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Türkiye Elektrik Piyasasında Kayıp-Kaçağın Analizi
Ercüment CAMADAN
Giriş:

E

lektrik üretim ve nakil faaliyetlerinde
ortaya

bir

miktar

kaybın

çıkması

kaçınılmazdır. Diğer bir ifadeyle, 100

birimlik elektrik üretiminin olduğu bir yapıda
hat ve trafo kayıpları ile şebekeye ilişkin diğer
teknik kayıplardan dolayı toplam tüketim 100
birimin

altında

bir

değer

alabilmektedir.

Elektriğin doğası gereği karşı karşıya kalınan
bu

teknik

kayıp

beklenen

bir

durumdur.

Teknik kaybın düzeyinin düşürülmesi hatlarda,
trafolarda

vb.

iyileştirmelerle

mümkündür.

Ancak, teknik kayıp düzeyinin sıfırlanması ciddi bir paya sahiptir. Teknik olmayan kayıp
olası görülmemektedir.
ve kaçak kullanım elektrik arzındaki kaliteyi,
Elektrikteki kayıp sadece hat veya trafolardan
kaynaklanan teknik kayıptan oluşmamaktadır.
Teknik olmayan kayıp da kaybın diğer bir
unsurudur.

Gelişmiş

tamamına

yakını

ülkelerde

kaybın

arz güvenliğini ve faturalarını ödeyen kayıtlı
abonelerin karşı karşıya olduğu fiyatlar gibi
unsurları

belirleyen

önemli

bir

parametre

olarak değerlendirilebilir.

teknik

k a y ı p t a n Bu yazının ilerleyen bölümlerinde ilk olarak
oluşmaktadır. Ancak bazı ülkelerde teknik kayıp/kaçağa ilişkin rakamsal bilgiler yer
olmayan kayıp toplam kayıp içerisinde büyük alacaktır. Daha sonra kaçağın sebepleri,
bir yer tutabilmektedir. Ülkemizde de teknik yöntemleri,
etkileri
değerlendirilecektir.
olmayan kaybın önemli bir unsuru olan kaçak Kaçağın azaltılabilmesine ilişkin halihazırdaki
kullanılan

elektrik

toplam

kayıp

içerisinde çabalar ve uygulanabilecek diğer yöntemler

Tablo 1: Bazı Ülkelerde İletim ve Dağıtım Kaybının Oranı (%)
ÜLKE
Arjantin
Brezilya
Meksika
Romanya
Polonya
Yunanistan
İtalya
Norveç
Portekiz
İsveç
Birleşik Krallık
Fransa
İsviçre
ABD
Belçika
Danimarka
Almanya
Japonya
İspanya
Hollanda

2000
15
18
14
13
10
8
7
6
8
7
8
6
6
6
5
6
6
4
9
5

2001
14
17
15
13
10
9
7
7
9
7
8
6
5
4
5
6
6
4
8
4

2002
17
17
15
12
10
7
7
7
8
8
8
6
7
6
5
5
5
5
8
4

2003
15
17
15
9
10
9
7
9
8
8
8
6
6
6
4
4
5
5
9
4

2004
15
17
16
11
9
9
7
10
9
7
8
6
7
6
5
4
5
5
9
4

2005
15
17
16
10
9
9
7
7
9
7
8
6
7
6
5
4
5
5
9
4

2006
15
17
16
10
9
8
6
8
8
8
7
6
7
6
5
3
5
5
5
5

2007
16
16
16
11
9
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4

Kaynak: Worldbank, 2010.
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Tablo 2: Türkiye’de İletim ve Dağıtım Kaybının Oranı (%)
2000
İletim + Dağıtım
19,4
Kaybı
Kaynak: TEİAŞ, 2010.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

19,3

18,8

17,6

16

15,4

14

14,5

14,4

15,5

üzerinde durulacaktır. Son bölümde kaçağın Kaçak Kullanım ve Etkileri:
ekonomik etkilerinin kısa bir analizi yapılacak
ve yazı sonlandırılacaktır.

abone bile olmayan kullanıcıların tüketimini

Kayba İlişkin Rakamsal Veriler:

ifade etmektedir. Diğer yandan, sayaçlarla,

Toplam kayıp oranları ülkeden ülkeye önemli
değişiklikler

Ülkemiz özelinde kaçak kullanım daha ziyade

göstermektedir.

Seçilmiş

ülkelerdeki iletim ve dağıtım kayıplarının oranı
Tablo 1’de gösterilmektedir (Dünya Bankası,

ölçüm sistemleriyle vs. oynanarak ölçülen
elektriğin

tüketilen

ortaya çıkabilmektedir.
kullanımın

teknik olmayan kaybı içermektedir. Tablodan faturalarını
görülebileceği

üzere

AB

kayıp

oranına

gösterilmektedir.

Türkiye’deki
üzerindedir.

toplam
Daha

Bu

ilişkin
rakamlara

kayıp

farklı

TEİAŞ

%

göre
15’in

hesaplamalarda

toplam kayıp oranının %18-20’lerde olduğu da
görülmektedir. TEİAŞ tarafından açıklanan %
15’lik toplam kayıp rakamının en az yüzde
40’ının

kaçak

kullanımdan

düzenli

önemli

olarak

mağdurları

ödeyen

dürüst

birlikte kaçak kullanım bir maliyet unsuru

tarafından açıklanmış olan rakamlar Tablo
2’de

en

ülkelerindeki tüketicilerdir. Ekonomik boyutu değişmekle

toplam kayıp % 6 civarındadır.
Türkiye’deki

altında

kalmasının sağlanmasıyla da kaçak kullanım

2010). Söz konusu kayıp rakamları teknik ve Kaçak
da

elektriğin

kaynaklandığını

iddia etmek yanlış olmayacaktır.

olarak bu tüketicilerin ödediği bedel içerisinde
yer almaktadır. Dolayısıyla, kaçak kullanımın
tüketiciler
getiren

arasında

önemli

Kaçağın

bir

oranının

faturalarını
aleyhine

adaletsizlik
etken

yüksek

ödeyen
olan

meydana

olduğu

açıktır.

olması

halinde

dürüst

tüketicilerin

adaletsizliğin

düzeyi

yükselmektedir. Elektrik nakil faaliyetlerinin
kamu tarafından yapıldığı ülkelerde kaçağın
maliyetinin
yollarla

faturalara

finanse

yansıtılmayıp

edilmesi

diğer

halinde

ise

Tablo 1’deki rakamların da ima ettiği gibi adaletsizlik yine ortadan kalkmamaktadır. Bu
kaçak sadece Türkiye’ye özgü değildir. durumda da kaçak kullanımın bedeli ya
Örneğin, Hindistan’ın kaçak kullanımdan değişik şekillerde tüketicilere ya da devletin
kaynaklanan yıllık kaybının 9 milyar dolar gelir kaynaklarıyla (vergi vb.) tüm topluma
civarında olduğu ifade edilmektedir (Depuru yansıtılmaktadır.
vd., 2010).

Kaçak

kullanım

sonucunda

ortaya

çıkan

tüketim
voltaj
değişikliklerine,
Kaçağın sadece gelişmekte olan ülkelere özgü değişken
olduğu algısı da yanlıştır. Gelişmiş ülkelerde elektriğin kesilmesine vb. yol açarak arz
de
sorunlar
meydana
de değişik sebeplerden dolayı kaçak kullanıma k a l i t e s i n d e
rastlanabilmektedir. Örneğin, Kanada’da yasal getirmektedir. Türkiye gibi ülkelerde kaçağın
olmayan bir şekilde marihuana yetiştiren nereden kaynaklandığının bilinmemesi ve/
üreticiler önemli miktarda elektrik tüketimine veya kaçağı önlemede sosyal
nedeniyle
yeterli
de bağlı olan bu üretimin resmi otorite problemler

yapıdaki
çabanın

sorunu
daha
da
tarafından fark edilmemesi için elektriği kaçak g ö s t e r i l m e m e s i ,
kullanma ihtiyacı hissetmektedirler (Depuru derinleştirmektedir. Böyle bir durumda anlık
vd., 2010).

tüketim
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2005

2006

2007

2008

2009

Dicle ve Vangölü Hariç Tüm Türkiye

2005

2006

2007

2008

2009

2008

2009

Dicle

2005

2006

2007

Vangölü

Şekil 1: Net Tüketim + Toplam Kaybın Yıllar İtibariyle Gelişiminin Gösterimi Kaynak: TEİAŞ,
2010; TEDAŞ, 2010.
yapabilmek zorlaşmaktadır. Ayrıca, sıcaklık getirilmeyebilirdi.
vb.

nedenlerden

dolayı

kısa

süreli

Ancak,

kaçak

kullanım

talep sonucunda ortaya çıkan kalite problemleri

değişikliklerinin düzeyi de yüksek olmakta; faturasını kuruşu kuruşuna ödeyen tüketicileri
artan talebi karşılamakta zaman zaman ne de
üretim

ne

de

hat/trafo

kapasitesi

olumsuz

etkilemektedir.

yüküne

çıkan kalitesiz elektrik ve kesintilerin sadece kullanım

sonucunda

durum

kullananları
önemli

bir

etkilemesi
sorun

halinde
olarak

tüketiciler

yeterli sadece kaçak elektrik kullananları finanse

olmaktadır. Kaçak kullanım sonucunda ortaya etmenin
kaçak

Bu

katlanmamakta
ortaya

çıkan

kaçak
kalite

bu sorunlarında da mağdur olmaktadırlar.
dile
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Kaçak

kullanım

kaçak

miktarını

tedarik

etmekle yükümlü dağıtım şirketlerini olumsuz
etkilemektedirler. Yürürlükteki mekanizmada
Kaçak kullanımda bulunan bir
tüketici; enerji verimliliği, yalıtım
gibi unsurları dikkate almayacağı
için elektrik tüketimi çevresel
şartlara
göre
çok
değişken
olacaktır. Dolayısıyla, kaçağın
yüksek olması halinde düzgün bir
talep tahmini de zorlaşmaktadır.

dağıtım şirketleri aynı zamanda perakende
satış

faaliyeti

de

göstermektedirler.

Bu

şirketlerin anlık tüketim tahminlerini en doğru
bir şekilde gerçekleştirebilmeleri bu şirketlerin
dengeleme

ve

uzlaştırma

piyasasındaki

faaliyetleri ve tarifeleri açısından önemlidir.
Kaçak enerji kullanımının oranının yüksek
olmasının

değişkenliği

de

artıracağı

malumdur. Enerji bedelini ödeyen bir tüketici
sıcaklık değişiklikleri gibi durumlarda enerji
kullanımını bir miktar artırmak durumunda
olsa bile ihtiyatlı olacak ve diğer parametreleri
de

dikkate

alacaktır.

Bu

tüketici

enerji

verimliliği, yalıtım gibi hususları da maliyeti
düşürmek

için

giderlerine

dahil

edecektir.

Kaçak kullanımda bulunan bir tüketici ise
maliyeti

önemli

bir

sorun

olarak

değerlendirmediği için elektrik tüketimi çok
daha değişken olacaktır. Dolayısıyla, kaçağın
yüksek

olması

halinde

düzgün

bir

talep

tahmini de zorlaşmaktadır.

gösterilmektedir. Türkiye toplamındaki (Dicle
ve Vangölü bölgeleri hariç) rakamda artış
olduğu dönemde tüketime ilişkin doğrunun
eğimi nispeten düşüktür. Son dönemde ise
toplam

rakamda

görülmektedir.

bir

düşüş

Kayıp-kaçak

olduğu

oranının

çok

yüksek olduğu iki bölgede ise toplam talep
sürekli artmaktadır. Abone grupları bazında
daha kapsamlı bir analiz, kayıp-kaçak oranı
toplam

talep

ilişkisini

daha

net

ortaya

koyabilecektir. Ancak, bu değerlendirmelere
bu yazıda girilmeyecektir. Özetle kayıp-kaçak
oranın düşürülmesi durumunda talep artış

Kaçak tüketimin yaygınlaşması arz güvenliği oranı da düşecek, talep değişimi daha yatay
açısından
da
bir
sorun
o l a r a k olacak ve bu durum arz güvenliği, yatırım
değerlendirilebilir.
sorunu

olarak

yetersiz

Burada,
arzın

güvenliği ihtiyacı tahmini ve talep tahminini olumlu
karşılamada yönde etkileyecektir.

arz

talebi

kalmas ı

durumu

değerlendirilmektedir. Kaçağın yüksek olması
ve giderek artması yüksek bir talep artışına
yol açacaktır. Zaten esnekliği düşük olan
elektrik tüketiminin içerisinde kaçağın yüksek
bir payının olması halinde esneklik neredeyse
0 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, fiyatlar ne
kadar

artarsa

düşmemektedir.
ekonomide

arz

artsın

elektrik

Dolayısıyla,
artışının

talebi

böyle
talep

bir
artını

karşılamada yetersiz olması muhtemeldir.

Kaçak kullanım önemli bir sorun olsa da
devlet tekelinde işletilen ve yürütülen dağıtım
ve perakende satış faaliyetlerinde sorunun
boyutu özelleştirilmiş şirketlerin karşılayacağı
boyut kadar büyük değildi. Devlet tekelinin
birincil amacının kar elde etme olmaması ve
sosyal ve siyasi amaçların daha ön planda
olması nedeniyle söz konusu yük göz ardı
edilebiliyordu. Şirketlerin kaçak kullanımdan
kaynaklı finansal riskleri değişik yöntemlerle
faturanın tamamı tüketicilere yansıtılmaksızın

arz da karşılanabiliyordu. Ancak, özel şirketlerin
güvenliğine olan etkisini gösterebilmek için faaliyetlerinin büyük ölçüde lisanslarında yazılı
Şekil 1 hazırlanmıştır. Şekil 1’de TEDAŞ ve olanlarla kısıtlandığı göz önüne alındığında

Kaçağın

toplam

tüketime

ve

de

TEİAŞ verileri kullanılarak net tüketim ile kaçağın finansmanının tüketiciler tarafından
kayıp
toplamının
5
yıllık
gelişimi karşılanması kaçınılmaz olmaktadır. Artan
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kaçak

kullanımın

durumunu

çok

bu
daha

şirketlerin
derin

finansal Elektrik kaçağının nedenlerinin önemlilerinden

bir

şekilde birisi

etkileyeceği de kesindir.

ekonomik

nedenlerdir.

Maddi

gücü

yetersiz olan veya işsizlik sorunu yaşayan
kişilerin

Kaçak Kullanım Azaltılabilir mi?

ödemede

ödemeden

güçlük

yaşaması

kaçınması

söz

ve

konusu

Elektriğin kaçak kullanımı, çözülmesi ilk olabilmektedir. Bu durumun insanları kaçak
bakışta görüldüğü kadar kolay olmayan bir kullanıma itmesi mümkündür. Böyle bir
sorundur. Kaçak probleminin çözümünün duruma ilişkin yapılması gereken Elektrik
önünde sadece teknik bariyerlerin değil Piyasası Kanununda belirtilmektedir. Kanunun
de 13 üncü maddesinde “Belirli bölgelere ve/veya
bulunduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin
amacıyla
sübvansiyon
Yine de bu sorun çözümsüz değildir. Nitekim desteklenmesi
ekonomik

ve

politik

diğer

engellerin

gerektiğinde,
bu
sübvansiyon
fiiliyatta kayıp-kaçağın azaltılması için bazı yapılması
yöntemler uygulanmaktadır. Kayıp-kaçağın fiyatlara müdahale edilmeksizin, miktarı ile
azaltılmasına

dair

yeni

geliştirilmesi de mümkündür.

stratejilerin esas ve usulleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenmek üzere söz konusu

tüketicilere geri ödeme şeklinde yapılır.”
Kaçak sorununun çözülmesi için ilk olarak hükmü yer almaktadır. Ekonomik gerekçelerin
kaçak kullanımın sebepleri ortaya konulmalı ortadan
kaldırılması
için
geri
ödeme

ve bu sebepleri ortadan kaldırma yönünde mekanizması
kısa
bir
süre
içerisinde
stratejiler geliştirilmelidir. Şekil 2’de kaçak benimsenebilir. Diğer sosyal yardımlar ve/
kullanımın bazı sebepleri ve bu sebeplerin veya ödemelerde de elektrik/su vb. abonesi

ortadan

kaldırılması

gösterilmektedir.

için

yapılabilecekler olanlar lehine önceliklerin belirlenmesi söz
konusu olabilir.

Kaçağın Bazı Sebepleri
Ekonomik
Sebepler

EPK 13. Madde:
Tüketicilerin geri
ödeme yoluyla
desteklenmesi

Kaçağa İlişkin
Algı Hataları /
Bilinçsizlik,
Alışkanlıklar

Yönetim/
Denetim Problemleri

Yönetimsel önlemler, izleme ve
denetimin oturtulması vb.

İlan, Reklam,
Bilgilendirme
Faaliyetleri vb.

Yozlaşma

İdari yaptırımlar,
kurumsallaşmanın
sağlanması vb.

Kaçağı Azaltmak İçin Yapılabilecekler

Şekil 2: Kaçağın Sebepleri – Kaçağı Azaltma Yöntemleri
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Tablo 3: Dağıtım Faaliyeti Kayıp Kaçak Hedefi Oranları

Elektriğin kaçak kullanımına ilişkin algının sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte de
değiştirilmesi

için

gerekmektedir.

Bu

kurumları

değil

çaba
çabayı

piyasa

gösterilmesi kaçak
sadece

kullanımda

düşüşün

sağlanması

kamu mümkün olacaktır. Şirket içi yozlaşma var ise

oyuncuları

da bunun da ortadan kaldırılması hayati önem

göstermelidir. Sigaranın zararları, alışverişte taşımaktadır. Sayaçların düzenli ve doğru
fiş alınması gibi hususlara ilişkin reklamların okunup

okunmadığının

takibi

noktasında

hazırlandığı, gazetelerde ve televizyonlarda sayaçları okumakla yükümlü şirketlerin azami
tüketicilerin
hepimizin

bilinçlendirilmeye
malumudur.

çalışıldığı çaba göstermeleri gerekmektedir.

Toplumun

bir

kesiminde başkasına ait bir masadan gizlice
alınan bir kalem bile hırsızlık olarak algılansa
da ekonomik değeri binlerce TL’yle ölçülen
kaçak

elektrik

kullanımı

hırsızlık

olarak

değerlendirilmemektedir. Bu düşüncenin en
azından zayıflatılabilmesi için bu konuya ilişkin
etkili bir reklam ve bilgilendirme faaliyeti
faydalı olacaktır.

Kayıp-kaçağın azaltılmasına yönelik uygulanan
yöntemlerden birisi de dağıtım şirketlerine
kayıp

kaçak

hedefleri

verilerek

şirketlerin

verilen hedefe ulaşmasının teşvik edilmesidir.
2011-2015 yılları için belirlenmiş olan hedefler
Tablo 3’te gösterilmektedir. Tarifeler hedef
kayıp-kaçak

oranları

dikkate

belirlenmektedir.

Dolayısıyla,

hedeflerin

kayıp-kaçak

altında

alınarak
verilen
rakamına

Türkiye’de özellikle bazı bölgelerde yönetimsel ulaşan şirketler ilgili yıl için öngörülenden
olarak

kaçağı

düşürme

anlamında

yeterli daha fazla gelir elde etme imkanına sahip

çabanın gösterildiğini veya gösterilebildiğini olmaktadırlar. Gerçekleşen kayıp-kaçak oranı
söyleyemeyiz. Bu anlamda, yönetimsel olarak hedefinin üzerinde olan şirketler ise yeni bir
kaydedilecek ilerlemeler kaçağı düşürmede m a l i y e t

unsuruyla

karşı

karşıya

önemli katkı sağlayacaktır. Düzgün bir izleme kalmaktadırlar.
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Tablo 4: Teknik Olmayan Kayıpların Sadece Serbest Olmayan Tüketicilere Uygulanması Durumunda Oluşan Fiyat Etkisi
Serbest Tüketici Oranı
Enerji Bedeli
Teknik Kayıp
Serbest Olmayan Teknik Olmayan Kayıp
Tüketici
Şebeke Tarifeleri
Toplam

%0
68,97
6,21
4,83
20
100

%20
68,97
6,21
6,03
20
101,21

%40
68,97
6,21
8,05
20
103,22

%60
68,97
6,21
12,07
20
107,24

%80
68,97
6,21
24,14
20
119,31

Enerji Bedeli
Teknik Kayıp
Teknik Olmayan Kayıp
Şebeke Tarifeleri
Toplam

68,97
6,21
4,83
20
100

68,97
6,21
0
20
95,17

68,97
6,21
0
20
95,17

68,97
6,21
0
20
95,17

68,97
6,21
0
20
95,17

Serbest Tüketici

Kayıp-kaçağın azaltılabilmesi için bu amaçla olmasın tüm tüketicilere uygulanacaktır.
bazı

yatırımların

yapılması

veya

yapılan

yatırımların kayıp-kaçağı da azaltıcı yatırımlar
olarak seçilmesi gerekmektedir. Teknik kaybın
yüksek olduğu bölgelerde bu kaybı azaltıcı
yatırımlar

yapılmalıdır.

Uzaktan

okuma

sistemleri, akıllı sistemler vb. kaçağın yüksek
olduğu bölgelerde yoğunlaştırılmalıdır. Sayaç
teknolojilerindeki

ve

ölçüm

sistemlerindeki

teknik gelişmeler dikkate alındığında sayaçtan
kaynaklı
olabilir.
başka
tüketim

kaçağın

azaltılması

Tüketicilerin
bir

şekilde

miktarının

da

manüel

mümkün

olarak

noktada

serbest

tüketicilerin

sebep

olmadıkları kaçağın bedelini ödeyecekleri ve
bunun

adil

olmadığı

iddiaları

ortaya

atılmaktadır. Unutulmaması gereken nokta
şudur ki kaçağın bedeline maruz kalan serbest
olmayan tüketiciler de söz konusu kaçağa
sebep olan kişiler değildir. Dolayısıyla, kaçağın
maliyetinin

sadece

serbest

olmayan

tüketicilere yansıtılması çok daha adaletsiz bir
durumdur.

sayaçlarla

oynayarak Diğer yandan, 2009 yılında 480 MWh olan
değiştirilmesinin önüne serbest tüketici limiti 2010 yılında 100 MWh

geçilebilir.

olarak belirlenmiştir. Piyasa açıklık oranı %
60’ları

Kaçağın Fiyatlara Etkisi:
Birinci

veya

Bu

uygulama

döneminde

geçmiştir.

Başka

bir

ifadeyle,

tedarikçilerini seçme hakkını elde edebilecek
(2006-2010) tüketicilerin toplam tüketiminin ülke toplam

kayıp kaçak, perakende enerji tarifelerinin bir tüketimine oranı % 60’ın üzerine çıkmıştır. Bu
unsuru olarak belirlenmiştir. Dağıtım şirketleri rakama talep birleştirmesi sonucunda ortaya
dışındaki tedarikçilerden enerji alan serbest çıkabilecek potansiyel de dahil değildir. Son
tüketiciler (veya bu tüketicilerin tedarikçileri) dönemde spot piyasada oluşan fiyatların da
dengeleme ve uzlaştırma piyasası kapsamında tarifelere

nazaran

düşük

seyretmesi

sadece teknik kayıplara maruz kalmışlardır. sonucunda serbest tüketici olma hakkını elde
Diğer yandan serbest olmayan tüketicilerin eden tüketicilerin önemli bir kısmı dağıtım
tarifeleri

belirlenirken

alınarak

hesaplanan

kaçak
hedef

da
kayıp

dikkate şirketleri
kaçak etmişlerdir.

dışındaki

tedarikçileri

Dolayısıyla,

kaçağın

tercih
bedelini

oranları kullanılmıştır. 2011 yılından itibaren üstlenen kesimin tüketimi düşmüştür. 2011
ise teknik kaybın yanı sıra kaçak da ilgili yılı öncesinde olduğu gibi teknik olmayan
mevzuat değişikliği kapsamında serbest olsun kayıpların sadece serbest olmayan tüketicilere
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uygulanmasının devamı halinde bu tüketiciler serbest

tüketicilerin

tüketiminin

toplam

aleyhine olan durumun daha da derinleşmesi tüketimin % 80’ini gerçekleştirdiği durumda
söz konusu olacaktı.

aynı

Elektrik Piyasası Kanunu, Enerji Arz Güvenliği,
Strateji Belgesi, ilgili mevzuat ve uygulamalar
incelendiğinde tüketicilerin önemli bir kısmının

miktarda

maliyetlere

tüketimi

sahip

olan

enerji

ve

tüketen

aynı

serbest

olmayan tüketici 119,3 birim öderken serbest
tüketici 95,2 birim ödeme yapmaktadır.

yakın zamanda serbest tüketici olma hakkı Sonuç:
elde edeceği görülmektedir. Kaçak enerjinin
finansmanının
tüketicilere
olmayan

sadece

serbest

yüklenmesi
tüketicilerin

olmayan

halinde

serbest

sayısındaki

düşüş

nedeniyle ekonomik olarak çok büyük bir yük
sadece bu tüketicilerin sırtına yüklenecekti.
Yeni

uygulama

ile

birlikte

bu

yük

azaltılmaktadır.
Teknik

kısım sorunları içerisinde barındırmaktadır.
Hedeflenen piyasa yapısını oluşturma amacını
taşıyan ve bu sorunların çözümüne yönelik
çalışmalar devam etmekte olsa da hedeflenen
noktaya ulaşılamamıştır. Kayıp-kaçak sorunu
da çözümü hedeflenene göre gecikmiş bir
sorun olarak karşımızda durmaktadır. Teknik

olmayan

olmayan

Türkiye elektrik piyasası kendine özgü bir

sadece

serbest kayıp ve kaçağı da içeren teknik olmayan

uygulanması

halinde kaybın minimize edilmesi için elektrik piyasası

kaybın

tüketicilere

ortaya çıkacak durumun serbest tüketiciler ve katılımcısı
serbest

o lm a y a n

hazırlanmıştır. Tablo 4’te Türkiye’de toplam
kayıp-kaçağın % 16 ve teknik kaybın % 9
olduğu ve enerji ile kayıp-kaçak bedelinin
faturanın

(halihazırdaki

%

80’ini

oluşturacağı

gerçekleşmelere

yakın)

varsayılmıştır. Anlamayı kolaylaştırmak için
serbest

tüketici

ile

serbest

olmayan

tüketicilerin aynı enerji ve şebeke maliyetine
maruz kaldıkları kabul edilmiştir.
Temel

varsayımlarımız

olmayan

kaybın

tüketicilerden

altında

ve

kesimin

iyi

niyetli

durumda

Kayıp-kaçak

sorunu

çözümü

imkansız

bir

sorun değildir. Bu doğrultuda kayıp-kaçağı
azaltıcı

tedbirlerin

hayata

geçirilmesi

alınması,
ve

uygulamaların

herkesin

görevini

hakkıyla yapması durumunda hem sistemin
iyileştirilmesi,

öngörülebilirliğinin

kalitesizliğinin

önüne

geçilmesi

artması,
hem

de

elektrik kullanıcıları arasındaki adaletsizliğin
ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.

teknik

finansmanının

karşılandığı

her

n a sı l çabalarına gereksinim olduğu açıktır.

t ük e t ic i ler i

etkileyebileceğini göstermek amacıyla Tablo 4

toplam

olan

tüm
teknik

olmayan kaybın bedeli 100 TL’lik toplam Kaynaklar:
faturanın 4,83 TL’lik kısmını oluşturmaktadır.
Teknik

olmayan

kaybın

bedelinin

sadece

serbest olmayan tüketicilerden karşılanması
halinde de piyasadaki tüm tüketiciler serbest
olmayan tüketicilerse sonuç değişmemektedir.
Ancak, teknik olmayan kaybın sadece serbest
olmayan

tüketicilere

piyasada

belli

fatura

sayıda

edildiği

serbest

ve

Depuru,

S.S.S.R.;

Wang;

Devabhaktuni,

N.;

Lingfeng
V.;

Gudi,

Measures and Setbacks for Controlling

Electricity

Theft,

North

American

Power

Symposium, 2010.
www.epdk.org.tr

tüketici www.tedas.gov.tr

bulunduğu durumda tüm maliyetler eşit olsa
dahi serbest tüketici oranına göre tüketiciler

www.teias.gov.tr

arasındaki fiyat farkı artmaktadır. Örneğin, www.worldbank.org

11

Enerji Piyasası

Bülteni

Aralık 2010 * Sayı : 12

Lisans Alma ve Şirket Kurma Muafiyeti

B

ilindiği

üzere

3/12/2010

tarih

Serkan DOĞAN

ve

27774 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik
Piyasasında

Üretimine

İlişkin

Lisanssız

Yönetmelik”

Elektrik

yayımlanmış

akabinde de 29/12/2010 tarih 6094 sayılı
“Yenilenebilir

Enerji

Kaynaklarının

Elektrik

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
ile

muafiyetli

üretimle

ilgili

bir

takım

değişiklikler getirilmiştir. Bu yazıda da söz
konusu

yönetmeliği

ilgili

kanundaki

değişiklikleri de göz önüne alarak özetlemeye
çalışacağız.

• Mikro kojenerasyon tesislerinde (Elektrik

Evvela, kimlerin lisans alma ve şirket kurma
yükümlülüğünden

muaf

tutulacaklarından

bahsetmek gerekecektir, bunları;

İLK BAŞVURU

enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 50 kW ve
altında olan kojenarasyon tesisini)

üretim

faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

Başvuru formu,
Tesisin kurulacağı yerin kullanım hakkı,
Kaynak kullanım hakkı (rüzgar,güneş
hariç)
Tesisin top.ver.ilg.belgeler
(kojenerasyon için)

Tebellüğ

Varsa alternatif bağlantı
önerisi

BSK Anlaşmaları Başvurusu (60 gün)

Gerekli izinler,
Onaylı projeler,
Tip test raporları

Aylık olarak alınan başvurular, takip eden ayın ilk 15
günü içerisinde değerlendirilir

Değerlendirme neticesi ilgili
kişiye tebliğ edilir.

BSK Anlaşmalarının
İmzalanması
(30 gün)

Şekil 1. Bağlantı başvurusunda izlenen yollar.
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hususuna

değinecek

olursak,

başvuruda

beyan edilen üretim tesisinin kurulu gücünün;
11 kW ve altında olması halinde tesis AG

AG seviyesinden bağlanacak üretim
tesislerinin
üretim

toplam

kapasitesi,

tesislerinin

bağlı

seviyesinden

bu

bağlanabilirken,

olduğu

dağıtım
11

kW’ın

sistemine
üzerinde

olan

üretim tesisleri yapılan teknik değerlendirme

dağıtım trafosunun gücünün %30’unu

sonucunda AG veya YG seviyesinden dağıtım

geçemeyecektir.

sistemine bağlanabilecektir.
Ancak unutulmamalıdır ki AG seviyesinden
bağlanacak

• Kurulu

gücü

azami

500

kW

olan

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim
tesislerinde

üretim

faaliyetinde

bulunan

gerçek veya tüzel kişiler,
• Yalnızca
amacıyla,

kendi

tesis

Kaynaklarının

toplam
ve

karşılamak

verimliliği

Enerjinin

“Enerji

Kullanımında

Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te
belirlenen değerin üzerinde olan kojenerasyon
tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler,
olmak üzere 3 ayrı kategoride tanımlayabiliriz.
Bu 3 kategoriye giren tesisler için de bir takım
şartlar söz konusu olacaktır. Şöyle ki;

tesislerinin

toplam

kapasitesi, bu üretim tesislerinin bağlı olduğu
dağıtım transformatörünün gücünün %30’unu
geçemeyecektir.
Bu

ihtiyacını

üretim

tesislere

sorgulamak

sayaç

takmak

gerekirse,

zorunluluğunu

ihtiyaç

fazlası

üretimlerinin YEK Kapsamında belirlenen bir
bedel

üzerinde

perakende

satış

şirketleri

tarafından satın alınacağı dikkate alındığında
sayaç takma zorunluluğunun olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Sayaç ile ilgili detaylara bir göz attığımızda;
1.
yerde

Üretim ve tüketim tesislerinin aynı
bulunması

halinde,

bağlantı

anlaşmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta

sayaçlarına
ilişkin
belirlenen
1.Her bir tüketim tesisi için ancak bir adet tüketici
özelliklere
sahip
ve
çift
yönlü
ölçüm
yapabilen
mikro kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi ya da sayaç takılacaktır.
tesisleri kurulabilecektir.
2.Bir

gerçek

uhdesindeki

her

2.Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı

veya
bir

kişinin, yerde bulunmaması halinde ise bağlantı
tesisi için anlaşmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta

tüzel

tüketim

ve
uzlaştırma
sisteminin
kaynaklarına dengeleme
gerektirdiği
haberleşmeyi
sağlayabilecek
dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam
sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip sayaç
kurulu gücü 500 kW’tan fazla olamayacaktır.

kuracağı

yenilenebilir

enerji

3.Üretim tesisi kuracak kişilerin üretim

takılacaktır.
3.Dağıtım sistemine bağlı her bir tüketim

tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım

tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla ayrı bir

bölgesi içerisinde olması gerekecektir.
Lisans

alma

ve

şirket

kurma

sayaç bulundurulması da zorunlu olacaktır.

ihtiyaç
fazlası
enerjinin
yükümlülüğünden muaf tutulacak ilgili kişilerin Y u k a r ı d a
satılmasından
bahsettik
ama
unutulmamalıdır
bağlantı başvurusunda izleyeceği yollar, Şekil
ki lisanssız üretim yapacak gerçek ve tüzel

1’de gösterilmiştir.
Bağlantı noktası seçiminin nasıl yapılacağı

kişilerin
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karşılamak üzere üretim yapmalarıdır.
Bunun yanında ikili anlaşma ile elektrik
enerjisi

satışı

da

yapamazlar.

Bu

hatırlatmayı yaptıktan sonra şunu diyebiliriz

Lisans
almaktan
muaf
olan
kojenerasyon tesisleri ile gerçek
kişilerce kurulan mikro kojenerasyon
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesislerinin işletilmesi
esnasında sisteme verilen fazla enerji
için ödeme yapılmaz.

ki;
Söz

konusu

mevzuat

kojenerasyon
kurulan

tesisleri,

mikro

dahilinde
gerçek

kojenerasyon

olan

kişilerce

tesisleri

ve

gerçek kişilerce kurulan yenilenebilir enerji
kaynaklarına

dayalı

üretim

tesislerinin

işletilmesi esnasında sisteme verilen fazla
enerji için ödeme yapılmaz. Sadece tüzel
kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesisleri
ve tüzel kişilerce kurulan yenilenebilir enerji
kaynaklarına

dayalı

üretim

tesislerinin

işletilmesi esnasında sisteme verilen fazla

değerin

üzerinde

olan

kojenerasyon

tesislerinde tüketilmeyen elektrik enerjisini,

enerji perakende satış şirketleri tarafından aynı kişinin sorumluluğundaki üretim tesisiyle
aynı yerde olmayan ancak aynı

satın alınabilecektir.

dağıtım

bölgesi içerisindeki bir tüketim tesisinde

Bunun dışında;

tüketebileceklerdir.

⇒ gerçek veya tüzel kişilerce kurulan,
kurulu gücü azami 500 kW olan yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde
üretilen elektrik enerjisini,

İhtiyaç fazlası enerjinin hangi durumlarda
satılacağından bahsettikten sonra ilgili tesis
sahiplerinin

ihtiyaç

fazlası

enerjiyi

hangi

fiyattan satacaklarına değinmek gerekecektir.

⇒ gerçek veya tüzel kişilerce kurulan, Bunu da şöyle izah edebiliriz;
yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla,
tesis toplam verimliliği “Enerji Kaynaklarının
ve

Enerjinin

Artırılmasına

Kullanımında

Dair

Verimliliğin

Yönetmelik”te

belirlenen

⇒ Mikro
üretilerek
elektrik

kojenenerasyon

sisteme
enerjisi

verilen

için

tesislerinde

ihtiyaç

yürürlükteki

fazlası
Türkiye

Tablo 1. Yenilenebilir Santrallere 10 yıl süreyle uygulanacak olan taban fiyatlar
I Sayılı Cetvel
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi

Uygulanacak Fiyatlar
(ABD Doları cent/kWh)

a. Hidroelektrik üretim tesisi

7,3

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

7,3

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

10,5

d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil)

13,3

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

13,3
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Ortalama

Elektrik

Toptan

Satış

fiyatı dayalı üretim tesislerinin işletilmesi esnasında

uygulanacaktır.

sisteme verilen fazla enerji perakende satış

⇒ Yenilenebilir

enerji

kaynaklarından

elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişiler;
ihtiyaçlarının

üzerinde

ürettikleri

elektrik

enerjisini dağıtım sistemine vermeleri halinde,
I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl süre ile
faydalanabileceklerdir.

şirketleri

tarafından

ifadesi

yer

satın

alınabilecektir

almaktadır

yerine“Yenilenebilir

Enerji

bunun

Kaynaklarının

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”un Madde 6/A da yer alan hem gerçek
hem de tüzel kişilerce kurulan yenilenebilir

⇒ Üretim tesisinde kullanılan makine ve/ enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin
veya elektro-mekanik aksamın %75 inin yerli işletilmesi esnasında sisteme verilen fazla
üretim

girdilerinden

belgelendirilmesi

halinde

o l u ş t u ğ u n u n enerjinin perakende satış şirketleri tarafından
Kurul
Onaylı alınabilmesi hususunun getirilmesinin,

Perakende Satış tarifesi uygulanacaktır.

♦ Söz

konusu

yönetmelik

kapsamında

Üretim tesisinde kullanılan makine ve/veya
elektro-mekanik

Sonuç ve Öneri

üretim

aksamın

girdilerinden

%75

inin

yerli

oluştuğunun

Yazının başında da bahsettiğim gibi “Elektrik belgelendirilmesi
halinde
Kurul
Onaylı
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Perakende Satış tarifesi uygulanacağı ibaresi
Yönetmelik” 03/12/2010 tarih ve 27774 bulunmamakta
olup,
buna
ilaveten
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış akabinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
de “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Kanun”un Madde 6/B de lisans sahibi tüzel
08/01/2011 tarih 27809 sayılı Resmi kişilere verilen yerli ürün teşvikinin söz
gazetede yayımlanmıştır. Dolayısıyla söz konusu yönetmelik kapsamına da dahil
konusu
yönetmeliğin
kanundan
önce edilebilmesinin,
yayımlandığı

göz

yönetmelikte

bazı

önüne

alınırsa

değişikliklerin

ilgili

yapılması

gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
Sonuç

olarak

küçük

tüketicilerin

kendi

ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu yönetmelik

Bu gereklilikleri şöyle sıralayabiliriz;

kapsamında

kurdukları

üretim

tesislerinin,

♦ Öncelikli olarak Enerji ve Tabii ülkenin tüketim talebinin karşılanmasına katkı
sağlayacağı ve arz güvenliği hususunda da
Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve
büyük
önem
arz
edeceği
DSİ’nin
görüşleri
alınarak
söz
konusu
değerlendirilmektedir.
Yönetmeliğin,
“Yenilenebilir
Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına

İlişkin

Kanunda

Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde revize
edilmesinin,

♦ Söz

konusu

yönetmelik

kapsamında

sadece tüzel kişilerce kurulan tüzel kişilerce
kurulan

yenilenebilir

enerji

kaynaklarına

16

Enerji Piyasası

Bülteni

Aralık 2010 * Sayı : 12

Dağıtım Bölgelerinde CNG ve LNG Kullanımına
Yönelik Kurul Karar Taslağı’na Dair

U

Burak TÜFEKÇİOĞLU

zun bir süreden sonra, sektörden ve
tüketici adaylarından gelen talepler
üzerine ve oluşan ihtiyaca binaen da-

ha önce üzerinde EPDK Doğal Gaz Piyasası
Dairesi uzmanlarınca çalışılmış olan ancak gerek değişen gündemin etkisiyle gerekse de
doğal gaz dairesinin sektörün acil sorunları
üzerindeki yoğun mesaisi nedeniyle bir türlü
sektör görüşüne açılamayan LNG fazında doğal gaz satan toptan satış lisansı sahibi şirketler ile CNG satış ve CNG iletim-dağıtım lisansı
sahibi şirketlerin dağıtım lisansı kapsamında
faaliyet yapılan dağıtım bölgeleri içerisindeki
faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan
Kurul Karar Taslağı 05.11.2010 Tarihinde Ku- maliyetli bir enerji kaynağına kavuşarak kendi
rumun web sitesinden görüşe açıldı. Bu Kurul sektörlerindeki rekabet için daha uygun bir
Kararı ile bir dağıtım bölgesinde bulunmasına ortama sahip olacaklardır.
rağmen çeşitli sebeplerden dolayı dağıtım şebekesi yatırımları henüz kendilerine ulaşmayan doğal gaz tüketici adayları istedikleri takdirde CNG ya da LNG kullanımı gerçekleştirebilecekler.

Ancak bu kararda dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar yer almaktadır. Şöyle ki;
bir dağıtım bölgesinde dağıtım şirketinin haricinde bu karar ile LNG ve CNG şirketlerinin
faaliyette bulunmaları belli şartlara bağlanmış

Bu Kurul Kararı’nın öncelikli amacı söz konusu durumda. Buradaki kilit nokta ise halihazırda
tüketici adaylarına doğal kullanım seçeneği Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizsunulmasıdır. Özellikle dağıtım bölgesinin uç metleri Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi ve danoktalarında yer alan ve bir an önce doğal gaz ğıtım şirketlerinin ihale şartnamesindeki 5 yılkullanmak isteyen tüketiciler şebeke yatırım- lık yatırım yükümlülüklerini gerçekleştirmeleri.
larının kendilerine ulaşmasına kadar geçecek Zaten Kurul Karar Taslağı dikkatle incelenirse
süre zarfında LNG veya CNG fazında doğal gaz 1, 2 ve 3 üncü maddelerde bu hususların dekullanma fırsatı elde edebilecekler. Bu sayede taylarının açıklandığı görülecektir. Bu noktada
enerji maliyeti yüksek sanayiciler daha düşük bir dağıtım bölgesi içerisinde CNG ve/veya
LNG şirketlerinin faaliyette bulunmasının dağıtım şirketinin lisanslı dağıtım bölgesindeki yatırım yükümlülüklerinde (bu Kurul Kararı ile
Özellikle

dağıtım

bölgesinin

uç

noktalarında yer alan ve bir an önce
doğal gaz kullanmak isteyen tüketiciler
şebeke

yatırımlarının

kendilerine

ulaşmasına kadar geçecek süre zarfında
LNG

veya

CNG

fazında

doğal

gaz

kullanma fırsatı elde edebileceklerdir.

dağıtım bölgelerinde LNG veya CNG kullanan
tüketicilerin bulunduğu bölgeler de dahil) herhangi bir erteleme ya da iptale yol açmayacak
oluşunun gözden kaçırılmaması gerekiyor. Bununla beraber dağıtım şirketlerinin bundan
sonra kendilerine ulaşan bağlantı taleplerini
daha düzenli ve sıkı bir şekilde kayıt altına
alarak takip etmeleri ve yatırım programlarını
daha düzenli ve gerçekçi şekilde yapmalarının
önemi ortaya çıkıyor.
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kapsamında sorumluklarını yerine getiren bir
dağıtım şirketi için herhangi bir sorun gözük-

Bu taslakla; doğal gazı vasıtalarda
yakıt olarak kullanan müşterilerin,
ihtiyaçlarını dağıtım şebekesinden
karşılamalarının zorunlu olmadığı
açıkça ifade edilerek, mevzuatta
daha önce yer almayan doğal gazlı
araçların ikmali konusunda bir adım
atılmıştır.

memektedir.
Ancak, bu taslak dağıtım bölgeleri içinde faaliyette bulunmak isteyen CNG ve LNG lisans
sahiplerine yeni yükümlülükler getirmektedir.
Bunlardan en önemlileri söz konusu lisans sahiplerinin tüketicilere hizmet verecekleri tesisleri dağıtım şirketinin uygulamadaki iç tesisat
teknik esaslarına uygun olarak yapmaları,

Bu Kurul Kararı ile daha önce mevzuatta doğrudan yer alamayan bir husus da ilk defa bir
mevzuatta açıkça kendine yer bulmuş durumda. Taslağın 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında
bahsi geçen doğal gazı vasıtalarda yakıt olarak kullanan müşterilerin ihtiyaçlarını dağıtım
şebekesinden karşılamalarının zorunlu olmaması açıkça ifade edilmiştir. Bu husus aynı
LPG’li araçların yaygınlaşması gibi doğalgazlı
araçların kullanımının artması yönünde bir
adım olarak algılanabilir. Nitekim doğal gazın
yaygın olarak kullanıldığı yerleşim alanlarında,
büyük şehirlerde hava kirliliğinin en önemli
nedeni haline gelen araç egzoz gazlarının
azaltılması, ekonomik olması ve Kyoto Protokol’ünü de imzalamış bir ülke olarak gelecekte

yerleşim merkezleri içerisinde veya yakınında
da taleplerin artması nedeni ile kurulacak tesisler için standartlar ve teknik emniyet kurallarına daha fazla önem verilmesi ve taslağın
en uzun maddesi olan 6 ncı maddesinde yer
alan acil müdahaleler ile ilgili yükümlülükler.
Bu maddede LNG ve CNG şirketlerinin acil
müdahale gibi hassas bir konuda nasıl hareket
edeceklerine dair detaylar verilmiş. Dağıtım
bölgesinde müşteri arayan LNG ve CNG lisansı
sahiplerinin söz konusu yatımları için yapacakları fizibilite çalışmalarında tüm bu hususları göz önünde bulundurmaları daha sonra
yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebilmesi açısından son derece önem arz etmekte.

yapılacak karbon emisyonu azaltıcı çalışmalar Buraya kadar değişik noktalarına değindiğimiz
da göz önüne alındığında, mevzuatta böyle bir taslak, sektörden gelen görüşlerin değerlendikonunun da doğrudan yer alması oldukça rilmesini takiben son hali verilerek Kurul’un
önemlidir.
değerlendirilmesi için Kurul gündemine alınaBuraya kadar yazıyı okuyan biri bu Kurul Kararı ile dağıtım şirketlerine yeni yükümlülükler
getirildiği gibi bir izlenim edinebilir. Ancak gerek Taslakta gerekse de buraya kadar olan
bölümde dağıtım şirketi ile ilgili hususlarda
değinilen yatırım programlarının uygulanarak

cak. Bu nedenle sektör ve katılımcıların nihai
Kurul Karar’ından sonra şikayet etmelerinin
bir etkisinin olmayacağını bilerek süresi içerisinde olumlu veya olumsuz görüş ve değerlendirmelerinin Kuruma sunulması gerekmektedir.

5 yıllık yatırım yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 36 maddesinde yer alan hususlar ve Taslakla dağıtım şirketlerine yeni
tüketici başvurularının takip edilmesi ve so- yükümlülükler getirilmemekte, sadece
nuçlandırılması gibi konular zaten hali hazırda bu kapsamda faaliyette bulunacak CNG
dağıtım şirketleri tarafından ilgili mevzuat ve LNG şirketlerine sorumluluklar
kapsamında yerine getirilen ve getirilmesi ge- yüklenmektedir.
reken yükümlülüklerdir. Bu nedenle mevzuat
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Etkinlik-Verimlilik Kavramları ve Veri Zarflama Analizi
Mustafa DÜZGÜN
Etkinlik-Verimlilik

T

eknolojik gelişmeler neticesinde, işletmelerde daha önceleri temelde yer
alan pek çok problem hızla aşılmış ve

son zamanlarda etkinlik ve verimlilik konusu
ön plana çıkmıştır. Yaşanan rekabet, işletmeleri kaynaklarını en doğru şekilde kullanmaya
zorlamıştır. Bunu sağlamak için işletmelerin
rekabet ettikleri sektör içinde performanslarını
değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda etkinlik ve verimlilik analiz yöntemleri firmaların ya da endüstrinin üretim sürecindeki
girdi ve çıktılarını analiz ederek performansla- ka ifadeyle üretilen mal ve hizmet miktarı ile
rını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.
bu mal ve hizmet miktarının üretilmesinde
Performans ölçütlerinden biri olan ve yaygın
olarak kullanılan verimlilik kavramının bazı
durumlarda etkinlik kavramından farkı anlaşılmadan, yanlış kullanıldığı görülmektedir. Bu

nedenle, verimlilik ve etkinlik kavramlarının
taşıdıkları anlam farklarını ortaya koymakta
fayda vardır.

kullanılan girdiler arasındaki oran olarak tanımlanır ve çıktı/girdi olarak formüle edilir.
“Verimlilik” ve “verimlilik artışı” birbiriyle yakından ilişkili ama içerdiği anlam olarak birbirinden farklı iki kavramdır. Verimlilik analizinde teknoloji veridir ve durağan ölçüm yapılır.
Verimlilik artışı analizi ise dinamik bir süreç ile
ilgilidir. Kısa dönemde veri bir üretim teknolo-

İktisadi verimlilik, mal ve hizmet üretim jisi ile de verimlilik artışı sağlamak mümkün
sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) iken uzun dönem teknolojik yeniliklerle verimürünler lilik artışı sağlanabilir. Verimlilik artışı; sabit
(çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bir baş- girdi düzeyi ile daha fazla çıktı elde edilmesi,
bu

sürecin

sonunda

elde

edilen

Şekil 1: Verimlilik ve Etkinlik
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sabit çıktının daha az girdi kullanılarak üretilmesi veya çıktıda girdidekinden daha fazla
oranda bir artış meydana gelmesi anlamına

Verimlilik, çıktının kullanılan kaynaklara
oranı; etkinlik ise çıktının erişilebilecek
Verimlilik ile zaman zaman aynı anlamda kul- maksimum çıktıya oranıdır.
gelmektedir.

lanılan, ancak verimlilikten farklı olan etkinlik
kavramı ise, hedeflenen çıktı düzeyi ile gerçekleşen çıktı düzeyi arasında yapılan bir değerlendirmeden elde edilmektedir. Üretim sürecinin etkinliği, elde edilen çıktının elde edilebilecek maksimum çıktı ile karşılaştırılması ile
hesaplanır.

etkin olan karar birimlerinin üretim sınırı üzerinde yer almaları gerekmektedir. Üretim sınırının altında kalan karar birimlerinin, göreli
olarak, kaynaklarını israf ettikleri söylenebilir.
Bu bağlamda üretim sınırı (üretim fonksiyonu

Yukarıdaki açıklamalardan; verimliliğin, her- veya etkin üretim fonksiyonu) teknik etkin
hangi bir zamanda üretilmiş çıktının (ürünün), olan tüm mümkün üretim karışımlarının kükullanılan girdi ile karşılaştırılmasından elde mesidir.
edilebileceği; etkinliğin ise, öncelikle geçmiş
deneyimlerden elde edilmiş standart sonuçların varlığını gerektirdiği anlaşılmaktadır.

Şekil 1’de görüldüğü gibi A, F, B, C ve E gözlemleri etkin üretim sınırı üzerinde yer almakta ve teknik etkin olarak değerlendirilmekte-

Tek girdi-tek çıktı durumu dikkate alındığında, dir. Bununla beraber P ve D gözlemleri ise
her hangi bir karar biriminin verimliliği, çıktı- kaynak israfı içerisindedirler ve teknik olarak
nın girdiye oranı olarak tanımlanmaktadır. Di- etkin değildirler.
ğer bir deyişle, (0,0) noktasından başlayan ve
karar birimini temsil eden noktadan geçen ışının eğimi, bu karar birimi için verimlilik değerini vermektedir. Bu ışının eğiminin artması
verimliliğin yükseldiğini göstermektedir. Şekil
1’de tek girdi-tek çıktı durumu için gözlenen
çeşitli karar birimleri verilmiştir. Bu karar birimleri arasında en yüksek verimliliğe sahip
karar biriminin C, en düşük verimliliğe sahip
karar biriminin ise P olduğu görülmektedir.
Ayrıca F, D ve E gözlemleri birbirlerinden fark-

Teknik etkinlik ve verimlilik arasındaki farkı
şekil üzerinde açıklamak gerekirse; şekilde
verilen A ve B gözlemleri üretim sınırında yer
almakta ve teknik etkin olarak tanımlanmaktadır. P gözlemi ise, A ile aynı çıktı düzeyini
daha fazla girdi kullanarak gerçekleştirmiştir.
Öte yandan, P karar birimi, B ile aynı miktarda girdi kullanmış olmasına rağmen daha az
çıktı üretmiştir. Bu nedenle, P'nin teknik etkinsizlik içinde olduğu söylenir.

lı ölçeklerde faaliyette bulunmalarına rağmen Bu üç gözlemin verimlilikleri, çıktı/girdi ora(orijinden çıkan kesikli çizgi üzerindeler) aynı nından hesaplanmakta, ve sonuçta, B'nin diverimlilik düzeyindedirler. Bu gözlemlerin ve- ğer iki karar biriminden daha verimli olduğu,
rimlilik değeri P gözleminden yüksek, C gözle- P'nin ise en verimsiz karar birimi olduğu sonucuna varılmaktadır. A gözlemi teknik etkin

minden ise düşüktür.
Çıktılardan bir kısmını girdileri sabit tutarak
artırmak mümkün değilse, bu karar verme

olarak değerlendirilmesine karşın B'ye kıyasla
verimliliği daha düşüktür.

biriminin üretim sürecinde israfta bulunmadığı Teknik etkinliğin yanında, bir başka perforsöylenir. İsrafın olmaması teknik etkinlik mans göstergesi olarak en verimli ölçek bü(technical efficiency) kavramı ile ifade edil- yüklüğüne olan yakınlık alınmaktadır. Bu kavmektedir. Açıklamalar çerçevesinde, teknik ram ölçek etkinliği (scale efficiency) olarak
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adlandırılmaktadır En yüksek verimliliğe sahip
olan C gözleminin bulunduğu ölçek büyüklüğü Etkinlik değişmemek kaydıyla, çıktı
en verimli ölçek büyüklüğü (Most Productive miktarı artarken verimlilik de artıyorsa
Scale Size-MPSS) olarak tanımlanmıştır. Opti- ölçeğe göre artan getiri; çıktı miktarı
ölçeğe
mum olan bu ölçek büyüklüğünün üzerine çı- azalırken verimlilik artıyorsa
göre
azalan
getiri;
çıktı
miktarına
göre
kınca veya altında kalınca karar birimlerinin
verimlilikleri düşmektedir. Firmalar üç farklı verimlilik değişmiyorsa ölçeğe göre sabit
üretim ölçeğinde faaliyette bulunabilirler. Bun- getiri söz konusudur.
lar; ölçeğe göre sabit getiri (Constant Return
to

Scale-CRS),

ölçeğe

göre

artan

getiri rılması sonucunda, A karar biriminin teknik

(Increasing Return to Scale-IRS), ölçeğe göre olarak etkin, fakat D karar biriminin teknik
azalan getiri (Decreasing Return to Scale- etkin olmadığı görülür. Diğer taraftan, D karar
biriminin verimliliği, A karar biriminin verimli-

DRS)
Eğer üretim sınırı doğrusal ise üretimde ölçeğe göre sabit getiri durumu söz konusudur.
Ancak üretim sınırında, ölçeğe göre artan,
azalan ve sabit getiri aralıklarının birlikte bulunabileceğinin kabulü, ölçeğe göre değişken
getiri (Variable Return to Scale-VRS) kavramıyla tanımlanmaktadır. Eğer üretim sınırı
doğrusal değil de parçalı doğrusal (piecewise

liğinin üzerindedir. Diğer bir deyişle, teknik
etkin olan bir gözlem teknik etkinsizlik yaşayan bir gözlemle kıyaslandığında verimsiz bulunabilir. Bu basit örnekle, günlük konuşma
dilinde aradaki ayrıma dikkat edilmeden kullanılan, teknik anlamında etkinlik ve verimlilik
kavramlarından birinin diğerini içermediği görülmüştür.

linear) ise üretimde ölçeğe göre değişken ge- Bir başka ilginç gözlem, F, D, E karar birimleri
tiri durumu söz konusudur.

üzerine yapılabilir. Bahsedilen üç karar birimi

Şekil 1’de P gözlemi B gözlemine doğru kayarak teknik etkinliğini ve verimliliğini artırabilir.
Çünkü sırasıyla üretim sınırına yaklaşmakta
ve çıktı/girdi oranı büyümektedir. A gözlemi
ise B gözlemine doğru kayarak teknik etkinliğini korurken ölçekten kaynaklanan avantajla

de aynı verimlilik düzeyindedir. Ancak, bu üç
karar biriminden optimum ölçekte faaliyette
bulunan sadece D karar birimidir. Diğer iki
karar birimi olan F ve E teknik olarak etkin
olmalarına karşın optimum ölçekte faaliyette
bulunmamaktadırlar.

verimliliğini artırabilir. Çünkü üretim sınırın- Ayrıca, C ve D karar birimlerinin her ikisinin
dan ayrılmamakta ve çıktı/girdi oranı büyü- de ölçek etkin oldukları, fakat bu ikisinden samektedir. Göreli olarak en verimli olan C göz- dece C'nin teknik etkin olduğu, D'nin ise teklemi ise en verimli ölçek büyüklüğüne sahiptir. nik etkin olmadığı; A, B, E ve F karar birimleC karar birimi ile D karar birimi karşılaştırıldığında, D karar biriminin üretim sınırı üzerinde
olmaması sebebiyle kaynak israfında bulundu-

rinin teknik etkin olmalarına karşın ölçek etkin
olmadıkları; P karar biriminin ise ne ölçek etkin ne de teknik etkin olduğu yorumu yapılır.

ğu gözlenir. Buna karşın, D karar birimi, en Aynı verimlilik düzeyinde bulunan ve her ikisi
verimli ölçek büyüklüğüne sahip olan C karar de teknik etkin olan F ve E karar birimleri ölbirimi ile aynı girdi ölçeğindedir. Bunun sonu- çek açısından değerlendirildiklerinde, her ikisicu olarak, D karar biriminin optimum ölçekte nin de ölçek etkin olmadıklarının ötesinde bir
faaliyette bulunduğu ancak kaynaklarını iyi yorumda bulunmak mümkündür. F gözlemi
incelendiğinde, bu karar biriminin, teknik et-

kullanamadığı sonucuna varılır.
A karar birimi ile D karar biriminin karşılaştı-

kinliği korumak kaydıyla, ölçeğini büyüttüğü
zaman verimliliğinin artacağı yorumu yapılabi-
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lir. Bu durum, ölçeğe göre artan getiri olarak li, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında
isimlendirilir. E karar birimi ise, teknik etkinli- uygulanmaktadır.
ğini koruyarak ölçeğini küçülttüğü zaman verimliliğinde artış gözleyecektir. Bu durum, ölçeğe göre azalan getiri olarak isimlendirilir.

Daha sonra Banker, Charnes ve Cooper’ın çalışmalarında ölçeğe göre sabit getiri varsayımı
gevşetilerek ölçeğe göre değişken getiri duru-

Veri Zarflama Analizi (Data Envelopment munu ifade eden BCC modeli ortaya konulmuştur. CCR ve BCC modellerinin her biri gir-

Analysis)
Veri zarflama analizi (VZA), ürettikleri mal ve
hizmet açısından birbirine benzer ekonomik
karar verme birimlerinin “Decision Making
Unit” (KVB) diğer karar verme birimleriyle
kıyaslanarak göreli etkinliklerinin ölçülmesi
amacıyla geliştirilen ve parametrik olmayan
(non-parametric)

bir

diye ve çıktıya yönelik olmak üzere iki ayrı
şekilde uygulanmaktadır. Böylece VZA, verimsizlik kaynaklarının yanı sıra verimsizlik türlerini de (faaliyet ölçeğinden mi yoksa şirket
performansından mı kaynaklandığını) açıklayacak konuma getirilmiştir.

yöntemidir. Veri Zarflama Analizi ile ilgili kısa bir literatür

ölçüm

VZA’nın amacı; eldeki verilere göre en iyi per- taraması yaptıktan sonra modelin kullanımıyla
formans gösteren şirketlerden oluşan bir et- ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara da dekinlik

sınırı

bulmak,

söz

konusu

sınırı ğinmekte fayda görülmektedir. Öncelikle bir-

“referans” olarak kabul edip etkin olmayan birleriyle karşılaştırmalı etkinlik ölçümü yapıkarar birimlerinin bu sınıra olan uzaklıklarını lacak olan karar birimlerinin seçimi etkinlik
(ya da etkinlik düzeylerini) ölçmek ve bu et- sonuçlarını doğrudan etkileyen bir konudur.
kinlik sınırını kullanarak etkin olmayan firma- Karar birimlerinin üretim teknolojisi açısından
ların etkin hale gelebilmeleri için yapmaları birbirine benzer olmaları, diğer bir ifadeyle
gözlem kümesinin homojen olması elde edile-

gereken değişiklikleri göstermektir.
Veri Zarflama Analizi son yıllarda gerek kamuda gerekse özel sektör içinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Veri Zarflama Analizi’nin
geçmişi Edwardo Rhodes’in Cornegie Mellon
Üniversitesi’ndeki çalışmaları ile başlamıştır.
Analiz, Program Follow Thorough’a katılan ve
katılmayan

okul

gruplarının

cek sonuçların anlamlı olabilmesi açısından
çok önemlidir. Bir grubun homojen olması,
söz konusu grubu oluşturan karar birimlerinin
aynı girdi-çıktı karmalarına sahip olmaları ve
dışsal etkenlerin birbirinden çok farklı olmadığı anlamına gelmektedir.

performansını İkinci olarak, VZA’da karar verme birimi sayısı

karşılaştırmaktadır. Burada 70 tane okulun arttıkça etkinlik skor değeri azalmakta, kullagöreli teknik etkinliğini fiyatları göz ardı ede- nılan değişken sayısı arttıkça ise etkinlik skor
rek çoklu girdi ve çıktılarla tahmin isteği, CCR değeri artmaktadır. Bu noktada genellikle
(Charnes, Cooper, Rhodes) modeli olarak bili- gözlem sayısının değişken sayısının en az üç
nen VZA modelini doğurmuştur. VZA ile ilgili katından fazla olması kuralı benimsenmekteilk makale Journal of Operations Research’de dir. Aksi takdirde model kullanılarak elde edi1978’de yayınlanmıştır. Bilinen bu CCR mode- len sonuçların güvenilirliği ve politika üretmede kullanımı açısından soru işaretleri doğaVeri

Zarflama

kaynakları
üreten

Analiziyle,

kullanarak

firmaların

aynı

aynı

çıktıları

etkinliklerinin

kıyaslanması amaçlanmaktadır.

caktır. Dolayısıyla modelde kullanılan karar
birimi sayısıyla, değişken sayısı dengesi model sonuçlarının anlamlı olabilmesi açısından
oldukça önemlidir.
Bir diğer önemli nokta, literatürde yapılan ça-
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lışmalarda seçilmesi gereken girdi ve çıktılar
konusunda bir fikir birliği bulunmamakla be- Dağıtım şirketleri için çıktı düzeyi
raber modeldeki girdi ve çıktılar çalışmadaki ( h i z m e t k a l i t e s i ) s t a n d a r t l a r a
karar birimlerini karşılaştırmanın temelini bağlandığından, etkinliğin artırılması
oluşturduklarından büyük bir dikkatle seçil- g i r d i l e r i n m i n i m i z e e d i l m e s i y l e
melidir. Aynı karar birimi için farklı girdi ve mümkündür. Bu yüzden, bu sektörde
çıktı grupları farklı etkinlik değerleri üretece- girdi yönelimli VZA kullanılır.
ğinden üretim sürecini etkileyen, anlamlı girdi ve çıktıların belirlenmesi gerekmektedir.

çok farklı konumda faaliyette bulunan bir

Karşılaştırmalı analizi yapılacak olan karar
birimlerinden oluşan gözlem kümesi ve ilgili
girdi-çıktı kümeleri seçildikten sonraki aşama, mevcut üretim ortamı için en uygun olan
VZA modelinin seçilmesidir. CCR-BCC model-

gözlem model sonuçlarını etkileyebilir. Bu
durumun önüne geçmek için gerekli duyarlılık analizlerinin (sensitivity analysis) yapılarak elde edilen skorların doğru olup olmadığının sağlaması yapılmalıdır.

lerinden hangisinin kullanılacağı ve modelin Ayrıca verilerin güvenilirliği de son derece
girdi odaklı mı yoksa çıktı odaklı mı olacağı önemlidir. Doğru olmayan veriler ait oldukları
hususları bu seçimlere göre sonuçlar değişti- birimin etkinlik değerini etkilemelerinin yaği için önem kazanmaktadır. Bu noktada ele nında, göreli etkinlikleri nedeniyle tüm birimalınan endüstrinin üretim süreci göz önüne lerin etkinlik değerini tartışmalı hale getiralınarak

model

tercihi

yapılmalıdır.

Girdi mektedir.

odaklı modeller çıktıyı sabit kabul ederler ve
etkinliğin maksimize edilebilmesi için girdilerin minimize edilmesi suretiyle çalışır. Öte
yandan, çıktı odaklı modellerde ise, girdiler

sabit kabul edilerek optimum etkinliğin sağ- KAYNAKÇA:
lanabilmesi için çıktının maksimize edilmesi
gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, girdi yönelimli modeldeki teknik etkinlik ‘çıktı düzeyini değiştirmeden girdi düzeyinin ne kadar
azaltılması gerektiği’ sorusuna cevap vermeye çalışırken, çıktı yönelimli modeldeki teknik

1.

Jamasb,

T.

ve

Pollitt,

M.

(2003),

International benchmarking and regulation:
an

application

to

European

electricity

distribution utilities, Energy Policy, 16091622.

etkinlik ‘girdi düzeyi değiştirilmeden çıktı dü- 2. Kutlar, A ve Kartal, M. (2004), Cumhurizeyi ne kadar arttırılmalıdır’ sorusuna cevap yet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakültevermeye çalışır. Örneğin, elektrik dağıtım ler Düzeyinde Veri Zarflama Yöntemiyle Bir
sektöründe dağıtım şirketleri lisansını aldıkla- Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimrı mücavir alan içindeki her müşteriye hizmet ler Enstitüsü Dergisi (8) 2004 / 2 : 49-79.
götürmek zorundadırlar. Dolayısıyla bir dağıtım şirketi çıktıları üzerinde pek bir kontrole
sahip değildir. Bu nedenle, düzenlemeye tabi
dağıtım sektöründe girdi yönelimli VZA modeli kullanılmaktadır.
Bir diğer önemli husus, VZA’nın uç (outlier)
gözlemlere olan hassasiyetidir. Analiz edilecek karar birimleri arasında diğerlerine göre

3.

R.

Banker

productive

(1984),

scale

Estimating

size

using

most
Data

Envelopment Analysis. European Journal of
Operational Research,17:35_44, 1984.
4. Tarım, A. (2001), Veri Zarflama Analizi:
Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli
Etkinlik Ölçümü Yaklaşımı, Sayıştay Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi: 15.
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Sermaye Maliyeti, Risk ve Getiri

İ

Serkan ÖZBİLGİN

şletme finansmanı konusunda son yıllarda yüksek olmaktadır. Risk ile getiri arasında
önemli kurumsal gelişmeler olmuştur. Ar- aynı yönde bir ilişki olmasından dolayı risksiz
tık finans yöneticileri çeşitli görevleri yeri- bir işten yüksek getiri beklentisi normal olma-

ne getirmekten çok işletmeyi bir bütün olarak dığı gibi riskli bir yatırımdan da düşük getiri
ele alarak firmanın yeni şartlar altında denge- beklentisi içinde olmak normal değildir .
sini aramaya çalışmakta ve sadece fon tedarikiyle değil fonların etkin kullanımıyla da aynı
derecede

ilgilenmektedirler.

Bu

gelişmeler

işletmelerde sermaye yapısının ne şekilde
oluşturulacağı konusunun önemini iyice arttırmıştır.

Risk ve getiri yatırım kararlarının verilmesinde temel unsurlar olmaktadır. Burada getiri
yatırıma tahsis edilen kaynakların karşılığında
elde edileni gösterirken, risk de bu durumun
gerçekleşme olasılığını göstermektedir. Yatırımcı yatırıma yönelirken elde edebileceği ge-

Sermaye yapısı konusu gerçekte işletmenin tirinin yanında katlanacağı riski de göz ardı
borç ve öz sermaye fonları arasında bir denge etmemelidir. Optimum bir yatırımda getiri
kurulması konusudur. İşletmeler daima belli oranının maksimum, risk oranının ise minioranda borçlanmaya gitmiştir. Ancak borç fon mum olması arzulanan durumdur. Bu açıdan
hacmi bir işletmeden diğerine veya bir sek- bakıldığında risk, getiriye ait olasılıkların bilintörden diğerine değişmektedir. Bir işletmenin mesi durumudur. Başka bir ifadeyle risk, beoptimum borçlanma kapasitesini belirleyebil- lirsizliğin objektif ölçüsüdür. Risk geleceğe
mek için bu farklılıkların nedeni üzerine eğil- aittir ve gelecekteki beklentilerle ilgili hesapmek gerekir. Bir işletmenin borç ve öz serma- lamaları içerir. Gelecek söz konusu olduğunda
ye fonları şeklinde iki farklı fon kaynağı kul- ise zaman faktörü devreye girmektedir. İşletlanmasının nedeni işlemenin karşı karşıya bu- melerin gelecekte etkilenebileceği birçok risk
lunduğu risktendir. Risk taşımak istemeyen bulunmaktadır. Bu riskler çok farklı sınıflandıkreditörler daha az, daha risksiz bir getiri el- rılmakla birlikte literatürde sistematik risk ve
de etmek amacıyla işletmeye borç verirken, sistematik olmayan risk olarak ayrıma gidilöz sermaye fonlarını sağlayanlar, yani serma- mektedir.
yedarlar ise daha yüksek getiri elde etmek
amacıyla işletmenin riskini taşırlar. İşletme
riski kısaca işletmenin faaliyet alanında başarılı olup olmamasının taşıdığı belirsizlik olarak
tanımlanabilir. Bu risk olmasaydı borç ve öz
sermaye gibi bir ayrımın da anlamı olmazdı.
Bununla birlikte işletmenin finansal yapısında
borçlanmaya yer vermesi nedeniyle hisse se-

Sistematik risk; elimine olunamayan risktir.
Yani firma dışındaki piyasa, enflasyon, faiz
oranları gibi faktörlerden kaynaklanan ve firma tarafından kontrol edilemeyen risk türüdür. Sistematik risk pazar riski, enflasyon riski ve faiz oranı riski başlıkları altında incelenebilir.

nedi sahiplerinin yüklendiği ek risk ise finan- Pazar riski; pazardaki fiyat hareketlerinin nesal risk olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla işlet- den olduğu risktir. Pazardaki fiyat hareketleri
me riski ile finansal risk ayrı ayrı ele alınması çoğu zaman açıklanabilir nedenle olmasına
gereken konulardır. Ancak her ikisinin teme- rağmen bazen de hiçbir geçerli neden olmasılinde de risk ve getiri arasındaki ilişki yat- zın dalgalanmalar gösterebilmektedir. Risk
maktadır.

açısından bu dalgalanmaların negatif yöndeki

Risk ile getiri arasında aynı yönde bir ilişki
bulunmaktadır. Yapılan yatırımın riskliliği arttıkça, yatırımdan beklenilen getiri oranı da

boyutu daha önemlidir. Sermaye piyasasında
bulunan değişik menkul kıymetlerin Pazar riskinden etkilenme dereceleri de farklı olabilmektedir.
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Enflasyon riski; satın alma gücü riski olarak maktır. Portföy yatırımcısı ise finansal riskini
da ifade edilen bu risk fiyat değişmelerinden yine çeşitlendirme ile ortadan kaldırabilir.
kaynaklanan satın alma gücündeki potansiyel
kayıplar

olarak

tanımlanabilir.

Yatırımcılar

yaptıkları yatırımların reel olarak değer kaybetmesini istemezler bu sebeple yatırım için

Yönetim riski; firmanın yönetim kadrosunun
hatalarından kaynaklanabilecek ve firma değerini etkileyecek risklerdir.

koydukları sermayenin (paranın)

satın alma Bu noktada firmalar açısından ve dolayısıyla
gücünün azalmaması için yatırım kararlarına finansman yönetimi açısından en büyük sorun
enflasyon riskini de yansıtırlar. Tahvil gibi sa- risk ve getirinin hesaplanmasıdır. Risk ileriye
bit getirili ve uzun vadeli menkul kıymetler ile yönelik bir ölçü olup gelecekte beklenilen getihisse senedi gibi değişken getirili menkul kıy- rilerdeki sapmaları göstermektedir. Risk gemetlerin enflasyondan etkilenmelerin zaman nelde standart sapma ile ifade edilen belirsizlizaman farklılık gösterebilmektedir. Faiz oran- ğin objektif bir ölçüsüdür.
ları sabit kalmak kaydıyla enflasyon oranlarındaki artış reel getiriyi azaltacaktır.

Sermaye piyasalarında her yatırım aracının

getirisi birbirinden farklıdır. En güvenli yatırım
Faiz oranı riski; bir yatırımın değerinin piyasa- aracının getirisi doğal olarak diğerlerinden dadaki faiz oranlarının değişmesi sonucu meyda- ha düşüktür. Risk arttıkça getiri de artmaktana gelebilecek bir değişme olasılığı faiz oranı dır. Riske katlanmanın karşılığı olarak elde
riski olarak ifade edilir. Piyasadaki faiz oranı- edilen fazladan getiriye risk primi denir. Bir
nın değişmesi beklenen getiri oranının gerçek- başka ifadeyle risk primi, ilgili varlıktan elde
leşme olasılıklarını etkilemektedir.

edilen getirinin, risksiz varlıktan elde edilecek

Sistematik olmayan risk; firmanın kendisinden
kaynaklanan ve yine firma tarafından kontrol
edilebilirliği bulunan ve portföydeki varlık sayısının artmasıyla azaltılabilen risktir. Başlıca
sistematik olmayan riskler faaliyet riski, finansal risk ve yönetim riskidir.

getiriyi aşan kısmıdır. Risksiz varlık kısa vade
için hazine bonosu, uzun vade için de devlet
tahvilidir. Buna göre sermaye piyasasındaki
yatırım araçlarının her birinin risk pirimi farklı
olmaktadır.
Risk primi= A varlığının getiri oranı – Risksiz

Faaliyet riski; firmanın faaliyet gösterdiği sek-

Getiri Oranı

törde meydana gelebilecek değişimlerin olası- Diğer bir değişle bir varlığın beklenen getirisi
lığıdır. Firma faaliyet alanını belirlerken bu ris- (ya da sermayenin maliyeti) risksiz getiriye
ki de sektörden beklentisi oranında almakta- risk priminin ilavesiyle bulunur.
dır. Portföy yatırımcıları açısından faaliyet riski

ise portföyde sektör çeşitliliği yapılarak azaltı- Bir yatırım aracının riskini ölçmek için standart
sapma kullanılır. Ortalama getiri ile yatırım
labilir.
aracının getirisi arasındaki yıllar itibariyle olu-

Finansal risk; firmanın sermaye yapısından şan sapmaların ölçümlemesiyle risk ölçümlekaynaklanan, firma tarafından yönetilebilen ve mesi yapılır.
portföy çeşitlendirmesiyle yok edilebilen bir

risktir. Firmalar borcun kaldıraç etkisinden Modern portföy teorisinin gelişmesiyle William
yararlanmak için yüksek finansal risklere kat- Sharpe bir hisse senedinin sistematik ve siste-

lanabilirler. Firmalar hiç borç kullanmadan matik olmayan risklerini açıklamak için bir
risklerini sıfıra indirebilirler ancak optimum bir model geliştirmiştir. Sermaye varlıklarını fiyat-

yatırım için amaç en uygun sermaye bileşeni- landırma modeli olarak anılan bu modelle sisnin bulmak ve kaldıraç etkisinden yararlan- tematik olmayan riskin yatırımcıların kendi
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hatalarından kaynaklanabilecek bir risk oldu- primi = ß*(rm – rf) olarak ifade edilmelidir.
ğu, portföy çeşitlendirmesiyle bu riskin sıfıra Çünkü şirketin riski pazarın riskinden ß katsayaklaşacağı ve göz ardı edilebileceği, esas ola- yısı kadar farklı olmaktadır. Bu noktada şirrak yatırımdan beklenen getirinin değişmesi- ketler için sermaye maliyetinin hesaplanmanin sebebinin sistematik risk ile açıklanabile- sında ß katsayısının önemi ortaya çıkmaktaceği ifade edilmiştir. Buna göre;

dır. Çünkü her şirketin ß katsayısı farklıdır.
Dolayısıyla da risk primi farklıdır.

ke = rf + ß*(rm – rf)
ke

: yatırımın getiri oranı,

rf

: Risksiz getiri oranını,

Bu noktada belirli şirketler için ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplayan ve tarife düzenlemesi yapan düzenleyici kuruluşlar için de

ß önem kazanmaktadır. Çünkü her şirketin
: Beta, şirketin getirisinin piyasa ß’sı dolayısıyla da ağırlıklı ortalama sermaye
getirisine göre farklılaşma katsayısını,
maliyeti farklıdır ve ayrı ayrı hesap edilmelidir.
ß

rm
rm - rf

Eğer sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler

: Piyasanın getirisini,

için aynı ß

: Piyasa risk primini

katsayısı alınırsa tüm şirketlerin

riski eşitlenmiş olur. Farklı sermaye yapılarına

gösterir. Bu modelde ß*(rm – rf) yukarıda ifade edildiği gibi yatırımın risk primini ifade et-

sahip şirketlerin aynı risk seviyesine sahip olması ise mümkün değildir.

mektedir. Sharpe ise bu yaklaşımında risk pri- Diğer taraftan tarifeleri düzenleyici kuruluş
mini pazarın risk primiyle yani sistematik risk tarafından belirlenen bir şirketin sermaye maile ß katsayısı yoluyla ilişkilendirmiştir. ß, şir- liyeti riski taşıyıp taşımayacağı ise farklı bir
ketin getirisinin piyasa getirisine göre farklı- tartışma konusudur.
laşma katsayısını ifade etmektedir. Finansal
konularda risk unsurunu dikkate almaya çalışan yazarların genel olarak üzerinde anlaştık- KAYNAKLAR:
ları bir risk ölçüsü dağılımın ortalama değer
etrafında ne şekilde dağıldığını gösteren stan- 1. ERCAN Metin Kamil, BAN Ünsal, “Finansal
dart sapma hesabıdır. Standart sapma, olası- Yönetim”, Gazi Kitapevi, 5.baskı, 2009.
lık dağılımında sonuçların ortalama değerden
farklarının karesinin karekökü alınarak hesaplanır. ß, bu mantık çerçevesinde hesaplanır.
Pazardaki herhangi bir şirketin pazarın getiri-

2.

AKSÖYEK

İsmet,

YALÇINER

Kürşat,

“Finansman Problemleri ve Açıklamalı Çözümler”, Gazi Kitapevi, 1.baskı, 2000.

sine göre sapmasını gösterir. Yani diğer bir 3. SAYILGAN Güven, “İşletme Finansmanı”,
anlamda herhangi bir şirketin pazara göre ris- Turhan Kitapevi, 3.baskı, 2008.
kini gösteren katsayıdır.

4. GÖNENLİ Atilla, “İşletmelerde Finansal Yö-

Modern portföy teorisinde sermaye maliyeti netim”, İstanbul Matbaası, 1.baskı, 1976.
ke = rf + ß*(rm – rf) olarak gösterilmektedir.
bu formüle göre sermaye maliyeti risksiz getiri oranının üzerine risk priminin ilave edilmesinden oluşur. Risk primi ise (rm – rf) olarak

5.

CEYLAN

“İşletmelerde

Ali,

KORKMAZ

Finansal

Turhan,

Yönetim”,

Ekin,

1.baskı, 2008.

gösterilir. Bu gösterim yalnızca pazar için kul- 6.
AKSOY
Ahmet,
TANRIÖVEN
Cihan,
lanılmalıdır. Eğer bir şirketin sermaye maliyeti “Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi”,
söz konusu olursa şirketin risk primi pazarın Gazi Kitapevi, Ankara, 2007.
risk priminden farklı olacağından şirketin risk
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Elektrik Dağıtım Sisteminde Kalite Sürekliliği
Endeksleri ve AB Uygulamaları

D

Mehmet Ali KÖLMEK

ağıtım şirketleri sundukları hizmetin
kalitesini artırabilmek ve müşterilerine karşı olan sorumluluklarını yerine

getirebilmek için bazı kontrol mekanizmaları
kullanmak zorundadırlar. Bu kontrol mekanizmaları düzenleyici otoriteler tarafından belirlenmeli ve dağıtım şirketleri bu mekanizmalara uyum göstermelidirler. Bu mekanizmalar
bazı endeksler ve göstergeler yoluyla belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.
Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), genel kabul görmüş güvenilirlik (reliability) endekslerini P1366 nolu

Burada;

standardında, “Guide for Electric Distribution
Reliability Indices” adı altında tanımlamakta-

ri

dır. Bu standart tanımında birçok kesinti tipin-

sistem toparlanma süresini (arıza

den bahsedilmektedir. Bunlardan en önemlile- süresi),
ri anlık kesinti, anlık kesinti olayı ve sürekli

Ni

kesinti olarak kabul edilebilir[3].

kesintiden etkilenen toplam müşteri

Tedarik sürekliliği açısından kesinti sürelerinin sayısını,
sıklığının ve miktarının optimize edilmesi ön-

NT

celikli olmuştur. Yukarıda adı geçen standarda

ise hizmet sunulan müşteri sayısını
binaen birçok güvenilirlik endeksi ortaya kon- göstermektedir.
muştur. Bunlardan en fazla rağbet gören enEPDK’nın yayımladığı Elektrik Piyasasında Dadeksleri aşağıda kısaca anlatacağız.
ğıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin

1. Kesinti Sürekliliği Bazlı Endeksler1

Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi
Hakkındaki Yönetmelikte SAIDI’nin karşılığı

1.1. SAIDI:

olarak Sistem Ortalama Kesinti Süresi Endeksi

System Average Interruption Duration Index

(OKSÜREG) belirlenmiştir.

(Sistem Ortalama Kesinti Süresi Endeksi) olarak belirlenen endeks ortalama bir müşteri
için belirli bir zaman aralığında meydana ge-

Customer

len kesintinin toplam süresinin ortaya koyhesaplanmakla beraber, günlük veya herhangi
başka bir zaman periyodu için de hesaplanabi-

(r * Ni )
SAIDI = ∑ i
NT

Average

Interruption

Duration

Index (Ortalama Müşteri Kesinti Süresi Endek-

maktadır. Genellikle aylık veya yıllık olarak

len SAIDI şu şekilde formülize edilmektedir:

1.2. CAIDI

si) olarak belirlenen endeks SAIDI’den farklı
olarak paydada tüm servis gören müşteriler
yerine kesintiye uğrayan toplam müşteri miktarını baz almaktadır ve şu şekilde formülize
edilmektedir:

CAIDI =

∑ (r * N )
∑N
i

i

i
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ri

Ni

sistem toparlanma süresini,

kesintiden etkilenen toplam müşteri
sayısını,

Ni

kesintiden etkilenen toplam müşteri

NT

sayısını

ise hizmet sunulan toplam müşteri

sayısını

göstermektedir.
EPDK’nın yayımladığı Yönetmelikte CAIDI’nin

göstermektedir.

direk karşılığı bulunmamaktadır fakat he- Yönetmelikte SAIFI’nin karşılığı olarak Sistem
saplanan tutturulamayacak hedefler nedeniyle Ortalama Kesinti Sıklığı endeksi (OKSIKG) bekullanıcıya ödenecek tazminat (ÖTM) tutarını lirlenmiş ve “bir takvim yılı” için uygulanmakiçeren formülde benzer şekilde kendine yer tadır.
bulabilmiştir[5].

SAIFI değerini ayrıca şu şekilde de elde edebi-

CAIDI’nin hemen hemen aynısı olup sadece liriz:
bir müşteriye ait olan çoklu (multiple) arızaları
hesaba katmayan CTAIDI (Customer Total

SAIFI=

Average Interruption Duration Index) diye bir
endeks de mevcuttur.

SAIDI
CAIDI

1.4. CAIFI

1.3. SAIFI

Customer Average Interruption

Frequency

System Average Interruption Frequency Index Index (Ortalama Müşteri Kesinti Sıklığı Endek(Sistem Ortalama Kesinti Sıklığı Endeksi) ola- si) olarak belirlenmiş olan endeks her yıl için
rak belirlenen endeks bir yıl içinde (periyot her kesintiye uğrayan müşteri için oluşan ordeğişikliği olabilir) bir müşterinin yaşadığı or- talama kesinti sayısını ölçmektedir. CAIFI şu
talama kesinti sayısını ifade etmektedir. SAIFI şekilde hesaplanır:
kesintiye uğramış toplam müşteri sayısının
toplam hizmet sunulan müşteri sayısına bölünmesi

ile

bulunmaktadır

ve

şu

CAIFI =

şekilde

∑ (N )
∑ (N )
0
i

formülize edilmektedir:

N0

∑ (N )
SAIFI =
i

NT

Ni

toplam kesinti(arıza) sayısını,

kesintiden etkilenen toplam müşte-

ri sayısını
göstermektedir.
Kesinti

sürekliliği

tüketici odaklı olarak
ve

miktarıyla

bazlı

endeksler,

kesintinin sıklığı

ilgiliyken;

yük

bazlı

endeksler, kesintiden etkilenen tüketici
sayısından bağımsız olarak sadece servis

CAIFI, Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkındaki Yönetmelikte yer almamıştır.

dışı kalan yük miktarıyla ilgilidir.
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ne anlık arıza olayı (maks. 5 dk.) sayısını baz

1.5. CIII
Customer Interrupted per Interruption Index
(Her bir kesintide Etkilenen Müşteri Sıklığı En-

alan ve aynen MAIFI şeklinde hesaplanan bir
kıstas da literatürde mevcuttur.

deksi) olarak belirlenmiş olan endeks bir ke- 1.7. ASAI(%)
sinti sırasında etkilenen ortalama müşteri sayısını ifade etmektedir. CAIFI’nin çarpma işlemine göre tersidir:

CIII =

Average Service Availability Index (Ortalama
Servis Uygunluğu Endeksi) olarak belirlenmiş
olan endeks belli bir zaman dilimi içinde hizmetin aksamadığı –sürekliliğinin sağlandığı

1
CAIFI

toplam saat sayısının müşteri tarafından talep
edilen saat sayısına oranına tekabül etmektedir. Bu endekse “Hizmet güvenirliliği endeksi”

1.6. MAIFI
Momentary Average Interruption Frequency
Index (Anlık Ortalama Kesinti Sıklığı Endeksi)

de denilmektedir. Şu şekilde hesaplanabilmektedir:

olarak belirlenmiş olan endeks belli bir zaman

ASAI = [1 − (

dilimi içinde bir müşterinin etkilendiği anlık
kesintilerin ortalama sayısını göstermektedir.
MAIFI sisteme bağlantı noktalarındaki teçhiza-

∑ (r * N ) )]*100
i

i

( NT * T )

T belirlenen zaman diliminin saat cin-

tın (özellikle kesicilerin) anlık açma ve tekrar

kapama sayılarını baz alarak bir hesaplama sinden karşılığını,
yapma yoluna gitmektedir. MAIFI şu şekilde

ri

hesaplanabilir:

MAIFI =

IDi

∑ ( ID * N )
i

Ni

i

NT

kesintiden etkilenen toplam müşteri

sayısını,

NT

kesintiye neden olan teçhizat ha-

reketi sayısını (ör. Kesici açma-kapama),

ise hizmet sunulan müşteri sayısını,

göstermektedir.

Ni

kesintiden etkilenen toplam müş-

teri sayısını,

NT

sistem toparlanma süresini,

ASAI ayrıca örneğin yıllık bazda şu şekilde de hesaplanabilir:

ASAI = [

ise hizmet sunulan toplam müşteri

sayısını

(8760 − SAIDI )
]*100
8760

EPDK’nın yayımladığı Elektrik Piyasasında Da-

göstermektedir.

ğıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin
EPDK’nın yayımladığı Elektrik Piyasasında Da- Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi
ğıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Hakkındaki Yönetmelikte ASAI’nin veya herTedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi hangi bir yüzde değerin karşılığı bulunmamakHakkındaki Yönetmelikte MAIFI’nin karşılığı tadır.
bulunmamaktadır.
MAIFIe olarak adlandırılmış ve anlık arıza yeri-
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1.8. CEMIn
Customers Experiencing Multiple Interruptions Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde
(Çoklu Kesintileri Yaşayan Müşteriler Endeksi) Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik
endeksi ise n’den daha fazla sayıda sürekli Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi
kesintiye maruz kalan bireysel müşteri sayısı- Hakkındaki Yönetmelikte SAIDI, CAIDI,
ve SAIFI endeksleri kullanılmakla
nın tüm hizmet gören müşteri sayısına oranıbirlikte CAIFI, CIII, MAIFI, ASAI(%) ve
na tekabül etmektedir. Şu şekilde gösterilebiCEMIn’ın karşılığı yoktur. Yük bazlı
lir:
endekslere de yer verilmemiştir.

CEMI n =

CN ( k > n )
NT

2.2. ASIDI

CN Belirlenmiş zaman aralığı içerisinAverage System Interruption Duration Index
de sürekli arıza yaşayan toplam müşteri sayı- (Ortalama Sistem Kesinti Süresi Endeksi):
sını,

k Belirlenmiş zaman aralığı içerisinde ASIDI =
bireysel bir müşteri tarafından yaşanan arıza
sayısını,

NT

ise hizmet sunulan müşteri sayısı-

nı

i

i

LT

Burada;

ri

sistem toparlanma süresini (arıza süresi),

Li

göstermektedir.

∑rL

Arıza sonucu sistem dışı kalan yük mikta-

rını,

EPDK’nın yayımladığı Yönetmelikte CEMIn’nin

LT

karşılığı bulunmamaktadır.
2. Yük Bazlı Endeksler: ASIDI ve ASIFI

Toplam servisteki yük miktarını,

göstermektedir.

Bu yöntemler müşteri bazlı olmaktan ziyade
arıza sırasında servis dışı kalan toplam yük
miktarına bakmaktadırlar. Bu metotlar sanayi
ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde sıklıkla

Teorik olarak tamamen homojen yük dağılımı
olan bir sistemde ASIFI değeri SAIFI değerine
eşittir.

kullanılmaktadır. Bunlar şu şekilde gösterilebi- Yukarıda adı geçen yönetmeliğimizde yük bazlir:
lı performans endekslerine yer verilmemiş ve
herhangi bir atıfta bulunulmamıştır.

2.1. ASIFI
Average System Interruption Frequency Index
(Ortalama Sistem Kesinti Sıklığı Endeksi):

ASIFI =

∑L

i

LT

AB

Ülkelerinde

Endeks

Kullanım

Tercihleri:
Avrupa Birliği ülkeleri de elektrik hizmet kalitesi kullanımı açısından daha üst seviyelere
erişebilmek için yukarıda bahsedilen endeksleri kullanmaktadır. AB ülkelerinden bazıları ise
yukarıdaki endeksler dışında kendi adlandır-
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Tablo1. AB Ülkeleri Dağıtım Seviyesi Endeks Kullanım Şekilleri
Ülke

Kullanılan Endeks

Avusturya

ASIDI, ASIFI,ENS(ii)

Belçika(Brüksel bölgesi)

SAIDI,SAIFI,CAIDI

Belçika(Flaman bölgesi)

SAIDI,SAIFI,CAIDI

Belçika(Valon bölgesi)

SAIDI,SAIFI,CAIDI

Belçika(Federal)

SAIDI,SAIFI,CAIDI

Çek Cumhuriyeti

SAIDI,SAIFI

Danimarka

ASIDI, ASIFI,ENS

Estonya

SAIDI,SAIFI,CAIDI

Finlandiya

SAIDI, T-SAIDI, T-SAIFI

Fransa

SAIFI,ENS

Almanya

SAIDI,SAIFI

Macaristan

SAIDI,SAIFI

İtalya

SAIDI,SAIFI, Her OG
müşteri için kesinti sayısı

Litvanya

SAIDI, SAIFI

Lüksemburg

SAIDI, SAIFI,ENS

Hollanda

SAIDI,SAIFI,CAIDI

Norveç

SAIDI,SAIFI,CAIDI, CTAIDI, CAIFI, ENS

Polonya

SAIDI, SAIFI

Portekiz

OG: END, TIEPI,SAIDI,SAIFI
AG: SAIDI,SAIFI

Romanya

SAIDI,SAIFI,ENS,AT

Slovenya

SAIDI,SAIFI

İspanya

TIEPI,NIEPI(iii)

İsveç

SAIDI,SAIFI

Birleşik Krallık

CI,CML(iv)

Kaynak: 4th Benchmarking Report On Quality of Electric Supply 2008
(i). Tablo yalnızca OG ve AG için hazırlanmıştır.
(ii). ENS: Belirli bir periyot(yıllık)için arıza kaynaklı sunulamayan toplam enerji miktarı
(iii). TIEPI,NIEPI: İspanya için kullanılan ve ASIFI ile ASIDI’nin yerine geçen kıstaslar
(iv). CI,CML: Birleşik Krallık’ta SAIFI ve SAIDI yerine kullanılan aynı endeksler(CI yüzde olarak ifade ediliyor)
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dıkları bazı başka endeksleri de oluşturmuşlar- ta değerlendirmek mümkündür.
dır. Tablo 1’de AB ülkelerinin dağıtım sistemi(i)
için kullandıkları performans endekslerini özet
olarak gösterebiliriz[2].

Birçok ülkede bu endeksler dağıtım şirketi tarafından hazırlanmakta olup, bazı durumlarda
bu bilgiler saklı ve eksik olabilmektedir[4]. Ayrıca, yukarıda da bahsedildiği üzere farklı farklı

Endeks Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Yukarıda da gözlemlenebileceği üzere SAIFI ve
SAIDI birçok AB ülkesi tarafından kullanılan
ortak endeksler olarak belirlenmiştir. En fazla
sayıda endeks kullanımı Norveç’te görülürken
(SAIDI, SAIFI, CAIDI, CTAIDI, CAIFI, ENS),

metodolojiler uygulanabilmektedir. Bu bağlamda kesinti sıklığı (veya sayısı) ve dakika
olarak kesinti süresi kavramlarını baz alarak
bir performans kıyaslaması değerlemesi yapılabilir.

İtalya’nın düzenleyici kuruluşu 2008’ten itiba- Endekslere Göre Ülkeler Arası Farklılık
ren müşteri şikayetlerini baz almış bulunmak- Nedenleri
tadırlar.

Aşağıda verilen örnekte belirli bir periyoda ait

Aslında tüm bu parametreleri iki ana grupta bazı AB ülkelerindeki kesinti sıklığı ve süresi
değerlendirip, ayrımı ona göre değerlendirmek ile ilgili veriler bulunmaktadır.
ve ülke performanslarını böylece kıyaslamak
gerekmektedir. Birinci grup “Her yıl için kaybedilen dakika süresi” ve ikinci grup “Her yıl
için meydana gelen kesinti sayısı” olarak belirlenebilir. Bu durumda endekslerden SAIDI,
CML, ASIDI,T-SAIDI ve TIEPI birinci grupta;

Çoğu zaman dağıtım sistemleri aynı yapıda
olsa dahi performans endekslerinin sonuçları
aynı olmayıp grafikte de görüldüğü üzere farklı
sonuçlar doğurabilir. Bunlara neden olan durumları iki sınıfa ayırabiliriz:

SAIFI, CI, ASIFI, T-SAIFI ve NIEPI ikinci grup-

Tablo 2. Bazı AB Ülkelerinde Kesinti Sıklığı ve Servis Dışı Kalma Süresi

Ülke
Avusturya
Belçika
Finlandiya
Fransa
Almanya
Birleşik Krallık
İrlanda
İtalya
Norveç
İspanya
İsveç
Hollanda

Kesinti Sıklığı
(1/a)
0,59
0,90
4,06
1,21
0,27
0,77
1,34
3,83
2,73
2,98
2,07
0,38

Hizmet Dışı Kalma Süresi
(dk./a)
35,23
42,25
182,67
53,33
37,00
70,09
235,67
202,85
218,00
153,00
99,00
27,50

Kaynak: A. Sumper,A. Suriá, F. Ferrer, “International Reliability Analysis in
Distribution Networks”, Barselona,İspanya
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Şekil 1. Bazı AB Ülkelerinde Kesinti Sıklığı ve Servis Dışı Kalma Süresi
Kaynak: A. Sumper,A. Suriá, F. Ferrer, “International Reliability Analysis in Distribution Networks”, Barselona,İspanya
Kalıtsal Faktörler:

leri içermektedir. Sanayileşmiş bir bölge ile

Şebekelerin önceden yapılmış uzun-dönem
planlamasına

bağlı

olarak

meydana

gelen

farklılıklar olarak özetleyebiliriz. Örneğin uzun

kırsal bir bölgeye hizmet veren dağıtıcı şirketlerin etkilenme durumları örnek verilebilir.
Başlıca kalıtsal olmayan etkiler:

havai hatların olduğu bir şebekede doğal olarak arızaların daha fazla olması beklenir. Başlıca kalıtsal etkileri şu şekilde sıralayabiliriz:

♦Hava kirliliği ve tuz kirlenmesi,
♦İklimsel faktörler, ör. Fırtınalar, yağmurlar, aşırı sıcaklar vs.

♦Fider Uzunluğu
♦Yer altı şebekesi oranı
♦Bölümlendirmeler
♦Otomasyon oranı
♦Fiderler arası bağlantı oranı

♦Hayvanlar (örneğin Göçler),
♦Bitki örtüsü,
♦Müşteri yoğunluğu,

Kalite sürekliliği endekslerinin ülkelere
göre farklılık göstermelerinin ana
Kalıtsal olmayan faktörler:
sebepleri; şebeke yapıları arasındaki
Bu faktörler ise tamamen dağıtıcı firmanın farklılıklar (kalıtsal faktörler) ve dağıtım
hizmet sunduğu bölgenin kendine has özellik- bölgelerinin kendine has özellikleri
lerinin sonucunda ortaya çıkan etmenlerdir. (kalıtsal olmayan faktörler)’dir.
Bunlar topografik, iklimsel, demografik faktör-
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Şekil 2. İspanya’da Fırtınalı Günler ile Hizmet Dışılık Arasındaki Korelasyon
Kaynak: A. Sumper,A. Suriá, F. Ferrer, “International Reliability Analysis in Distribution Networks”, Barselona,İspanya)
olarak sıralanabilirler.

KAYNAKÇA

Özet olarak endekslerin ülkeden ülkeye farklı-

“IEEE Guide for Electric Power Distribution

lık arz ettiği ve aynı şebekeye yapısına sahip

Reliability

olsalar dahi dağıtım şirketlerinin bazı faktörler

Engineering Society, 14 Mayıs 2004,

nedeniyle farklı endekslere sahip olabileceği

New York, ABD

değerlendirilmektedir. Burada düzenleyici kurumlara düşen görev tüm bu etmenleri göz

Indices”,

IEEE

Power

“4th Benchmarking Report On Quality of
Electric Supply 2008”, Avrupa Enerji

önüne alarak değerlendirmelerin yapılmasıdır.

Düzenleyicileri Konseyi ASBL, 10 Ekim
2008, Brüksel, Belçika
Layton, Lee, “Electric System Reliability
Indices”, 2004, ABD
A.

Sumper,A.
“International

Suriá,
Reliability

F.

Ferrer,

Analysis

in

Distribution Networks”, Barselona, İspanya
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Küresel Ticaret ve Çevre
Hasan ALMA

A

rtan küresel ticaret çevreye zarar verir mi? Belki de basit gibi görünen bu
soruya çelişkili cevaplar verilmiştir.

Tartışma sıcaklığını korumakta olup her iddia
sahibi kendi bakış açısından haklı görünmekte, taraflar arasında ortak bir dil ve anlayış
bulunmamaktadır. Bu sorunun sadece teorik
değil aynı zamanda pratik sonuçları da bulunmaktadır. Bu yazıda küresel ticarete çevresel
açıdan bakan teorik ve ampirik yaklaşımlar
üzerinde durulmakta ve kişisel yoruma yer
verilmektedir.

dır. Ancak, ölçek etkisi doğası gereği olan kir-

Teorik yaklaşımlara göre ticaretin çevre üzerinde temel 3 etkisi bulunmaktadır: ölçek etkisi,

kompozisyon

etkisi

ve

teknik

etki.

Vennemovd. (2008) teknik etkiyi serbest ticaret sonrasında belirli bir malın üretiminin çevresel düzenleme ve yönlendirme ile daha temiz hale gelmesi olarak özetlemektedir. Esty
(2001), teknik etkinin refah artışından kaynaklanan temiz üretim talebinden meydana
geldiğini söylemekte ve ticaretin daha iyi teknolojilere ve çevresel açıdan ulaşılmış en iyi
uygulamalara erişimi

kolaylaştırdığını

ifade

ermektedir. Vennemo vd. (2008) ayrıca kompozisyon etkisini de ele almakta ve serbest
ticaretin endüstrilerin kompozisyonunu değiştirerek kirlilik üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Kompozisyon etkisine ilişkin olarak
WTO (1999)’da büyüyen ihracat sektörlerinin
ortalamada ithalata rakip sektörlerden daha
az kirletici olmaları halinde yerel çevreye etkinin iyi yönde olacağı, tersi durumda kötü yönde olacağı ifade edilmektedir. Ölçek etkisine
ilişkin olarak Vennemo vd. (2008) serbest ticaretle üretimin artacağı, bunun da üretime
dayalı kirliliği arttıracağını iddia etmektedir.
Runge (1995) ölçek etkisinin üretimin ulaşım
sektörünün

faaliyetlerini

arttırmasından

ve

ham ve işlenmiş mallara olan talebi yükseltmesinden kaynaklandığını ifade etmektedir.
Aynı kaynakta yenilenebilir olmayan kaynakların artan kullanımı, artan hava ve su kirliliği
muhtemel ölçek etkileri arasında sayılmakta-

letici etkisi ile sınırlı değildir, artan gelirler nedeniyle çevre üzerinde dolaylı bir etkisi de bulunmaktadır. WTO tarafından kullanılan ifadelerle söylersek,“ölçek etkisinin iyi tarafı gelir
artışı ve bundan kaynaklanan daha temiz çevre talebidir” (WTO, 1999, p.3). Bu noktada
Çevresel Kuznet Eğrisi (EKC) yaklaşımı konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Sheldon (2006) EKC’nin kişibaşına gelir ile
çevresel kalite ilişkisini gösteren ters U seklinde bir eğri olduğunu açıklamaktadır. Bu da
ekonomik kalkınmada belirli bir gelir seviyesine kadar negatif çevresel etkiler beklendiği ve
bu seviyeden sonra ilişkinin tersine islemesinin beklendiğidir. Ayrıca, Sheldon (2006) artan gelirin artan kirlilik anlamına gelmesinin
fakir ülkelere ilişkin ve azalan kirlilik anlamına
gelmesinin zengin ülkelere ilişkin bir durum
olduğunu da belirtmektedir. WTO (1999) EKC
hipotezine ilişkin ampirik kanıtların karışık olduğunu, bazı çevresel göstergeler bakımından, örneğin yerel ve öncelikle kentsel hava
kirliliği gibi, geçerli olabileceği, diğer taraftan
daha küresel göstergelerle geçersiz gözüktüğünü ifade etmektedir. Ölçek etkisine ilişkin
tartışmalardan

artan

ekonomik

aktivitenin

çevre üzerindeki etkisinin kesin olmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda sayılan etkilere ek olarak Runge (1995) ticaretin tahsis etkinliği ve
politika üzerinde etkisini saymaktadır. Tahsis
etkinliği,

Karşılaştırmalı

Üstünlükler

Teorisi

çerçevesinde bir mesele olup her ülkenin ken-
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di ihtiyaçları için üretim yapmasının küresel layarak (teknik etki) kirliliği % 1.25 ile % 1.50
ticaretten kaynaklanacak kirlilikten daha fazla düşüreceği hesaplanmıştır. Dolayısıyla, farklı
olacağı fikrini ifade etmektedir. Runge (1995) yöndeki etkileri topladıklarında ticaretin çevre
Doğu Avrupa ve eski Sovyetlerin kapalı eko- için

iyi

olduğu

sonucuna

ulaşmışlardır.

nomilerinin çevre üzerinde kirletici etkilerine Chintrakarn ve Millimet (2006) ticaretin çevre
ilişkin bir örneği de çalışmasında iktibas et- üzerinde bazı faydalı sonuçlarına ilişkin kanıt
mektedir. WTO (2004)’te yer verilen iddiaya bulmuşlar, ancak bu sonucun zamanlama, degöre liberalizasyon çevresel zararların çoğun- ğişkenlerin akım veya stok değişken olması,
lukla birincil nedeni değildir ve bundan dolayı analiz edilen kirletici ile ilişkili risk gibi bazı
da ticari enstrümanlar çevresel problemlere faktörlere

bağlı

olduğunu

belirtmişlerdir.

ilişkin öncelikli ya da en iyi araçlar değildir. Bu Copeland ve Taylor (2004), kapsamlı ve analikaynakta ayrıca ticaret engellerinin ve çarpık- tik çalışmalarında güçlü teorik kökleri olsa da
lıklarının ortadan kaldırılması ile çevresel iyi- görece düşük gelirli ülkelerin ticaretle birlikte
leşme arasında pozitif ilişki öne süren ve WTO daha kirli olacaklarını öne suren Kirlilik SığıSekreterliğince hazırlanmış olan bir çalışmaya nakları

Hipotezinin

(Pollution

Havens

dayanan görüşlere de yer verilmektedir. Te- Hypothesis) ampirik alanda başarısız olduğumel argümanlar güçlenen rekabetin daha et- nu ifade etmektedirler. Ayrıca, artan gelir dükin faktör kullanımına ve tüketim kalıplarına zeyinin çevre üzerinde pozitif etkisine ilişkin
neden olacağı, ticaretin genişlemesi ve sürdü- birçok kanıt olduğunu da belirtmektedirler.
rülebilir bir kaynak kullanım oranının teşvik Sonuç olarak teorik etkilerin pratikte ülkeden
edilmesinin

yoksulluğun

azalmasına

neden ülkeye değişebileceği farklı tipte kirleticileri

olacağı, piyasa serbestleştirmesinin çevreyle içine alan ve ticaret ile yenilenebilir kaynaklar
ilişkili mal ve hizmet üretiminde artışa neden arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik çalışmalaolacağı ve devam eden müzakerelerin daha iyi ra ihtiyaç bulunduğu tespitini yapmaktadırlar.
şartlarda uluslar arası işbirliğine zemin hazır- Frankel ve Rose (2005) ticarete açık ülkelerin
layacağı şeklindedir. Son olarak çevrenin ko- rekabetçiliği korumak adına giderek daha da
runması için gerekli olan kaynakların güvence zayıf çevresel düzenlemelere gideceklerini öne
altına alınmasında ticaretin gelişmekte olan süren Dibe Doğru Yarış (Race to the Bottom)
ülkeler için önemli bir araç olduğu ifade edil- hipotezini destekleyen kanıt bulunmadığını,
yine Kirlilik Sığınakları Hipotezinin hiç bir kanı-

mektedir.
Tartışmaya ilişkin teorik çerçevenin özetinin
ardından, simdi de bazı ampirik bulguları ele
almak istiyorum. İlk olarak, ticaretin avukatlarını -ki aslında tam avukatlık yapıyor değiller,
bir yere kadar ticaret çevre için iyidir görüşünü savunuyorlar- ele alalım. Ticaretin lehine
olan çeşitli iddialar bulunmakta. Antweiler vd.
(2001), 40’tan fazla gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeye ait verilerle çalışmış, % 1 ekonomik aktivite artışının çalışılan ortalama ülkede
% 0.25 ile % 0.5 oranında arttıracağını bulmuştur. Buna karşılık gelen gelir artışının ise
daha temiz üretim yöntemlerine zemin hazır-

tı olmadığını belirtmektedirler. Anılan yazarlar
EKC hipotezini onaylamışlar ve ticaretin çevre
için iyi olduğu görüşünün destekçileri arasında
yer almışlardır. Kirlilik Sığınakları Hipotezi
Antweiler vd. (2001) tarafından da ele alınmış
olup onlara göre bu hipotezin doğal alternatifi
olan

bilindik

uyumlu

Faktör

olarak

Donatımı

ticaret

Teorisi1

sonucunda

ile
kirli

(sermaye-yoğun) üretim süreçleri görece sermaye zengini kalkınmış ülkelere hareket edecektir. Bu çalışmada ticaret akışlarının daha
ziyade faktör donatımına göre belirlendiğini
gösteren

bulgulara

da

atıf

yapılmaktadır.

Sheldon (2006) standart optimum müdahale

1

Kısaca belirtirsek bir ülke hangi üretim faktörü yönünden zenginse, o faktöre dayalı sektörlerde karşılaştırmalı
üstünlüğe sahip olur.
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EKC Eğrisi

Şekil 1. Çevresel Kuznet Eğrisi
analizine göre hem küçük hem de büyük ülke- sonucunu dile getirmektedirler. Kander ve
ler için Dibe Doğru Yarış hipotezine göre dav- Lindmark (2006) kurdukları model ile ilginç bir
ranmalarının çok düşük ihtimal olduğunu be- sonuç bulmuşlardır. Ülkeye özel analizleri ile
lirtmiştir.
Serbest

toplam emisyonlar bağlamında İsveç 1913ticaretin

karşısındaki

argümanlara

gelirsek...Ya da serbest ticaretin net etkisi bir
kısım faktörlere bağlı olarak iki yöne de olabilir diyenlere. Bir sonuca ulaşabilmek için ticarete karşı savcı pozisyonunda olanlara ve soruya ilişkin net cevap vermese de ilave açıklama getirenlere de kulak vermemiz gerekmektedir. Batra vd. (1998)’e göre küresel ticaret
birçok bakımdan yerel üretimin vermediği
çevresel zararları vermektedir. Temel argümanları ulaştırma sektörü üzerine olan yazarlar, 1950’den bu yana dünya ticaretinin ekonomik aktiviteden daha fazla büyüdüğünü ve
bu nedenle de ulaştırma sektörünün kirleticiliğinin sanayileşmeden fazla olduğunu savunmaktadırlar. Çalışmada farklı taşımacılık türle-

1955 döneminde dış ticaretten karlı çıkarken
1955-1990 döneminde durum tersine dönmüştür. Fredriksson (1999) ilgili çevre politikalarına bağlı olarak serbest ticaretin çevre
için iyi de kötü de olabileceğini öne sürmektedir. Ayrıca, toplam kirliliğin daha serbest hale
gelen ticaret ile kirlilik vergilerinin azalmasına
bağlı olarak artabileceğini söylemektedir. Son
olarak çevresel düzenlemelerin ticaret–çevre
ilişkisini etkileyebileceğini de eklemeliyiz. WTO
(1999) Porter Hipotezinin tıpkı rekabetçi baskı
gibi düzenleyici baskının da çevre dostu endüstriyel yenilikleri teşvik edebileceğini öne
sürdüğünü belirtmekte ve bu alanda bazı destekleyici ampirik bulgular bulunduğuna yer
vermektedir.

ri için örneklere de yer verilmekte olup taşı- Çevre ticaret ilişkisi üzerine öne sürülen teorik
macılığın normal kirleticiliği yanında kazalar iddialar ve ampirik bazı çalışmaları özetlediksonucu kirleticilik riskine de dikkat çekilmek- ten sonra simdi de kendi değerlendirmemizi
tedir. Yazarlara göre uluslararası ticareti ve yapacak olursak... Görüleceği üzere bu konudolayısıyla kirliliği arttıran serbest ticaret ülke- da üzerinde uzlaşılmış kesin bir sonuç bulunler ve dünya için optimal politika değildir. mamaktadır. Teorik çerçevede, ticarete karşı
Karp vd. (2001) serbest ticaretçiler ile çevre- olan argümanlar daha baskın görünmektedir.
ciler arasında bir tür ortak temel bularak tica- Fakat iş ampirik alanda iddiaları test etmeye
retin çevre üzerindeki etkisinin çevrenin kırıl- gelince teorik korkular genellikle kanıtlanamagan veya esnek olmasına göre değişeceğini, maktadır. Kişisel olarak serbest ticaretin çevre
kırılgan ise çevrenin zarar göreceği, esnek ise acısından daha iyi bir seçenek olduğu kanaaserbest ticaretin daha iyi bir seçenekolduğu tindeyim. Yapılacak ilave çalışmalar belki bu

40

Enerji Piyasası

Bülteni

Aralık 2010 * Sayı : 12

konuda daha fazla açıklama sağlayabilir. Mev- 4. Copeland BR ve Taylor MS (2004) “Trade,
cut literatürden küresel üretim ve çevresel Growth, and the Environment” Journal of
kirlilik için küresel ticaretin bir çeşit optimizas- Economic Literature, 42 (1), 7-71.
yon yolu olduğu anlaşılmaktadır. Karsılaştırmalı Üstünlükler Teorisinde belirtildiği üzere,
küresel ticaretin yokluğunda her ülke kendi
ihtiyaçları için etkinlik durumu ne olursa olsun

5.

Esty DC (2001) “Bridging the Trade-

Environment

Divide”

Journal

of

Economic

Perspectives, 15 (3), 113-130.

üretim yapacaktır ki bu da küresel açıdan çev- 6. Frankel JA ve Rose AK (2005) “Is Trade
re üzerindeki etki de dahil olmak üzere Good or Bad for the Environment? Sorting out
“kayıp” anlamına gelmektedir. Ticarete karşı the Causality” Review of
öne sürülen en somut iddia taşımacılık sektö- Statistics, 87 (1), 85-91.

Economics

and

rünün etkisidir. Peki azalan küresel ticaretin

negatif etkisi mi yoksa azalan taşımacılığın 7. Fredriksson PG (1999) “The Political
of
Trade
Liberalization
and
pozitif etkisi mi çevre için daha büyük olacak- Economy
tır? Dolayısıyla, sadece taşımacılığa odaklana- Environmental Policy”
rak karar vermek politika yapıcılar için çok Journal, 65, 513-525.
kısa vadeli ve yanıltıcı bir yaklaşım olacaktır.
Yazıda avukat ve savcı benzetmelerini bilerek
kullandım. Zira, ticaret için bir çeşit masumiyet (dikkat, masuniyet değil!) karinesi öne
sürülebilir diye düşünüyorum. Kanımca “iddia

8.

Southern

Economic

Karp L, Sacheti S ve Zhao J (2001)

“Common Ground between Free-Traders and
Environmentalists”

International

Economic

Review, 42 (3), 617-647.

sahibi ispatla mükelleftir” kaidesi gereği, tica- 9. Kander A ve Lindmark M (2006) “Foreign
and
declining
pollution
in
retin küresel refahı artırıcı etkileri yanında id- t r a d e
diasını ispat sorumluluğu ticaretin çevre için Sweden”Energy Policy, 34, 1590-1599.
zararlı olduğunu öne sürenlere aittir. Sonuç
olarak ticaretin birçok yönden küresel değer
yarattığı dikkate alınarak çevre için kötü olduğu açıkça ispatlanmadıkça, mümkün olduğunca serbest olması gerektiğini düşünüyorum.
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