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Yeni Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasasının Fiyat Performansı
Fatih KÖLMEK
1. Giriş

artmayacağına dair öngörüler takip etmiştir.

B

İçerisinde

ilindiği üzere, 14/04/2009 tarihli ve
27200
sayılı
Resmi
Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren ve Ağustos
2006 tarihinden beri uygulanmakta olan Geçici
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğinin (G-DUY) yerini alan Nihai
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğinin
(N-DUY)
nakdi
uygulaması
01/12/2009 tarihinde başlamıştır. G-DUY’a
nispeten köklü ve önemli değişiklikler içeren NDUY ile dengeleme piyasasının temel olarak gün
öncesi ve gerçek zamanlı olmak üzere iki alt
piyasadan oluşması öngörülmüştür. Bu sayede,
elektrik
sisteminin
dengeleme
işlemleri
beklendiği şekilde büyük ölçüde gün öncesi
piyasasında
yapılmakta,
gün
içerisinde
oluşabilecek dengesizlikler için ise dengeleme
güç piyasası işletilmekte olup, bu iki piyasanın
mali uzlaştırılması birbirinden ayrı tutulmaktadır.

bulunduğumuz

tarih

itibariyle,

N-

DUY’un yaklaşık 1 yıldır uygulanmakta olduğu
ve

ilk

sonuçların

alınarak

yeni

ortaya

piyasanın

incelenebilir.

Ancak,

yapabilmek

ve

çıktığı

göz

fiyat

performansı

bütüncül

daha

bir

önüne

inceleme

sağlıklı

yargılara

ulaşabilmek için, ilerleyen zamanla birlikte daha
çok veriyi ele almanın ve ortaya çıkan sonuçları
bu

veriler

ışığında

değerlendirmenin

gerekli

olduğu göz ardı edilmemelidir.
2. G-DUY ve N-DUY’daki Fiyatlar
G-DUY kapsamında ilan edilen SMF’ler, gün
öncesinde

yapılan

belirlenmekteydi.

planlamalar
Bu

nedenle

neticesinde
fiyatlardaki

karşılaştırmanın, G-DUY’da oluşan SMF’ler ile NDUY’da

oluşan

Saatlik

Sistem

Gün

Öncesi

Fiyatları (SGÖF) arasında yapılması gerekir (yeni
N-DUY’un nakdi uygulamasının başlaması ile piyasanın kendi içerisindeki fiyat analizi için
birlikte, belki de işin doğası gereği, bir önceki SGÖF ve gerçek zamanda oluşan SMF’ler
piyasada oluşan Saatlik Sistem Marjinal Fiyatları ilerleyen
kısımlarda
ayrıca
(SMF) ile yeni piyasada oluşan fiyatlar değerlendirilmektedir). Bu kapsamda, N-DUY’un
karşılaştırılmaya
başlanmıştır.
Aslında
bu ilk 10 aylık uygulama dönemine (Aralık 2009 –
karşılaştırma,

tahmin

boyutunda

çok

daha Eylül 2010 arasındaki değerler, Aralık 2008 –
öncesinde başlamıştır. Henüz daha N-DUY Eylül
2009
arasındaki
değerler
ile
devreye girmeden, piyasada oluşacak fiyatlar karşılaştırılmıştır) ilişkin sonuçları (Şekil 1)
kestirilmeye çalışılmış ve özellikle önceki piyasa dikkate alındığında bu dönemdeki SGÖF’lerin bir
yapısındaki gizli maliyet unsurlarının yeni önceki yılın aynı dönemlerindeki SMF’lerden
fiyatlara yansıyacağı öngörüsüyle fiyatların çoğunlukla düşük olduğu göze çarpmaktadır.

yükseleceği tahminlerini, temelde ekonomik kriz Bununla birlikte, Temmuz ayının ikinci yarısı ile
kaynaklı olan talep düşüşü ve su gelirlerindeki Eylül ayı arasında fiyatların ortalaması bir önceki
artış nedeniyle fiyatların kayda değer oranlarda yıla göre yüksek seyretmiştir.

Şekil 1: SMF (G-DUY) ve SGÖF (N-DUY) – 7 Günlük Hareketli Ortalama
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Şekil 2: Elektrik Tüketimin Gelişimi
Şekil 1 ve 2 bir arada değerlendirildiğinde; NDUY’un uygulamada olduğu aylardaki fiyatların,
elektrik tüketimi bir önceki yıla göre artmış
olmasına
rağmen,
çoğunlukla
G-DUY’daki
fiyatlardan yüksek olduğu görülmektedir. Bu
durumun birkaç nedeni olabilir. Mesela, her ne
kadar elektrik tüketimi yıllık bazda artmış gibi
görülse de, talepte uzun süredir devam eden
artış 2009 yılında yerini küçük de olsa bir
düşüşe bırakırken toplam kurulu güçteki artış
devam etmiştir (Şekil 3 ve 4). Öyle ki, 2010
yılında elektrik tüketimi ancak Mart ayında 2008
değerlerini yakalayabilmişken, kurulu güçte
önemli miktarda artış gerçekleşmiştir.
Ayrıca, 2010 yılında hidrolik kaynakların elektrik
enerjisi üretimindeki payı, artan su gelirleri ile
birlikte önemli derecede yükselmiştir (Şekil 5).
Öyle ki, özellikle Şubat-Mart arasında hidrolik
kaynakların elektrik enerjisi üretimindeki payı
bir önceki yıldan neredeyse % 15 daha fazladır.
Bu durum doğal olarak fiyatların düşük
seyretmesinde etkili olmuştur.

Diğer taraftan Şekil 1’den hatırlanacağı üzere,
N-DUY’daki fiyatların ortalamasının G-DUY’un
fiyatlarının ortalamaların göre yüksek seyrettiği
dönem Temmuz ayının ikinci yarısında sona
ermiştir.

Daha

yapabilmek

sağlıklı

açısından,

bir

değerlendirme

fiyatların

gösterildiği

Şekil 1’i talepteki gelişimin gösterildiği Şekil 3
ve kurulu güçteki gelişimin gösterildiği Şekil 4
ile

birlikte

değerlendirmek

gerekmektedir.

Şekillerde görüldüğü üzere; 2010 yılı içerisinde
N-DUY’da ortaya çıkan fiyatlar genel olarak,
elektrik tüketiminde düşüş yaşanmadan önceki
yıldaki (2008) talep miktarları ile 2010 yılındaki
talep miktarları arasındaki artış oranının yüksek
olduğu

(muhtemelen

kurulu

güçteki

artışın

fiyatları düşük tutmaya yeterli olmadığı) aylarda
G-DUY’daki

fiyatlardan

yüksek

seyrederken

diğer aylarda düşük seyretmiştir (söz konusu
aylarda hidrolik kaynakların üretimdeki payı da
düşüş eğilimindedir). Eğer eldeki sınırlı veriyle
bir değerlendirme yapmak gerekirse, fiyatların

Şekil 3: Elektrik Tüketiminin Gelişimi
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Şekil 4: Kurulu Gücün Gelişimi (2010 için Ekim ayı, diğer yıllar için ise yıl sonları baz alınmıştır)

rezerv kapasite miktarıyla uyumlu şekilde yaklaşacağını dolayısıyla SGÖF ve SMF’lerin
oluştuğu söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında, yakınsamalarını

beklemek

gayet

doğaldır.

fiyat oluşum mekanizmasının sağlıklı işlediği Nitekim, bu iki fiyatın yakınsamasının piyasa
bir yargıya varmak da mümkündür.

ve sistem işletmeciliğine sağladığı olumlu
katkılar nedeniyle, arbitraj yoluyla yakınsama

3. N-DUY’da SGÖF ve SMF

sağlamak

amacıyla

sanal

teklif

mekanizmalarının uygulamaya konulduğu
performansı gelişmiş piyasa örnekleri mevcuttur.
açısından diğer önemli bir husus da gün

Yeni

piyasa

yapısının

fiyat

öncesindeki

planlama neticesinde ortaya N-DUY’da oluşan SGÖF ve SMF’lerin 7 günlük
çıkan SGÖF’ler ile gerçek zamanlı dengeleme hareketli ortalamalarının gösterildiği Şekil
işlemleri
neticesinde
belirlenen
SMF’ler 6’da görüldüğü üzere, SGÖF ve SMF
arasındaki ilişkidir. Gün öncesi piyasalarının birbirlerine yakın seyretmekle birlikte dönem
esas olarak sistem işletmecisine ertesi gün dönem belirgin ölçüde farklılaşmaktadırlar.
için dengelenmiş bir sistem sağlamak SMF’lerin SGÖF’lere yakınsamalarının gün

amacıyla işletildiği göz önüne alındığında, öncesinde yapılan talep tahminlerinin gerçek
gün öncesi piyasasına katılımın zorunlu zamanda ortaya çıkan tüketim değerlerini
olmayacağı yapıda dahi gün içerisine kalacak doğru şekilde öngörmeleri ile sağlanabileceği
dengeleme
ideal

hacminin düşük

durumda

ise

bu

olacağını,

hacmin

en göz önüne alındığında, talep tahminlerinin
sıfıra mümkün olduğu kadar sağlıklı yapılması

Şekil 5: Hidrolik Kaynakların Elektrik Üretimindeki Payı
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gerekliliği

ortaya

çıkmaktadır.

Zira

gün Bu durumda aynı memnuniyet, ekonomik

içerisinde verilen talimatların temel nedeni toparlanmayla gözlenecek olan talep artışı ve
(hacimlerinin

küçüklüğü

ve

sürelerinin hiç

olmasını

kısalığı nedeniyle etkilerinin sınırlı olması kaynakların

istemediğimiz
kullanım

yenilenebilir

oranındaki

düşüşle

beklenen sistem kısıtları, arızalar ve acil ortaya çıkması muhtemel fiyat artışlarına
durumlar

hariç)

değerlerinin

gün

içerisindeki

tüketim (yaz

farklı gösterilmelidir.

beklenenden

gerçekleşmesidir.

aylarında

görüldüğü

gibi)

Gelişmekte

karşı
olan

da
bir

tüketim ekonomiye sahip olduğumuzu göz önüne

Dolayısıyla,

tahmini yapmakla sorumlu tarafların daha alarak ikinci türden bir memnuniyeti çok sık
hassas hesaplamalar yapmasını sağlayacak yaşamamak için, fiyatın piyasa için bir sinyal
önlemlerin

alınmalıdır.

katılımcıları olduğu ve muhtemel sorunlara piyasa tabanlı

Piyasa

açısından ise, SGÖF ve SMF’ler arasındaki bir çözüm sağladığı düşüncesini muhafaza
farklılıklar

nedeniyle,

henüz

finansal

risk ederek, çok yakın tarihte bir enerji darboğazı

yönetimi araçlarının uygulamaya konulmadığı görülmüyor olsa da piyasa mekanizmasının
bir

ortamda

uzun

süreli

ikili

anlaşmalar daha

sağlıklı

işlemesi

açısından

gerekli

yapma yoluna gitmenin ne kadar faydalı görülen adımları şimdiden atmak gerekir.
olacağı gözden kaçırılmamalıdır.
Ayrıca, gün öncesi piyasasında ve gerçek
4. Sonuç

zamanda oluşan fiyatların farklılaşmasının

altında yatan en önemli neden olan talep
piyasadaki tahminlerindeki
sapmaların
nedenlerinin
fiyatlarda gözlenen düşüş elektrik enerjisi detaylı şekilde incelenmesi ve tespit edilen

G-DUY

ile

kıyaslandığında

maliyetlerinin

azalması

anlamına

geliyor eksiklikler giderilerek gerekli iyileştirmelerin
olması nedeniyle tercih edilen bir durum yapılmasının
sağlanması
piyasanın
olabilir. Ancak, bu düşüşü doğrudan N- öngörüldüğü
şekilde
işlemeye
devam
DUY’un devreye girmesine bağlamak doğru edebilmesi açısından büyük önem arz
değildir. Zira söz konusu düşüş, ekonomik etmektedir. Zira, fiyat farklılıkları piyasadaki
durgunluğun neden olduğu talepteki daralma oyuncuları için bir fiyat riski oluşturmaktadır.
(veya kurulu güç ile paralel olarak artmama) Dolayısıyla piyasa katılımcılarının, kendileri
ve
hidrolik
kaynakların
kullanımındaki açısından önemli olan bu riski ikili anlaşmalar
belirgin

artışla

biraz yoluyla giderebileceklerini dikkate almaları
genelleme yaparak fiyatların piyasanın kendi faydalı olacaktır.
mekanizması

ilgilidir.

Dolayısıyla,

içerisinde

ayarlandığı

söylenebilir ve bundan memnun olunabilir.

Şekil 6: SGÖF (N-DUY) ve SMF (N-DUY) – 7 Günlük Hareketli Ortalama
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Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
Kapsamında Yeni Piyasa Yapısının Gelişimi

4

/04/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe Piyasa Yapısı:
giren ve Ağustos 2006 tarihinden itibaren
uygulanmakta olan Geçici Dengeleme ve

Uzlaştırma Yönetmeliğinin (G-DUY) yerini alan
Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin
(N-DUY)sanal

uygulama

periyodu

sona

erdirilerek

uygulaması

1

2009

fiili

Aralık

tarihinde başlamıştır. N-DUY’un nihai piyasa
yapısına

geçiş

değişimlerin

amacıyla

başarıya

getirdiği

ulaşabilmesi

köklü
için

ilk

uygulama döneminden bağlayarak piyasanın iyi
bir şekilde izlenmesi gerekmektedir.
Bu

çerçevede,

N-DUY’un

genel

yapısı

ve

özellikle fiyat oluşumları ile ilgili olarak ilk yedi
aylık

Muhsin ERSOY
Berkan ACAR

uygulamasının

incelenmektedir.

özet

sonuçları

aşağıda

N-DUY’da dengeleme piyasasının temel olarak
gün öncesi ve gerçek zamanlı olmak üzere iki
alt

piyasadan

sayede,

oluşması

elektrik

işlemlerinin

sisteminin

büyük

piyasasında

tasarlanmıştır.

ölçüde

yapılması,

Bu

dengeleme
gün

gün

öncesi
içerisinde

oluşabilecek dengesizlikler için ise dengeleme
güç piyasasının işletilmesi hedeflenmektedir. Bu
iki

alt

piyasanın

mali

uzlaştırılması

da

birbirinden ayrı tutulmaktadır.
İkili anlaşmalar yolu ile karşılanamayan elektrik
enerjisi taleplerini gün öncesinden alım-satım
yaparak

temin

etmelerine

imkan

sağlayan

piyasa, Gün Öncesi Planlama (GÖP) olarak
adlandırılmaktadır.

Gün

Öncesi

Planlamanın

genel işleyişi ise Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1: Gün Öncesi Planlamanın İşleyişi
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Gün

Öncesi

Planlamanın

uzlaştırılmasında olduğu satış/alış miktarının, ilgili saatin SGÖF’ü

kullanılan saatlik fiyatlar, marjinal fiyatlandırma ile çarpılması sonucu hesaplanır.
prensibine dayalı olarak belirlenir ve ilgili saatin
Sistem

Gün

Öncesi

Fiyatı

(SGÖF)

olarak
Kurum

adlandırılır.

SGÖF’lerin

hesaplanması

tarafından

onaylanan

“Elektrik

Dengeleme

ve

Uzlaştırma

Piyasası

Yönetmeliği

Uyarınca; Gün Öncesi Planlamada Sistem
Marjinal Fiyatının Belirlenmesi ile Sistem
Satış

ve

Sistem

Alış

Talimatlarının

Oluşmasına İlişkin Metodoloji” hükümleri
uyarınca yapılmaktadır. Her bir katılımcının
GÖP kapsamında gerçekleştirmiş olduğu alım/
satımlar
tutarları,

sonucunda
GÖP

doğan

kapsamında

borç

ve

alacak

gerçekleştirmiş

Dengeleme Güç Piyasası (DGP) ise, gerek
GÖP’ün saatlik olarak işletilmesinden, gerek
gerçek

zamanda

öngörülemeyen
gerekse

meydana

tüketim

üretim
gün

üretim-tüketim

dengesindeki

bunun

ve

arızalarından

öncesinden

sonucunda

giderildiği

değişimlerinden,

ünitesi

kaynaklanan,

oluşan

sistem

gelen

belirlenen

sapmaların

ve

dengesizliklerin

işletmecisi

tarafından

gerçek zamanlı olarak yürütülen bir piyasadır.
Dengeleme Güç Piyasasının genel işleyişi Şekil
2’de gösterilmektedir.

Şekil 2: Dengeleme Güç Piyasasının İşleyişi
Dengesizliklerin uzlaştırılmasında, Dengeleme dikkate
Güç

Piyasası

Sistem

kapsamında

Marjinal

Fiyatı

hesaplanan
(SMF)

alınır.

Enerji

açıkları/fazlaları

ve dengesizlik miktarının ilgili saatin SMF’si ile

olarak çarpımı suretiyle hesaplanan tutar üzerinden

adlandırılan, her saatin saatlik marjinal fiyatı uzlaştırılır.
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Şekil 3: G-DUY’da ortaya çıkan SMF’lerin N-DUY’da oluşan SGÖF ile Karşılaştırılması
TL/MWh
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14 Haziran
19 Haziran
24 Haziran
29 Haziran

ne kadar ani yükselişler gözlense de ortalama

Fiyat Oluşumu
N-DUY’da ilk yedi ayda oluşan Sistem Gün
Öncesi Fiyatları (SGÖF) ile G-DUY’da bir yıl
önce aynı dönemde oluşan Sistem Marjinal
Fiyatlarıyla (SMF) karşılaştırılması Şekil 3’te yer
almaktadır. Söz konusu dönemlerdeki fiyatların
saatlik bazda en yüksek fiyattan en düşüğe
doğru sıralandığı Tertiplenmiş Marjinal Fiyat
Eğrileri ise Şekil 4’te gösterilmiştir. Bu iki şeklin
beraber
değişimi

incelenmesi
ile

genel

ile

fiyatların

dağılımını

değerlendirmek mümkündür.

saatlik
beraber

fiyatlar

dikkate

alındığında,

N-DUY’daki

fiyatların daha düşük olduğu görülmektedir.
Söz konusu dönemde tertiplenmiş fiyat eğrileri
incelendiğinde

N-DUY’daki

SGÖF’lerin

G-

DUY’daki SMF’lerin çok altında olduğu daha net
görülmektedir.

Nitekim,

Şekil

4’te

turkuaz

renkle gösterilen alan, söz konusu süreçte GDUY’da

oluşan

fiyatların,

N-DUY’da

oluşan

fiyatlardan toplamda ne kadar fazla olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, söz konusu şekilden
incelemeye esas dönemin (toplam 5188 saat)
hacim olarak yarısından fazlasında G-DUY’daki

N-DUY kapsamında oluşan SGÖF ile G-DUY’da fiyatların (SMF) N-DUY’daki fiyatlardan (SGÖF)
oluşan SMF’ler karşılaştırıldığında, bir önceki en az 40 TL/MWh daha fazla olduğu da

yıla göre N-DUY’da ortaya çıkan fiyatlarda her görülebilmektedir.

Şekil 4: Tertiplenmiş Marjinal Fiyat Eğrileri (G-DUY ve N-DUY)
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Şekil 5: Kurulu Güç Gelişimi (2005-2010)

Tablo 1: Hidrolik kaynakların elektrik üretimindeki paylarının değişimi
2009 hidrolik elektrik
üretimin payı
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran

%
%
%
%
%
%

2010 hidrolik elektrik
üretimin payı

14.55
12.97
16.96
22.55
24.62
20.08

%
%
%
%
%
%

Değişim Yüzdesi

24.07
27.47
31.28
34.00
30.27
25.16

% 65.43
% 111.80
% 84.43
% 50.78
% 22.95
% 25.30

N-DUY gün öncesi fiyatlarının aynı dönem G- fiyatların (SGÖF) ile yine N-DUY’da gerçek
DUY fiyatlarına göre düşük olmasının nedenleri zamanlı dengelemede oluşan fiyatların (SMF)
olarak
•

günlük

Toplam

elektrik

kapasitesinde

ve

haftalık

ortalamalarının

yeni karşılaştırılması da Şekil 6’da gösterilmiştir.

işletmeye alınan tesislerle birlikte önemli Şekil 6’da görüldüğü üzere SGÖF ve SMF
miktarda artış gerçekleşmesi (Şekil 5)
•

Su

gelirlerinin

olarak

daha

ve

buna

düşük

değerleri günlük bazda çok fazla faklılıklar

paralel gösterdiği gibi, haftalık bazda da birbirlerinden
farklılıklar
göstermektedir.
Gün
değişken önemli

maliyetlere sahip HES’lerin elektrik içerisinde gerçekleşen dengeleme talimatları
üretimindeki payının artması (Tablo sonucu piyasaya sunulan arz miktarının azalıp
artması

1)
SGÖF ve SMF karşılaştırması
N-DUY’da

12

Gün

öncesi

planlamada

nedeniyle

doğrultusundadır.

bu
Bu

farklılık

beklentiler

talimatlar

nedeniyle

sistemdeki marjinal ünite ve netice itibariyle
oluşan marjinal

fiyatlar

her
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Şekil 6: N-DUY’da Oluşan SGÖF ve SMF’lerin Karşılaştırılması
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Şekil 7: N-DUY Tertiplenmiş Fiyat Eğrileri (SGÖF ve SMF)

olmaktadır.İncelenen

dönemdeki

fiyatların işlemesi olumlu bulunmaktadır. Aynı şekilde

saatlik bazda en yüksek fiyattan en düşüğe SMF’lerin çok daha geniş bir fiyat aralığında
doğru sıralandığı Tertiplenmiş Fiyat Eğrileri dalgalanma gösterirken, SGÖF’ün ise çok daha
(SGÖF ve SMF) ise Şekil 7’de gösterilmiştir. dar

bir

bantta

değiştiği

yine

şekil

6’da

Söz konusu şekle göre incelenen dönemin görülmektedir.
yaklaşık

olarak

yarısında

SMF’lerin

diğer

yarısında ise SGÖF’lerin daha yüksek olduğu
görülmekledir.
Öte yandan Şekil 6’da görüldüğü üzere SGÖF
ve SMF değerlerin gerçek zamanlı değerleri
beraber

değerlendirildiğinde

bu

iki

fiyatın

birbirine göre çok farklı ve dalgalı yapıda
olduğu

ve

SMF’lerin

öngörülmesinin
görülmektedir.
katılımcılarını
anlaşmalara

SGÖF’lere

bakılarak

mümkün
Bu
daha
ve

durumun
güvenilir
gün

olmadığı
da

piyasa

olan

öncesi

ikili

piyasaya

yönlendireceği tahmin edilmektedir. Türkiye
elektrik piyasasının ikili anlaşmaları esas aldığı
dikkate
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piyasanın

bu

şekilde
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TORETOSAF’ın Piyasadaki Fonksiyonu Üzerine Bir Değerlendirme
Ercüment CAMADAN
Giriş

ülke ortalama toptan satış fiyatını kamuoyuna

T

ORETOSAF, 18 Mayıs 2005 tarihinde ya-

duyurularak temel bir bilgi sunulmaktadır.

yımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları- TORETOSAF’ın ikinci işlevi yenilenebilir enerji
nın Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kulla- kaynaklarına

nımına İlişkin 5346 sayılı Kanunda (YEK Kanu- “Yenilenebilir
nu), “Yılı içerisinde ülkede uygulanan ve EPDK Enerjisi

ilişkindir.
Enerji

Üretiminde

YEK

Kanununun

Kaynaklarından
Uygulanacak

Elektrik

Uygulama

tarafından hesap edilen elektrik toptan satış fi- Esasları”nı düzenleyen 6 ncı maddesi şöyledir:
yatlarının ortalaması” olarak tanımlanmaktadır.

“Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji

EPDK, YEK Kanununun kendisine vermiş olduğu kaynaklarından elektrik enerjisi üretim ve ticasorumluluk kapsamında ilki 2005 yılına ait ol- retinde, lisans sahibi tüzel kişiler aşağıdaki uymak üzere TORETOSAF’ı her yıl için yıl sonunda gulama esaslarına tâbidirler:
hesaplamıştır. EPDK söz konusu hesaplamayı
yaparken TETAŞ, portföy üretim grupları, otoprodüktörler, özel üretim şirketleri, dengeleme ve
uzlaştırma piyasasına ilişkin veriler ile birlikte
onaylı perakende tek terimli diğer iller sanayi
tarifeleri ve OG seviyesinde ortalama teknik kayıp oranları gibi parametreleri dikkate almakta-

a) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, bu
Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten YEK Belgeli
tesislerin işletmede on yılını tamamlamamış
olanlarından, bu maddede belirlenen esaslara
göre elektrik enerjisi satın alırlar.

dır. Bu kapsamda, EPDK tarafından her bir yıl b) Bu Kanun kapsamındaki uygulamalardan yaiçin hesaplanmış olan TORETOSAF aşağıda gös- rarlanabilecek YEK Belgeli elektrik enerjisi mik-

terilmektedir.

tarına ilişkin bilgiler her yıl EPDK tarafından ya-

TORETOSAF’ın Piyasadaki Fonksiyonu

yınlanır. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin her biri, bir önceki takvim yılında sattıkları

TORETOSAF’ın üç temel işlevinden birincisi piya- elektrik enerjisi miktarının ülkede sattıkları topsaya ilişkin temel bir veri özelliği gösermesidir. lam elektrik enerjisi miktarına oranı kadar, YEK
TORETOSAF ile birlikte ilgili yıl için hesaplanan Belgeli elektrik enerjisinden satın alırlar.

TORETOSAF (Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı)
12,82

Kr/kwh
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c) Bu Kanun kapsamında satın alınacak elekt- dışında, üretim lisansı almak ve hesapları ayrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yıl için, rı tutulmak kaydıyla üretim tesisi kurabilir ve
EPDK’nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduortalama elektrik toptan satış fiyatıdır. Ancak ğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke oruygulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/kWh karşı- talama elektrik toptan satış fiyatını geçmeyelığı Türk Lirasından az, 5,5 Euro Cent/kWh cek fiyattan elektrik enerjisi satın alabilir.”
karşılığı Türk Lirasından fazla olamaz. Ancak hükmü yer almaktadır.
5,5 Euro Cent/kWh sınırının üzerinde serbest
piyasada

satış

imkânı

bulan

yenilenebilir

enerji kaynaklarına dayalı lisans sahibi tüzel
kişiler bu imkândan yararlanırlar.
Bu

madde

kapsamındaki

Özel sektör dağıtım şirketlerinin sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim
şirketi veya şirketlerinden alacağı enerjinin
tavan fiyatı olarak ülke ortalama enerji satış

uygulamalar fiyatının belirlenmesinin temel amacının dağı-

31/12/2011 tarihinden önce işletmeye giren tım şirketlerinin sahibi olduğu veya iştirak
tesisleri kapsar. Ancak Bakanlar Kurulu uygu- ilişkisinde bulunduğu üretim şirketlerinden
lamanın sona ereceği tarihi, 31/12/2009 tari- ekonomik olmayan fiyatlardan enerji satın
hine kadar Resmî Gazetede yayımlanmak almasının önüne geçilmesi olduğu söylenebişartıyla en fazla 2 yıl süreyle uzatabilir.”

lir.

Dolayısıyla perakende satış şirketlerinin ka- TORETOSAF Uygulaması Amaçlarına Hiznun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine met Ediyor mu?
getirmek için satın alacakları elektrik enerjisi-

nin fiyatı TORETOSAF’la ilişkilendirilmektedir. YEK Kanunu sonrasında piyasadaki geliş-

meler dikkate alındığında TORETOSAF’ın

YEK Kanununun amacı bu kanunun 1 inci yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmaddesinde “Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güveni-

me yönünde hiçbir etkisinin olmadığı gö-

rülmektedir.

lir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaykazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılma- naklarından elektrik enerjisi üreten YEK Belsı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atık- geli tesislerin işletmede on yılını tamamlamaların değerlendirilmesi, çevrenin korunması mış olanlarından enerji satın almakla yükümve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç lü perakende satış şirketlerinin hiç birisi bu

duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi” ola- kapsamda enerji satın almamışlardır. Bu durak belirtilmektedir. Dolayısıyla, YEK kapsa- rumun sebebi dengeleme ve uzlaştırma piyamında ticareti gerçekleştirilecek enerjinin ka- sasında oluşan fiyatların TORETOSAF’ın üzenun kapsamındaki kaynaklardan elektrik üre- rinde olmasıdır. Bu nedenle, YEK Kanunu

timinin teşviki amacıyla TORETOSAF’la ilişki- kapsamındaki üretim şirketleri enerjilerini
lendirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
dengeleme ve uzlaştırma piyasasında satmaTORETOSAF’ın üçüncü işlevi kendi üretim te-

yı tercih etmişlerdir.

sislerinden veya iştirak ilişkisinde bulunduğu TORETOSAF yenilenebilir enerji kaynaklarını
üretim şirketlerinden enerji tedarik eden özel ancak piyasa fiyatının 5 Euro Cent/kWh kardağıtım şirketlerine ilişkindir. 4628 Sayılı şılığı Türk Lirasından az olması halinde bir
Elektrik Piyasası Kanununun (EPK) 3 üncü teşvik unsuru olarak değerlendirilebilir. Anmaddesi içerisinde “Özel sektör dağıtım şir- cak, YEK Kanunu sonrası dönemde piyasada
ketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti
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oluşan ortalama fiyatlar hiçbir zaman bu sınır rum doğurmaktadır.
değerinin altına inmemiştir. Dolayısıyla, halihazırdaki durumda TORETOSAF uygulaması
teşvik fonksiyonundan ziyade (piyasa fiyatlarının düştüğü durumlarda uygulamaya girecek) sigorta görevini yerine getirmektedir.

Dikkat çeken bir nokta ise TORETOSAF’ın bir
kanun maddesinde teşvik unsuru olarak değerlendirilirken başka bir kanun maddesinde
kısıtlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmesidir. Teşvik etme yeterliliğine sahip bir değe-

TORETOSAF’ın diğer bir amacının özel sektör rin piyasa fiyatı üzerinde olması doğal bir
dağıtım şirketlerinin sahibi olduğu veya işti- beklentiyken kısıtlayıcı özelliğe sahip bir derak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya ğerin piyasa fiyatına yakın olması beklenmeşirketlerinden ekonomik olmayan fiyatlardan lidir. Aynı değerin hem teşvik hem de kısıt
enerji satın almasının önüne geçilmesi oldu- unsuru olarak değerlendirilmesi dahi söz koğu bir önceki bölüm içerisinde dile getirilmiş- nusu değerin bu amaçlardan en az birine hizti. Ancak, TORETOSAF’ın YEK Kanununda be- met etmeyeceğine dair önemli bir ipucu sunlirtilen şekilde “EPDK’nın belirlediği bir önceki maktadır. Nitekim TORETOSAF bugüne kadar
yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki için
fiyatı”

olarak

hesaplanması

halinde katkı sağlayamamıştır.

TORETOSAF, ilgili maddedeki amacın aksine
ekonomik olmayan kaynaklardan enerji satın

Neler Yapılabilir?

alınmasının yolunu açmaktadır. Bunun temel TORETOSAF’ın halihazırdaki durumda yenilesebebi saatlik fiyatların oluştuğu dinamik bir nebilir enerji kaynaklarının teşviki üzerinde
dengeleme ve uzlaştırma piyasasını içeren etkisi olmadığı açıktır. Bu durumun sebebi

bir mekanizma ile sabit bir fiyat tavanının YEK Kanunu kapsamında ticareti yapılan
çelişmekte olmasıdır.
enerjiye uygulanacak olan fiyatın 5 Euro

Dengeleme ve uzlaştırma piyasasında
gün öncesi planlama kapsamında oluşan

Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından az, 5,5
Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından fazla
olamayacağının hükme bağlanmış olmasıdır.

sistem gün öncesi fiyatları (SGÖF) belli Buradaki temel sorun TORETOSAF’ın değesaatlerde düzenli olarak TORETOSAF’ın rinden ziyade 5-5,5 Euro Cent/kWh limitlerialtında oluşmaktadır. Dağıtım şirketleri- dir.
nin özellikle bu saatlerde sahibi olduğu
veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim
şirketlerinden enerji satın almaları durumunda en ekonomik kaynaktan değil de

EPK kapsamında dağıtım şirketleri ile bu şirketlerin sahip oldukları veya iştirak ilişkisi
içerisinde bulundukları üretim şirketlerinin
ilişkilerini düzenleyen hükme bağlı olarak or-

ekonomik olmayan bir kaynaktan enerji taya çıkabilecek suiistimallere ilişkin bazı altedarik edilmesi söz konusu olmaktadır. ternatif düzenlemeler ise dikkate alınabilir.
TORETOSAF’ın düzenli olarak SGÖF’ün altında kaldığı saatlerde ise dağıtım şirketlerinin
enerjiyi dengeleme ve uzlaştırma piyasasından temin etmesi mümkündür. Özetle, ekonomik kaynak kullanımını sağlamak ve olası
suiistimalleri

önlemek

amacıyla

konulmuş

olan kanun hükmü, içinde bulunduğumuz
piyasa yapısında amacının tam aksi bir du-
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İlk olarak, dağıtım şirketleri tarafından sahip
oldukları şirketlerden TORETOSAF’ın SGÖF’ün
üzerinde olduğu saatlerde enerji alımının kısıtlanabilmesi amacıyla günün her bir saati
için bu kapsamda alınacak enerji miktarının
orantılı (veya sabit) olması şartı ortaya konabilir. Böylelikle, söz konusu ticaretin sadece
belli saatlerde yapılmasının önüne geçilebilir.
Ancak, bu yöntemin çok da etkin bir yöntem
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olmaması olasıdır.

lıklı olarak taraflar arasındaki ikili anlaşmalar-

YEK Kanunu kapsamında satın alınacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyatın; her yıl
için, EPDK’nın belirlediği bir önceki yıla ait
Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı
olacağı YEK Kanununda açıkça belirtilmektedir. Ancak, EPK’nın 3 üncü maddesinde özel
sektör dağıtım şirketlerinin sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi
veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik
toptan

satış

fiyatını

geçmeyecek

fiyattan

elektrik enerjisi satın alabileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla, YEK Kanunu kapsamında
hazırlanan

değer

ile

dağıtım

şirketlerinin

EPK’nın 3 üncü maddesinde satın aldıkları
enerji için belirlenecek ortalama toptan satış
fiyatının farklı farklı değerlendirilmesi mümkündür. EPK’nın 3 üncü maddesi kapsamında
tedarik edilen enerji için her bir saat için farklı bir ortalama toptan satış fiyatının belirlenmesi hem var ise suiistimalleri önleyici bir
etki gösterecek hem de kaynak israfını azaltacaktır.

la şekillenen, taraflar arasında rekabetin tesis
edildiği, piyasa katılımcılarına çeşitli alternatiflerin sunulduğu dinamik ama maliyetleri
yansıtan, şeffaf, mali açıdan güçlü ve rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda çok çeşitli düzenlemeler yapılmakta, özelleştirmeler devam etmekte ve süregelen bir geçiş dönemi yaşanmaktadır. Böyle bir geçiş döneminde sorunların yaşanması normal olsa da Türkiye elektrik
piyasasına ilişkin ortaya çıkan problemlerin
bir kısmının temel nedeni anı kurtarma kaygısıyla ve üzerinde detaylı düşünülmeden ortaya konan düzenlemelerdir. Görünen odur ki
anı kurtarma amaçlı hızlı düzenlemeler elektrik piyasasında EPDK’nın yanı sıra piyasaya
(veya piyasadaki bazı katılımcılara) ilişkin değişik düzeylerde görevleri ve yetkileri olan
ETKB, Hazine Müsteşarlığı, DPT gibi kamu
kurumları ile birlikte çok sayıda kamu şirketi
ile özel şirketin bulunması nedeniyle ilerleyen
dönemlerde de devam edecektir. Ancak, ortaya çıkan sorunların bir kenara bırakılmaması,

Bir önceki paragrafta öne sürülen öneriye iliş- aksine üzerine gidilmesi sağlıklı bir piyasa
kin her bir saat için ayrı ayrı detaylı hesapla- yapısının oluşturulması için önem arz etmekmaların yapılması mümkündür. Ancak, refe- tedir.
rans bir fiyatın baz alınması hem daha kolay
hem de daha etkin olacaktır. Dolayısıyla,
EPK’nın 3 üncü maddesi kapsamında ticareti
yapılan enerji için SGÖF veya SGÖF bazlı bir
değerin ilgili saatin ülke ortalama elektrik
toptan satış fiyatını temsil ettiğini kabul eden
bir düzenleme hayata geçirilebilir. Bu noktada, SGÖF veya SGÖF bazlı bir fiyatın referans
fiyat özelliği gösterebilmesi için dengeleme ve
uzlaştırma piyasasında, varsa, fiyat oluşumunu olumsuz yönde etkileyen durumların orta-

Bu yazı içerisinde bir önceki paragraftaki düzenlemelere

örnek

olarak

verilebilecek

TORETOSAF uygulamaları değerlendirilmiştir.
TORETOSAF uygulamalarının temel amaçlarına hizmet etmediğinin, tam tersine, piyasa
bozucu etkiler gösterebileceğinin altı çizilmiştir. Bu kapsamda, piyasanın ana çerçevesinde
sorunlara yol açmayan ve piyasanın gittiği
yönü de dikkate alan bir kısım alternatif değişiklikler olumlu sonuçlar üretebilecektir.

dan kaldırılmasının önem taşıdığının da belir- Ayrıca, YEK kapsamında uygulanan toptilmesi gerekmektedir.
tan satış fiyatı ile EPK’nın 3 üncü maddesi
Sonuç

kapsamında hesaplanan toptan satış fiyatının farklı değerlendirilebileceği ve he-

Türkiye; piyasa katılımcılarının temelde özel saplanabileceği düşünülmektedir.
sektör katılımcıları olduğu, uzun vadede ağır-
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Dengeleme Uzlaştırma Piyasasında Yenilenebilir Santraller İçin
Tahmin Hatalarının Uzlaştırılması
Kenan SİTTİ

E

lektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası (DUP)’nda dengeleme mekanizması iki süreçten oluşmaktadır:

Tablo 1: 30.04.2010 tarihine ilişkin
Gün Öncesi ve Gerçek Zamanlı Fiyatlar

(1) gün öncesi dengeleme ve (2) gerçek zamanlı dengeleme. Gün öncesi dengeleme; fiili

Saat

Gün Öncesi
Fiyat

Gerçek Zamanlı Fiyat

0
1
2

130 TL
112 TL
110 TL

130 TL
112 TL
110 TL

3
4
5
6
7

100 TL
60 TL
100 TL
60 TL
115 TL

109
109
105
105
115

TL
TL
TL
TL
TL

8
9
10
11

171
171
185
185

192
192
192
192

TL
TL
TL
TL

12

150 TL

192 TL

13
14
15
16
17

160
173
160
133
130

TL
TL
TL
TL
TL

70 TL
192 TL
189 TL
85 TL
60 TL

18
19
20
21
22
23

115
133
143
140
180
140

TL
TL
TL
TL
TL
TL

60 TL
60 TL
75 TL
69 TL
192 TL
168 TL

olarak elektrik üretim ve tüketiminin gerçekleştiği zamandan bir gün önce, piyasa katılımcılarının daha önce tedarikçi veya müşterileriyle
imzaladıkları sözleşmeler gereği tedarik etme
veya satın alma yükümlülüğü altına girdikleri
elektrik enerjisi miktarının, gerçek zamanda
oluşacağını “tahmin ettikleri” üretim veya tüketim miktarlarından farklı olacağını düşündükleri
miktar için alım/satım yapabildikleri piyasayı
içerir. Gerçek zamanlı dengeleme ise, artık tahmine yer bırakmayarak, “gerçekleşen” üretim/
tüketim miktarına göre elektrik enerjisinin alınıp satıldığı piyasayı kapsar.
Termik ve rezervuarlı hidroelektrik santraller
gibi üretimleri kontrol edilebilen santraller için
bir gün sonrasının üretim değerini tahmin etme
ihtiyacı yoktur. Sistem işletmecisinden aldıkları
talimatlara göre üretimlerini ayarlayabilirler.
Bununla birlikte yenilenebilir elektrik santrallerinin üretimleri önceden kestirilemez ve çeşidine göre bir gün sonraki rüzgarın hızına, havanın bulutluluk oranına, akarsuyun debisine göre
değişir. Bu durumda gün öncesi piyasasında,
üretileceği tahmin edilerek satılmış olan üretim
miktarı gerçekleştirilemez veya tahmin edilenden daha fazla üretim yapılması nedeniyle gerçek zamanda enerji fazlası meydana gelir. Bu
enerji dengesizliğinin giderilmesi için eksik üretimin gerçek zamanlı piyasadan satın alınması,
fazla üretimin de gerçek zamanlı piyasada satılması gerekir.

TL
TL
TL
TL

bin öngörülenden daha düşük gerçekleşmesi
veya yenilenebilir santrallerin fazla üretimi nedeniyle enerji fazlası olması durumunda gerçek
zamanlı fiyatlar düşer. Gün öncesi fiyatlar ise,
arızalar ve öngörülemeyen değişikliklerden bağımsız olarak, beklenen arz ve talep miktarının
kağıt üzerindeki değerleri üzerinden hesaplan-

Öte yandan, arz ve talep tarafından kaynakla- dığından belirsizlik düzeyi azdır.
nan belirsizlikler nedeniyle gerçek zamanlı piyasada ticaret yapmak risklidir. Bir santralin veya
iletim hattının arızalanması nedeniyle veya talepte öngörülemeyen bir artış olması nedeniyle
gerçek zamanlı fiyatlar artış gösterirken; tale-
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Şekil 1’de Aralık 2009 - Nisan 2010 tarihleri
arasına

ilişkin

her

çarşamba

günü

saat

20:00’de oluşan gün öncesi ve gerçek zamanlı
fiyatlar gösterilmiştir. Bu grafikten de görülebileceği üzere gerçek zamanlı fiyatlarda sert dü-
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Şekil 1: Beş Aylık Bir Dönemin Çarşamba Günleri
Saat 20:00 İçin Fiyatlar

Fiyat (TL/MWh)

200
150
100
50

Gerçek Zamanlı Fiyat
Gün Öncesi Fiyat

0
1 2

3

4 5

6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Günler

şüş ve yükselişler daha sık görülmektedir. Orta- düşük bir getiri elde edebilir.
lamadan sapmanın ölçüsü olan varyans değerleri hesaplandığında gerçek zamanlı fiyatların
varyansının

1442,

gün

öncesi

fiyatların

varyansının ise 547 olduğu, dolayısıyla gerçek
zamanlı fiyatlara maruz kalmanın daha riskli
olduğu anlaşılmaktadır.

Gerçek zamanlı fiyatın yüksek/düşük olmasına
ve üretim gerçekleşmesinin tahmin ettiğinden
yüksek/düşük olmasına göre yenilenebilir elektrik üreticisinin karşı karşıya kalabileceği dört
farklı durum söz konusudur. Her bir durum için
tahmin hatasından kaynaklanan kar/zarar mik-

Gerçek zamanlı fiyatlara maruz kalmak isteme- tarını hesaplayarak, maruz kalınan riskin nasıl
yen yenilenebilir elektrik üreticisinin, bir sonraki sonuçlar doğurabileceğini görebiliriz.
güne ilişkin gerçekleşecek üretim miktarını doğru tahmin etmesi gerekir. Bu sayede ürettiği

Tablo 2: Tahmin sapması sonucu karşılaşılabilecek durumlar
Gerçek Zamanlı Fiyat
Yüksek
Düşük

tüm elektriği gün öncesi piyasasında satacak ve
gerçek zamanda herhangi bir alım/satım faaliyeti olmayacaktır. Ancak, bu santrallerin doğaları gereği tahmin hatalarının olması, dolayısıyla

Yüksek Tahmin

1

3

Düşük Tahmin

2

4

da gerçek zamanlı fiyatlara maruz kalmaları,
başka bir ifadeyle de risk almaları kaçınılmazdır.

Risk almak; günlük kullanımda olumsuz bir du- Senaryo 1: Firma, üretimi için yüksek tahrum olarak görülse de, etkinlik sınırında minde bulunmuştur (üretimi, tahmin etti(efficient frontier) bulunan bir firmanın piyasa
ortalamasından daha yüksek bir getiri sağlayabilmesinin tek yolu, daha yüksek riskleri göze
alabilmesidir. Dolayısıyla, fark sözleşmeleri gibi

ğinden düşük olmuştur) ve gerçek zamanlı
fiyat, gün öncesi fiyatından yüksek gerçekleşmiştir.

finansal türev araçlarla riskten korunmayan bir Örneğin, Tablo 1’de saat 12:00 için bir rüzgar
üretici, üretim tahminindeki sapmalar sebebiyle santralinin gün öncesinden 8 MW üretim tahmipiyasa ortalamasından daha yüksek veya daha ninde bulunduğunu, ancak gerçek zamanda 5
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MW ürettiğini varsayalım. Firma gün öncesin- 876 TL ödeme alacaktır. MW başına ortalama
den üretim taahhüdünde bulunduğu 8 MW için kazancı ise 876/5= 175,2 TL/MW olacak ve gün
gün öncesi fiyatından (150 TL) toplam 8 x 150 öncesi fiyatından daha yüksek bir kazanç elde
= 1200 TL ödeme alır. Ancak, gerçek zamanda etmiş olacaktır. Eğer gün öncesinden 5 MW
5 MW üretebildiği için eksik kalan 3 MW’ı ger- üreteceğini doğru tahmin etmiş olsaydı, 5
çek zamanlı fiyat üzerinden (192 TL) piyasadan MW’ın tamamını gün öncesi fiyat üzerinden alasatın alarak, 3 x 192 = 576 TL karşılığında cak ve toplam geliri 5 x 150 = 750 TL olacaktı.
enerji dengesizliğini gidermek zorundadır. Fir- Sonuç olarak bu senaryoda firma, tahmin sapmanın, 5 MW üretimi karşılığı net geliri 1200 – masından dolayı gün öncesinde düşük fiyatla
576 = 624 TL, MW başına ortalama kazancı ise satmadığı 3 MW enerjiyi, gerçek zamanda yük624/5 =124,8 TL/MW’tır. Sonuç olarak bu se- sek fiyatla satmıştır.
naryoda firma, gün öncesinde 150 TL/MW fiyat-

la sattığı enerjiyi gün içerisinde 192 TL/MW fi- Senaryo 3: Firma, üretimi için yüksek tahyatla geri almak zorunda kalarak daha az gelir minde bulunmuştur ve gerçek zamanlı fi-

yat, gün öncesi fiyatından düşük gerçekleş-

elde etmiştir.

Senaryo 2: Firma, üretimi için düşük tah-

miştir.

minde bulunmuştur (üretimi, tahmin etti- Örneğin, Tablo 1’de saat 13:00 için bir rüzgar
ğinden yüksek olmuştur) ve gerçek zamanlı santralinin gün öncesinden 8 MW üretim tahmi-

fiyat, gün öncesi fiyatından yüksek gerçek- ninde bulunduğunu, ancak gerçek zamanda 5
MW ürettiğini varsayalım. Firma gün öncesin-

leşmiştir.

den üretim taahhüdünde bulunduğu 8 MW için

Örneğin, Tablo 1’de belirtilen 30.04.2010 günü gün öncesi fiyatından (160 TL) toplam 8 x 160
saat 12:00 için bir rüzgar santralinin, gün önce- = 1280 TL ödeme alır. Ancak, gerçek zamanda
sinden 2 MW üretim tahmininde bulunduğunu, 5 MW üretebildiği için eksik kalan 3 MW’ı gerancak gerçek zamanda ise 5 MW ürettiğini var- çek zamanlı fiyat üzerinden (70 TL) piyasadan
sayalım. Firma, gün öncesinden üretim taahhü- satın alarak, 3 x 70 = 210 TL karşılığında enerji
dünde bulunduğu 2 MW için gün öncesi fiyatın- dengesizliğini gidermek zorundadır. Firmanın, 5
dan (150 TL) toplam 2 x 150= 300 TL, Gerçek MW üretimi karşılığı net geliri 1280 – 210 =
zamanda fazladan ürettiği 3 MW için ise gerçek 1070 TL, MW başına ortalama kazancı ise
zamanlı fiyat üzerinden (192 TL) toplam 3 x 1070/5 =214 TL/MW’tır. Sonuç olarak bu se192 = 576 TL olmak üzere 5 MW için toplam naryoda firma, gün öncesinde 160 TL/MW fiyatla sattığı 3 MW’lık enerjiyi gün içerisinde 70 TL/
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MW fiyatla geri almış ve üretmediği enerjinin Tablo 3’ün değerlendirilmesi sonucunda; eğer
gerçek zamanlı fiyatların yüksek olacağı tahmin

alım/satımını yaparak kar elde etmiştir.

ediliyorsa, üretim tahmininin mümkün olduğu

Senaryo 4: Firma, üretimi için düşük tah- kadar düşük tutulması (0 MW), gün öncesinde
minde bulunmuştur ve gerçek zamanlı fi- enerji satılmaması ve üretimin tamamının geryat, gün öncesi fiyatından düşük gerçekleş- çek zamanda oluşacak yüksek fiyata saklanması sonucuna varılabilir. Ancak, gün öncesinde ve

miştir.

gerçek zamanda oluşan fiyatın, üretim tahminÖrneğin, Tablo 1’de saat 13:00 için bir rüzgar leriyle direk ilişkili olması sebebiyle, verilecek
santralinin gün öncesinden 2 MW üretim tahmi- sistematik bir düşük tahminde bulunma strateninde bulunduğunu, ancak gerçek zamanda 5 jisi tabloyu tersine çevirebilir.
MW ürettiğini varsayalım. Firma gün öncesinden üretim taahhüdünde bulunduğu 2 MW için Bu durumu anlayabilmek için Tablo 1’de saat

gün öncesi fiyatından (160 TL) toplam 2 x 12:00 için gerçek zamanda fiyatların yüksek
160= 320 TL, gerçek zamanda fazladan ürettiği olacağını düşünen, kurulu güçleri toplamı 2000
3 MW için ise gerçek zamanlı fiyat üzerinden MW olan bir kısım yenilenebilir enerji santralle(70 TL) toplam 3 x 70 = 210 TL olmak üzere 5 rinin, gün öncesinden düşük tahminde bulunduMW için toplam 530 TL ödeme alacaktır. MW ğunu, örneğin 0 MW, varsayalım. Bu durumda
başına ortalama kazancı ise 530/5= 106 TL/MW gün öncesi fiyatı artık 150 TL olmayacak, gün
olacak ve gün öncesi fiyatından daha düşük bir öncesi piyasasından 2000 MW çekildiği için arkazanç elde etmiş olacaktır. Eğer gün öncesin- tarak, örneğin 160 TL olacaktır. İlk durumda
den 5 MW üreteceğini doğru tahmin etmiş ol- 192 TL olan gerçek zamanlı fiyat ise, hesapta
saydı, 5 MW’ın tamamını gün öncesi fiyat üze- olmayan 2000 MW fazla üretim sebebiyle azalarinden alacak ve toplam geliri 5 x 160 = 800 TL caktır. Eğer ilk durumda gerçek zamanlı fiyatın
olacaktı. Sonuç olarak bu senaryoda firma, 3 yükselmesine sebep olan arz açığı miktarı 2000
MW’lık üretimini gün öncesinde yüksek fiyattan MW’ın üzerindeyse, örneğin 180 TL’ye gerileyesatabilme imkanını elinden kaçırarak, gerçek cek, arz açığı miktarı 2000 MW’ın altında ise
zamanda daha düşük fiyattan satmak zorunda sistemde enerji fazlası oluşacağından sistem
yönü değişerek, örneğin 70 TL’ye gerileyecekkalmıştır.
tir. Kısacası; arz açığı miktarı, sistemi bu yolla
Bu dört senaryonun değerlendirilmesi sonucun- manipüle etmeye çalışan üreticilerin kapasiteleda Tablo 3’te gösterilen sonuca ulaşırız.
ri toplamından fazla olduğu sürece bu yöntem
kar sağlayacak, ancak manipülasyon miktarı
Tablo 3: Tablo 2’de belirtilen senaryoların
değerlendirilmesi

ölçüsünde de gün öncesi ve gerçek zamanlı fiyatlar arasındaki makas kapanacaktır. Ancak,
arz açığı miktarı; hem talep tarafının belirsizlik-

Gerçek Zamanlı
Fiyat
Yüksek
Düşük

leri hem de diğer üreticilerin üretim miktarlarının belirsizlikleri nedeniyle kolay tahmin edilebilen bir durum değildir. Tablo 1’de puant saat
olarak nitelendirilen 17:00 - 22:00 saatleri ara-

Yüksek

Zarar

Kar

Üretim
Tahmini

sında arz açığı olacağı, dolayısıyla da gerçek
zamanlı fiyatların daha yüksek olacağı öngörü-

Düşük

Kar

Zarar

sünün tutmadığı görülmektedir.
Piyasa katılımcılarının, gün öncesi piyasasında
enerji açık/fazlalarını gidermesi ve gerçek za-
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manlı piyasaya ihtiyaç duymamaları esastır. rak gün öncesi ve gerçek zamanlı piyasalar araAncak yukarıdaki senaryolardan da görüleceği sında arbitraj yapma imkânının olması, bu piyaüzere, gerçek zamanda enerji dengesizliğine saların tasarımının yanlış olduğu ve tahmin
düşülmesi, üretici için her zaman zarar sonucu- sapmalarının kontrol altına alınması gerektiği
nu doğurmaz. Eğer, gerçek zamanda enerji açı- anlamına gelmemektedir. Zira hiçbir üretim fağı varsa ve bir üretici de gün öncesi piyasasın- aliyeti bulunmayan toptan satış şirketleri için
da

belirttiğinden

daha

fazla

üreterek bu yol sonuna kadar açıktır ve ‘arz, her zaman

(dengesizliğe düşerek) bu açığın kapanması yüksek fiyatlı bölgeye akar’ prensibi doğrultuyönünde hareket ediyorsa, bu fazladan üretimi sunda finansal olarak da meşrudur. Ayrıca, yesebebiyle daha fazla kar elde edecektir. Ancak, nilenebilir santrallerin gerçek zamanlı fiyatlara
arz açığı durumunda gün öncesinde belirttiğin- maruz kalmalarının sebebi piyasa tasarımı değil
den daha az üreterek bu açığın artması yönün- bizatihi kendi üretimlerindeki belirsizliklerdir.
de hareket ediyorsa zarar edecektir. Bu sebep- 2011 yılında uygulamaya girecek yeni gün önle, yenilebilir üretim santrallerinin gün öncesin- cesi piyasası kapsamında birden fazla piyasa
de belirttikleri üretim tahminleri, gerçekten katılımcısının bir araya gelerek ‘dengeden sobekledikleri üretim miktarına ilaveten ekleye- rumlu grup’ oluşturabilmeleri imkânı verilmekcekleri risk faktörü kadar olacaktır:
Üretim Bildirimi = Beklenen Üretim Değeri +
Arbitraj Miktarı

te, böylece grup içindeki bir üyenin eksik üretimi başka bir üyenin fazla üretimiyle mahsuplaştırılarak tüm grup için tek bir enerji açığı/
fazlası değeri ortaya çıkmaktadır. Bu sayede,

Arbitraj miktarının hesaplanması ayrı bir incele- grup üyeleri için gerçek zamanlı fiyat riski azalme konusu olmakla birlikte temel mantığı, bek- tılmış olmaktadır. Bu sebeple, üretim tahmini

lenen gün öncesi ve gerçek zamanlı piyasa fi- yapmakta zorlanan yenilenebilir santraller, ikili
yatları arasındaki farktan faydalanma üzerine anlaşmalar, organize piyasalar ve piyasa işleti-

cisinin sağladığı araçlarla gerçek zamanlı fiyat

kuruludur.

riskinden korunabilirler.

Sonuç olarak, yenilenebilir enerji santrallerinin
üretim değerlerindeki belirsizlerden faydalana-

Devlet

Meteoroloji

İ ş le r i

Gene l

Müdürlüğü tarafından geliştirilen RETS
ile üretilen rüzgar enerjisi tahminleri
http://www.dmi.gov.tr/tahmin/ruzgarenerjisi-tahmini.aspx
adresinde yayınlanmaktadır.
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Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğindeki Son
Değişikliklerin Değerlendirilmesi

4

628

sayılı

Elektrik

Piyasası

Gökhan TEKİN

Kanunu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, sektörün

(Kanun) ile, Kanunun amacında da belir- 2011 yılı sonrası yeni uygulama dönemine hazır
tildiği gibi mali açıdan güçlü, istikrarlı ve olabilmesi ve özelleşmiş olan elektrik dağıtım

şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturul- şirketleriyle mevcut ve gelecek sorunları tartıması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve şabilmek amacıyla 2009 ve 2010 yılları içinde
denetimin sağlanması hedeflenmiş; bu hedefin bir dizi toplantı yapmıştır. ELDER’in de katılıgerçekleştirilebilmesi için, düzenleyici kurumun mıyla gerçekleştirilen bu toplantılar, sistemdeki
kurulmasıyla beraber Kanunun öngördüğü ve problemler odaklı olmuş ve bunlara getirilecek
yeni sistemin işleyebilmesi için ihtiyaç duyulan çözümler üzerinde durulmuştur.
ikincil mevzuatın hayata geçirilmesi çalışmaları
başlatılmıştır.

Elektrik dağıtım şirketleri özellikle Kanunda ve
ikincil mevzuatta yapılması talep edilen değişik-

Avrupa Birliği mevzuatıyla mümkün olduğunca likler üzerinde durmuş ve konuyla ilgili çalışma
uyumlu olmasına dikkat edilen ve yeni piyasa yapılması talebinde bulunmuşlardır. Bu kapyapısının gereklerini yerine getirecek kapasite- samda öncelikli olarak “Elektrik Piyasası Müşteri
deki ikincil mevzuatın oluşturulması çalışmaları Hizmetleri Yönetmeliği”nde (Yönetmelik) gerekli
meyvelerini vermiş ve kısa zamanda yeni dü- değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
zenlemeler hazır hale gelmiştir.

Yönetmelikle ilgili kronikleşmiş olan maddeler

Fakat takdir edilecektir ki her ne kadar bir sis- de dahil olmak üzere birçok hükümle ilgili değitem en ideal haliyle kurulsa bile, işleyişte ve şiklik önerisi masaya yatırılmıştır. Yapılan çalışpratikte öngörülemeyen problemler ortaya çık- malar neticesinde bazı önerilerin daha sonra
maktadır. Dolayısıyla son on senelik süreçte de, değerlendirilmesine karar verilmiş, öncelik arz
mevcut mevzuatta birçok değişikliğe gidilmiştir. ettiği düşünülen maddelerle ilgili olan değişikTürkiye elektrik dağıtım sistemi kendine has
sorunları ve yönleri olan bir sistemdir. Kanunun
hayata geçtiği ve düzenleyici kurumun faaliyet
göstermeye başladığı zamandan beri kısmi olarak ihmal edildiğini söylemek yanlış olmayacak-

likler yapılan değerlendirmelerden sonra Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu onayına sunulmuş,
8 Eylül 2010 tarihli ve 27696 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.Yönetmelikte yapılan
değişiklikler incelendiğinde;

tır. Özellikle ilk dönemde elektrik üretim lisans- 1- Yönetmeliğin 2 nci Maddesinin İkinci
larının verilmesine yoğunlaşılması, sonrasında Fıkrası;
petrol piyasasının yeni bir kanunla düzenlenmesinin düzenleyici kuruma verilmiş olması, dağı-

Eski metin:

tım sistemi için 2006 yılından itibaren bir geçiş “Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler dıdönemine girilmesi ve yıllarca devam eden ama şındaki üretim veya otoprodüktör veya otopro-

son döneme kadar kayda değer bir başarı sağ- düktör grubu veya toptan satış lisansı sahibi
lanamayan özelleştirme süreci gibi sebeplerin tüzel kişilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasi-

elektrik dağıtım konularının arka planda kalma- te satın alan serbest tüketicilere sağlanan perasında payı büyüktür.Fakat artık bitmek üzere kende satış hizmetleri bu Yönetmeliğin kapsamı
olan geçiş dönemi ve birbiri ardına yapılan dışında olup, bu satış hizmetlerine ilişkin hüelektrik dağıtım özelleştirme ihaleleri, gözleri kümler, lisans sahibi tüzel kişiler ile serbest tütekrar bu konuya çevirmiştir.
keticilerin aralarında yaptıkları ikili anlaşmalar
kapsamında düzenlenir.”
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Yeni metin:

düzenlemeler getirdiği için öncelikle DUY’un,

“İkili anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi
ve/veya kapasite satın alan serbest tüketicilerle
tedarikçileri arasındaki, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve /veya ikili
anlaşmalar ile düzenlenmeyen perakende satış
hizmetleri için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

sonrasında var ise ikili anlaşmaların, bunlar ile
tanımlanmayan durumlarda ise yine Müşteri
Hizmetleri Yönetmeliğinin devrede olması gerekmektedir. Sonuç olarak yapılan değişiklikle
yönetmelik hükümleri tamamlayıcı mahiyette
olmakta, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılmayan hususlar için yani ikili anlaşmada
düzenlendiğine ilişkin bir itiraz olmadığı takdir-

Yapılan değişiklik incelendiğinde öncelikli olarak de uygulama kabiliyeti kazanmaktadır.
mevzuatı

uyumlu

hale

getirme

adına

“otoprodüktör grubu” ifadesinin kaldırıldığı görülmektedir. Maddenin eski metninde başka

2- Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin Birinci
Fıkrası;

göze çarpan başka bir sorun olmamakla bera- “35. Sayaç: Müşterinin, elektrik enerjisi tüketiber, son dönemde serbest tüketicilerin artması mini ölçmek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerive mevzuatta hüküm bulunmayan konularda ne uygun olarak tesis edilen cihazı ve ölçü sisnasıl davranılacağı ile ilgili belirsizlikler günde- temini”
me gelmiştir. Yönetmeliğin eski hükmü, elektrik
enerjisini perakende satış şirketleri dışındaki
şirketlerden (diğer tedarikçiler) temin eden tüketicilere verilecek perakende satış hizmetlerini
Yönetmeliğin kapsamı dışında bırakmaktadır.
Böylelikle söz konusu hizmetlerin ya bütünüyle
ikili anlaşmalarda düzenlenmesinin ya da tümüyle düzenleme dışında bırakılmasının gerektiği değerlendirilmiştir. Ancak bu durum söz konusu tüketicilere verilen perakende satış hiz-

Yönetmeliğe sayaç tanımının eklenmesi, sayaç
mülkiyetinin de dağıtım şirketlerine verilmesi
kaydıyla, mevcut sayaçla ilgili sorunlara çözüm
getirmek amacıyla dağıtım şirketlerinin dile getirdiği bir konu olmakla beraber; mülkiyet konusunun

ikincil

mevzuatla

değiştirilmesinin

doğru bir yöntem olup olmadığı tartışmalı olduğu için mevcut tanımın Yönetmeliğe eklenmesiyle yetinilmiştir.

metlerinin ya belirsiz kalmasına sebep olmakta 3- Yönetmeliğin 8 inci Maddesi;
ya da bu Yönetmelikteki ilgili konuların başka
bir yönetmeliğe aktarılmasını gerektirmekteydi. Eski metin:
Her iki durum da uygulanabilir olmaktan uzak
bulunmuştur. Kanun uyarınca perakende satış
hizmetleri ancak perakende satış lisansı sahiplerince verilebileceğinden elektrik enerjisini diğer tedarikçilerden temin eden tüketiciler bu
hizmetleri ikili anlaşmalarla temin etmek durumunda kalacaklardır. Ayrıca perakende satış
lisansı sahibi tüzel kişilerin ikili anlaşmalar ile

“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, herhangi bir
müşterinin mülkiyetindeki branşman hattı ve
müştemilatından ancak müşterinin bağlantı anlaşması hükümleri çerçevesinde ve müşterinin
ortak kullanımında olan dağıtım tesislerini devralmak suretiyle yeni bağlantı taleplerini karşılayabilir.”

enerji satmasının önünde bir engel bulunmadığı Yeni metin:
ve bu durumun da doğru tanımlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Perakende satış hiz- “Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, bir veya daha
düzenlemeler fazla müşterinin kullanımındaki branşman hattı
“Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yö- ve müştemilatı ve/veya dağıtım tesislerinden
netmeliği”nde (DUY) yer almaktadır. DUY, Müş- yeni bağlantı taleplerini, ortak kullanım haline
metlerine

ilişkin

bir

takım

teri Hizmetleri Yönetmeliğine göre birtakım özel
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gelecek olan dağıtım tesislerini devralmak sure- bedel ödediği gibi, devir etmek istediğinde de
tiyle karşılar.
Ortak kullanım haline gelecek tesislerin maliki
veya maliklerinin devre rıza göstermemesi halinde kamulaştırma yoluna gidilir.

devir işlemleri ile ilgili tesisin devir alınabilecek
hale getirilmesi için ilave masraf yapması gerektiğinden tesis sahibi/sahiplerinin bir kısmının
tesislerini devretmek istemedikleri gibi nedenlerden dolayı müşteri mülkiyetindeki branşman

Uygulama dönemi içerisinde yapılması öngörü- hattı ve müştemilatının dağıtım şirketine devir
len devir ve kamulaştırmayla ilgili her türlü gi- süreci ve zorlukları nedeniyle yeni enerji talep-

der yatırım harcaması olarak yatırım planları lerinin karşılanmasında gecikmeler yaşandığı
dahilinde Kuruma sunulur ve Kurul tarafından gibi sorunlar dile getirilmiş ve müşterinin ortak
onaylanması durumunda tarifeler yoluyla karşı- kullanımında olan dağıtım tesislerinin devralınmasının, teknik ve mali şartlarının yerine getilanır.

rilmesi pratikte zor olduğundan Yönetmeliğin 8

Devre ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından inci maddesinin uygulanması bazı durumlarda
düzenlenir.”
mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Yönetmeliğin uygulanmasında en çok sorunla Yapılan düzenleme değerlendirildiğinde;
karşılaşılan hükmü olan 8 inci maddeyle ilgili
Dağıtım sistemini oluşturan dağıtım tesisleri ve
olarak dağıtım şirketleri tarafından;
şebekenin mülkiyeti kamuya aittir. İşletmesinin

Dağıtım sistemi için gerekli olmayan ancak bir özel hukuk kişilerince yapılması bu gerçeği deveya birkaç müşterinin enerji ihtiyacının karşı- ğiştirmemektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesilanmasına yönelik müşteri tarafından yerleşim nin yerleşik içtihadı ve Danıştay Dairelerinin
alanı dışında tesis edilmiş ve bazen uzunlukları hem yargı kararları hem iştişari kararları bu du15-20 km’yi bulan ve daha önceden katılım be- rumu teyit etmektedir. Bu kapsamda müşteriler
deli ödeyerek veya müsaade alınarak bağlanan tarafından dağıtım sistem yatırımları zamanında
çok bağlantılı branşman hatlarının olduğu,
Müşteri mülkiyetindeki branşman hattı ve müştemilatının devir alınması ile ilgili iş ve işlemlerin talep sahibi/sahiplerince yerine getirilmesinin uzun zaman aldığı ya da mümkün olmadığı,

yapılamadığı gerekçesiyle tesis edilmiş olan
kendi mülkiyetlerindeki branşman hatları ve/
veya hukuka aykırı olarak tesis edilmiş bağlantı
hatları yardımıyla elektrik enerjisinin müşterilerce kullanımı söz konusudur. Bu hükümle artık dağıtım sisteminin bir parçası olmasının

Müşteri mülkiyetindeki branşman hatlarının bir (dağıtım enerji nakil hattı ve/veya dağıtım merçoğunun, tesisin yapımı aşamasında istimlak ve kezlerinin birden fazla müşteriye hizmet etme-

irtifa hakkı tesis etme yerine mülk sahiplerinin sinin) zorunlu hale gelmesi durumunda kamu
muvaffakatı alınarak yapılmış olması veya hat- mülkiyetinin tesisi amacıyla kamulaştırma ya-

tın hazine arazisinden, meradan veya ormanlık pılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu düalandan geçirilerek kamulaştırma ile ilgili hiçbir zenlemeyle kamuya hizmet etmek için tesis
işlemin yapılmadığı, bu nedenle üçüncü şahısla- edilmesi zorunlu dağıtım tesislerinin önceden
ra ait tesislerin bir çoğunda kamulaştırma soru- yapılmış olması halinde hukuka uygun kamu

nu bulunduğu,

mülkiyeti edinimine imkan tanınmaktadır.

Birçoğunun ekonomik ömrünü doldurduğu ve Kanunun 15/c maddesinin ikinci paragrafında
yer verilen “Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce
periyodik bakımlarının yapılmadığı,
yeni dağıtım tesisleriyle ilgili yapılan kamulaşTesis sahibi/sahiplerinin tesis yapımı için bir tırmaların gerektirdiği kamulaştırma bedelleri
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ile diğer giderler tarifeler yoluyla geri alınır.” le gelmesi nedeniyle söz konusu tesisin kamu
hükmü müşterilerce hukuka uygun veya fiili yol mülkiyetine geçirilmesini engellemeyecektir.
izlenerek geçmişte tesis edilmiş olan sırasıyla
branşman hatları veya bağlantı hatlarının dağıtım tesisi kapsamına girmeleri halinde kamu

4- Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrası;

mülkiyetine hukuka uygun yollarla geçirileme- Eski metin:
yecekleri anlamına gelmemektedir. Bu hüküm
mevcut dağıtım tesislerini işletmekte olan özel “Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak elektrik
hukuk tüzel kişisi dağıtım şirketlerince tesis enerjisi tükettiği tespit edilen gerçek veya tüzel
edilen/edilecek dağıtım tesislerinin mülkiyetinin kişilerin elektriğini keserek Cumhuriyet Savcılıkamuya ait olacağına ilişkin açık hüküm kur- ğına suç duyurusunda bulunur.”
maktadır. Bu yönde bir hüküm yazılmamış olması halinde dağıtım şirketlerince tesis edilecek

Yeni metin:

yeni dağıtım tesislerinin bedelinin kim tarafın- “Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak tespit
dan karşılanacağı ve mülkiyetinin kime ait ola- süreci sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketi-

cağına ilişkin ortaya çıkacak belirsizlikler hukuk mi tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin
düzeninde karmaşaya sebep olacaktır. Nitekim elektrik enerjisini keserek Cumhuriyet Savcılığıülkemiz tecrübesi uyarınca geçmişte özel hukuk na suç duyurusunda bulunur.”
kişisi dağıtım şirketlerince kamulaştırma yapıl-

maksızın tesis edilen dağıtım tesislerinin mülki- Söz konusu maddeye kaçak tespit süreci ifadesi
yetinin kimde olduğuna ilişkin uyuşmazlıklar eklenerek Yönetmeliğin 15 inci maddesinde
uluslararası yargı mercilerine aksettirilmiş olup atıfta bulunulan 622 sayılı Kurul Kararı içeriğinde ayrıntılarıyla açıklanan kaçak tespit süreci
uyuşmazlık halen devam etmektedir.
sonuçlanmadan önce Savcılığa suç duyurusunDağıtım tesisi yatırımları Kanunun 2 nci madde- da bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlansinin dördüncü fıkrasının c) bendinin dördüncü mıştır.
alt bendi uyarınca dağıtım şirketlerince yapılır.

Nitekim Kanun “Lisanslarında belirtilen bölge- 5- Yönetmeliğin 16 ncı Maddesinin İkinci
lerdeki dağıtım tesislerini işleten ve/veya sahip Fıkrası;
olan dağıtım şirketleri, bu tesislerin yenileme,
ikame ve kapasite artırım yatırımlarını yapar,…”

Eski metin:

hükmünü amirdir. Bu çerçevede dağıtım şirket- “Sayacın; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
lerince yapılacak yatırımların bedeli, Kanunun hükümleri doğrultusunda dağıtım lisansı sahibi
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının b) bendi- tüzel kişi tarafından, her türlü ayar, kalibrasyon
nin dört numaralı paragraf hükmü uyarınca da- ve bakım için periyodik olarak kontrol ettirilmeğıtım tarifesi kapsamında karşılanır.
si esastır. Periyodik kontroller için gerekli masBütün hükümler birlikte değerlendirildiğinde,
dağıtım tesisi niteliğindeki enerji nakil hatları ve
dağıtım merkezlerinin, dağıtım şirketince öneri-

raflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
belirlenen bedeller üzerinden, sayaç maliki tarafından karşılanır.”

lecek ve Kurul tarafından onaylanacak yatırım Yeni metin:
planı kapsamında tesis edilmesi gerekmektedir.
Bu tesislerin bir kısmının önceden branşman “Sayacın; 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçühattı niteliğinde veya fiili yol izlenerek ilgilisince ler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda
tesis edilmiş olması söz konusu tesisten ilgilisi dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, her
dışında kişilerin de yararlanmasının zorunlu ha- türlü ayar, kalibrasyon ve bakım için periyodik
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olarak

kontrol

ettirilmesi

esastır.

Periyodik yetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi

kontroller için gerekli masraflar, Sanayi ve Tica- veya müşteri tarafından sayacın kontrolü talep
ret Bakanlığı tarafından belirlenen bedeller üze- edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel
rinden; sayacın sökme ve takma bedeli, Kurul kişi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Katarafından onaylanan bedeller üzerinden sayaç nunu hükümleri çerçevesinde karşılanır ve olumaliki tarafından karşılanır.”
Yapılan

düzenlemeyle,

Yönetmeliğin

şan bedeller talep sahibi tarafından ödenir.
16

ncı (2) Sayacın yerinden sökülmesi durumunda;

maddesi uyarınca yapılacak periyodik kontrol- sökülen sayacın yerine dağıtım lisansı sahibi
lerde sayaçların sökülmesi ve takılması işlemi tüzel kişi tarafından geçici olarak, asgari söküdağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilece- len sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek niğinden ve bu işlem kullanıcılara özgü olduğun- telikte bir sayaç takılır. Ancak, geçici olan bu
dan, sayaçların sökme ve takma masraflarının uygulama bir aydan fazla olamaz. Sökülen sadağıtım tarifesi yoluyla tüm dağıtım sistemi kul- yacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna
lanıcılarına yansıtılması yerine sayaç malikleri ilişkin bir tutanağın tüketiciye ibrazı halinde,
tarafından karşılanması, bu durumda da bu be- tüketici tarafından temin edilen veya tüketicinin
dellerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ta- kabul etmesi halinde dağıtım lisansı sahibi tüzel
rafından belirlenmesi amaçlanmıştır.
6- Yönetmeliğin 18 inci Maddesi;
Eski metin:

kişi tarafından temin edilen ve bedeli tüketici
tarafından ödenen yeni bir sayaç takılır.
Bu madde kapsamındaki sayaç sökme takma
bedeli sayaç maliki tarafından karşılanır. Sayaç

“(1) Sayacın arızalanması veya ölçme hassasi- sökme takma bedelleri her yılın Ekim ayı sonuyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi na kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler taraveya müşteri tarafından sayacın kontrolü talep fından belirlenerek Kuruma önerilir ve Kurul
edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel onayı ile yürürlüğe konulur.”
kişi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır ve oluşan bedeller talep sahibi tarafından ödenir.

Yine 16 ncı maddede olduğu gibi, madde kapsamında yapılacak uygulamada sayaçların sökülmesi ve takılması işlemi dağıtım şirketleri

(2) Sayacın yerinden sökülmesi durumunda; tarafından gerçekleştirileceğinden ve bu işlem
sökülen sayacın yerine dağıtım lisansı sahibi kullanıcılara özgü olduğundan, sayaçların söktüzel kişi tarafından geçici olarak, asgari sökü- me ve takma masraflarının dağıtım tarifesi yolen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek ni- luyla tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına yansı-

telikte bir sayaç takılır. Ancak, geçici olan bu tılması yerine sayaç malikleri tarafından karşıuygulama bir aydan fazla olamaz. Sökülen sa- lanmasının, bu durumda da bu bedellerin Enerji
yacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirilişkin bir tutanağın tüketiciye ibrazı halinde, lenmesi amaçlanmıştır.
tüketici tarafından temin edilen veya tüketicinin
kabul etmesi halinde dağıtım lisansı sahibi tüzel

7- Yönetmeliğin 19 uncu Maddesi;

kişi tarafından temin edilen ve bedeli tüketici Eski metin:
tarafından ödenen yeni bir sayaç takılır.”
Yeni metin:
“(1) Sayacın arızalanması veya ölçme hassasi-
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tüketimleri dikkate alınarak, yoksa, sayaç çalı- belirsizken yapılan değişiklikle tahakkuka esas
şır duruma getirildikten sonraki müşterinin öde- süre netleştirilmiş, ayrıca tüketicilerin mağdur
me bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait edilmemesi için taksitlendirilme imkânı getiriltüketimlerinin ortalaması alınarak geçmiş dö- miştir. Diğer taraftan 4 üncü fıkraya eklenen
nem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. “TEİAŞ’a bildirilir” ifadesi ile ikili anlaşmalar
(2) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yapılan tahakkuk işleminde sayacın tü-

kapsamında yapılacak olan işlem netleştirilmiştir.

ketim kaydetmediği dönem birim fiyatları kulla- 8- Yönetmeliğin 20 nci Maddesi;
nılır ve gecikme faizi uygulanmaz.

Eski metin:

(3) İkili anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi
tüketen bir müşterinin sayacının doğru tüketim
kaydetmemesi durumunda dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından bu madde kapsamında
işlem yapılır.”

“(1) Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde, varsa müşterinin
aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş
dönem tüketimleri dikkate alınarak, yoksa, sayaç çalışır duruma getirildikten sonra müşteri-

Yeni metin:
“Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi
bir nedenle tüketim kaydetmediğinin tespiti halinde varsa müşterinin aynı döneme ait sağlıklı
olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dik-

nin ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak hesaplama yapılır ve fark tahakkuk ettirilir.

kate alınarak, yoksa, sayaç çalışır duruma geti- (2) Tüketimdeki farklar, ilgili dönem birim fiyatrildikten sonraki müşterinin ödeme bildirimine larıyla ve gecikme faizi olmaksızın, perakende
esas ilk iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından müşteriortalaması alınarak geçmiş dönem tüketimleri ye tahakkuk ettirilir.
hesaplanır ve tahakkuk ettirilir.

(3) Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda

Tahakkuka esas süre; doğru bulgu ve belgenin bulunan fark müşteri lehine ise, 23 üncü madbulunması halinde 12 ayı, bulunmaması halinde denin dördüncü fıkrası hükümlerine göre iade
ise 90 günü aşamaz.

veya mahsup işlemi yapılır.

Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafın- (4) İkili anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi
dan yapılan tahakkuk işleminde sayacın tüketim tüketen bir müşterinin sayacının doğru tüketim
kaydetmediği dönem birim fiyatları kullanılır ve kaydetmemesi durumunda dağıtım lisansı sahigecikme zammı uygulanmaz. Müşterinin talep bi tüzel kişi tarafından bu madde kapsamında
etmesi durumunda söz konusu miktar tahakkuk işlem yapılır.”
süresi kadar eşit taksitler halinde ödenir.
İkili anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi
tüketen bir müşterinin sayacının tüketim kaydetmemesi durumunda dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişi tarafından bu madde kapsamında
geçmiş

dönem

TEİAŞ’a bildirilir.”

tüketimleri

Yeni metin:
“Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi
bir nedenle doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde,

hesaplanarak a) Sayacın eksik veya fazla tüketim kaydettiği
miktarın elektrik sayaçları tamir ve ayar istas-

Eski metinde tahakkuka esas sürenin ne olduğu
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yonlarında teknik olarak tespit edilmesi duru- Yeni metin:
munda söz konusu tespit dikkate alınarak,

“Müşterinin adı-soyadı veya unvanı, adresi,

b) (a) bendinde düzenlenen tespitin bulunmadı- müşteri veya abone numarası, abone grubu,”
ğı durumlarda; varsa müşterinin aynı döneme
ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak, yoksa sayaç doğru çalışır duruma getirildikten sonra müşterinin ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait

Dağıtım

şirketlerinin

talepleri

doğrultusunda

ifadelerde sadelik ve uyum sağlanması amacıyla söz konusu hükümde düzenleme yapılması
yoluna gidilmiştir.

tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak, he- 10- Yönetmeliğin
saplama yapılır ve fark tahakkuk ettirilir.
İkinci Fıkrası;

23

üncü

Maddesinin

Tahakkuka esas süre; doğru bulgu ve belgenin Eski metin:
bulunması halinde 12 ayı, bulunmaması halinde
“Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiden
ise 90 günü aşamaz.
kaynaklanan hatalı bildirimlere karşı, müşteri
Tüketimdeki farklar, ilgili dönem birim fiyatla- tarafından son ödeme tarihine kadar itiraz edirıyla ve gecikme zammı olmaksızın, perakende lebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlüsatış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından müşteri- lüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim
ye tahakkuk ettirilir. Müşterinin talep etmesi bedeli ile müşterinin bir önceki tüketim döne-

durumunda söz konusu miktar tahakkuk süresi minde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki
kadar eşit taksitler halinde ödenir.
farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda

Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan fark müşteri lehine ise, 23 üncü maddenin
dördüncü fıkrası hükümlerine göre iade veya
mahsup işlemi yapılır.
İkili anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi

müşteri, bir önceki dönemde ödemiş olduğu
tüketim bedelini son ödeme tarihinden önce
yatırabilir. Bu durumda müşteriye 24 üncü
madde hükümleri uygulanmaz.”
Yeni metin:

tüketen bir müşterinin sayacının doğru tüketim “Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiden
kaydetmemesi durumunda dağıtım lisansı sahi- kaynaklanan hatalı bildirimlere karşı, müşteri
bi tüzel kişi tarafından bu madde kapsamında tarafından fatura tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl

geçmiş dönem fark tüketimleri hesaplanarak içerisinde itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olmaTEİAŞ’a bildirilir.”
sı ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Söz konusu maddede, 19 uncu maddeyle benzer gerekçelerle değişiklik yapılmasının uygun

olacağı değerlendirilmiş, ayrıca kusurlu tüketim
kaydetmenin tespiti konusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

İtiraza konu tüketim bedeli ile müşterinin bir
önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla
olması durumunda müşteri, bir önceki dönem
tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihinden
önce ödeyebilir. Bu durumda müşteriye 24 ün-

9- Yönetmeliğin 22 nci Maddesinin Birinci cü madde hükümleri uygulanmaz.”
Fıkrasının a) Bendi;
Eski metin:
“Müşterinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, kayıt numarası, dosya numarası, abone grubu,”

30

Son ödeme tarihine kadar fark edilemeyen ancak dağıtım şirketinin kusurlu olduğu tahakkuklarda, itirazın son ödeme tarihine kadar yapılmaması gerekçesiyle dağıtım şirketleri tarafından işlem yapmaması sorununu aşmak ve tü-

Enerji Piyasası

Bülteni

Ekim 2010 * Sayı : 11

keticilerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 13- Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci
itiraz süresi uzatılmıştır.

fıkrası;

11- Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Dör- Eski metin:
düncü Fıkrası;

“Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için,
müşteri tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel

Eski metin:
“İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair
fazla olarak tahsil edilen bedel tüketiciye üç iş
günü içerisinde iade edilir veya müşterinin ter-

kişiye makbuz karşılığı peşin olarak bir kesmebağlama bedeli ödenir. Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep
edilmez.”

cih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemi- Yeni metin:
ne ait bedelden mahsup edilir.”

“Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için,
müşteri tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel

Yeni metin:
“İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair
fazla olarak tahsil edilen bedel bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya

kişiye ödenecek kesme-bağlama bedeli bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır.
Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesmebağlama bedeli talep edilmez.”

talep etmesi halinde tüketiciye üç iş günü içeri- Bedelin peşin olarak alınması yerine bir sonraki
sinde nakden ödenir.”

fatura dönemine yansıtılmasının uygun olacağı

İade koşullarına düzenleme getirilmiştir.
12-

Yönetmeliğin

24

üncü

Maddesinin

Üçüncü Fıkrası;

değerlendirilmiştir.
Şüphesiz ki yeni uygulama döneminin başlamasıyla beraber, mevzuatta yine birçok değişiklik
gerekebilecek ve ortaya çıkabilecek öngörülemeyen problemler ya da daha sağlıklı bir sistem

Eski metin:

için yeni çalışmalara gidilecektir. Her ne kadar
“Perakende satış sözleşmesinde belirlenen ge- Türkiye elektrik dağıtım sisteminin, TEDAŞ yericikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının ne özel dağıtım şirketlerince işletilmesinin ve
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci madde- yönetilmesinin sancısız olmasının beklenmesi
sine göre belirlenen gecikme zammını aşamaz.” ya da sihirli bir değnek dokunmuşçasına her
şeyin bir anda iyiye gideceğinin düşünülmesi

Yeni metin:

hayalperestlik olsa da, dağıtım şirketleri tara-

“Perakende satış sözleşmesinde belirlenen ge- fından genişleme ve iyileştirme yatırımlarının
cikme zammı fatura son ödeme tarihinden iti- özel piyasa mantığı ve heyecanıyla yapılmaya

baren uygulanır. Uygulanacak gecikme zammı, başlanılmasının arzu edilen piyasa yapısının
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü oluşturulmasında önemli bir adım olacağı açıkHakkında Kanunun 51 inci maddesine göre be- tır.
lirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.”
Dağıtım şirketleri tarafından dile getirilen ve
uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle söz
konusu hükmün değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
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Elektrik Piyasası Hizmet Kalitesine İlişkin Düzenlemeler
Hasan ALMA

E

de

lektrik

Piyasası

Kanununun

amacı;

elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir

şekil-

tüketicilerin kullanımına sunulması için, reka-

bet ortamında özel hukuk hükümlerine göre
faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının
oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması olarak ifade
edilmiştir. Görüldüğü üzere; tüketicilere arz
edilen elektriğin hem kaliteli hem de düşük maliyetli olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede,
arz kalitesi açısından, “Elektrik Piyasasında minde sunulan hizmetin kalitesi; tedarik süDağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisi- rekliliği kalitesi, ticari kalite ve teknik kalite olnin Tedarik Sürekliliği, Ticari Ve Teknik Kali- mak üzere, EPDK tarafından üç ana başlık altıntesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri yürür- da izlenmektedir.
lükte bulunmaktadır. Bu yazıda, kısaca Kalite
Yönetmeliği olarak anacağımız söz konusu
yönetmeliğin hükümleri özet olarak sunulmaktadır.

Tedarik sürekliliği kalitesi, dağıtım sisteminin
kullanıcıların elektrik enerjisi talebini ekonomik
olarak kabul edilebilir maliyetlerde ve mümkün
olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile karşılaya-

Elektrik hizmet kalitesi, dünya elektrik piyasala- bilme kapasitesini ifade etmektedir.
rında ve özellikle mevzuatımızı uyumlaştırmayı
amaçladığımız AB’ye üye ülkelerin enerji piyasalarında gündemde olan ve oldukça önemsenen bir konudur. (Perakende satış lisansı sahibi) dağıtım şirketlerinin özelleştirilme çalışmalarının devam ettiği bu dönemde, EPDK tarafından elektrik piyasasında hizmet kalitesine ilişkin izleme ve düzenleme çalışmalarına hız verileceği öngörülmektedir.

Ticari kalite, dağıtım sisteminde kullanıcılar ile
hizmet veren taraflar arasında enerji satışı ve/
veya hizmetin sunumuna ilişkin olarak söz konusu faaliyetin tüm evrelerinde meydana gelecek

ilişkilerin

EPDK

tarafından

belirlenecek

standartlara uygun olarak gerçekleşmesini ifade
etmektedir.
Teknik kalite, elektrik enerjisinin geriliminin fre-

Kalite Yönetmeliği kapsamında dağıtım siste-

kansı, genliği, dalga şekli ve üç faz simetrisi
açısından kabul edilebilir değişim sınırları içeri-

Tablo 1: Kalite Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Bildirimler
PERİYODU

FORMATI

Yıllık (31.3'e kadar)

Tablo 1,5

Yıllık (31.12'ye kadar)

Tablo-2,3,4

Tedarik Sürekliliği Göstergeleri, Kesintiler,
Kesintilerin Kaydedilmesinde Kullanılan
Yöntem ya da Yöntemler
Kesintilerden Etkilenen Müşteri Sayısı
Ticari Kalite Göstergeleri
Teknik Kalite Göstergeleri*

Üç aylık (Mart-HaziranEylül-Aralık)
Yıllık (31.3'e kadar)

Tablo 7,8
-

* Otomatik kayıt sistemleri kurulduktan sonra
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sinde kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulabil- 1-EPDK’YA YAPILMASI GEREKEN BİLDİme kapasitesini ifade etmektedir.

RİMLER

Kalite Yönetmeliğinde öne çıkan bazı hususlar

Yönetmeliğin muhtelif maddelerinde, EPDK’ya

aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır:

yapılacak bildirimlerin periyotları ve formatları
(Yönetmeliğe ek tablolar) izah edilmektedir. Bu
kapsamdaki yükümlülükler aşağıdaki tabloda
özetlenmektedir.

Tablo 2: Tedarik Sürekliliği Göstergeleri
Bildirimli ve bildirimsiz uzun kesintilerde
Kısa ve geçici kesintilerde
OG seviyesinde kullanıcı bazında bildirimli ve
bildirimsiz uzun kesintilerde

OKSÜREG (SAIDI)-OKSIG (SAIFI)- EKSÜREGEKSIG
OKSIG (SAIFI)
EKSÜREG- EKSIG

2-TEDARİK SÜREKLİLİĞİ GÖSTERGELERİ
Yönetmelikte tedarik sürekliliğine ilişkin göstergeler ve bunların hesaplanma metodolojisi belirtilmektedir. Bu göstergeler; Sistem ortalama
kesinti süresi endeksi (OKSÜREG), Sistem ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIKG), Eşdeğer
kesinti süresi endeksi (EKSÜREG) ve Eşdeğer
kesinti sıklığı endeksi (EKSIKG)’dir. Aşağıdaki

Sıklığı Endeksi’nin (EKSIKG) Yönetmelik eki
Tablo 9’da verilen kabul edilebilir eşik değerleri
aşması durumunda, dağıtım şirketi aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıcıya tazminat öder. EPDK’nın bu değerlere ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır. (Yönetmelikte ödenecek tazminat miktarının hesaplanma metodolojisi açıklanmıştır.)

tabloda bu göstergelere ilişkin bilgiler özetlen- Kullanıcıya

ödenen

tazminatlar,

kullanıcının,

mektedir (Hesaplama metodolojisi için Yönet- kendi hatasından kaynaklanmaması kaydı ile
meliğe bakılabilir). Parantez içerisindeki kısalt- kendisine ait teçhizatta ortaya çıkan zararın tamalar, bu göstergelerin İngilizce literatürdeki lep edilmesi yönündeki haklarını ortadan kaldırkarşılıklarını göstermektedir.

mamaktadır.

3- ÖDENECEK TAZMİNAT MİKTARI ve YAP- 3.1.1 Geçiş Dönemi Uygulaması
TIRIMLAR

01/01/2007

3.1 Tedarik Sürekliliği Bakımından
Her bir fider başına hesaplanan Eşdeğer Kesinti
Süresi Endeksi (EKSÜREG) ile Eşdeğer Kesinti

tarihinden

itibaren

başlayıp,

31/12/2010 tarihinde sona ermek üzere Türkiye genelinde elektrik dağıtım bölgelerinde, gerilim seviyelerine göre, tek bir kullanıcı için geçerli olmak üzere bildirimsiz uzun kesintiler için

Tablo 3: Yönetmelik eki Tablo-9’daki sınır değerler
MD EKSÜREGf İMAR ALANI İÇİ

72 saat

MD EKSIKGf İMAR ALANI İÇİ

56 kez

MD EKSÜREGf İMAR ALANI DIŞI

96 saat

MD EKSIKGf İMAR ALANI DIŞI

72 kez
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bu Yönetmeliğin eki olan Tablo 13 ve Tablo mans, gelir tavanına Kurul kararıyla yansıtıla14’te yer alan yıllık maksimum kesinti süresi caktır. Bu kapsamda öz olarak, kalite göstergehedefleri ile yıllık maksimum kesinti sıklığı he- leri kalite faktörüne dönüştürülecek ve kalite
defleri uygulamaya konulur ve belirtilen meto- faktörü ile gelir tavanı arasında da etkili aralıkdoloji çerçevesinde tazminat ödemeleri gerçek- etkisiz aralık (kalite faktörünün gelir tavanına
leştirilir.

etkisinin olacağı ve olmayacağı aralıklar) tespit
edilecektir.

3.2 Ticari Kalite Bakımından
Dağıtım şirketi, asgari olarak Yönetmeliğin eki

5- OTOMATİK ÖLÇÜM ALTYAPISI

Tablo 6’da yer alan standart süreleri sağlamak- Yönetmeliğe göre; ikinci uygulama dönemi yatıla yükümlüdür ve bu sürelere uyulduğunun bel- rım planı içerisinde (burada geçiş dönemini tagelenmesinde, Yönetmeliğin eki Tablo 7’de yer kip eden uygulama döneminin kastedildiği dealan form kullanılır. Tablo 6’da tazminat miktar- ğerlendirilmektedir), tedarik sürekliliğinin ve
ları belirlenmiş olup ilgili tablolarda Enerji Piya- teknik kalitenin otomatik olarak kaydı için tesis
sası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından uy- edilecek uzaktan izleme ve kontrol sistemi için
gulama dönemi bazında değişiklik yapılması yatırım öngören ve bunun için hazırlanan yatırım planları Kurul kararıyla onaylanan dağıtım

mümkün bulunmaktadır.

şirketi, söz konusu yatırımı, 31/12/2012 tarihi-

3.3 Teknik Kalite Açısından

ne kadar tamamlamak ve 01/01/2013 tarihin-

İhlal hallerinde Elektrik Piyasası Kanununun 11
inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılması
öngörülmüştür.

den başlamak üzere tedarik sürekliliği ve teknik
kalite göstergelerine ilişkin tüm verileri otomatik olarak kaydetmeye başlamakla yükümlüdür.

4-KALİTE GÖSTERGELERİNİN GELİR TAVA- Konuya ilişkin diğer düzenlemeler ve burada
kısaca bahsedilen hususlara ilişkin daha detaylı
NINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
bilgi

EPDK

tarafından

dağıtım

için

http://www.epdk.org.tr/mevzuat/

şirketine,

elektrik yonetmelik/elektriktedarik.htm adresinden Yöenerjisinin tedarik sürekliliği, ticareti ve teknik netmelik metnine ve eklerine ulaşılabilir.
kalitesi ile ilgili olarak uygulama dönemleri bazında verilen hedefler ve eşik değerler doğrultusunda, dağıtım şirketinin sergilediği perfor-
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Elektrik Piyasasında Güvence Bedelleri

Bilal ÖĞÜNLÜ

Teori ve Mevzuat:

ve kesme-bağlama bedellerinin; tüm dağıtım

E

şirketlerince bahse konu usul ve esasların ilgili

lektrik piyasasında güvence bedelleri;
perakende satış sözleşmesi kapsamında
tahsil edilmesi gereken bedelin, tahak-

kuk ile tahsilât arasındaki zaman farkından dolayı tahsilâtın yapılamaması ve bu süreç içerisinde abonenin enerjisinin kesilememesi ihtimaline karşılık, borcundan karşılanmak üzere
lisans sahibi tüzel kişi tarafından aboneden talep edilen bedellerdir. Bu bedele ön ödemeli
sayaçlar kullanan aboneler dahil değildir.
Elektrik Piyasasında güvence bedellerine ilişkin
temel düzenleme 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun (Kanun) geçici 9 uncu maddesine
dayanarak, “Elektrik Piyasasında Güvence Bedellerinin Hesaplanması Ve Güncelleştirilmesine

hükümleri çerçevesinde, TÜİK tarafından yayımlanan 2009 Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim
oranı (% 5,27) dikkate alınarak artırılmasının
ve 2010 yılında uygulanacak bedellerin belirlenmesine ilişkin 03/12/2009 tarihli ve 2329 sayılı
Kurul Kararı alınmış ve 10 Aralık 2009 tarihli,
27428 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Usul ve Esasların 2 nci ve 8 inci maddesi
hükümleri gereği; güvence bedelleri, her yıl
TÜİK tarafından yayımlanan Eylül ayı 12 aylık
TÜFE değişim oranları dikkate alınarak artırılır
ve her yıl Ocak ayı itibariyle Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

İlişkin Usul Ve Esaslar” adı altında 24/8/2006 Piyasa ve Uygulama:
tarihli ve 875 sayılı Kurul Kararı ile TEDAŞ tarafından

teklif

edildiği

şekliyle

onaylanarak

1/9/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2010 yılı güvence bedellerinin belirlenmesine
ilişkin, dağıtım şirketlerinden gelen görüşlerde
genel olarak; güvence bedelinin, abonenin yıl

Bu usul ve esaslar ile 1/1/2006 tarihi itibarıyla içerisindeki 2 aylık fiili tüketimini karşılayabileyapılacak yeni aboneliklerde; ön ödemeli sayaç cek şekilde belirlenmesi ve her yıl Türkiye İstatesis eden müşteriler, ibadethaneler, genel ay- tistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan
dınlatma yerleri ile hizmet götürülemeyen veya 2009 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı
iç ihtiyaç tüketimi olarak kabul edilen tüketim dikkate alınarak artırılması talep edilmektedir.
noktaları abonelikleri hariç tüm müşteriler güvence bedeli kapsamına dâhil edilmiştir.

Müşterinin güvence bedeli, tüketicinin kurulu
gücü dikkate alınarak abone grupları bazında

Usul ve Esasların belirlenmesinden günümüze kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hekadar geçen süreç içerisinde; 1/2/2007 tarihli saplanır. Müşterinin güvence bedelinin hesapve 1079 sayılı Kurul Kararı ile 1/2/2007 tarihin- lanmasına esas olacak güç (kW) miktarı, müşden itibaren uygulanacak, 22/11/2007 tarihli ve terinin tabi olduğu tarife sınıfına göre;
1382 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2008 tarihinden
itibaren uygulanacak, 20/11/2008 tarihli ve

•

de; 3kW’ ın altında olmamak kaydıyla,

1845/20 sayılı Kurul Kararı ile de 1/1/2009 tari-

kurulu gücün kullanma faktörü olan 0,6

hinden itibaren uygulanacak güvence, dağıtım

ile çarpılması ile bulunan bağlantı gücü,

bağlantı ve kesme-bağlama bedelleri belirlenmiştir.

•

20/11/2008 tarihli ve 1845/20 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulan-

Tek terimli tarife sınıfına tabi müşteriler-

Çift terimli tarife sınıfına tabi müşterilerde
ise talep edilen güç olan sözleşme gücü
dikkate alınarak belirlenir.

masına karar verilen güvence, dağıtım bağlantı
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Bu çerçevede 2009 yılında uygulanan güvence bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak
bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan 2009 Ey- şirketçe yeniden hesaplanır. Müşteriler, hesaplül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı (% 5,27) lanan yeni güvence bedeli ile mevcut teminat
ölçüsünde artırılarak 2010 yılında uygulanacak mektubu arasındaki fark kadar teminat mektubedellerin

belirlenmesine

ilişkin

03/12/2009 bunu, bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içeri-

tarihli ve 2329 sayılı Kurul Kararı ile 10 Aralık sinde şirkete verirler veya eğer nakit olarak
2009 tarihli ve 27428 sayılı Resmi Gazetede ödenmiş ise fark güvence bedelini nakit olarak
yayımlanarak

aşağıdaki

şekilde

uygulanmak öderler.

üzere yürürlüğe girmiştir:

Abone Grupları
Sanayi ve Ticarethane

Müşterinin sözleşme ya da bağlantı gücünün
Güvence birim
bedeli TL/kW
32

Mesken, Şehit aileleri ve
Muharip Gaziler

10,7

Tarımsal sulama, Aydınlatma ve Diğer

14,9

düşürülmesi durumunda fark güvence bedeli
iadesi yapılmayacağı gibi, sözleşme gücünü düşürdükten sonra bilahare sözleşme gücünü ilk
değerine yükseltmesi halinde de bu değişiklikten dolayı fark güvence bedeli talep edilmez.
Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya ön

Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya
da mesken abone grubu dışında kalan müşteriler tarafından, finans kuruluşlarınca düzenlenen
teminat mektubu olarak verilebilir. Nakit olarak
verilecek güvence bedelinin tamamının peşin
olarak verilmesi esastır. Fakat istisna olarak,
müşterinin yazılı başvurusu halinde, kanuni faizi üzerinden vade farkı uygulanarak sekizde biri
peşin verilmek kaydıyla, geri kalan miktar takip

ödemeli sayaç tesisi durumunda, şirketçe tahsil
edilen nakit güvence bedeli, bağlantı gücü göz
önüne alınarak sözleşmenin feshi veya sona
ermesi veya sayaç değişim tarihindeki güvence
birim bedeli üzerinden güncelleştirilerek talep
tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde müşteriye iade edilir. Güvence bedeli süresiz banka kati teminat mektubu olarak alınmış ise, müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra müşteriye iade edilir.

eden aydan itibaren aylık taksitler halinde yedi Güvence bedeli uygulaması, 1/1/2006 tarihi
eşit taksitte de tahsil edilebilir.
itibarıyla ilk defa abone yapılacak yeni müşteriGüvence bedelini daha önce nakit olarak vermiş

leri kapsar.

olan müşteriler talep etmeleri halinde, nakit
güvence bedelleri teminat mektubuyla değiştirilir ve iade işlemi, güncelleştirilen nakit güvence
bedelinin taksitler halinde kullanılan elektrik
enerjisi faturalarından en fazla 6 (altı) ay içerisinde mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren müşterilerin abone gruplarına ait güvence
birim bedellerinde değişiklik olması halinde veya müşterin ek güç talebi olması ya da bu artışın şirket tarafından tespit edilmesi halinde,
değişikliğin veya talebin geçerli olduğu tarihten
itibaren güvence bedelleri, birim bedeller ve
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Elektrik Dağıtım Sektörünün Gelişiminin İncelenmesi –1
Rabia ULUSOY
GİRİŞ

E

yardımcı olunacak; şebeke yapısı, kayıp-kaçak,
nerji

sektörü,

etkilerin

doğrudan

tümü

ele

değer lendir ildiğ inde,

kalkınmasında
Ülkemizdeki

motor

dolaylı

alınarak

bir

ülkenin

sektörlerden

enerji

yapılandırılması

ve

biridir.

kalite

bulunulacaktır.

olarak

arttıran

elektrik

bir

yandan

piyasanın

doğruluk

çeşitli

aşamalardan

Elektrik

Piyasası

geçmiştir.

Kanunu

4628

yürürlüğe

hedefi ortaklık ve bu bağlı ortaklıkların dışında kalan

piyasa

müesseseler

şeklinde

örgütlenen bir

sağlayacak yapılanma gözlemlenmektedir. Bağlı ortaklıklar

açılmasını

diğer

kesin

rekabeti girdikten sonra 2004 yılına kadar yedi bağlı

öngörülmektedir. Bu hedefe giden yolda, bir illerde
“özelleştirmeler”,

tespitler

tespitlerde

sunmaktan ibarettir.

kapsamında, içinde

sektöründe

serbest

Bu

başlıklarda

iddiasında olmayıp, sektöre farklı bakış tarzı

ülkenin genel ekonomi ve enerji politikalarına Sayılı
uygun

ana

yeniden Ülkemiz elektrik dağıtım sektörü yapısı zaman

sektörünün

çalışmaları

gibi

rekabetçi Başkent EDAŞ (Ankara ve Kırıkkale), Meram

yandan

yapının yakalanmasında önemli bir aşama olan EDAŞ (Konya ve Karaman), Sakarya EDAŞ
“fiyat”lara ilişkin düzenlemeler ele alınmaktadır. (Sakarya, Bolu ve Düzce), Karaelmas EDAŞ
Tüm

bu

işlemlerin

temelde

sektörün

sağlıklı
durum

yürütülebilmesi, (Zonguldak, Karabük, Bartın ve Çankırı), Körfez
doğru EDAŞ

analizinin

(Kocaeli

ve

Gebze),

Trakya

EDAŞ

yapılmasına bağlıdır. Elektrik dağıtım sektörü, (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Boğaziçi EDAŞ
bir şebeke yapısını haiz olduğundan yukarıda (İstanbul Avrupa yakası) şeklinde iken diğer
bahsedilen işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili altmış dört ilde TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ ne
hedefin

yakalanması

oldukça

noktadan

hareketle,

şirketlerinin

2002

edilebilen

çeşitli

zordur.

elektrik

yılından

dağıtım dağıtım işlevini yerine getirdiği görülmektedir.

başlanarak

verilerle

ele

Bu bağlı elektrik dağıtım müesseselerinin elektrik
elde Daha sonra elektrik dağıtım sektöründe serbest

alınması, piyasa koşullarını ve rekabete dayalı bir piyasa

incelenmesi, sonuçlara ulaşılması, muhtemel ortamını

yakalamak

önerilerde bulunulması şeklinde hazırlanan -ve mülkiyetindeki

elektrik

amacıyla
dağıtım

kamu

şirketlerinin

bir anlamda piyasadaki verilerin doğruluğunu özelleştirilmesine karar verilmiş, bu çerçevede
da test edecek olan- bu ve bundan sonraki 17 Mart 2004 tarih ve 2004/3 sayılı Yüksek
çalışmalarda,
sektörünün
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dağıtım Planlama Kurulu kararı ile Elektrik Enerjisi

yapılmasına Sektörü

Reformu

ve

Özelleştirme

Strateji
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Belgesi yayımlanmış ve Türkiye, ilgili haritada göstereceğine işaret etmektedir. Gelişmiş ve
görüleceği üzere yirmi bir elektrik dağıtım gelişmekte olan ülkelerdeki eğilimlere paralel
bölgesine ayrılmıştır.
olarak ülkemizdeki nihai enerji tüketimi
değerlerinde

1. BÖLÜM:

elektrik

enerjisinin

de

payı

Ülkemiz, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, artmaktadır. 2008 yılında elektrik tüketimimiz
toplumsal refahı artırma ve sanayi sektörünü bir önceki yıla göre %4,2 artarak 198,0 milyar
bir kW-saat, elektrik üretimimiz ise bir önceki yıla
düzeye çıkarma çabası içindedir. Bu durum, göre %3,5 artarak 198,2 milyar kW-saat olarak
enerji talebinde uzun yıllardır hızlı bir artışı gerçekleşmiştir.
uluslararası

alanda

rekabet

edebilecek

beraberinde getirmektedir. Önümüzdeki yıllarda
edeceği 2008 yılındaki TEDAŞ verilerine dayanılarak
hesaplanmaktadır. 2007 yılında 106 milyon ton hazırlanan ve aşağıda verilen dağılım, elektrik
petrol eşdeğerini (milyon tep) geçen yıllık enerji üretiminden en büyük payı sanayi tüketiminin

da

bu

eğilimin

devam

ardından,
sırasıyla
tüketiminin, 2010 yılında 126 milyon tep, 2020 aldığını,
tüketiminin
yılında ise 222 milyon tep düzeyine ulaşacağı ticarethane

mesken

ve

geldiğini

beklenmektedir. Bu değerler enerji talebinin göstermektedir.
yılda

yaklaşık

%6

düzeyinde

artış

2008 YILI TEDAŞ TÜKETİM DAĞILIMI MWH
4 730 976

39 582 667

11 517 402

52 566 516
22 839 592

7 157 798
MESKEN

TİCARET

RESMİ DAİRE

1.a. Sanayi Tüketimi
Ekonomik

gelişme

değerlendirildiğinde,

göstergesi
sanayi

sektörü

olarak
elektrik

tüketiminin 2002 den bu yana artış gösterdiği
anlaşılmaktadır. 2002 yılında, 25.364.761 MWh
olan sanayi sektörü elektrik tüketimi 2008
yılında iki kattan fazla artarak 52.566.516 MWh
ye çıkmıştır.

SANAYİ

TARIMSAL SULAMA

abone

sayısına

görüntü

DİĞER

bakıldığında

karşımıza

ise

farklı

çıkmaktadır.

bir

Aşağıda,

elektrik dağıtım şirketlerinin 2005-2008 yılları
arasında
abonesi

bölgeleri
sayıları

bazında

toplanarak

bildirdiği

sanayi

ulaşılan

TEDAŞ

toplam sanayi abonesi sayısı grafiği ve ilgili
bilgileri içeren tablo yer almaktadır. Buna göre,
abone

sayısının

inişli

çıkışlı

olduğu

görülmektedir. 2008 yılında oluşan düşüşün,

2005 yılından 2008 yılına kadar sürekli artış aynı yıl içinde etkileri görülmeye başlayan
gösteren sanayi sektörü elektrik tüketiminin küresel ekonomik kriz dolayısıyla meydana
geldiği

38

düşünülmektedir.
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TÜKETİM MİKTARI MWH

SANAYİ TÜKETİMİ TEDAŞ
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000

52 566 516

47 322 009
35 162 516

2008

2007

2006

28 838 811

27 320 149
26 484 645

2005

25 364 761

2004

2003

2002

YILLAR

sayısının

düşmesi,

düştüğünü

sanayileşme

göstermesi

seviyesinin ülkede üretimin artmasını göstermesi açısından

açısından

olumsuz; olumlu olarak değerlendirilebilir.

sanayi sektörü elektrik tüketiminin artması ise

tedaş sanayi abonesi sayısı

400 000
335 928

300 000
200 000

289 085

247 656

206 151

100 000

2008

2007

2006

2005

yıllar

1.b. Mesken İstatistikleri

şirketlerinin

şehir

elektrifikasyonunu

da

azaltması beklenir. Mesken tüketim grafiğine
Mesken abonesi sayısı, 2002 ve 2007 yılları baktığımızda ise abone sayısının azalmasına
arasında sürekli artış göstermesine rağmen rağmen mesken tüketiminin arttığını görüyoruz.
2008 yılında yaklaşık 200.000 abonelik bir Buna göre, 2008 yılı mesken abone sayısı
düşüş

yaşanmıştır.

Bunun

mesken

elektrik bilgisinin TEDAŞ kayıtlarında hatalı belirtildiği

tüketimine yansıması, bununla birlikte TEDAŞ sonucuna ulaşılabilir.

tedaş mesken tüketimi mwh
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0

23 559 425

2002

29 690 359
25 194 895 27 618 960

2003

2004

2005

33 500 283

2006

35 998 303

2007

38 553 144

2008

yıllar
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tedaş mesken abone sayıları
ABONE MESKEN 2002

21 066 610

ABONE MESKEN 2003

21 907 493

ABONE MESKEN 2004

22 617 716

ABONE MESKEN 2005

23 085 372

ABONE MESKEN 2006

23 658 673
24 271 292

ABONE MESKEN 2007
ABONE MESKEN 2008

24 079 433

19 000 000 20 000 000 21 000 000 22 000 000 23 000 000 24 000 000 25 000 000
abone sayısı

mesken abone sayısı

Ülkemizin üç büyük ilinde 2008, 2007, 2006 tüketim

miktarının

Ankara

ve

İzmir

illeri

yılları için mesken abonesi sayıları ve MWh tüketim toplamının neredeyse iki katı olduğu
cinsinden mesken elektrik tüketimleri aşağıdaki görülmektedir.
tablodadır. Tablodaki rakamlar, İstanbul’ un
pek çok alanda olduğu gibi enerji kullanımı

Tabloda

incelenen

yıllar

arasında

İstanbul

alanında da ülkemizin en büyük ili olduğu mesken abonesi sayısı yaklaşık 700.000 abone
gerçeğini TEDAŞ istatistikleriyle bir kez daha artarken aynı ilin elektrik tüketimi yaklaşık
ortaya koymaktadır.
İstanbul’un mesken 1.600.000 MWh artmıştır. Oysa İzmir ilinin
abonesi sayısı Ankara ve İzmir’ in toplamından
toplam tüketim miktarı anılan üç yıl içinde bile
fazladır. İstanbul mesken abonesi sayısı 2006
bu miktara ulaşamamıştır. İzmir’ in toplam
dan 2008 e yaklaşık 700.000 abone artmıştır ki
bu Ankara ve İzmir’in aynı zaman dilimi için tüketimi 2006 yılında 1.362.435 MWh iken
abone sayısı toplamı artışı olan 230.720 den 2008 de 1.440.989 MWh olmuştur.
fazladır. Buradan İstanbul’un daha fazla göç
aldığı, İstanbul’da diğer illere nazaran daha
fazla

elektrifikasyon

ulaşılabilir.
miktarı

İSTANBUL
ANKARA

40

Aynı

açısından

yapıldığı

şekilde

sonucuna

Elektrik

bakıldığında

tüketim

İstanbul’

MESKEN ABONESİ SAYILARI
2008
4903695
2008
1754706

Ankara verilerine göre mesken abonesi başına
tüketimi hesapladığımızda 2006 yılı için 1,55,

un 2007 yılı için 1,64, 2008 yılı için ise 1,65

İSTANBUL
ANKARA

MESKEN TÜKETİMİ MİKTARLARI
2008
10291456
2008
2890972

İZMİR

2008

1440989

İZMİR

2008

3164482

İSTANBUL
ANKARA
İZMİR

2007
2007
2007

4615309
1661817
1392627

İSTANBUL
ANKARA
İZMİR

2007
2007
2007

9342519
2727089
2960175

İSTANBUL
ANKARA

2006
2006

4236163
1602540

İSTANBUL
ANKARA

2006
2006

8715819
2482674

İZMİR

2006

1362435

İZMİR

2006

2774927
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MWh /abone olarak gerçekleşmiştir. Abone daha fazla arttığını gösterir. Diğer iki ilimizden
sayısı artarken abone başına tüketimin de elde

edilen

veriler

de

bu

çıkarımı

artması tüketimin oransal olarak aboneden desteklemektedir.
1.c. Trafo İstatistikleri

olan trafo sayısı 2008 yılında 323.466 adede

2002 yılında 255.987, 2003 yılında 264.481

trafo sayısı

yükselmiştir. 2008 yılına kadar 67.479 adet
trafo yatırımı yapılmıştır denilebilir.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

323.466

310.665

296.876

285.175

280.031

264.481

255.987

81.973.207

74.455.934

309,9

290,9

elektrik
138.394.950 126.086.183 107.317.781 93.195.788 86.193.844
tüketimi (mwh)
mwh/trafo

Tablodaki

427,9

405,9

verilerden

yola

361,5

326,8

307,8

çıkarak yılında mevcut dağıtım müesseseleri ve TEDAŞ

ulaşabileceğimiz bir başka sonuç ise şudur: yapısında 77287,6 MVA olan toplam kurulu güç,
Ülkemizin, 2002 yılında 74.455.934 MWh olan 2008 yılında 106479,6 MVA ya ulaşmıştır.
elektrik

tüketimi

yüzde

yılında

138.394.950

85,9

MWh

artarak

2008

olmuştur.

Öte TEDAŞ verilerinden yola çıkarak hazırlanan ve

yandan, trafo sayısı 2002 yılından 2008 yılına trafo

sayılarını

kadar yüzde 20 artarak 323.466 olmuştur. 2002

yılında

gösteren
255.987

yukarıdaki
olan

tabloda

toplam

trafo

Sayısal verilere bakıldığında bir trafodan çekilen sayısının, trafo kurulu gücü gibi düzgün bir artış
enerji

miktarı

yüzde

32

artmıştır.

Ülkemiz göstererek 2008 yılında 323.466 ya ulaştığını

elektrik tüketiminin artış hızı trafo sayısı artış göstermektedir.
hızından fazladır ve önümüzdeki yıllarda trafo
Trafo

için daha fazla yatırım olmasını gerektirir.

sayıları

ve

değerlendirilebilir.
TEDAŞ
içindeki

toplam

trafo

değişim

kurulu

grafiği

bize

gücünün
trafo

yıllar
kurulu

gücünün giderek arttığını göstermektedir. 2002

kurulu
Dağıtım

güçleri
şirketi

birlikte
bazında

kurulu güç başına trafo sayısı verilerinin yer
aldığı aşağıdaki tablo incelendiğinde sözü edilen
oranın TEDAŞ genelinde giderek arttığı, dağıtım
şirketlerinin kurulu güçlerini arttırdıkları, bir

trafo kurulu gücü mva dağıtım şirketleri toplamı
120000,0
100000,0
80000,0
60000,0
40000,0
20000,0
0,0

77287,6

2002

81000,3

2003

86139,0

2004

88275,8

2005

93824,6

2006

100436,7

2007

106479,6

2008

yıllar
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trafodan çekilen enerjinin yıllar içinde bölgelere Ülkemizin gelişmiş bölgelerinde bulunan dağıtım
göre

değişen

miktarlarda

da

olsa

arttığı şirketlerinde trafo başına kurulu güç oranının

söylenebilir.

daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Sanayi
bölgelerinde bu ihtiyaç göze çarpmaktadır.

trafo başına kurulu güç
(mva/trafo sayısı)

2008

2007

2006

2005

2004

DİCLE EDAŞ

0,1990

0,1972

0,18567

0,17735

0,18450

VANGÖLÜ EDAŞ

0,19916

0,19611

0,19098

0,18900

0,17656

ARAS EDAŞ

0,18001

0,17996

0,17585

0,17029

0,16445

ÇORUH EDAŞ

0,19593

0,19302

0,18637

0,18442

0,18534

FIRAT EDAŞ

0,20048

0,21035

0,20367

0,20451

0,20320

ÇAMLIBEL EDAŞ

0,19259

0,18954

0,18310

0,17013

0,17070

TOROSLAR EDAŞ

0,30213

0,28490

0,28275

0,28295

0,26661

MERAM EDAŞ

0,17279

0,16862

0,16792

0,16464

0,23915

BAŞKENT EDAŞ

0,37511

0,37274

0,36912

0,38493

0,38533

AKDENİZ EDAŞ

0,34291

0,33404

0,32115

0,31242

0,30852

GEDİZ EDAŞ

0,43374

0,42129

0,39643

0,38766

0,37745

ULUDAĞ EDAŞ

0,32941

0,32638

0,32131

0,31229

0,30447

TRAKYA EDAŞ

0,44305

0,41793

0,39686

0,40140

0,39799

AYEDAŞ-İST.AND.

1,05319

1,02324

1,01646

1,01648

0,99569

SAKARYA EDAŞ

0,52317

0,50557

0,48796

0,45999

0,44378

OSMANGAZİ EDAŞ

0,25485

0,25578

0,25967

0,26039

0,26017

BOĞAZİÇİ EDAŞ-İST.AVR.

1,13689

1,15303

1,11594

1,11458

1,11962

-

0,30670

0,29677

0,29025

0,17831

GÖKSU EDAŞ

0,24089

0,22095

0,21984

0,07227

0,21274

YEŞİLIRMAK EDAŞ

0,20269

0,19460

0,19529

0,19321

0,19170

AYDEM EDAŞ

0,30673

-

-

-

KAYSERİ

0,37280

0,36178

0,39106

0,39982

0,40349

DAĞITIM ŞİRKETLERİ TOPLAMI

0,32918

0,32330

0,31604

0,30955

0,30761

MENDERES EDAŞ

-
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Güneş Enerjisi Teknolojilerine Genel Bir Bakış

G

üneş enerjisi yeryüzündeki en bol ve en Yoğunlaştırılmış

Mehmet ERTÜRK
Fotovoltaik

(CPV)

olarak

yaygın kaynaktır. Eğer dünyaya ulaşan adlandırılan üçüncü bir teknoloji de geliştirilmiş
güneş enerjisinin %1’ini %10 verimlilik olsa da bu teknolojinin diğer iki teknolojiyi bir

ile elektrik enerjisine çevirebilseydik dünyanın arada kullanan melez bir teknoloji olması ve
mevcut üretim kapasitesi olan 3000 GW’ın dört henüz

hakkında

yargıya

varılacak

düzeyde

katı elektrik üretebilirdik. Fakat halihazırda geniş uygulaması bulunmaması sebebiyle PV ve
güneşten üretilen elektriğin toplam üretime CSP

üzerinde

durmanın

yeterli

olacağı

oranı %1 düzeyine bile ulaşabilmiş değildir. Bu düşünülmektedir.
durumun en temel sebebi güneş enerjisinden
üretilen elektriğin maliyetinin alternatiflerine
göre oldukça yüksek olmasıdır.

Bu teknolojiler hakkında bazı temel bilgiler
vermeden önce aralarındaki temel farka dikkat
çekmekte fayda vardır: PV teknolojisinde güneş

Son yıllarda güneş enerjisine yönelik ilgi ciddi fotonlarından direk elektrik üretimi yapılmakta
düzeyde

artmıştır.

Bu

sebeplerine iken CSP teknolojisi güneş ışığının enerjisini

ilginin

baktığımızda bazı hususların özellikle önemli önce sıcaklık enerjisine çevirmekte, sonra bu
olduğunu

görmekteyiz.

enerjisinden
geliştirilen

elektrik

üretimine

teknolojilerin

güneş ısıyı kullanarak diğer termik santrallerde olduğu

Birincisi,
belli

bir

yönelik gibi buhar türbinleri yoluyla elektrik üretimini
olgunluk gerçekleştirmektedir.

düzeyine ulaşmış olması ve bu sürecin devam
etmesi

durumunda

düşeceğine
seviyeye

ve

maliyetlerin

bu

kaynağın

ulaşacağına

olan

daha

da

Fotovoltaik (PV) Teknolojisi

rekabetçi

yaygın

bir PV teknolojisi 1839 yılında Becquerel tarafından
inançtır. keşfedilen fotovoltaik etkinin uygulanmasına

İkincisi, yenilenebilir enerji olması hesabiyle dayanmaktadır. Bu şekilde elektrik üretimi
güneş enerjisinin sürdürülebilir kalkınma için 1954 yılına kadar sadece laboratuar ortamında
büyük önem taşımasıdır. Ayrıca güneş enerjisi gerçekleştirilebilmiş,
ülkemiz gibi enerji kaynakları açısından dışarıya aktarılamamıştır. Ancak

pratik

hayata

1954 yılında Bell
bağımlı ülkeler için arz güvenliği sorununu Laboratuarları’nda ilk silikon pilinin üretilmesi
çözme ve ticaret dengesini olumlu etkileme gibi ile laboratuar ortamı dışında da fotovoltaik

artılara sahiptir. Bir diğer husus güneş enerjisi elektrik enerjisi üretilebilmiştir. Bu teknoloji ile
ile elektrik üretiminin fosil kaynakların yol açtığı güneş fotonlarının silikon pili ile çarpışması
olumsuz çevresel etkilere sebebiyet vermemesi, sonucu fotovoltaik etki ortaya çıkmakta bu da

CO2 ve diğer zararlı gazların salınımı sorununu elektronların atomlardan ayrılarak elektrik
bertaraf
etmesidir.
Son
olarak
güneş akımı oluşmasını sağlamaktadır. Bu teknoloji ilk
enerjisinin,

büyük

yerleşim

yerlerine

uzak aşamada uzay programlarında ve akabinde
sahalar için şebeke yapma ihtiyacını ortadan uydularda yoğun olarak kullanılmıştır. Bu
kaldırmasıdır.
kullanım sayesinde PV teknolojisi gelişmiş ve
Bu yazıda, yukarıda bazı avantajları sayılan ve
son

zamanlarda

ülkemizde

de

popülarite

kazanan güneş enerjisinden elektrik üretimi ve
bunu sağlayan teknolojiler incelenmektedir. Bu

yeryüzünde de kullanılabilir hale gelmiştir. Bu
teknoloji

özellikle

şebekeye

uzak

küçük

yerleşim birimleri için ideal bir çözüm olarak
değerlendirilmiştir.

bağlamda, mevcut teknolojiler iki ana başlık PV pilleri fotonlardan elektrik akımı üretme
altında incelenmektedir: Fotovoltaik (PV) ve özelliğine sahip olan silikon gibi yarıiletken
Yoğunlaştırılmış
Güneş
Enerjisi
(CSP) malzemelerden
imal
edilmektedir.
Ayrıca
teknolojileri. Her ne kadar son zamanlarda
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elektronların
amacıyla

ayrılmasını

silikon

pilleri

kolaylaştırmak sonra birçok kullanım alanı ortaya çıkmıştır.
imalatı

sırasında Bunlar

arasında

uzak

yerleşim

alanlarına

malzemeye fosfor da eklenmektedir. Böylece elektrik arzı sağlama, pik yükü karşılama, doğal
üretilen

çok

sayıda

silikon

hücreleri gaz ve petrol boru hatlarının katodik koruması,

birleştirilerek modüller oluşturulmaktadır. Bu gaz

ve

petrolün

modüllerin oluşturulması sırasında hücrelerin telekomünikasyon
düzeni

enerji

üretimi

taşımaktadır.

Daha

birleştirilmesi

yoluyla

açısından

telefonlar

ve

şehirlerarası

reklam

panoları,

modüllerin tarımsal sulama pompaları ve şebekeye uzak

sonra
da

önem yollardaki

ayrıştırılması,

kuleleri,

istenen

voltaj

ve yolların

ve

parkların

ışıklandırılmasını

akımda elektrik üretimini mümkün kılan diziler sayabiliriz. Bu teknolojinin kullanımındaki yeni
trend ise binaların PV pilleri ile kaplanmasıdır.

oluşturulmaktadır.
PV teknolojisinin en büyük handikapı etkinlik
düzeyinin oldukça düşük olmasıdır. En etkin
teknoloji

olan

tek

kristalli

silikon

yonga

pillerinde dahi bu oran %15’i aşamamaktadır.

Böylece binaların A/C ve ışıklandırma ihtiyaçları
karşılanabilmektedir.

Bu

•

Elektrik

üretimi

alternatif

enerjisinin sadece %15’ini elektrik enerjisine

ispatlanmıştır,

çevirebilmektedir. Bu düşük etkinlik seviyesinin
boyunda

bulunan

ve

teşkil

çoğunluğunu

güneş

enerjisinin

eden

enerjiyi

pilleri

öncelikle

uzay

çalışmalarında ve uydularda kullanılmıştır. Daha

olarak

bir

kullanımı

•

Elektrik üretim miktarı pik talep ile
uyumludur, sıcakların yüksek olduğu
zamanlarda

daha

fazla

elektrik

devreye

üretmektedir,

oranı %7,5 düzeylerine kadar düşmektedir.

PV

önemli

Kullanılması kolaydır,

çok kristalli ve biçimsiz pillerde ise etkinlik

sayesinde

için

•

çevirememesidir. Diğer güneş pili türleri olan

Yukarıda da belirtildiği gibi düşük ağırlıkları

temel

avantajları ise şu şekilde sıralanabilir:

Yani bu piller en iyi durumda aldıkları güneş

temel sebebi ise PV pillerinin, uzun dalga

teknolojinin

•

Dizaynı,

kurulması

ve

alınması

oldukça

kısa

sürede

gerçekleşebilmektedir,

Fotovoltaik hücreler
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bu alanda yeni uygulamaların önünü açmış ve

•

Çok modülerdir,

•

Sabit yapılar olup, hareketli parçalar
bulunmaması sayesinde hem gürültü
oluşturmamakta

hem

PV

santrallerinin

yapımı

gündeme gelmiştir. Bu santrallerden en büyük

Birincisi

Birim ağırlığa göre oldukça yüksek
enerji üretimi gerçekleştirmektedir,

•

kapasiteli

üç tanesine baktığımızda kapasitelerinin 40
aşınma MW, 20 MW ve 14 MW olduğunu görmekteyiz.

de

olmamaktadır,
•

büyük

bu

alanda

öncü

ülkelerden

olan

Almanya’da inşa edilmekte olup, projenin 2009
yılı

sonuna

kadar

tamamlanması

planlanmaktadır. (?) Diğer iki projeden 20 MW

Çok az bakım ihtiyacı bulunmaktadır.

Buna mukabil PV teknolojisinin bazı önemli
dezavantajları da vardır. Bunlardan en önemlisi

olan

İspanyada,

bulunmakta

14

olup

MW

bu

olan

ise

tesisler

ABD’de

halihazırda

işletilmektedir.

yukarıda belirtilen düşük etkinlik düzeyidir. PV teknolojisi büyük oranda olgunlaşmış olsa
İkinci husus ise benzer sonuca yol açan düşük da bu alanda araştırma geliştirme çalışmaları
kapasite kullanım sorunudur. PV pilleri elektrik halen devam etmektedir. Fakat bu çalışmalar
üretimi için güneş ışığına ihtiyaç duymakta olup teknoloji
güneş

ışığının

olmadığı

yapmamaktadır.

Bu

üretim teknolojiyle

zamanlarda

kapasite yüksek

bağlamda,

geliştirilmesinden
daha

etkinlik

kullanım oranı tesisin coğrafi konumuna göre üretilmesine
değişmektedir.

güneş

Örneğin

ışığının

düşük

ziyade

maliyetli

düzeyine

odaklanmış

mevcut
ve

sahip

daha

paneller

durumdadır.

Bu

az çerçevede, çalışmalar üç alanda yoğunlaşmıştır:

olduğu İngiltere’de bu oran sadece %8,5’tir. 1) Panel üretiminde daha az enerji kullanılması,
ABD’deki Arizona gibi güneşli yerlerde ise % 2)

Üretim

maliyetlerinin

düşürülmesi,

3)

17,5 düzeyine kadar çıkmaktadır. Nükleer ve Panellerin etkinlik düzeyinin artırılması. Sonuç
doğal

gaz

civarında

santrallerinde
olduğu

kullanım

bu

oranın

düşünüldüğünde

oranındaki

bu

%90 olarak son yıllarda çok sayıda alternatif pil

kapasite türleri geliştirilmiş ve piyasaya sunulmuştur. En

düşüklüğün

boyutu yaygın olan türler tek kristalli silikon piller, çok

daha iyi anlaşılabilir. Kapasite kullanım oranını kristalli silikon piller, yarı-kristalli silikon piller,
etkileyen

bir

diğer

faktör

ortamın film

de

piller,

kristal

olmayan

silikon

piller,

sıcaklığıdır. Çünkü PV pilleri yüksek sıcaklıkta simetrik piller, yoğunlaştırıcı piller ve multidaha az elektrik üretirler. Bunun nedeni PV junction pillerdir. En yaygın kullanılan piller tek
panellerinin güneş tarafından üretilen kızılötesi kristalli piller olup bunların piyasa payı % 90
radyasyonu soğururken ısınması ve rüzgarın mertebesindedir. Bu tür pillerin en önemli
bulunmadığı ortamlarda bu sıcaklığın çok fazla özelliği etkinlik düzeyinin %18 gibi çok yüksek
artmasıdır.

Bu

sebeple,

kapasite

kullanım düzeylere

ulaşabilmesidir.

Fakat

yapımında

oranının yükseltilebilmesi için birbiri ile ters yüksek miktarda atık materyal oluşması ve
etkilere sahip olan güneş ışığı alma kapasitesi yüksek miktarda enerji kullanılması sebebiyle
ve sıcaklık düzeyi birlikte düşünülmelidir.

oldukça pahalıdır. Bu sebeple yukarıda sayılan

PV teknolojisi genelde düşük tüketimin olduğu,
şebekeden

uzak

karşılamak
bağlamda,

yerlerdeki

amacıyla
PV

elektrik

talebini

kullanılmaktadır.

projeleri,

düşük

Bu

kapasiteli

elektrik üretim projeleri olup, tesisler genelde
100 kW ve altı kapasiteye sahiptir. Fakat son
yıllarda

fosil

kaynaklardaki

pahalılığın

da

etkisiyle güneş enerjisine olan ilginin artması,
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alternatifler

geliştirtmiştir.

Örneğin

kristal

olmayan silikon pillerin üretiminde kullanılan
malzeme tek kristalli pillerin sadece %1-3’ü
kadardır. Bu pillerin en önemli handikapı ise
etkinlik düzeyinin %7 civarında olmasıdır. Bu
alternatifler arasında son yıllarda kullanım alanı
yaygınlaşan diğer bir tür ise film pillerdir. Bu
piller

binaların

kaplanmasında

kullanılmakta

45

olup,

güneş

enerjisinin

görünürlüğünün

popülaritesinin

artmasında

önemli

bir

ve gönderilerek
kullanılmak

elektrik enerjisine çevirmektedir. Birinci aşama,
konfigürasyonları

ayna

kullanılarak

ısı

ve

lens

enerjisine

çevrilmesidir. İkinci aşamada ise bu ısı ile
üretilen

buhar

kullanılarak

elektrik

üretimi

gerçekleşmektedir.

buhar

üzere

soğuk

tuz

deposuna

gönderilir ve elektrik üretimi gerçekleştirilir.

CSP teknolojisi güneş enerjisini iki aşamada
değişik

sıcaklığıyla

gönderilir. Üretilen buhar ise türbin ünitesine

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi (CSP)

enerjisinin

tuzların

rol üretilir. Isısını kaybederek soğuyan tuz tekrar

oynamaktadır.

güneş

bu

CSP teknolojisi sahip olduğu bazı özellikler
sayesinde son yıllarda popülaritesini oldukça
artırmıştır. Bu teknolojinin en önemli özelliği
rüzgar santrallerinin ve PV teknolojisinin sahip
olmadığı

önemli

imkanının
enerjisi

bir

varlığıdır.

erimiş

özellik
Bu

tuzlar

olan

depolama

santrallerde

veya

ısıtılmış

güneş
sıvılar

vasıtasıyla
depolanabilmekte
ve
şekilde (yağlar)
istendiği
zaman
elektriğe
çevrilebilmektedir.
şematize edilmektedir. Bu tür bir santralde
bulunan bileşenler şunlardır: helyostatlar, Böylece rüzgar enerjisinde olduğu gibi sistemin
merkezi alıcı, sıcak tuz deposu, soğuk tuz çökmesine kadar varan ciddi dalgalanmalar
deposu, buhar jeneratörü ve türbin. Santralde önlenmekte ve günün istenen saatinde elektrik

Örnek

bir

CSP

santrali

aşağıdaki

bu üretmek mümkün olmaktadır. Diğer önemli
paneller güneş ışıklarını toplar ve merkezi özellik ise bu santrallerin, şebekeyi besleyecek
alıcıya yansıtırlar. Böylece alıcıda yüksek ısı düzeyde büyük kapasiteli santraller olmasıdır.
çok

sayıda

helyostat

bulunmakta

olup

üretilir ve bu ısıyla soğuk tuz deposundan Bu santrallerle iletim ve dağıtım hatları
alınan tuzlar eritilerek sıcaklık tuza devredilir. kullanılarak piyasaya yüksek miktarda elektrik
Bu sıcak tuz, sıcak tuz deposunda depolanır. sunulması
İhtiyaç duyuldukça sıcak tuz deposundaki ekonomileri
eritilmiş

tuzlar

buhar

jeneratörü

mümkündür.
kullanılarak

Böylece,

yüksek

ölçek

miktarda

ünitesine elektrik üretiminin düşük birim maliyetlerle
üretilmesi mümkün olmaktadır. Bir diğer önemli

Örnek bir CSP santrali (Patel, 2005).
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özellik mevcut piyasa altyapısına paralel üretim bu yana faaliyette olup, sırf Kalifornya’daki
sayesinde üretilen elektriğin ara çeviricilere santrallerin kapasitesi 350 MW düzeyindedir.
gerek duyulmadan şebekeye verilebilmesidir. Bu santrallerin işleyişi şu şekildedir: Parabolik
Bu önemli artıları bu teknolojiyi gündemin üst cam yapı güneş ışığını merkeze yansıtır ve
sıralarına taşımakta ve fosil yakıtlara ciddi bir merkezde yer alan borunun içinden geçen
alternatif yapmaktadır.

sıvının ısınması sağlanır. Daha sonra bu sıvının

Yukarıda belirtilen avantajların yanında CSP
teknolojisinin bazı önemli dezavantajları da
vardır.

Birincisi,

düşük

maliyetli

üretim

ısısı

kullanılarak

buhar

üretilir

ve

buharın

türbini döndürmesiyle de ısı enerjisinin elektrik
enerjisine dönüşümü sağlanır.

yapılabilmesi için, bu santrallerin kurulacağı Üçüncü tür termal santral sistemi parabolik
yerlerin iyi güneş alan, geniş alana sahip yerler çanak tipi santrallerdir. Bunların şekli çanak
olmasının gerekmesidir. Bu tür yerler genelde antenlere benzemektedir. Çanak üzerine gelen
tüketiciye ve mevcut şebekelere uzak yerler güneş ışınları odak noktada yer alan alıcıya
olması sebebiyle şebeke maliyetlerini artırıcı yansıtılır

ve

bu

alıcıda

bulunan

hidrojenin

etkilere sahiptir. İkinci olarak bu santraller için ısınması sağlanır. Isınan hidrojen kullanılarak
muhtemel maliyet düşüşleri oldukça sınırlıdır. elektrik üretimi gerçekleştirilir. Bu sistemde
Çünkü

PV

teknolojisinin

aksine

CSP hidrojenin hava ile soğutulması sağlandığından

santrallerinde geleneksel aygıtlar kullanılmakta soğuk hidrojen deposuna ihtiyaç duyulmaz. Bu
olup bunların piyasaları genelde istikrarlı bir tür santrallerin en önemli dezavantajı depolama
yapıya sahiptir.

imkanı sunmamasıdır. Fakat elektrik üretiminin

CSP teknolojisine dayanan 3 temel CSP santral
tipi bulunmaktadır: güneş kulesi, parabolik oluk
ve parabolik çanak. Bu üç tür santral de güneş
enerjisini önce ısı enerjisine, sonra elektrik
enerjisine çevirmekte olup, bu süreçte farklı
teknikler ve donanımlar kullanılmaktadır.
Bu santral türlerinden güneş kulesi modeli
yukarıdaki şekilde şematize edilmiş olup işleyişi
de anlatılmıştır. Bu tür santrallerin en önemli
avantajı

çok

yüksek

düzeyde

yoğunlaşma

sağlayarak yüksek sıcaklık üretilmesi ve bu
sayede

daha

yüksek

etkinlik

seviyesini

yakalamasıdır. Ancak bu santraller büyük çaplı
santraller

olup,

geniş

alana

ihtiyaç

duymaktadırlar. Öte yandan bu santrallerin
tepelik arazide inşasının da mümkün olması,
alan ihtiyacı sorununun çözülmesini önemli
oranda kolaylaştırmaktadır. Değişik ülkelerde
güneş kulesi modeline dayanan santral yapım
projeleri bulunmaktadır, fakat işletilmekte olan
santral sayısı oldukça azdır.

tek bir ünitede gerçekleşmesi, geniş alanlara
ihtiyaç duymayan küçük kapasiteli santrallerin
kurulmasını mümkün kılmaktadır. Bu yönüyle
PV

teknolojisine

oluşturmaktadır.

ciddi

Bu

bir

teknoloji

alternatif

henüz

ticari

üretim aşamasına geçememiştir.
Sonuç

olarak,

güneş

enerjisinden

elektrik

üretimini mümkün kılan teknolojiler son yıllarda
yenilenebilir enerji kaynaklarına artan yoğun
ilginin de etkisiyle belli bir olgunluk düzeyine
ulaşmıştır. Her üründe olduğu gibi piyasanın
yeni kurulduğu bu dönemde güneş enerjisi
üretimi için de değişik teknikler geliştirilmiştir.
Bu teknolojiler iki grup altında toplanmaktadır.
Bunlardan PV teknolojisini kullananlar güneş
enerjisini direk elektrik enerjisine çevirirken,
diğer grubu oluşturan CSP teknolojileri ise
termik santrallerdekine benzer sistemle önce ısı
enerjisi

üretmekte,

sonra

bu

ısı

enerjisini

elektrik enerjisine çevirmektedir. Bu yazıda bu
teknolojilere ilişkin temel bilgilere yer verilmiş,
teknik detaya inmeden teknolojilerin önemli

En yaygın olan termal güneş santrali parabolik özellikleri ortaya konulmuştur.
oluk tipi santrallerdir. Bu tür santraller 1985’ten
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Atık Madeni Yağlar ve Geri Kazanım Şekilleri

G

Türkay DOĞAN

ünlük hayatımızın önemli bir parçası
haline gelen birçok hareketli sistemde
sürtünmeyi

mekanizmayı

azaltma

soğutma

ya

amacıyla

da

kullanılan

sıvılara genel olarak madeni yağ denilmektedir.
Madeni yağlar, temel olarak baz yağ ve katkı
maddeleri

olmak

oluşmaktadırlar.

üzere
Madeni

iki

ana

yağın

gruptan

%70-80’lik

kısmını oluşturan baz yağlar, ham petrolün
işlenmesi

neticesinde

elde

edilebildiği

gibi

tamamen sentetik olarak üretilebilmekte olup,
baz

yağlara

katkı

sonrasında

maddelerinin

madeni

almaktadırlar.

yağlar

5015

sayılı

eklenmesi
şeklini bertarafa giden atık yağ miktarı ve türlerine

son

Piyasası göre geri kazanıma giren atık yağ miktarları

Petrol

Kanunu’nda da madeni yağlar için “ Baz yağına verilmektedir.
veya

kimyasal

maddelere,

sentez

bazı

yöntemi

katkıların

ile

ilavesi

işlenen

sonucu, Geri toplanamayan 200-250 bin tonluk

hareketli ve temas halinde olan iki yüzey atığın bir kısmının sahte akaryakıt
arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma yapımında kullanıldığı, bir kısmının atık
veya soğutma özelliğine sahip mamul haline
getirilen doğal veya yapay maddeler” tanımı
kullanılmıştır.
Çok

çeşitli

kullanım

alanları

olan

madeni

yağların dünya genelinde her yıl milyonlarca
litre üretimi ve kullanımı gerçekleşmektedir. Bu
noktaya kadar insan ve çevre sağlığı için tehlike
oluşturmayan
tükendikten
dikkat

madeni
sonra

yağlar,

çevre

edilmesi

kirliliği

gereken

ömürleri
açısından

atıklar

halini

almaktadırlar.

bertaraf tesislerine gönderildiği, diğer
bir kısmının atık yağı elinde bulunduran
kişilerce ısınma amacıyla yakıldığı ya da
kontrolsüz bir şekilde doğal ortama
bırakıldığı düşünülmektedir.
Madeni

yağlar

ömürlerini

tamamlayarak

yenileriyle değiştirildiğinde doğaya gelişigüzel
bırakılmamalı ve muhakkak belirli merkezlerde
toplanmalıdır. Bu nedenle ülkemizde Çevre ve
Orman Bakanlığınca yürürlüğe konmuş “Atık

Ülkemizde her yıl ortalama 250-300 bin ton Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin (Yönetmelik)
civarında atık yağ oluştuğu tahmin edilmekle amaçlarından bir tanesi olarak “Atık yağların
birlikte toplanabilen atık yağ miktarı yalnızca üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar
50 bin ton civarındadır.(1) Aşağıda verilen verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir
tablolarda

2009

yılında

geri

kazanım

ve biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi”

Tablo 1: 2009 Yılında Geri Kazanım ve Bertarafa Giden Atık Yağ Miktarı (ton)
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GERİ KAZANIM

27,606

YAKMA

13,667

NİHAİ BERTARAF

2,668

TOPLAM

43,941
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sayılmıştır. 2004 yılının Ocak ayından beri amacıyla yakılabileceği(bertaraf) bildirilmiştir.
yürürlükte
tekrar

olan

yönetmelikte

ekonomiye

atık

kazandırılması

yağların
veya

en

zararla ortadan kaldırılması amacıyla aşağıda
verilen işlemler belirlenmiştir:
•

Rejenerasyon

•

Rafinasyon

•

Bertaraf

•

Yakma

büyük

ölçeklerde

ancak

rafinasyon

olanı

çalışılması

gerekmektedir.

ekonomik

olabilmektedir.(2)

Atık

yağların rafinasyonu sonucunda çıkacak ürünün
kalitesini ve içeriğini işleme giren atık yağlar
doğrudan etkilemekte ve buna bağlı olarak
rafinasyon

neticesinde

ortalama

%75

fuel

oil+madeni yağ, %5-10 orta damıtık ürünler,

içeriğinin
fazlasıyla
değişkenlik
olarak yağın
göstermesi standart bir ürün elde edilmesini de
kullanılabilecek bir hale getirilmesi
zorlaştırmaktadır.
Rafinasyon atık yağın işlenerek baz yağa
yağların
içerisinde
bulunan
zararlı
veya
başka
bir
petrol
ürününe Atık
madeni

Bertaraf,

yağ

maddelerin
maddenin

atık

düzeneğine

yağın

sahip

uygun

tesislerde

Yakma,

geri

derecede

yağa

elde

veya

edilen

diğer

ara

petrol

motor yağı üretimini de azaltıcı yönde etkisi

kazanımı

zararlı

temizlenmesi,

baz

yakma ürünlerine dönüştürülmesi çok büyük ve pahalı
yakılarak sistemlerle gerçekleştirilebileceğinden, -yeni

değerlendirilmesi,
4.

maliyetli

Binlerce ton atık yağın işlenmesi halinde işlem

dönüştürülmesi,
3.

en

Rejenarasyon, atık yağın işlenerek içerdiği %10-15 asfalt ve %3-5 atık su elde
zararlı
maddelerin
temizlenmesi
ve edilebilmektedir.(3) Üretimde kullanılan atık
yeniden

2.

uygulanması

işlemidir. Gerçekleştirilmesi ekonomik açıdan
imkansız olmasa da yürütülebilmesi için çok

Yönetmeliğe göre;
1.

Yukarıda ifade edilen işlemlerden en zoru ve

yapılamayacak

bileşenleri

olan

atık

yağların çevreye zarar vermeden imha
edilmesi,

olacak olan- rejenerasyon işlemi daha kolay ve
uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.
Rejenerasyon (atık yağdan yeniden motor yağı
elde edilmesi) işlemi her ne kadar uygulaması
kolay bir geri kazanım yolu olsa da kullanılmış

olarak açıklanabilir. Söz konusu yönetmelikte bir üründen elde edilen ürüne karşı tüketicinin
atık yağların rejenarasyon ve rafinasyonunun önyargısı sorun teşkil edebilmektedir.
öncelikli olduğu ve bunların uygulanamayacağı
durumlarda

(ve

başarısızlıkla

sonuçlanan

rejenarasyon ve rafinasyon işlemlerinden elde
edilen sıvıların içerik olarak gerekli şartları
sağlaması

halinde)

enerji

elde

edilmesi

“Atık

Yağların

hazırlanması
faydalanıldığı
75/439/EEC

Kontrolü
sırasında

anlaşılan
sayılı

“Atık

Yönetmeliği”nin
büyük

ölçüde

Avrupa

Birliği’nin

Yağların

Bertarafı”

yönergesinde atık yağların geri kazanımı için

Tablo 2: Türlerine Göre Geri Kazanıma Giren Atık Yağ Miktarları
2008 (Ton)

2009 (Ton)

11,798

14,373

MOTOR

3,574

1,305

SİNTİNE-SLOP

1,190

11,928

16,562

27,606

ENDÜSTRİYEL

TOPLAM
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rejenerasyon ve yakma adları altında iki ayrı atık
yol

öngörülmüştür.

Rejenerasyon

yağlar

yalnızca

Çevre

ve

Orman

ülkemizde Bakanlığı’ndan izin almış uygun tesislerde ek

uygulandığından biraz farklı olarak yalnızca baz yakıt olarak yakılabilmektedir. En fazla zararlı
yağ üretimi için kullanılmıştır. Ancak Avrupa içeriğe sahip üçüncü grup atık yağlar ise
Birliği’nin yönergesinde atık yağlardan yeni tehlikeli

atık

yakma

tesislerinde

yakılarak

ürün elde edilmesini ifade eden rafinasyon gibi zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır
bir seçeneğin öngörülmemesi dikkat çekicidir. ki

burada

tek

amaç

bu

yağların

doğaya

fazlaca

önemli

75/439/EEC sayılı Yönergede öncelikli olarak karışmasını engellemektir.
atık

yağdan

uygulanabilir

baz

yağ

değilse

elde

atık

edilmesi,

yağın

bu

yakılarak

değerlendirilmesi bu da mümkün değilse atık
yağın uygun şartlarda depolanması veya imha
edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu

çerçevede,

görülmeyen;

günümüzde

önemli

görülse

de

üzerine

düşülmeyen atık yağların bertarafı konusunun
her yıl artan üretim ve tüketim miktarları göz
önünde

bulundurulduğunda

gelecek

yıllarda

Atık yağların yukarıda ifade edilen yollardan daha da önem kazanacağı ortadadır. Doğal
hangilerine

tabi

tutulacağı

hakkında

karar ortama

karışması

halinde

doğal

yaşamın

verilirken dikkat edilecek önemli kriterlerden oldukça olumsuz etkilendiği atık yağların, doğal
birinin işin ekonomik boyutu olmasının yanında yaşama zarar vermeden toplanması ve tekrar
atık yağın içeriğidir. Çevre ve Orman Bakanlığı ekonomiye kazandırılması için daha fazla gayret
bu amaçla atık yağları içeriklerini esas alarak üç gösterilmelidir.
farklı gruba ayırarak Yönetmelik ekinde bu
grupların sınır değerleri bildirmiştir. Buna göre
atık yağlar zararlı madde içeriğine göre 1,2 ve

KAYNAKÇA
1.

ve Orman Bakanlığı

3’üncü grup olmak üzere üçe ayrılmış ve ne
şekilde değerlendirilebileceği açıklanmıştır. 1.
Grup atık yağlar zararlı içeriği en az olanlar
olarak belirlenmiş ve bunların rejenerasyonuna
ve rafinasyonuna izin verilmiştir. İkinci grup
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LNG Tedarik Zinciri

D

oğal

gazın

Nedim KORKUTATA

kaynaklardan

noktalarından)

tüketim

(üretim

noktalarına

taşınma yollarından akla ilk geleni,

boru hattı ile taşımadır. Diğer bir ana yol ise
söz konusu gazın LNG formunda taşınmasıdır.
LNG geleneksel taşıma ve sevkiyat yolu boru
hattından gazın formu, kullanılan teknik altyapı,
süreçler, tedarik zinciri boyunca takip edilen
aşamalar

ve

arz

güvenliğine

sağladığı

esneklikler yönüyle farklılık göstermektedir.
Bahse konu iki taşıma metodu için geçerli
altyapı yatırımlar farklılık göstermektedir. Boru
hattı bağlantıları yalnızca boruları ve basınç
istasyonlarını içeriyor iken, LNG bağlantıları
sıvılaştırma

tesisleri,

sıvılaştırılmış

gaz

özel

deposu

LNG

tankerleri,

ve

gazlaştırma

tesislerinden oluşan alım terminalini içeren tüm
bir

yatırım

zincirinden

müteşekkildir.

Daha

karmaşık bir tedarik zincirine sahip olması LNG
ile

taşımanın

gelmez.

dezavantajlı

Nitekim

taşımacılığa

olduğu

LNG’yi

üstün

boru

kılan

Mükemmel esneklik ve proje kapasitelerindeki
ilerlemeleri ile denize ilişkin bir seçenek olan
LNG,

bu

gereksinimi

yeterli

düzeyde

karşılamaktadır.

anlamına Arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi de özellikle

hatları

bazı

ihtiyaçları ile uyumlu arz arayışı içerisindedirler.

ile güvenlikle ilişkili nedenlerden dolayı ithalatçı

hususlar ülkeler için başat bir meseledir ve LNG sürekli
genişleyen tedarikçi imkânı sunarak söz konusu

bulunmaktadır.
Doğal gaz piyasalarının boru hatları aracığıyla

politik gerekliliği de karşılamaktadır.

dengelenmesi teknik, ekonomik ve politik bir Uluslar arası doğal gaz boru hatları, uzun ve
takım engellere maruz kalmakta iken LNG bu zorlu
limitlerin bir kısmının aşılmasını sağlamaktadır.
Keşif alanları ve dolayısıyla rezervler ile büyük
tüketim noktaları arasındaki artan mesafeler
uluslar arası doğal gaz boru hatlarına ilişkin
fiziki veya teknik/ekonomik imkânsızlıklar ile
sonuçlanmaktadır.
Boru

hatları

geleneksel
Hollanda)
limitlerine

muhtemelen

müzakereleri

politik

ile

anlamda

birlikte

istikrarsız

durumlar meydana getirerek genellikle birkaç
ülkeden

ve

sınırdan

geçilmesini

gerektirmektedir, hâlbuki LNG bu gibi kısıtlara
takılmamaktadır.
Kıyılarda ya da yakın bölgelerde yer alan ve

aracılığıyla
büyük

güzergâh

teslim

yapan

ihracatçılar

maksimum
önümüzdeki

ihracat
10-12

yıl

bazı

(Kanada,
kapasite
içerisinde

yaklaşmış olacaklardır.

rekabetçi

teknolojilere

dayanan

doğal

gaz

santrallerinin hızlı gelişimi LNG projeleri için
devasa bir pazar anlamına gelmektedir. LNG
alım terminalleri ile doğal gaz santrallerinin
bağlanmasına
proje

şu

ilişkin

an

düzinelerce

dünya

potansiyel

genelinde

dizayn

Boru hatlarından uzakta olan ve çoğunlukla aşamasındadır.
gelişmekte olan ülkelerden müteşekkil yeni
ithalatçı ülkeler kendi yerel ve hızla büyüyen
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Enerji piyasalarının serbestleştirilmesi temayülü
geleneksel

endüstri

yapısının

kırılmasına,

51

sözleşme

oluşumlarının

çeşitlendirilmesine, •

özellikle doğal gaz ve elektrik için piyasa
oyuncularının

ve

ticari

akışların

artmasına

neden olmaktadır. Bu durum bağımsız LNG
ithalat

terminallerindeki

büyümeyi

desteklemektedir.
Bunun yanında, Dorigoni ve Portatadino’nun

satıcılara

tanıması

geçilebilmesine

yönüyle

LNG

zinciri

•

LNG tankerlerinin optimum kapasitesi,

•

Tanker sayısı,

•

Tedarik için belirli bir sürede yapılması
gereken sevkiyat sayısı (kargo sıklığı),
LNG alım terminali gazlaştırma kapasitesi,

imkân •

Gazlaştırma terminali depolama kapasitesi

daha

esnektir (LNG altyapısı boru hatlarına
daha

Aslında,

yeniden

az

olarak sıralanabilir.

merkezlidir) Geride bıraktığımız on yıllarda sağlanan
tesisleri teknolojik gelişmeler sıvılaştırma tesislerinin
herhangi bir sıvılaştırma tesisinden gelen yatırım ve işletme maliyetlerinde keskin bir
tankerleri kabul edebilir.
düşüşe sebebiyet vermiştir. Bir sıvılaştırma

•

nazaran

optimum

•

Tedarikçiler arasındaki rekabet ölçüsünde
farklı

tesislerinin

kapasitesi,

LNG zincirine ilişkin değerlendirmelerine göre;
•

Sıvılaştırma

proje

gazlaştırma

LNG zinciri piyasaya yeni operatörlerce
giriş yapılabilmesine imkân tanır. Fazla
kapasitenin olmaması durumunda mevcut
boru hatları için aynı şeyin söylenmesi
mümkün olmayıp, bu durum Avrupa’nın
bir

başından

diğerine

kontrolünün

ulusal

uzanan

hatların

yükümlülerde

olmasına neden olmaktadır.
•

tesisi

için

ortalama

1960’larda

550$

birim

/

ton

yatırım
/

maliyeti

kapasite

yılı

düzeyinden 1970 ve 1980’lerde yaklaşık 350$,
1990’ların

sonlarında

250$

düşmüştür.

Bugünlerde

işletmeye

projeler

için

altındadır

ise

(Tüm

yapıldığı

bedel

birimler

2003

hesaplanmıştır).

Arz tabanının genişletilmesi (ekonomik bakıldığında

aynı
yılı

düzeylerine
200$’ın

doların
değeri

Sıvılaştırma

sıvılaştırma

açılacak
biraz

çalışmanın
üzerinden
sürecine

ünitesi

büyükleri

anlamda yetersiz durumda olan pek çok arttıkça daha büyük gaz türbinleri vasıtasıyla
doğal

gaz

erişim

üreticisi
ancak

sağlanabilmektedir)
kayılabilmesi
sözleşme
vesileyle

deniz
ve

y o l u y l a maliyetlerinde

düşüşler

satıcılara görülmektedir.

Dizayn

diğer

ihracatçının optimizasyonu,

olanağı

gücünü

ekonomik yakıt verimliliğinde ilerlemeler ve birim yatırım

ülkeye

düşürmekte

yukarıda

bahsi

ve

bu avantajlar

beklenebileceği
parametrelerinin

geliştirilmiş

sağlanarak

güvenilirlik

maliyetlerde

gibi

önemli

geçen

ithalatçıların pazarlık gücündeki düşüşü
dengelemektedir.
LNG

faaliyetinin

detaylı

resmedilebilmesi

için

parametrelerinin

tespiti,

karşılaştırılması

gerekmektedir.

optimizasyonu

şekilde
zincirinin

bu

ve

gereken parametreler:
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tedarik

optimizasyonu
zincirinin

diğer

bir

unsurların

temin
için

LNG

kanalları
tedarik

belirlenmesi

3-3,5 milyon ton kapasiteli LNG
üretim tesisinin sermaye maliyeti 1-2
milyar dolar aralığında iken, tesis bir
kez kurulduktan sonra ikinci bir
sıvılaştırma ünitesi eklemenin birim
sıvılaştırma maliyeti üzerindeki artışı
ise %20-30 düzeyindedir.
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düşüşler

sağlanabilmekle

birlikte

özellikle

(mevcut yıllık 3 milyon tonluk kapasitenin

mevcut sıvılaştırma tesislerinin genişletilmesi
için yapılan mühendislik ve ihale süreçleri de bir
o kadar ilerleme göstermektedir.

hacmi arttıkça ortalama maliyetler düşecektir.
Sıvılaştırma tesislerinde çoğunlukla 1 ya da 2
çalışan sıvılaştırma ünitesi mevcuttur. Her bir
yıllık

ünitesi için

3-3,5

milyon

ekonomik

ton

•

5 yerine 4 yıllık daha kısa süreli tesis inşa
süreleri,

Sıvılaştırma tesislerinde işlenen doğal gazın

sıvılaştırma

üzerinde) azami sevkiyat büyüklüğü,

•

Daha hızlı operasyon geliştirme profilleri,

•

Daha büyük tankerler vasıtasıyla (mevcut
130.000 m3 yerine 200.000 m3) tanker

büyüklük

civarındadır.

sermaye

Bu

maliyetlerinde

%10’luk

bir

düşüş.

ölçülerde projeler için yalnızca LNG üretim

tesisinin sermaye maliyeti 1-2 milyar dolar gibi gelişmelerin kaydedilmesi beklenmektedir.
aralığında iken tesis bir kez kurulduktan sonra Şekil 1’de de görüldüğü gibi yalnızca miktarlar
ikinci bir sıvılaştırma ünitesi eklemenin birim göz önüne alındığında 5 bcm’lik işlem hacmine
sıvılaştırma maliyeti üzerindeki artış ise %20- nazaran

10

bcm’lik

teslimatlarda

%20

30 düzeyindedir. Ayrıca, sıvılaştırma ünitesi dolaylarında, 15 bcm’lik teslimatlarda ise %30
sayısından

bağımsız

olarak

d a dolaylarında maliyet düşüşü sağlanmaktadır.

değerlendirildiğinde, planlanan yeni sıvılaştırma Bunun

yanında

teknolojik

ilerlemeler

terminal kapasitelerinin 3 bcm düzeyinden yıllık neticesinde, teslimat miktarının sabit tutulduğu
4-7.5 bcm düzeylerine çıkması “birim yapım farz edilirse 2000 yılına nazaran 2010 yılında
maliyetlerini %25 oranında düşürebilir.”
Cayrade’e göre LNG tedarik zincirine ilişkin

ilave %10, 2020 yılında da %20’lik maliyet
düşüşü sağlanacaktır.

olarak, özellikle sıvılaştırma tesislerinin tasarımı Sıvılaştırma sürecine ek olarak LNG taşıma
ve tankerlerin sermaye maliyetlerinde başta maliyetleri

incelendiğinde

görülmektedir

ki,

olmak üzere, 2010 ve 2020 yıllarında teknolojik nakliye maliyetlerindeki düşüş potansiyeli temel
gelişmeler ve maliyet düşüşleri beklenmektedir. olarak daha fazla büyüyen taşıyıcıların boyutları
2020’ye kadar olan döneme bakıldığında:
Sıvılaştırma tesisi sermaye maliyetlerinde
%20’lik bir düşüş ve 6 milyon tonluk

gelecek

nesil

LNG

taşıyıcıları

165.000

m3

kapasiteli olacak, bu da makul düzeylerde ölçek

LNG Sıvılaştırma Maliyet Düşüşleri Miktar Fonksiyonu
1,6
2000
2010

1,4

Maliyet ($/MMbtu)

•

ile sınırlıdır. Şu an gelişme aşamasında olan

2020

1,2
1

0,8
0,6
5

10

15Miktar (bcm)

Şekil 1: LNG Sıvılaştırma Maliyet Düşüşleri-Miktar Fonksiyonu
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LNG Zincirinde Maliyet Düşüşü (Ortadoğudan Uzakdoğuya LNG
Projesi İçin) $/Mmbtu
1990'ların başları
maliyet tahmini

2000'lerin başları
maliyet tahmini

Üretim Maliyeti

0,5 - 0,8

0,5 - 0,8

Sıvılaştırma

1,3 - 1,4

1,0 - 1,1

Taşıma (LNG tankeri)

1,2 - 1,3

0,9 - 1,0

Gazlaştırma

0,5 - 0,6

0,4 - 0,5

Toplam Maliyet

3,5 - 4,1

2,8 - 3,4

ekonomilerini beraberinde getirecektir. Birim Gazlaştırma kapasitesindeki bu fazla yatırımın
maliyetlerde

mevcut en

büyük

boyut

olan sebepleri

şu

3

140.000 m kapasiteye nazaran %10 düşüş Gazlaştırma
3

sağlama potansiyeline sahip olan 200.000 m
kapasiteye

ulaşan

aşamasındadır.

taşıyıcılar

Kapasitenin

şekilde

tesisinin

tespit
inşası

edilmiştir:

transit

boru

hatlarına erişim sağlamanın mümkün olmaması

da

düşünce yönüyle ulusal bir piyasaya giriş yapabilmek

bu

ölçülere için tek yoldur ve gazlaştırma tedarik zincirin

ulaşması önündeki en büyük engel ise söz en az maliyetli halkasıdır. Bu nedenle dünya
konusu özelliklerde tankerleri kabul edebilecek gazlaştırma terminal kapasiteleri toplamı arz
terminallerin kapasiteleridir. LNG gazlaştırma çeşitliliği,

geleneksel

ticaretin

kırılması

terminallerinin söz konusu ölçeklerde tankerleri girişimleri gibi nedenlerle artmaktadır. Buna
kabul

edebilmesi

sisteminin

ve

dengesine

ulusal
katkıda

boru

hatları karşın sıvılaştırma tesis kapasitesinin aynı hızda

bulunabilecek artması için gerekli motivasyonun varlığına

kapasitede olması gerekmektedir.
Dünya

genelinde

mevcut

ilişkin soru işaretleri mevcuttur.
gazlaştırma LNG zincirinin en düşük maliyetli halkası olan

kapasiteleri ise uluslar arası rekabeti etkilemesi gazlaştırma

terminallerini

boru

hattı

giriş

yönüyle mühimdir. Söz gelimi, LNG piyasası noktalarından ayıran en önemli dezavantajı gaz
gazlaştırma

kapasitesinin

kapasitesine olan fazlalığı

sıvılaştırma giriş rejiminin boru hatlarındaki gibi düzenli

ile bilinmektedir. olmaması, en önemli avantajı ise depolama

30 bcm / yıl Kapasite İçin LNG-Boru Hattı Rekabeti
5

$/Mmbtu

Deniz boru hattı
düşük
basınçlı
hatlar

Kara boru hattı

4
3

yüksek
basınçlı
hatlar

LNG

2

1
0
500

1500

2500

3500

4500

5500

Mesafe (Mil)
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10 bcm / yıl Kapasite İçin LNG-Boru Hattı Rekabeti
6

$/Mmbtu

5
4

Düşük basınçlı
boru hattı

3

Yüksek basınçlı
boru hattı

LNG
2
1
Mesafe (Mil)
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Şekil 3: 10 bcm / yıl Kapasite İçin LNG-Boru Hattı Rekabeti
imkânının olmasıdır. LNG depolama münferit terminallerinde yer almakla birlikte aksi de
olarak değerlendirildiğinde terminallerdeki en mümkündür.

LNG

zincirinin

unsurlarına

ve

büyük maliyeti oluşturmaktadır (bölgesine bağlı geneline ilişkin Tablo 1’de belirtilen tahmini
olarak %40’tan başlayıp %50’lerin üzerindeki maliyetler baz alındığında, 1990’lardan 2000’li
rakamlara varan toplam doğrudan maliyetler). yıllara gelindiğinde %20 düzeyinde maliyet
Genellikle ortalama tanker kapasitesinin miktar düşüşlerinin gerçekleştiği görülmektedir:
cinsinden iki katı olarak tasarlanmaktadır. LNG
depolama

tesisleri

genel

olarak

LNG

alım

LNG tedarik zincirinin unsurlarına ilişkin Tablo
1’de yer alan açıklamalara ilaveten zincirin

10 bcm Kapasiteli LNG Zinciri İçin Maliyet Düşüşleri Mesafe Fonksiyonu

Maliyet ($/Mbtu)

3
2,8

2000

2,6

2010

2,4

2020

2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
1000

5000

Mesafe (km)

Şekil 4: 10 bcm Kapasiteli LNG Zincirinde Maliyetler
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geneline ilişkin değerlendirmeler de yapmak LNG zincirinde meydan gelen bu gelişmeler ve
mümkündür. LNG zincirinin arz güvenliğine maliyet düşüşleri beraberinde talep rekabetini
katkısı ancak geleneksel boru hattı zincirleri ile de getirecektir. Örneğin; Kuzeybatı Avrupa
karşılaştırılması sonucunda netleşebilecektir.
LNG zinciri (sıvılaştırma, taşıma ve gazlaştırma)
- boru hattı karşılaştırmaları ancak iki metot eş
baza (aynı miktar ve mesafeye) indirgendiğinde
ortaya çıkmaktadır. Bu karşılaştırmalardan biri
Şekil 2’de görsel olarak sunulduğu gibi 30
milyar m3 taşıma kapasitesi için yapılmıştır.
Buna göre, 30 milyar m3 düzeylerine varan
büyük

miktarlarda

basınçlı

(140

sevkiyatlar

bar

için

basınçta

yüksek

doğal

gaz

taşıyabilen) boru hatları ile taşımacılık (5000
mile

varan

mesafeler

için)

büyük

oranda

rekabetçi bir görünüm arz etmektedir. Şekil

ülkelerine dönük bir çalışmaya göre, Kuzeybatı
Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı ithalat
portföylerini

LNG

aracılığı

ile

çeşitlendirme

arayışı içerisindedirler. LNG sıklıkla kısa vadeli
esneklik sağlayıcı (LNG pik giderici) bir araç
olarak

ve

muhtemelen

mevsimsel

esneklik

sağlamak için kullanılmaktadır. Buna karşın,
Kuzeybatı Avrupa, Atlantik Havzasında LNG için
benzer mevsimsel eğilimler gösteren büyük
tüketim

miktarları

ile

Kuzey

Amerika

ile

yarışmaktadır. Bu yüzden, LNG muhtemelen
göreceli olarak pahalı bir arz esneklik formu
olarak kalacaktır.

2’den de anlaşılacağı gibi 3000-3500 milden LNG’de meydana gelen maliyet değişimleri satış
uzun mesafeler ve 30 milyar m3 ün altında fiyatlarında
miktarlar için LNG genellikle daha rekabetçidir. düşmeler

düşmeyi,
de

satış

beraberinde

fiyatlarındaki
yüksek

Şekil 3’te yer alan örnekte görüldüğü gibi, Orta getireceğinden,

fiyatlarda

Doğu’dan

gerçekleşmesi

Avrupa’ya

(4.500-6.000

mil) yükselmenin

yapılacak 10 bcm ya da daha düşük miktarlarda tedarikçilerinin,
sevkiyatlar
hatlarına

için

LNG,

nazaran

yüksek

%30’lara

basınçlı
varan

üretim

ve

uzun

maliyet
mesafeli

taşımalarda LNG tercih edilebilir.

gelişmeden

yanlı
ve

bir
LNG

kaynaklanan

boru getirinin tek sahibi olmaları olasıdır.

avantajları sağlamaktadır. Bu yüzden, küçük
sahalardan

talep

talebi

Uzun dönemli sözleşmelere bağımlı olan boru
hatları ile teminin aksine LNG, pazarın ulusal ve
uluslararası

piyasa

aktörlerinin

rekabetine

açılmasında çok önemli, stratejik bir araçtır.

Şekil 4’teki grafikte de görüleceği gibi, 10 Yapılan düzenlemeler ile LNG yatırımları teşvik
milyar m3 taşıma kapasitesi için yapılan zaman edilmekte,
bazlı

karşılaştırmalardan

birine

yapılan

yatırımlar

başka

piyasa

göre oyuncularının da erişimine açılmaktadır. Daha

önümüzdeki 10 yıllık zaman dilimi içerisinde az

olgunlaşmış

LNG

piyasalarında,

fazla

LNG zinciri maliyetlerinde 2000 yılına nazaran kapasite üçüncü tarafların erişimlerine açık
%20 düzeylerinde düşüş beklenmektedir.
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değildi. Fakat Avrupa’da düzenlenen ya da
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müzakereye bağlı rejimler çerçevesinde üçüncü (bu süre depolama tesisleri için 4 yıla kadar
tarafların erişimi şu an mümkündür.
LNG

yatırımları

kaybetmekte,

gitgide
yabancı

çıkabilmektedir) tarife düzenlemesinden muaf

ulusal

niteliğini

yatırımcılara

tutmaktadır.

da Düzenleyici kurumlar yatırımın arz güvenliğine

yatırımlara ilişkin finansal yükün bir kısmı tahvil katkısına, sistem ve rekabet üzerindeki etkisine
edilmektedir. Söz gelimi Avrupa’da inşa halinde göre

kısmen

veya

tamamen

üçüncü

taraf

olan LNG terminalleri kapasite tahsisleri göz erişimine ilişkin muafiyetler tanıyabilmektedir.
önüne alındığında söz konusu kapasitenin % Ayrıca

kapasite

tahsisine

38’i Avrupa dışı üreticilere tahsis edilmiştir, % düzenlemelerle
37’si

yabancı

operatörlerce

de

ilişkin

teşvik

çeşitli

sağlamak

arası mümkündür. Örneğin İtalya’da kapasite tahsisi

(ülkeler

rekabet) kapılmış ve kalan %25’i ise ulusal yapılırken yeni yatırım projesinin sponsorlarına
girişimlerce (ülke içi rekabet) kullanılmaktadır. kapasitenin %80’ine kadar kullanımı için öncelik
Yapımı

planlama

terminallerinin

aşamasında

mülkiyet

olan

yapılarına

LNG hakkı verilebilmektedir.
göre

durumuna ilişkin bir tespite göre LNG sermaye
yatırımlarına ülke içi rekabete ilaveten Avrupalı
ya da Avrupa dışından yabancı girişimlerce %
37 düzeyinde bir katılım sağlanmaktadır (örnek
olarak Japon ve ABD’li şirketler).

%51’lik bir pay ile rekabete katılmakta, ulusal
ise

yatırımı

gerçekleşmiş

sermayenin %11’ine sahiptirler.
Mülkiyetin
dönüşmesi

kapasite
kuvvetle

rezervasyonlarına

muhtemel

görülmektedir

P.,

Investments

in

Gas

Pipelines

and

Liquefied Natural Gas Infrastructure: What is the

ve

Paper No:3, Centre For European Policy Studies, Mart
2004.
Gandolphe, S.C., Appert,O., Dickel, R., Chabrelie, M.F.,
Alexandre,

R.,

The

Challenges

Of

Further

Cost

Reductions For New Supply Options (Pipeline, LNG,

olduğundan

dolayı bahsi geçen eğilimlerin (kısmen de olsa)
doğrulandığı

Cayrade,

Impact on the Security of Supply?, İNDES Working

Ulusal yükümlüler dışındaki ulusal operatörler
yükümlüler

KAYNAKLAR:

yeni

LNG

altyapısının tesisi, piyasaların entegrasyonunu
ve Avrupa doğal gaz sektöründe ithalatçılar
arasındaki rekabeti teşvik etmektedir.

GTL), 22nd World Gas Conference, Tokyo, Japan, 1-5 June
2003.
Dorigoni, S., Portatadino, S., LNG Development Across
Europe:

Infrastructural

And

Regulatory

Analysis,

Energy Policy 36 (2008) 3366– 3373, 26 June 2008.
Kuwaharaa, N., Bajaya, S.V., Castrob, L.N., Liquefied
Natural Gas Supply Optimisation, Energy Conversion &
Management 41 (2000) 153-161, 16 May 1999.

Ülkemiz ve Avrupa’nın büyük çoğunluğunda

World LNG Prospects: Favorable Parameters For A

olduğu üzere, normal koşullar altında boru

New Growth Era, 18th World Energy Congress - Buenos

gazına göre daha yüksek ortalama maliyetlere

Aires - Argentina, VALAIS Michel, TotalFinaElf, France,

sahip olan LNG yatırımlarının teşvik edilmesi,
yatırımlardan elde edilecek kazancın makul
düzeylerde olabilmesi için gerekli düzenleyici
ortamın sağlanması gerekmektedir. Yatırımcılar
açısından riskleri azaltarak yatırımları teşvik
etmek üzere düzenleyici kurumlar öncelikle
getiri oranını yükseltmeyi bir yaklaşım olarak
benimseyebilmektedirler.

Örneğin

İtalyan

düzenleyici kurumu yeni iletim yatırımları ile

CHABREL.IE Marie-Françoise, Cedigaz, France, LEFEUVRE
Thierry, Gaz de France, France, October 21 – 25, 2001.
Höffler, F., Kübler, M., Demand for Storage of Natural
Gas in Northwestern Europe: Trends 2005–30, Energy
Policy 35, 5206–5219, 2007.
OECD/IEA, Flexibility

in

Natural

Gas

Supply

and

Demand, 2002.
Kaysı, H., Doğal

Gaz

Piyasasında

Arz

Güvenliği,

Uzmanlık Tezi, EPDK, Ankara, Mart 2007.

LNG terminallerini faaliyete geçtikleri ilk yıl için
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Türk Hukukunda Enerji Sektörü Açısından Uluslararası Tahkime Kısa
Bir Bakış
Ali Kemal KILAVUZ

U

ve

lusal

tahkim,

Muhakemeleri

Hukuk

Usulü niteliği, diğeriyse tarafların milliyeti ölçütleridir.

Kanununun

516

ve (Bilgiç,

37)

Uygulamada

her

iki

ölçüt

de

devamı maddelerinde, zorunlu tahkim uygulanmakta olup, ikisinin karışımı karma bir

ihtiyari

tahkim

düzenlenmiştir.
uyuşmazlıkta

olarak

Uluslararası
taraflardan

şekilde yöntemi seçen devletler de vardır1.

iki
tahkim

birinin

ise,

yabancılık

unsuru taşıması halinde gündeme gelmektedir.
Uluslararası Tahkim ve Yabancılık Unsuru

Enerji Sektöründe Yatırım Uyuşmazlıkları
ile İlgili Uluslararası Tahkim
Türkiye’de, idare hukukuna tabi kamu hizmeti
imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkları

Uluslararası tahkim, yabancılık unsuru taşıyan konu edinen tahkimler ile uluslararası karakterli
ve

hakemler

çözümünü

uyuşmazlıkların ticari

aracılığıyla

içeren

tüm

ve

ekonomik

çözme uyuşmazlıklar

uyuşmazlık

tekniklerini içeren bir üst kavramdır. (Şanlı, 1999

yılındaki

216) Uluslararası tahkim prosedürlerinin bir değişikliğe
kısmı,

uluslararası

anlaşmalarla

farklı

sözleşmelerden
yönlerde

Anayasa

uygun

gelişmişlerdir.

değişikliği

olarak

doğan
ve

çıkarılan

bu

uyum

oluşturulan yasalarına kadar, tahkimin idare hukukunda

kurallara istinaden, bu anlaşmalarla oluşturulan uygulanabilirliği yargı kararlarıyla reddedilmiş,
kurumların

gözetiminde

(BM

Hakem kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde tahkime

Daimi

Mahkemesi); bir kısmı, uluslararası ticari ve ilişkin şartlar ve buna ilişkin yasal düzenlemeler
ekonomik

çözümü

uyuşmazlıkların

için kabul

edilmemiştir.

Şu

anki

uygulamayı

uluslararası anlaşmalarla oluşturulan kurallara anlayabilmek için, ilgili tarihsel gelişime kısaca
istinaden,

bu

anlaşmalarla

oluşturulan göz atmakta fayda olduğunu düşünmekteyiz.

kurumların gözetiminde (ICSID tahkimi); bir
kısmı,

herhangi

dayanmadan
tarafından

bir

uluslararası

uluslararası

oluşturulan

anlaşmaya

ticaret

(Londra

dünyası

Uluslararası

Tahkim Mahkemesi); bir kısmı ise münferit
ülkeler veya sektörler tarafından oluşturulan
ulusal
tahkim

hukukun

temelleri

kuruluşlarında

üzerinde

(Rusya

kurulan

Federasyonu

Ticaret Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi)
gerçekleşir. Bir kısmı da hiçbir kurumsal yapıya
tabi olmadan yürütülmektedir.(Şanlı, 217)

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, konusu bir
kamu hizmetinin yürütülmesi olan, bir kamu
hizmetinin bir özel kişi tarafından kurulmasını
ve belli bir süre işletilmesini öngören tipik idari
sözleşmeler olup, idari yargının denetimine
tabidirler2. Özellikle yüksek miktarlarda yatırım
yapılması gereken sektörlerde, maliyeti ve karzararı

özel

için

kullanılmaktadır.

ait

olmak

üzere,

sözleşmelerle uzun süreli imtiyazlar verilmesi,
Türk idare hukukunda sıklıkla başvurulan bir
yöntem olarak benimsenmiştir. 1980’li yılların

Uluslararası tabiri, yabancılık unsurunu ifade başlarına
etmek

girişimciye

Yabancılık ulaşım

gelindiğinde,
gibi

büyük

enerji,

haberleşme,

miktarlarda

sermaye

unsurunun kriterini tespit etmek için ise, iki gerektiren sektörlerde yerli yatırımcının yanı
ölçüt temel alınır. Bunlardan ilki, uyuşmazlığın sıra, yabancı yatırımcının da yatırım yapmasının

1

Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi, taraflar aynı milliyetten olsa da uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşı-

ması halinde uluslararası karakterli olabileceğini düzenlemektedir. İsviçre ise tarafların milliyeti ilkesini uygulamakta
olup, tahkimin uluslararası olması için taraflardan en az birisinin ikametgahının veya mutad meskeninin İsviçre dışında
olması gerekmektedir. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. BİLGİÇ, s.38.
2

1982 Anayasasının ilk halinde, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri Danıştay’ın ön incelemesine tabidiler. 1999 değişik-

likleriyle, Danıştay’ın görüşü alınması yeterli olmuştur.
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önü açılmak istenmiş ve 04.12.1984 tarih ve Kanunun 5’ inci maddesi ise, kamu hizmetlerini
3096 sayılı “TEK Dışındaki Kuruluşların Elektrik gerçekleştirmeye
Üretimi,

İletimi,

Dağıtımı

ve

Ticareti

ile sözleşmelerinin

yönelik
özel

yatırım

hukuk

sözleşmesi

Görevlendirilmesi Hakkındaki Kanun” ile özel olduğunu düzenlemiş, böylece Danıştay’ın ön
sektöre

de

enerji

sektöründe

faaliyette denetimini,

bulunma olanağı sağlanmıştır. (Orak, 46) Bir olanları,
kamu

hizmetinin

özel

girişim

özellikle
bertaraf

tarafından (Nomer-Ekşi-Öztekin,

tahkim

şartına

etmek

amaçlanmıştır.

111)

Ancak

ilişkin

Anayasa

masrafları karşılanarak kurulması, belirli süre Mahkemesi, 28.06.1995 tarihli kararıyla söz
işletilmesi

ve

bu

süre

sonunda

tesis

ve konusu maddeyi iptal etmiş6, böylece YİD

işletmenin ilgili kamu kurumuna devredilmesini modeli kapsamında düzenlenen 3096, 3465 ve
sağlayan ve YİD olarak da bilinen bu model, 3996

sayılı

aslında kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin sözleşmelerde

Kanunlara

istinaden

tahkime

yapılacak

yer

verilip

3

bir uygulamasından başka bir şey değildir . verilemeyeceği hususu belirsiz hale gelmiştir.
Ancak söz konusu düzenlemede en önemli Nitekim Danıştay bu tarihten sonra verdiği
hususlardan biri, YİD modeline göre yapılacak çeşitli

ön

sözleşmelerin özel hukuk sözleşmesi sayılarak, modelinden
idari hukuk alanından çıkarılması ve dolayısıyla doğacak

inceleme

kararlarında,

kaynaklanan
uyuşmazlıkların

YİD

sözleşmelerde
tahkim

yoluyla

4

uluslararası tahkim yolunun açılmasıydı . Söz çözülmesi hususunda olumsuz bir tavır almış ve
konusu model, 28.05.1988 tarih ve 3465 sayılı idari yargının görev alanına giren sözleşmelerde
“Karayolları

Genel

Müdürlüğü

Kuruluşların

Otoyol

Yapımı,

İşletilmesi
Kanun”

ile

Dışındaki tahkimin uygulanamayacağından bahisle, söz
Bakımı

Görevlendirilmesi

ile

otoyollar

için

Hakkında
de

düzenlenmiştir.

ve konusu tahkim şartlarını reddetmiştir7.

ayrıca

Ancak bu durum doktrinde ve kamuoyunda çok
tartışılmış, ayrıca Türkiye imzalamış olduğu
çeşitli uluslararası ( ICSID, EŞA gibi) ve ikili

08.06.1994 tarih ve 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve anlaşmalarla çelişkiye düşer hale gelmiştir.
Hizmetlerin

YİD

Modeli

Çerçevesinde Ayrıca, yabancı sermayenin uluslararası tahkim

Yaptırılması Hakkında Kanun” ile, köprü, tünel, imkanı

tanınmadan

yatırım

yapmaktan

5

baraj, enerji sektörü gibi temel altyapı yatırım çekinmesi ve bunun da yatırım maliyetlerini
ve

hizmetlerin

yaptırılması,

YİD

modeli

işletilmesi

çerçevesinde artırması nedeniyle, 13.08.1999 tarih ve 4446

ve

devredilmesi sayılı Kanunla Anayasada değişiklik yapılmış ve

düzenlenmiş, bu tür yatırım alanlarına yabancı Anayasanın 47’ nci maddesinin son fıkrası,
sermayenin çekilerek yatırım finansmanındaki “Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer
sıkışıkların aşılması amaçlanmıştır. (Güneş, 24) kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım
3

Termik santrallerinin yapımının “Yap-İşlet” modeliyle yapılmasına izin veren 08.06.1996 tarih ve 4283 sayılı Kanun,

“ruhsat” sistemini esas aldığından, imtiyaz sözleşmesi kavramı dışında değerlendirilmelidir.
4

Ancak, 3096 sayılı Kanuna dayanılarak yapılacak sözleşmelerin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi değil, özel hukuk

sözleşmesi olduğunu düzenleyen 3974 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
5

24.11.1994 tarih ve 4047 sayılı Kanunla enerji sektörü, 3996 sayılı Kanunun uygulama kapsamından çıkarılmış, an-

cak gerekli görülürse enerji sektörüne de 5, 11, 12 ve 14’ üncü maddelerin uygulanabileceği düzenlenmiştir.
6

28.06.1995 tarih ve 1994/71E, 1995/23 sayılı kararın gerekçesinde, doğası ve hukuki niteliği itibariyle idare hukuku

sözleşmesi olan YİD sözleşmelerinin, yasa ile özel hukuk sözleşmelerine dönüştürülmesinin mümkün olmadığı vurgulanmış, böyle bir uygulamanın idare hukuku sözleşmelerinin idari yargı denetiminden kaçırılarak adli yargı alanına dahil
edilmesi anlamına geleceğini belirtilmiştir.
7

Bkz. Danıştay 1.Dairesinin 01.07.1996 tarih ve 1995/246 sayılı ve 10.04.1996 tarih ve 1995/178 sayılı kararları.
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ve

hizmetlerden

sözleşmeleri

hangilerinin

ile

gerçek

özel

veya

hukuk verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

tüzelkişilere

yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla
belirlenir.” şeklinde, 125’ inci maddesinin ilk
fıkrası,

“Kamu

hizmetleri

ile

ilgili

imtiyaz

şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan
uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim
yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası
tahkime

ancak

yabancılık

uyuşmazlıklar

için

düzenlenmiş,

ayrıca

unsuru

taşıyan

gidilebilir.”

şeklinde

Danıştay’ın

kamu

hizmetlerine ilişkin şartlaşma ve sözleşmelerine
ilişkin

ön

inceleme

yetkisi,

görüş

bildirme

olarak değiştirilmiştir.
Enerji

Burada

çelişkili

bir

durumdan

bahsetmek

gerekmektedir. 4493 sayılı Kanunla, elektrik
üretim, iletim, dağıtım ve ticareti 3996 sayılı
Kanun kapsamına alınmış, ancak 3096 sayılı
Kanun da yürürlükten kaldırılmamıştır. Ayrıca,
3996 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeler,
Anayasanın 47’ nci ve Kanunun 5’ inci maddesi
uyarınca

özel

hukuk

hükümlerine

tabi

tutulmuşken, 3096 sayılı Kanun çerçevesinde
yapılan

sözleşmeler

kalmışlardır
Kaynaklar

(Orak,

idare
50).

Bakanlığı,

hukukuna
Enerji

31.03.2000

tabi

ve

Tabi

tarihinde,

3096 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan bir
Y a t ı r ı m imtiyaz sözleşmesini, görüşünü almak üzere

Sektöründeki

Uyuşmazlıklarında Tahkime İlişkin Mevcut Danıştay’a göndermiş, Danıştay ise, başlatılmış
durumda

Hukuki Durum
Anayasadaki değişiklikten sonra çeşitli uyum
kamu

yasalarıyla
sözleşmelerine

hizmeti

tahkim

yolu

imtiyaz
açılmıştır.

Öncelikle, 20.12.1999 tarih ve 4493 sayılı
Kanunla,

3996

sayılı

Kanunda

değişiklik

yapılarak; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve
ticareti tekrar 3996 sayılı Kanun kapsamına
alınmış ve bu Kanun kapsamında yapılacak
sözleşmeler

özel

hukuk

düzenlemelerin

ve

kapsamında

projelere
3096

ilişkin

sayılı

yapılacak

Kanun

yeni

enerji

sözleşmelerinin artık imtiyaz sözleşmesi olarak
kabul edilemeyeceğini, özel hukuk hükümlerine
tabi

olacağını

(dolayısıyla

belirterek,

açıldığını)

tahkim

3096

yolunun

sayılı

Kanun

kapsamındaki sözleşmeler üzerinde Danıştay ön
görüşü uygulamasına son vermiştir8.

tabi Yukarıda

hükümlerine

olmayan

tutulmuştur. 22.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanunla,

da

belirtildiği

kamu

üzere

hizmetleri

ile

4501
ilgili

sayılı
imtiyaz

“ Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan
Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin
Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması öngörülmesi durumunda taraflarca sözleşme
Gereken

İlkelere

hizmetleri

ile

Dair

ilgili

sözleşmelerinde

Kanun”

imtiyaz

ile

kamu yapılırken uyulması gereken ilke ve esaslar

şartlaşma

ve düzenlenmiştir. Anayasanın 125’ inci maddesi

doğan uyarınca, uluslararası tahkime, uyuşmazlıkta

bunlardan

uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin yabancılık

unsuru

öngörülmesi durumunda taraflarca sözleşme başvurulabilmekte

olup,

bulunması
4501

halinde

sayılı

Kanun

yapılırken uyulması gereken ilke ve esaslar yabancılık unsurunu, “Sözleşmeye taraf kurulu
düzenlenmiş, ayrıca 3996 sayılı Kanuna geçici veya
1’ inci madde eklenerek, 3996, 3096 ve 3465 birinin

kurulacak
yabancı

şirket

ortaklarından

sermayeyi

teşvik

en

az

mevzuatı

sayılı Kanunlara tabi proje ve işlerin de, 3996 hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya
sayılı

Kanunun

istinaden
sayılmasına

8

60

özel

5’

inci

hukuk

Bakanlar

maddesi

hükmüne sözleşmenin

hükümlerine
Kurulunca

uygulanabilmesi

için

yurt

dışı

tabi kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat
karar sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması

Danıştay 1.Daire 2000/57E, 2000/53K.
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hallerinden biri” olarak tanımlamıştır9.
Buna

göre,

yabancı

gerçekleştirmek

için

yatırımcı,

Türkiye’de

uyuşmazlıklarda
yatırımı

kurulan

ve

yabancı yatırımcı veya yatırımcılar tarafından
dolaylı veya doğrudan kontrol edilen proje
şirketleri ve yatırımın finansmanının önemli
ölçüde

yabancı

banka

veya

finansman

kurumları tarafından yapılması kaydıyla Türk
şirketleri,

tahkim

yeri

yurt

dışında

olan

uluslararası tahkim sözleşmesi akdedebilirler
(Bilgiç,

44),

hukuka

göre

Türk

hukukuna

karar

verecek

veya
ad

yabancı

hoc

veya

kurumsal tahkim yoluna başvurabilirler. Ayrıca,
tahkim yolunun öngörülmesi halinde tahkim
anlaşması, sözleşmeye konulan tahkim şartı
veya

ayrı

yapılabilir.

bir

tahkim

Tahkim

yürürlüğe

sözleşmesi

sözleşmesi,

konulmasındaki

şeklinde

sözleşmenin
usule

tabi

olur. Tahkim şartı veya tahkim sözleşmesinde;
tahkim

yoluyla

çözülecek

uyuşmazlıklar,

uygulanması istenilen tahkim kuralları, tahkim
yeri, hakem ya da hakem kurulunun seçimi ve

halinde

tahkim

uygulanacak

edilmişken,

yolunun

temel

uluslararası

seçilmesi

ilkeler

tahkim

tespit

prosedürü

05.07.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası
Tahkim Kanunu ile düzenlenmiştir. Söz konusu
kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim
yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu
Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya
hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar ile
4501

sayılı

Kanun

uyarınca

yabancılık

unsurunun bulunduğu kamu hizmetleri ile ilgili
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan
uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla
çözülmesi

4686

sayılı

Kanun

kapsamında

düzenlenmiştir. UNCITRAL’in 1985 tarihli Model
Kanunundan
Kanun,

yararlanılarak

tahkim

seçilmesini

teşvik

düzenlemelere
hukukunda,

yeri

olarak

edecek

sahiptir
ulusal

oluşturulan

Türkiye’nin

nitelikte

(Şanlı,

tahkim

bu

modern

225).

Hukuk

Türk
Usulu

Muhakemeleri Kanununa, uluslararası tahkim
ise 4686 sayılı Kanuna tabidir.

sayısı, nitelikleri, hakem kurulunun yetkisi, Kanun yabancılık unsurunu çok geniş olarak
hakem kurulunun yargılama usulü, yargılamada tanımlamış11,
kullanılacak

dil,

uyuşmazlığın

karma

bir

anlayışla

tahkim

esasına sözleşmesinde veya tahkime konu maddi hukuk

uygulanacak maddi hukukun seçimi, tarafların ilişkilerinde yer alan herhangi bir yabancılık
delil ikamesi, bilirkişilerin seçimi, uyuşmazlığın unsurunun varlığını yeterli saymıştır. Ayrıca,
diğer tarafa ne şekilde bildirileceği, bildirim 4501

sayılı

Kanundaki

yabancılık

unsuru

süresi, tahkim süresi, hakem kurulunun delil tanımının da geçerli olduğunu düzenlemiştir.
toplama

yetkisi

ve

usulü,

hakem

ücreti, Söz konusu kanun, yabancılık unsuru içeren ve

yargılama giderleri, vekalet ücreti ve benzeri tahkim
10

konular ayrıntılı biçimde düzenlenir .

tahkimler

4501 sayılı Kanunda, kamu hizmeti imtiyaz
şartlaşma
9

ve

sözleşmelerinden

yeri

doğan

olarak

Türkiye’nin

bakımından,

seçildiği

taraflar

aksini

belirtmedikçe, zorunlu olarak uygulanacak bir
otorite kanun niteliğindedir (Şanlı, 226).

Anayasada “yabancılık unsuru”nun uyuşmazlığa, 4501 sayılı Kanunda sözleşmeye bağlanmasının hukuki sorun yaratıp

yaratmayacağı hususundaki görüşler için bkz. ORAK s.165.
10

Bu şartların geçerlilik şartı olmadığına dair bkz. ŞANLI, s.223.

11

4686 sayılı Kanunun 2’ inci maddesi, “Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığı, uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşı-

dığını gösterir ve bu durumda tahkim, milletlerarası nitelik kazanır.
1. Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması.
2. Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin;
a) Tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen hallerde tahkim yerinden,
…. (sonraki sayfa)
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Uluslararası Hakem Kararlarının Tenfizi
Uluslararası hakem kararlarının tenfizi 5718
sayılı Kanunun 50-57’nci maddelerine, 1958
tarihli

New

tahkiminde

York

Anlaşmasına

Washington

ve

ICSID

Sözleşmesine

göre

yapılır.

114). Türkiye, Washington Sözleşmesine 1989
yılından beri taraf olup, 1999 yılındaki Anayasal
değişikliklerle Türk hukukunda uygulanabilirlik
kazanmıştır. Türkiye, taşınmazların aynından
doğan uyuşmazlıkların görülmesi ile münferit
ikili

yatırım

anlaşmalarından

uyuşmazlıkların

Lahey

Adalet

doğan
Divanına

ilişkin
hükümlere
çekince
Türkiye, New York Anlaşmasını 08.05.1991 götürülmesine
koymuştur
(Nomer-Ekşi-Öztekin,
77).
Bunun
tarih ve 3732 sayılı Kanunla onaylamış ve
25.09.1991 tarihinde yayınlayarak yürürlüğe dışında ICSID hakem kararlarının, yerel
sokmuştur. Türkiye açısından uluslararası mahkemelerin nihai kararları gibi hüküm ifade

kabul
edilmiş,
ICSID
hakem
01.10.1992 tarihinde yürürlüğe edeceği
girmiştir. New York Anlaşması, yabancı hakem kararlarının tenfizi basit usullere tabi tutulmuş
kararlarının tanınması ve tenfizini düzenleyen ve kararlara karşı itiraz yolları tamamen
alanda ise,

usul kurallarını düzenlemektedir (Şanlı, 268). kapatılmıştır. Kararın icrası ise, her devlet
Türkiye, sadece Türk hukukuna göre ticari tarafından kendi iç hukukundaki hükümlere
sayılan

işlem

ve

uyuşmazlıklarla

ilişkilerden

ilgili

olarak

ve

doğan göre gerçekleştirilecektir. Ancak dikkat çekmek
sadece gerekir ki, ICSID hakem kararlarında taraflar

hakem sadece parasal
kararlarının söz konusu Anlaşmaya göre tenfiz alınabilirler.
Anlaşmaya

taraf

edileceğini

ve

ülkelerde

olarak

verilen

tanınacağını

kabul

etmiştir.

yükümlülük

altına

KAYNAKLAR

Türkiye’den başka bir taraf ülkesinde verilen
hakem kararları ile Türkiye’de verilmiş olsa

1.

2.

3.

Ülkemiz açısında ICSID tahkimine konu olan

girişimcilere

kamu

hizmeti

imtiyazı

sözleşmesi, yani YİD modeliyle vermektedir.
Yukarıda

açıklandığı

üzere,

kamu

4.

tahkimine

açılmışlardır

5.

hizmeti

(Tuygun,

ORAK,

Cem

Çağatay:

Kamu

Hizmeti

İmtiyaz

Sözleşmelerinde Tahkim, Ankara 2006.

tabi olmakla, uluslararası tahkime, dolayısıyla 6.
ICSID

NOMER, Ergin / EKŞİ, Nuray /ÖZTEKİN,
Günseli: Milletlerarası Tahkim, İstanbul 2003.

imtiyaz sözleşmeleri özel hukuk hükümlerine
da

GÜNEŞ, Cengiz: Tüm Yönleriyle Enerji ve Altyapı
2002.

yerine getirilir.

özel

Yabancılık

Yatırım Modelleri Uygulamaları ve Mevzuatı, Ankara

önünde tutularak, New York Anlaşmasına göre

taraflardan biri devlettir ve devlet bu yatırımı

Tahkimde

İzmir 2001.

Anlaşmasına göre tenfiz edilecektir. Tenfize

uluslararası nitelikli yatırım uyuşmazlıklarında

“Ticari

Unsuru”, Prof.Dr.Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan,

dahi, yabancı sayılan hakem kararları New York
ilişkin usul işlemleri, 5718 sayılı Kanun da göz

BİLGİÇ, Haluk:

ŞANLI,

Cemal:

Hazırlanması

ve

Uluslararası
Uyuşmazlıkların

Ticari
Çözüm

Akitlerin
Yolları,

İstanbul 2002.
TUYGUN, Salih: ICSID Tahkimine İlişkin Hakem
Kararlarının İcra Edilmesi, İzmir 2007.

...
b) Asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en
çok bağlantılı olduğu yerden,
Başka bir devlette bulunması.
3. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şirket ortaklarından en az birinin yabancı
sermayeyi teşvik mevzuatına göre yabancı sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt
dışından sermaye sağlanması amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri yapılmasının gerekli olması.
4. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukuki ilişkinin, bir ülkeden diğerine sermaye veya
mal geçişini gerçekleştirmesi.
21/01/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. hükmünü düzenlemektedir.
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