanılarak alınan para” 

olarak tanımlanmıştır. Vergi, resim, harç benzeri malî yükümlülük, kimi zaman vergi 

harç ve resimin özelliğini ayrı ayrı yansıtırken kimi zaman da verginin harç ve resimin 

ortak ögelerini taşıyabilir. Vergi benzeri malî yükümlülüklerin en belirgin özellikleri, 

genellikle, bir kamu hizmeti karşılığında kamu gücüne dayanılarak tek taraflı 

yükletilmeleri, harç ve resime göre daha çok ücret görünümünde olmalarıdır
371

. 

 

TRT payının, ödeyicilerine doğrudan bir karşılık sağlamasa da
372

 kamu radyo-

televizyon yayıncılığı için malî kaynak oluşturmaktadır. Bu nedenle TRT payının kamu 

hizmetine ilişkin olduğuna şüphe yoktur. Ancak TRT payı ile elde edilen gelirin, diğer 

malî yükümlülüklerde olduğu gibi, tüm kamu hizmetlerinin finansmanı olarak 

kullanılmadığı göz önüne alındığında, vergi benzeri yükümlülük olarak nitelendirilmesi 

mümkündür
373

.  

 

TRT payının yükümlüsü nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan tüzel 

kişilerdir. Nitekim dolaylı vergilerde gerçek vergi yüklenicisinin tüketici olması, 

                                                

 

370 Anayasa Mahkemesi’nin 1995/24 E. 1995/52 K. ve 28.9.1995 T. Kararı 

371 Anayasa Mahkemesi’nin 14.2.1991 T. 1990/18 E. 1991/4 K. sayılı kararı. 

372 Akkaya, Mustafa: Bir Benzeri Mali Yükümlülük TRT Payı, Haluk Konuralp’in Anısına Armağan, 

Cilt II, 2009 Ankara, s. 783. 

373 Akkaya, s. 790. 
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bunların kanuni vergi yükümlüsünün de tüketici olacağı anlamına gelmez
374

. Başka bir 

deyişle, söz konusu vergilerin bu kişiler tarafından işlemin muhatabı olan gerçek ve 

tüzel kişilere yansıtılması, verginin yükümlüsünü değiştirmez
375

.  

 

Nihai tüketici kavramı, 5784 sayılı Kanun
376

 ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-

Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 4/c maddesine girmiştir. Nihai tüketici kavramının 

nasıl anlaşılması gerektiği doktrinde tartışılmıştır
377

. Bu kavram, mevzuatta 

tanımlanmamıştır
378

. Nihai tüketici olmadığını iddia eden bazı otoprodüktör ve 

otoprdüktör grupları tarafından, grup ortaklarına yapılan elektrik satışının nihai 

tüketiciye elektrik satışı olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle adli ve idari yargıda 

davalar açmıştır
379

. Bununla birlikte, gerek adli gerekse idari davalarda, otoprodüktör 

grubu lisansına sahip şirketlerin grup ve kurucu ortakları nihai tüketici olarak kabul 

edilmiş ve bunlara yapılan elektrik satışından da TRT payı alınması gerektiğine 

hükmedilmiştir
380

. EPDK da, 05.04.2004 tarih ve 2209 sayılı kararı ile davalarda 

                                                
 

374 Öncel, Mualla – Kumrulu, Ahmet – Çağan, Nami: Vergi Hukuku, 18. Bası, Mart 2010, s. 77. 

375 Danıştay 7. Dairesi 1998/685 E. 1999/1836 K. 29.04.1999 T. 

376 26.07.2008 tarihli ve 26948 sayılı Resmi Gazete. 

377 Pınar, Hamdi: Elektrik Satışları Üzerinden Alınan %2’lik TRT Payının Hukuki Yönden 

Değerlendirilmesi, Halûk Konuralp’e Armağan, C. III, 2009 Ankara, s. 773. 

378 Pınar, s. 781, 785. 

379 Pınar, s. 778-779. 

380 Pınar, s. 778-779. 
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otoprodüktör grubu lisansına sahip şirketlerin grup ve kurucu ortaklarına satılan elektrik 

üzerinden de TRT payı alınması gerektiğine karar vermiştir
381

.  

 

EPDK, 01.02.2011 tarihli ve 3065 sayılı Kurul Kararı ile TRT Payının 

hesaplanmasında, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler 

tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp 

enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki 

perakende satış hizmet bedelleri toplamının dikkate alınmasına karar verilmiştir. Bu 

sebeple 01.02.2011 tarihinden sonra tüketicilere yansıyan TRT payında düşüş 

yaşanmıştır. Ancak Danıştay 13. Dairesi, bu tür bir değişikliğin ancak kanunla 

yapılabileceği gerekçesi ile anılan EPDK kararının yürütmesini durdurmuştur
382

. Söz 

konusu yürütmenin durdurulması kararının ardından tüketicilerin 01.02.2011 ve 

31.02.2012 tarihleri arasında eksik ödedikleri TRT payı devam eden aylarda tüketici 

faturalarına geçmişe dönük olarak yansıtılmıştır
383

.  

 

H. Elektrik Enerjisi Fonu Payı 

Tüketicilerden tahsil edilen bir diğer fatura kalemi de elektrik enerjisi fonu 

payıdır. Ektrik enerjisi fonu payının kanunî dayanağı, 04.01.1984 tarihli ve 3096 sayılı 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 

                                                
 

381 Pınar, s. 779. 

382 Danıştay 13. Dairesi 2011/665 E.  26.10.2011 T. 

383 01.03.2012 tarih ve 3717-13 sayılı Kurul Kararı. 
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Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun’un Geçici 4. maddesidir
384

. Elektrik 

enerjisi fonuna dâhil kalemlerden birisi, 28.05.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun Ek 2. 

maddesinde düzenlenen ve nihai tüketicilere yansıtılan sektör altyapı giderlerine katkı 

payıdır. Bu katkı payını, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel 

kişilerin enerji satış tarifelerinin % 10'unu geçmeyecek şekilde tespite Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. Bugün geçerli enerji payı katkı oranı %1’dir. 

 

Enerji fonuna katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin 

bedeller hariç olmak üzere sadece perakende satış fiyatı üzerinden alınmaktadır. Bu 

yönü ile enerji fonuna katkı payının matrahı, TRT payının matrahından daha düşüktür. 

Son olarak, serbest tüketici OSB’lerin tedarikçilerden temin ettikleri enerji bedeli 

üzerinden enerji fonuna katkı payı alınmamaktadır
385

. 

 

                                                

 

384 3096 Sayılı Kanun Geçici Madde 4: “31.12.2001 tarihine kadar yürürlüğe girecek olan Elektrik 

Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere a) 28.5.1986 tarihli 

ve 3291 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince tahsil olunan katkı payı tutarları, b) Tabii kaynakların 

ve tesislerin özelleştirilmesi veya işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerden Bakanlar Kurulu 

kararı ile belirlenecek miktarda ayrılacak paylar, c) İrat kaydedilen teminatlar ile şirketlere sağlanan 

hizmetler karşılığı elde edilen tahsilat, d) Elektrik Enerjisi Fonundan kullandırılan kredilerin geri 

dönüşleri ile bu Fonun yükümlülüklerinden dolayı verilecek kredilerin geri dönüşleri, e) Diğer gelirler, 

(…) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır ve bütçeye gelir 

kaydedilir.” 

385 28.05.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun Ek 2. madde f. 2. 
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Elektrik enerjisi tarifelerinde yer alan fon payı da tıpkı TRT payı gibi kamu 

hizmetinin daha iyi görülebilmesi için kamu gücüne dayanılarak konulan vergi, resim, 

harç benzeri malî bir yükümlülüktür
386

. 

 

İ. Belediye Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi 

Belediye Tüketim Vergisi, tüketicilerden 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu’nun
387

 35. maddesi
388

 çerçevesinde tüketicilere elektrik tedarik eden tüzel 

kişilerce tüketicilerden tahsil edilmekte ve ilgili belediyelere aktarılmaktadır. Belediye 

tüketim vergisi, sanayi abonelerine % 1 mesken ve ticarethane abonelerine % 5 oranında 

uygulanmaktadır
389

. Verginin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış 

hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli üzerinden 

hesaplanmaktadır
390

. 

                                                

 

386 Anayasa Mahkemesi’nin 28.9.1995 T. 1995/24 E. 1995/52 K. sayılı kararı. 

387 29.05.1981 tarihli ve 17231 sayılı Resmi Gazete. 

388 2464 Sayılı Kanun Madde 35: “Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim 

Vergisini ödemekle mükelleftirler. Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu 

verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.  20.2.2001 tarihli ve 4628 

sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, 

satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 

Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel 

kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş öder.” 

389 2464 Sayılı Kanun m. 38. 

390 2464 Sayılı Kanun m. 37. 
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Tüketicilere elektrik faturası ile yansıtılan son malî yükümlülük ise pek çok mal 

ve hizmetten alınan katma değer vergisidir (KDV). Elektrik satışı için geçerli KDV oranı 

%18’dir. 

 

§ 12 ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE BEDELİN 

ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI 

I. Genel Olarak  

Borçlu temerrüdü, muaccel ve ifası mümkün bir borcun ifa edilmemesi üzerine, 

borcun ödenmesi gereğinin borçluya bildirilmesi ile yahut bildirilmesine gerek 

bulunmayan hallerde borcun muacceliyet kesbetmesiyle borçlu nezdinde doğan hukukî 

durumdur
391

 . Borçlunun temerrüde düşmesiyle borç sona ermez. Bu sebeple alacaklı, 

temerrüde düşen borçludan her zaman borcun ifasını talep edebileceği gibi borçlu da 

gecikmiş edimi ifa edebilir. Kusur temerrüdün bir şartı değildir; ancak temerrüdün 

sonuçları borçlunun kusurlu olup olamamasına göre farklılık arz eder
392

. Temerrüt bir 

borca aykırılık hali olduğundan temerrüt nedeniyle uğranan zararın talep edilebilmesi 

için borçlunun temerrüde düşmekte kusurlu olması gerekir; şu durumda borçlu 

                                                

 

391 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 215; Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 100; 

Oğuzman – Öz, s. 386. 

392 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 216; Oğuzman – Öz, s. 386; Eren, 

s.1099. 
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temerrüde düşmede kusurlu olmadığını ispat etmedikçe temerrüt nedeniye uğranılan 

zararı tazmin etmekle (gecikme tazminatı ödemekle) mükelleftir
393

.  

 

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, alacaklının gecikme tazminatıyla 

birlikte aynen ifayı, aynen ifadan vazgeçerek müspet zararını ve sözleşmeden dönerek 

menfi zararını isteyebilmesi temerrüdün özel sonuçlarıdır
394

. Zarar ve tazminat talepleri 

için borçlunun temerrüde düşmede kusurlu olması şarttır. Ancak temerrüt sebebiyle 

sözleşmeden dönebilmek için borçlunun temerrüde düşmede kusurlu olması şart 

değildir
395

.   

 

Temerrüdün bir diğer özel sonucu para borçlarında görülür.  Alacaklı, para 

borcunu ödemekte temerrüde düşen borçludan temerrüt faizi talep edebilir. Diğer 

borçlarda, borçlu temerrüde düşmede kusuru bulunmadığını ispat ederek gecikme 

tazminatı ödemekten kurtulabilir. Buna karşılık, para borçlarında temerrüt faizi 

istenebilmesi için borçlunun kusurlu olmasına veya alacaklının zarara uğramasına gerek 

yoktur
396

. Temerrüt faizi varlığı kanun tarafından kabul edilen bir götürü tazminat 

                                                

 

393 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 222; Oğuzman – Öz, s. 386. 

394 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 226 vd; Oğuzman – Öz, s. 401. 

Tunçomağ, s. 930; Eren, s. 1109; Kılıçoğlu, s. 708 vd. 

395 Oğuzman – Öz, s. 386. 

396 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 221; Oğuzman – Öz, s. 391. 
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niteliğindedir
397

. Alacaklı temerrüt faizi ile karşılanmayan zararlarını (munzam zarar) 

ispat etmek kaydıyla borçludan talep edebilir
398

. Borçlu temerrüde düşmede kusurlu 

bulunmadığını ispat etmedikçe alacaklının munzam zararını karşılamak zorundadır
399

.  

 

Son olarak sürekli edilmli borç ilişkilerinde de temerrüdün sonuçları özellik arz 

eder. Henüz ifa edilmeye başlanmamış sürekli borç ilişkilerinde dönme mümkün olsa da 

ifasına başlanmış olan sürekli borç ilişkilerinde dönme söz konusu olmaz. Aynı şekilde 

ifasına başlanmış olan sürekli edimli sözleşmelerde temerrüt sebebiyle aynen ifadan 

vazgeçerek müspet zararın tazminini talep etmek de mümkün değildir. Bu tip 

sözleşmelerde TBK m. 126’da düzenlenen fesih hakkı kullanılabilir. TBK m. 126’ya 

göre alacaklı, ifasına başlanmış olan sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü 

halinde aynen ifa ve gecikme tazminatını isteyebileceği gibi sözleşmeyi feshederek 

                                                

 

397 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 222; Oğuzman – Öz, s. 391; Eren, s. 

1099. 

398 Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 222; Oğuzman – Öz, s. 397; Domaniç, 

Hayri: Faizle Karşılanmayan Zararların Giderilmesini Sağlayan BK. 105 ve Diğer Hükümler, Ankara 

1998, s. 53 vd; Ayrancı, Hasan: Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar, Ankara 2006, s. 115. 

399 Oğuzman – Öz, s. 398; Eren, s. 1108; Kocayusufpaşaoğlu – Hatemi – Serozan – Arpacı, C. III, s. 

223 – 224; Barlas, Nami: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Temerrüt Açısından 

Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992, s. 191; Altaş, Hüseyin: Munzam Zararda İspat Sorunu, 

AÜHFD, C. 50, S. 1, s. 123; Ayrancı, Munzam Zarar, s. 124; Zeytinoğlu, Emin: Para Borçlarında 

Temerrüt Hallerinde Munzam Zarar, İÜSBED, Yıl 4, S. 8, Güz 2005/2, s. 254 vd. 
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sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın (müspet zarar) 

giderilmesini de talep edebilir.
400

  

 

Çalışmanın ikinci bölümünde ayrıntılı olarak incelendiği üzere, elektrik tedarik 

sözleşmeleri bir tarafın bedel ödeme borcunu üstlendiği tam iki tarafa borç yükleyen ve 

sürekli edimli sözleşmelerdendir. Bu sebeple elektrik tedarik sözleşmelerinde 

temerrüdün hem genel hem de tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere ve para boru 

içeren sözleşmelere ilişkin özel sonuçların uygulama alanı bulacağı söylenebilir. İfasına 

başlanmış elektrik tedarik sözleşmelerinde alıcının bedel ödeme borcunda temerrüde 

düşmesi halinde tedarikçi, aynen ifa ile birlikte temerrüt faizi ve varsa temerrüd faizi ile 

karşılanmayan aşkın (munzam) zararını isteyerek akdi ilişkiye devam edebileceği gibi 

sözleşmeyi feshederek müspet zararını da talep edebilir. Buradaki müspet zarar, sürekli 

borç ilişkisinin vaktinden önce sona ermesi yüzünden alacaklının uğradığı menfaat 

kaybıdır
401

. Fesih hakkının kullanılması ile birlikte fesih anına kadarki döneme ilişkin 

borçlar varlığını korur ve bu borçlar ödenene dek temerrüt faizi işlemeye devam eder
402

. 

Ancak elektriğin bir kamu hizmeti olması sebebiyle temerrüt halinde tedarikçiye tanınan 

                                                

 

400 Oğuzman – Öz, s. 419 – 420; Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 320. 818 Sayılı Borçlar Kanunu yürürlükte 

olduğu dönemde yorumla varılan bu sonuç, 6098 sayılı yeni TBK m. 126’da açıkça düzenlenmiştir 

(Oğuzman – Öz, Borçlar Hukuk Genel Hükümler, C. I, İstanbul 2012, s. 529.). 

401 Oğuzman – Öz, s. 419. 

402 Eren, s. 1259-1260; Oğuzman – Öz, s. 419; Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 44, Buz, Sözleşmeden 

Dönme, s. 322. 
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haklardan bazıları elektrik piyasası mevzuatı ile kısıtlanmıştır. Elektrik piyasasının 

regülasyonu için EPDK tarafından yayımlanan ikincil mevzuat ile özellikle piyasa 

katılım anlaşması ve perakende satış sözleşmesinde borçlunun temerrüdüne yönelik bazı 

özel düzenlemeler de yapılmıştır.  

 

II. İkili Anlaşmalarda Borçlunun Temerrüdü ve Hukukî Sonuçları 

İkili anlaşmalarda, kendisine elektrik tedarik edilen alıcı bedelin ödenmesinde 

temerrüde düştüğü takdirde tedarikçi, aynen ifa ile birlikte temerrüt faizi (ve varsa 

munzam zarar) isyeyebileceği gibi sözleşmeyi feshederek müspet zararı ile fesih anına 

dek doğmuş olan alacağını ve bunun temerrüt faizi gibi fer’ilerini talep edebilir. 

Sözleşmenin feshi her ne kadar alıcıya ulaşmakla hüküm ve sonuç doğursa da aslolan 

PMUM’a bildirim yapılması ve alıcının portföyden çıkarılmasının talep edilmesidir. Zira 

PMUM’a bildirim yapılmadıkça alıcı tedarikçiden elektrik tedarik ediyormuş gibi, 

alıcıya elektrik tedariğine devam edilir. Fesih ve portföyden çıkarma bildiriminin 

PMUM’a bildirilmesiyle tedarikçi ve alıcı arasındaki alım-satım ilişkisi sona erer. Bu 

durumda, ikili anlaşmanın diğer tarafı, yeni bir tedarikçi buluncaya kadar elektriği, eğer 

toptan satış şirketi ise sistemden; serbest tüketici ise temel/son tedarik yükümlülüğüne 

sahip perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketinden alır. 

 

III. Piyasa Katılım Anlaşmasında Borçlunun Temerrüdü ve Hukukî 

Sonuçları 

Piyasa katılım anlaşmalarında temerrüdün hukukî sonuçları ikili anlaşmalara 

nazaran daha özel düzenlenmiştir. Çünkü, piyasa katılım anlaşmasında bedel ödeme 
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yükümlülüğü bazen piyasa işletmecisi PMUM üzerinde bazen de piyasa katılımcısı 

üzerindedir. Nitekim yukarıda da değinildiği üzere, PMUM, piyasa katılımcılarının ikili 

anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerinin hangi ölçüde yerine getirdiklerini ve 

sistemde dengesizliğe yol açan tarafların borç ve alacak tutarlarını tespit etmekte ve 

böylelikle piyasa katılımcılarını uzlaştırmaktadır
403

.  

 

Piyasa katılım anlaşmalarında temerrüdün sonuçları DUY’un 132/E maddesinde 

detaylı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, piyasa katılımcısının, PMUM tarafından 

kesilen faturayı tebliğ tarihini takip eden altı iş günü içerisinde ödememesi halinde 

temerrüt gerçekleşir. Temerrüt halinde uygulanacak temerrüt faizi oranı, 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine
404

 göre belirlenen 

orandır. PMUM’un borçlu olduğu durumlarda ise, piyasa katılımcısı tarafından kesilen 

faturanın PMUM tarafından yedi iş günü içerisinde ödenmemesi halinde, PMUM 

temerrüde düşer. Burada da temerrüt halinde uygulanacak temerrüt faizi oranı, 6183 

                                                
 

403 Ayrancı, s. 109. 

404 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 51. madde: “Amme alacağının ödeme müddeti 

içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme 

zammı tatbik olunur. (…) Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay 

için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki 

katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve 

gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.” 
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sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre 

belirlenen orandır.
405

 

  

 Piyasa katılımcısının temerrüde düşmesi halinde teminatları paraya çevrilebilir. 

Piyasa katılımcısı teminatları süresinde tamamlamadığı takdirde piyasa katılımcısı gün 

öncesi plânlama, gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasası kapsamında 

faaliyetlerine devam edemez. Temerrüde düşülen tarihten itibaren en geç üç iş günü 

içerisinde teminatın tamamlamamış olması durumunda ise piyasa katılımcısının sistem 

bağlantısı kesilir ve piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaştırmaya esas ikili anlaşma 

bildirimi girilmesine izin verilmez, ileriye dönük yapılmış olan bildirimler de iptal edilir. 

Bu durumda sistemden çıkan piyasa katılımcısının portföyündeyken perakende satış 

lisansı sahibi dağıtım şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış olduğu 

çekişler sebebiyle, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin dengesizlik olarak 

almış olduğu enerji miktarı, sistem gün öncesi fiyatı üzerinden fiyatlandırılarak 

perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketine fatura edilir.  

  

                                                

 

405 Ödemeler ve teminatlara ilişkin yükümlülüklerin DUY madde 132/Ç de belirtilen süreler içinde Piyasa 

İşletmecisi ve merkezi uzlaştırma bankası tarafından kullanılan bilgisayar, yazılım ya da teknolojik 

altyapının beklenmedik bir şekilde arızalanması ve merkezi uzlaştırma bankasıyla ilgili olan arızaların 

Piyasa İşletmecisine geçerli sebeplerle raporlanması halinde, Piyasa İşletmecisi ve piyasa katılımcısına 

temerrüt faizi uygulanmaz (DUY m. 132/E f.5). 
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 Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde temerrüt nedeniyle sözleşmenin sona 

ereceği/erdirilebileceği açıkça zikredilmemektedir. Ancak piyasa katılımcıları ile 

akdedilen mutbu piyasa katılım anlaşmalarında genellikle aşınan teminatların 

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde belirtilen sürede tamamlanmaması halinde 

temerrüt nedeniyle sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği düzenlenmektedir. Ancak bu 

düzenleme olmasaydı dahi genel hükümlerden hareketle ikili anlaşmalarda olduğu gibi 

sözleşmenin temerrüt nedeniyle feshinin mümkün olduğu sonucuna varılabilirdi. Yine 

genel hükümlerden hareketle temerrüt faiziyle karşılanmayan (munzam) zararların ispat 

ve kusur şartına bağlı olarak piyasa katılım anlaşması çerçevesinde talep edilmesi 

kanaatimizce mümkündür.  

  

IV. Perakende Satış Sözleşmesinde Borçlunun Temerrüdü ve Hukukî 

Sonuçları 

Perakende satış sözleşmesinde alıcı taraf tüketici olduğundan temerrüt sebebiyle 

tedarikçiye tanınan haklar ikili anlaşmalara kıyasla daha kısıtlıdır. Gerçekten de 

perakende satış sözleşmesine taraf tüketicilere gönderilen faturalarda gösterilen son 

ödeme tarihi
406

 aynı zamanda temerrüt tarihidir. Bir başka deyişle tüketici, son ödeme 

tarihinde ödenmeyen borç için temerrüde düşer. Tüketicinin perakende satış sözleşmesi 

veya ikili anlaşmalar kapsamında (serbest tüketiciler) öngörülen ödemeleri zamanında 

                                                
 

406 Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından düzenlenen ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden 

en az on gün önce müşteriye tebliğ edilir (EPMHY m. 21 f. 1/c). 
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yapmaması halinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektriği kesilebilir
407

. 

Perakende satış sözleşmesi için son ödeme tarihinden itibaren uygulanacak temerrüt 

faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 

maddesinde gösterilen faiz oranlarını aşamaz.  

 

Temerrüt sebebiyle dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından elektriği kesilmiş 

olan müşterinin, bedeli ödediği takdirde imar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde; 

imar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisinde, elektriği yeniden bağlanır. Elektriğin 

yeniden bağlanması için, müşteri tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenecek 

kesme-bağlama bedeli bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır. Fiilen 

elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilmez
408

. Görüldüğü üzere 

perakende satış sözleşmelerinde temerrün sonuçlarından biri olan sözleşmenin sona 

erdirilmesi seçeneği perakende satış sözleşmesi için geçerli değildir. Tedarikçi şirket, 

elektrik borcunu ödemeyen abonenin elektriğini kesebilse de sözleşmeyi feshederek 

zarar ziyan talebinde bulunanamaktadır. Bunun sebebi çalışmanın ikinci bölümünde 

açıklanan sözleşme kurma mecburiyetidir. Sonuç olarak perakende satış sözleşmelerinde 

tedarikçi tarafının tüketicinin temerrüdü halinde aynen ifa ve temerrüt faizi 

isteyebileceği veya ödemezlik def’ini andırır bir biçimde aboneye elekrtik vermekten 

imtina edebileceği sonucuna varılabilir.   

                                                
 

407 EPMHY m. 24 f. 2. 

408 Kesme-bağlama bedelleri her yılın Ekim ayının sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler 

tarafından belirlenerek Kuruma önerilir ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulur (EPMHY m. 25 f. 3.). 



166 

 

SONUÇ 

 

Elektrik tedarik sözleşmeleri, elektriğin kendine has farklı yapısı sebebiyle sui 

generis bir sözleşme türü olup bünyesine uygun düştüğü oranda satıma ilişkin kurallar 

kıyasen uygulama alanı bulur. Bu sebeple, satım sözleşmesinin bedele ilişkin hükümleri, 

kural olarak elektrik tedarik sözleşmelerinde de niteliğine düştüğü ölçüde uygulanır.  

  

İkili anlaşmalarda bedel, klâsik satım sözleşmesindekinden neredeyse farksızdır.  

Bedel taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir veya kararlaştırılmadığı takdirde rayiç bedel 

üzerinden ikili anlaşma akdedilmiş olur.  

 

İkili anlaşmalar ile tamamlanan elektrik piyasasında arz ve talebin sürekli ve 

anlık dengelenebilmesi için piyasa katılımcıları ile piyasa ve sistem işletmecisi TEİAŞ 

(PMUM) arasında piyasa katılım anlaşması akdedilmektedir. Çerçeve anlaşma 

görünümü çizen piyasa katılım anlaşmasında, elektriğin birim fiyatı, gün öncesi ve 

günlük dengeleme güç piyasasında oluşan fiyat üzerinden belirlenir. Bu sebeple, piyasa 

katılım anlaşmasında bedel farklı ve dinamik bir görünüm arz eder. Taraflardan birinin 

daima sistem ve piyasa işletmecisi TEİAŞ (PMUM) olduğu bu sözleşmede, taraflar 

bazen alacaklı bazen borçlu duruma düşer.  

 

Tüketicilere elektrik satımımın söz konusu olduğu perakende satış sözleşmesinde 

ise bedel, EPDK tarafından onaylanan tarifeler ile belirlenmektetir. Perakende satış 

sözleşmesi ile elektrik tedarik eden tüketiciler, satın aldıkları enerjinin karşılığında 
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sadece perakende satış bedeli ödemezler. Gerçekten de, perakende satış lisansına sahip 

tüzel kişilerce tüketicilere kesilen elektrik faturasının içerisinde perakende satış fiyatının 

yanında, başka kalemler de vardır. Bunlar; dağıtım ve iletim bedelleri, kayıp kaçak 

bedeli, sayaç okuma ve diğer perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller, enerji fonu 

katılım payı, TRT payı, belediye tüketim vergisi ve katma değer vergisi şeklinde 

sayılabilir. Perakende satış lisansına sahip ve aynı zamanda perakende satış hizmeti 

sunan dağıtım şirketleri, hesaplarını ayrı tutmak suretiyle bu bedellerden sadece 

perakende satış fiyatını, sayaç okuma ve diğer perakende satış hizmetlerine ilişkin 

bedelleri, kayıp kaçak bedellerini ve dağıtım bedelini kendi nam ve hesaplarına tahsil 

eder. Bunun dışındaki iletim bedeli, TRT payı, enerji fonu katılım payı ve belediye 

tüketim vergisi ve KDV başka kurum ve kuruşlarına aktarılmak üzere tahsile edilir. 

Yürürlükteki mevzuat, tüketicilere bu bedelleri ayrıştırma, kısmen ödeme gibi bir hak 

tanımadığı için, elektrik fiyatına dâhil olmayan kamu yükümlülüklerinin ödenmemesi 

halinde elektrik bedeli ödenmemiş gibi sonuçlar doğmaktadır. Uygulama da bu 

yöndedir. 

 

Elekrtik tedarik sözleşmeleri bir tarafın bedel ödeme borcunu üstlendiği tam iki 

tarafa borç yükleyen ve sürekli edimli sözleşmelerdendir. Bu sebeple, elektrik tedarik 

sözleşmelerinde temerrüdün hem genel hem de tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelere ve para boru içeren sözleşmelere ilişkin özel sonuçların uygulama alanı 

bulacağı söylenebilir. İfasına başlanmış elektrik tedarik sözleşmelerinde alıcının bedel 

ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde tedarikçi, aynen ifa ile birlikte temerrüt 

faizi ve varsa temerrüd faizi ile karşılanmayan aşkın (munzam) zararını isteyerek akdi 
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ilişkiye devam edebileceği gibi sözleşmeyi feshederek müspet zararını da talep edebilir. 

Buradaki müspet zarar, sürekli borç ilişkisinin vaktinden önce sona ermesi yüzünden 

alacaklının uğradığı menfaat kaybıdır. Fesih hakkının kullanılması ile birlikte feshi anına 

kadarki döneme ilişkin borçlar varlığını korur ve bu borçlar ödenene dek temerrüt faizi 

işlemeye devam eder. Ancak elektriğin bir kamu hizmeti olması sebebiyle temerrüt 

halinde tedarikçiye tanınan haklardan bazıları elektrik piyasası mevzuatı ile 

kısıtlanmıştır. Meselâ perakende satış sözleşmesinde tüketicinin temerrüdü sadece 

sadece elektriğin kesilmesine sebep olur ve tedarikçi sözleşmeyi temerrüt dolayısıyla 

feshedemez. Bunun sebebi de perakende satış sözleşmelerinde sözleşma yapma 

zorunluluğununu uygulama alanı bulmasıdır. 
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ÖZET 

 

Ülkemizde elektrik tedarik sözleşmelerini sistematik olarak ele alan bir kanuni 

düzenleme henüz mevcut değildir. Doktrinde, elektrik tedarik sözleşmesi hem toptan 

bazda üretici ile tedarikçi arasındaki sözleşmeleri hem tedarikçi ile son tüketici 

arasındaki sözleşmeleri hem de şebeke ve sistem işletmecisi ile piyasa katılımcısı 

arasındaki sözleşmeleri kapsayacak bir anlamda kullanılmaktadır. Bu anlamda, bağlantı 

ve sistem kullanım sözleşmeleri ve yan hizmet anlaşmaları da geniş anlamda elektrik 

tedarik sözleşmeleri kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak bu çalışmada dar 

anlamda elektrik tedarik sözleşmelerinin üç ana türü ele alınmışıtır. Bunlar ikili 

anlaşmalar, piyasa katılım anlaşması ve perakende satış sözleşmesidir. 

 

Elektrik tedarik sözleşmeleri, elektriğin kendine has farklı yapısı nedeniyle sui 

generis bir sözleşme türü olup kıyasen satıma ilişkin kurallar uygulama alanı bulur. Bu 

sebeple, satım sözleşmesinin bedele ilişkin hükümleri, kural olarak elektrik tedarik 

sözleşmelerinde de niteliğine düştüğü ölçüde uygulanır.  

 

İkili anlaşmalarda bedel, taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir veya 

kararlaştırılmadığı takdirde rayiç bedel üzerinden ikili anlaşma akdedilmiş olur. Bu yönü 

ile ikili anlaşmalarda bedel, klâsik satım sözleşmesindekinden neredeyse farksızdır. 

Buna karşılık piyasa katılım anlaşmasında, elektriğin birim fiyatı, gün öncesi ve günlük 

dengeleme güç piyasasında oluşan fiyat üzerinden belirlenmekte olduğundan bedel farklı 

ve dinamik bir görünüm arz eder.  Nihayet, perakende satış sözleşmesinde ise bedel, 
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EPDK tarafından onaylanan tarifeler ile belirlenir. Elektirğin son kullanıcısı olan 

tüketiciler, elektrik bedeli ile birlikte ilave bazı malî yükümlülüklere de katlanmak 

durumundadır. 

 

Elektrik tedarik sözleşmelerinde temerrüdün hem genel hem de tam iki tarafa 

borç yükleyen sözleşmelere ve para borcu içeren sözleşmelere ilişkin özel sonuçları 

uygulama alanı bulur. Elektrik tedarik sözleşmelerinin sürekli borç ilişkisi tesis etmesi 

nedeniyle temerrüdün özel sonuçları ani edimli sözleşmelerindeki temerrüdün 

sonuçlarından da farklıdr. En özet ifade ile ifasına başlanılmış elektrik tedarik 

sözleşmelerinde alıcının bedel ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde tedarikçi, 

aynen ifa ile birlikte temerrüt faizi ve varsa temerrüt faizi ile karşılanmayan aşkın 

(munzam) zararını isteyerek akdi ilişkiye devam edebileceği gibi sözleşmeyi feshederek 

müspet zararını da talep edebilir. Bunun dışında, perakende satış sözleşmesinde ve 

piyasa katılım anlaşmasında borçlunun temerrüdü ikincil mevzuat ile daha detaylı 

düzenlenmiştir. Meselâ perakende satış sözleşmesinde tüketicinin temerrüdü sadece 

elektriğin kesilmesine sebep olur ve tedarikçi sözleşmeyi temerrüt dolayısıyla 

feshedemez. Bunun sebebi de perakende satış sözleşmelerinde sözleşme yapma 

zorunluluğunun uygulama alanı bulmasıdır. 
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ABSTRACT 

In Turkey, a systematic legal regulation for the electricity supply contracts has 

not been legislated yet. In doctrine, electricity supply contract covers the contracts 

between the wholesale producers and suppliers and the contracts between suppliers and 

end consumers and also the contracts between the network and system operator (TEIAS) 

and the market participant. Within this context, connection and system use contracts and 

peripheral service contracts are considered as electricity supply contracts in broad sense. 

Within this context of this study, only three types of the electricity supply contracts in 

narrow sense, bilateral contracts, market contribution contracts and retail sale contracts 

are analyzed. Those are bilateral contracts, market contribution contracts and retail sale 

contracts. 

 

Electricity supply contracts, due to its unique structure, are sui generis contracts. 

Therefore the rules for sale contracts are applied to electricity supply contracts mutatis 

mutandis. 

 

In bilateral contracts, the price can be determined independently by the parties or 

in case it is not determined, it deemed that the contract is concluded according to the 

current value. Within this respect, the price in bilateral contracts is almost same with the 

classic sale contracts. In market contribution contracts, since the unit price of the 

electricity is determined according to the day-ahead market and day-to-day balancing 

market, the price has a different and dynamic characteristic feature. Lastly, the price in 

retail sale contracts is determined according to tariffs approved by Energy Market 
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Regulation Authority. The end consumers of the electricity have to bear some additional 

financial obligations in addition to the electricity price. 

 

In the event of default in electricity supply contracts; general consequences, 

specific consequences related to synallagmatic contracts and also the consequences 

related to the contracts including pecuniary debts find application. The consequences of 

default in electricity supply contracts differ from the specific consequences of default in 

contracts with instant performance, since they are a kind of perdurable contracts. Briefly, 

in electric supply contract which are began to be performed, in case the buyer gets into 

default, supplier may continue the contractual relationship by requesting default interest 

and, if any, collateral damage excessing the default interest together with the specific 

performance or may terminate the contract by requesting its positive damage. Apart 

from that, default of the debtor (consumer) in retail sale contract and market contribution 

contract is regulated in more detail with the secondary legislations. For instance, default 

of the debtor (consumer) causes only suspension of electricity in retail sale contracts and 

supplier is not entitled to terminate the contract. The reason for that is the principle of 

obligation to contract applies to retail sale contracts.  

 


