
  

 

Enerji Piyasası 
ISSN : 1308-8262 

Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 13-14 

Türkiye’nin Enerji Görünümü..Sayfa 4 

 

Elektrik Piyasasında İzleme...Sayfa 11 

 

Dünya Doğal Gaz Piyasalarının Genel 

Görünümü 1997-2009 ........... Sayfa 15 

 

Para Politikası Enerji Sektörünü  
Etkiler mi? ............................ Sayfa 18 
 
Elektrik Dağıtım Sektörünün  
Gelişiminin İncelenmesi –2 .... Sayfa 24 

Doğal Gaz İletim Tarifelerinde Yeni 
Dönem ................................... Sayfa 27 

 

Türkiye Elektrik Piyasasında Serbest 
Tüketici Kavramı ve Serbest Tüketici 
Hareketleri Üzerine Bir Değerlendirme 
 ............................................. Sayfa 32 

 

Toplam Faktör Verimliliği ...... Sayfa 40 
 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın  
Değişimi ve Geleceği  ............ Sayfa 44 

Şubat-Nisan 2011 



  

 



  

 

3 Bülteni 
Enerji Piyasası 

Şubat-Nisan 2011  *  Sayı : 13-14 

 

 

Enerji Uzmanları Derneği Adına 
Sahibi 
Dr. Murat GİDİŞ 
 
Enerji Uzmanları Derneği Yöne-
tim Kurulu 
Dr. Murat GİDİŞ 
İbrahim Etem ERTEN 
Mustafa SEZGİN 
Nedim KORKUTATA 
Okan YARDIMCI 
 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü 
İbrahim Etem ERTEN 
 
Editör  
Nedim KORKUTATA 
 
Grafik Tasarım 
Kenan SİTTİ 
 
İletişim 
Sokullu Mah. Nimet Sok. No: 
7/14-B Dikmen/ANKARA 
www.enerjiuzmanlari.org 
www.dergienerji.org 
bulten@enerjiuzmanlari.org 
 
 
Bu bültende yer alan yazıların bilim-
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ların çalıştığı kurum/kuruluşların 
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içeriğinin Fikir Eserleri yasası gere-
ğince izinsiz kullanılması yasaktır. 
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Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik çıkartılan düzen-
lemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki gelişmelerin 
izlendiği ve piyasalara yönelik uzman görüşlerinin yer aldığı süreli bir yayın olarak oluşturulmuştur. 
Enerji piyasalarının bilgi dağarcığına katkıda bulunmak isteyen okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile 
birlikte derneğimiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini olabildiğince geniş kitlelere anlatabilme 
ve bu alandaki tecrübelerini paylaşabilme fırsatını da yakalamış olacaklardır. 
Enerji Piyasası Bülteni’ne gönderilecek yazılar, 3000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalı, herhangi 
bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer verilmelidir. Gönderilen yazılar 
daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını 
bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.  

Enerji Piyasası Bülteni’ne Yazı Göndermek için... 



  

 

4 Bülteni 
Enerji Piyasası 

Şubat-Nisan 2011  *  Sayı : 13-14 

Türkiye’nin Enerji Görünümü  
Fatih KÖLMEK 

1. Giriş 

T ürkiye, 770.760 km²’lik yüzölçümü ile 

dünyanın 37. Avrupa’nın ise 2. en 

büyük ülkesi konumundadır. 2009 yılı 

sonu itibariyle toplam nüfus 72.561.312 kişi 

olup, kilometrekareye 94 kişi düşmektedir. 

Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il 

2.486 kişi/km2 ile İstanbul iken, en düşük 

olduğu il 11 kişi/km2 ile Tunceli’dir. Ülkemizin 

2009 yılı gayri safi yurtiçi hasıla değeri 

(GSYİH) cari fiyatlarla 952.635 milyon TL’dir. 

Yine 2009 yılında, kişi başına gayri safi yurtiçi 

hasıla değeri cari fiyatlarla 13.250 TL, ABD 

doları cinsinden ise 8.578 Dolar’dır.1 

Ülkemizin enerji tüketim değerlerine 

bakıldığında, 2008 yılı sonu itibariyle nihai 

enerji tüketiminin2 71.857 bin tep olduğu 

görülmektedir (Şekil 1). 2008 yılı sonu 

itibariyle nüfusun 71.517.100 kişi olduğu 

dikkate alındığında, kişi başına düşen nihai 

enerji tüketimi 1.005 tep olmaktadır.  

2.  Tüketim 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, ülkemizdeki nihai 

enerji tüketimi 2001 - 2008 yılları arasında bir 

artış eğilimi göstermiş ve 2007 yılı sonu 

itibariyle 73.023 bin tep değerine ulaşmıştır. 

Ancak bu artış eğilimi 2008 yılında yerini bir 

düşüşe bırakmış ve nihai enerji tüketimi 

71.857 bin tep olarak gerçekleşmiştir. Bazı 

gelişmiş Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin enerji 

tüketimlerinin yıllara göre gelişimi Şekil 2’de 

gösterilmektedir. 

Şekil 2’de görüldüğü üzere Türkiye’nin enerji 

tüketimi, gelişmiş Avrupa ülkelerine göre 

2001 – 2008 yılları arasında gayet düzenli bir 

artış göstermiştir. Grafikte yer alan ülkelerin 

çoğunluğu için 2008 yılında Türkiye’de olduğu 

Şekil 1: Türkiye’nin Nihai Enerji Tüketimi3 

1 Kaynak: TÜİK 
2 Nihai tüketiciye sunulan, dönüşüm ve/veya enerji üretiminde kullanılan miktar ve şebeke kayıpları hariç. 
3 Yazıda yer alan bütün grafiklerde, Eurostat verileri kullanılmıştır. 
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Şekil 2: Türkiye ile gelişmiş bazı Avrupa ülkelerinin 
nihai enerji tüketimleri 

Şekil 4: Avrupa ülkelerinin 2008 yılı nihai enerji tüketimleri (x 1000 tep) 

Şekil 3: Türkiye 2008 yılı nihai enerji tüketimi-
nin sektörlere göre dağılımı 

Şekil 5: Türkiye ile gelişmiş bazı Avrupa ülkelerinin 
brüt enerji tüketimleri 

Şekil 6: Bazı ülkelerin enerjideki dışa bağımlılık 
oranları 
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gibi bir düşüş gözlenmektedir. Ayrıca, tüm 

Avrupa ülkelerinin 2008 yılı nihai enerji 

tüketimlerinin karş ı laşt ırmal ı olarak 

gösterildiği Şekil 4’den anlaşılacağı üzere, 

Türkiye Avrupa’nın en çok enerji tüketen 

ülkeleri arasındadır. 

Diğer taraftan, ülkemizin 2008 yılı nihai 

tüketiminin sektörlere göre dağılımı Şekil 3’te 

gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, nihai 

enerji tüketimdeki en büyük bileşenler, 

sırasıyla hane halkı, sanayi ve ulaşım 

sektörleridir. 

Enerji tüketimine ilişkin tablonun daha net 

şekilde görülebilmesi için ülke içindeki talebi 

karşılamaya yönelik olarak tüketilen toplam 

brüt enerji miktarına bakmak faydalı olacaktır. 

Böylelikle, toplam enerji tüketimi hakkında 

daha sağlıklı bir fikir sahibi olunabilir. Şekil 

5’te gösterildiği üzere ülkemizdeki toplam iç 

talebi karşılamaya yönelik brüt enerji tüketimi 

miktarı 100.000 bin tep civarındadır. 

Her ne kadar artan enerji tüketimi ülkenin 

ekonomik gelişmişlik seviyesi ile yakından 

ilgili olsa da, bu artışların süreklilik arz 

edebilmesi için sürdürülebilir bir enerji arzı 

sağlanması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. 

Diğer bir ifadeyle, tüketilen enerjinin ne 

kadarının ithal edildiği, yani enerjideki dışa 

bağımlılığın ne boyutlara ulaştığı sürdürülebilir 

bir kalkınma açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu itibarla, ülke içindeki talebi 

karşılamaya yönelik olarak kullanıma sunulan 

enerji tüketiminin ne kadarının ithal enerji 

kaynaklarından karşılandığı bazı gelişmiş 

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak Şekil 

6’da gösterilmektedir. 

Şekil 6’da görüldüğü üzere Türkiye’nin 

enerjideki dışa bağımlılık oranı 2008 yılı sonu 

itibariyle % 70’in üzerindedir. Takdir edileceği 

üzere, bu değer gayet yüksektir. Ancak,  

İngiltere haricindeki diğer gelişmiş ülkelerde 

de durum çok farklı değildir. Üstelik İtalya ve 

İspanya gibi ülkelerin dışa bağımlılık oranları 

Türkiye’den de yüksektir. 

Karşılaştırmalı olarak verilen dışa bağımlılık 

oranlarına ek olarak ülkemizin dışa bağımlı 

olduğu temel enerji kaynaklarına ilişkin 

verilere göz atmak faydalı olacaktır. Bu 

açıdan, ülkemizin net enerji ithalatının yıllara 

göre gelişimi Şekil 7’de gösterilmektedir. 

Şekilde görüldüğü üzere, net enerji ithalatımız 

2007 yılında 76.101 bin tep değerine kadar 

yükselmiştir. 2008 yılında ise 72.872 bin tep 

olarak gerçekleşmiştir. 2001 – 2008 yılları 

arasına bakıldığında, ithalat miktarlarının bir 

artış eğiliminde olduğu göze çarpmaktadır. 

Enerjideki dışa bağımlılığımızın yüksek olduğu 

dikkate alındığında, artan tüketim miktarı ile 

birlikte ithalat miktarının da artıyor olması 

gayet doğaldır. 

Şekil 7: Türkiye’nin net enerji ithalat miktarları 
(x1000 tep) 

Şekil 8: Türkiye’nin doğalgaz, petrol ve net enerji 
ithalat miktarları  
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Tahmin edileceği üzere ülkemizin enerji 

ithalatı büyük ölçüde petrol ve doğalgaz 

kaynaklıdır. Örneğin, 2008 yılında toplam 

72.872 bin tep olan enerji ithalatının 29.791 

bin tep’i petrole, 30.253 bin tep’i ise 

doğalgaza dayalıdır. Yani, enerji ithalatımızın 

% 82,39’u petrol ve doğalgaz olarak 

gerçekleşmiştir. Yıllara göre petrol, doğalgaz 

ve toplam enerji ithalatımızın gösterildiği Şekil 

8’de de görüleceği üzere, söz konusu oran son 

10 yıldır % 80’nin üzerinde seyretmektedir. 

Zira, brüt enerji tüketimimizin kaynaklara 

göre dağılımının gösterildiği Şekil 9’dan, petrol 
Şekil 9: Türkiye 2008 yılı brüt enerji tüketiminin 
kaynaklara göre dağılımı (x1000 tep) 

ve doğalgazın enerji tüketim profilimizdeki 

ağırlığının ne denli yüksek olduğu açıkça 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, enerji 

ithalatımızın yüksek rakamlara ulaşmasının 

altında, enerji tüketim profilimiz nedeniyle 

dışarıdan ithal etmek zorunda kaldığımız 

petrol ve doğalgaz yatmaktadır. Bu nedenle, 

enerji tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına veya nükleer enerji gibi 

alternatif alanlara yönelmediğimiz sürece 

enerji arz güvenliğindeki sorunların devam 

etmesi kaçınılmazdır. 

Şekil 10: Türkiye’nin brüt enerji tüketimi ve birincil enerji üretimi  

Şekil 11: Avrupa ülkelerinin 2008 yılı birincil enerji üretimi  

* Birincil enerji üretimi, bir ülkenin kendi doğal kaynaklarından üretmiş olduğu enerji miktarını belirtmek için kullanılan 
bir göstergedir.  
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3.  Üretim 

Önceki bölümde de belirtildiği üzere enerji 

ihtiyacımızın çok büyük bir kısmı ithalat 

yoluyla karşılandığından, enerjideki dışa 

bağımlılığımız gayet yüksektir. Zira, Şekil 

10’da görüldüğü üzere ülkemizdeki birincil 

enerji üretimi* brüt tüketim miktarına göre 

fazlasıyla düşüktür. 

Diğer Avrupa ülkelerine bakıldığında (Şekil 

11), enerji tüketimleri Türkiye’den yüksek 

olmakla birlikte dışa bağımlılıkları göreceli 

olarak düşük olan birçok gelişmiş Avrupa 

ülkesinin (Bkz. Şekil 5) birincil enerji 

tüketimlerinin Türkiye’den fazla olduğu 

görülmektedir.  

4. Enerji Verimliliği 

Bilindiği üzere, ülkemizin enerji verimliliği 

açısından bulunduğu konum pek de parlak 

değildir. Ülkelerin gayri safi yurt içi hasıla 

(GSYİH) başına enerji tüketimlerinin (enerji 

yoğunluğu - kgoe/1000 Euro) gösterildiği 

Şekil 12’de de görüldüğü üzere ülkemizde 

enerji, birçok ülkeden daha verimsiz 

kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, artan 

enerji talebini karşılamada arz imkanlarını 

artırmanın yanı sıra enerji verimliliğinin de 

yükseltilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Böylelikle, sanayicinin rekabet gücü artacağı 

gibi enerjideki dışa bağımlılığın azaltılmasına 

da katkı sağlanabilecektir. 

Şekil 12: 2008 yılı için ülkelerin enerji yoğunlukları (kgoe/1000 Euro)  

Şekil 13: 2008 Türkiye enerji üretimi ve tüketimi  
(x 1000 tep)  

Şekil 14: 2008 Türkiye birincil ve yenilenebilir 
enerji üretimi (x 1000 tep) 
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5. Yenilenebilir Enerji 

Bilindiği üzere, hem rekabet etme gücünün 

artırılabilmesi, hem arz güvenliğinin 

sağlanması hem de enerjideki dışa 

bağımlılığın azaltılmasına yönelik olarak 

yenilenebilir enerjiden faydalanabilmek çok 

önemlidir. Bu nedenle, birçok ülkede olduğu 

gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji 

üretiminin artırılması amacıyla birçok çalışma 

yapılmaktadır. Ancak, Şekil 13’te görüldüğü 

üzere, halihazırda yenilenebilir enerji üretimi 

enerji talebinin karşılanmasında pek de etkili 

değildir. Diğer taraftan, birincil enerji 

üretimindeki yenilenebilir enerjiye ait pay da 

yeterince yüksek değildir. Diğer bir ifadeyle, 

yerli kaynaklardan üretilen enerji miktarının 

çoğunluğu yenilenebilir olmayan kaynaklardan 

(taş kömürü, odun, linyit, asfaltit, vs.) elde 

edilmektedir.  

Toplam 9360 bin tep olan 2008 yılı 

yenilenebilir enerji üretiminin kaynaklara göre 

dağılımı Şekil 14’te verilmektedir. Şekilden de 

anlaşılacağı üzere, yenilenebilir enerji 

üretimindeki en büyük pay, biyokütle ve atığa 

aittir. Biyokütle ve atığın payının yüksek 

olmasının temel nedeni odundan elde edilen 

enerjidir.4 Diğer taraftan, hidro ikinci sırada 

yer almakta olup, onu jeotermal, güneş ve 

rüzgardan elde edilen enerji izlemektedir. 

Şekil 15’te 2008 yılı verilerine göre Avrupa 

ülkelerinin birincil ve yenilenebilir enerji 

üretimleri verilmektedir. Her ne kadar 

Türkiye’nin birincil enerji ve yenilenebilir 

enerji üretimi gelişmiş birçok Avrupa 

ülkesinden daha düşük olsa da, yenilenebilir 

enerjiye dayalı üretimin birincil enerji 

üretimindeki payı göreceli olarak yüksektir. 

Yenilenebilir enerjinin, özellikle enerjideki dışa 

bağımlılığın azaltılmasında önemli bir kaynak 

olarak kullanılabileceği dikkate alındığında, 

yenilenebilir enerjiye dayalı üretimin payının 

artırılması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. 

Bununla birlikte, yenilenebilir enerjiden elde 

edilebilecek katkının nihayetinde sınırlı 

olabileceği düşünüldüğünde, nükleer enerji 

gibi alternatif kaynakların kullanıma 

sunulmasına ve enerjinin daha verimli şekilde 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmanın ne 

derecede önemli olduğu görülmektedir. 

Şekil 15: 2008 Avrupa birincil ve yenilenebilir enerji üretimi (x1000 tep) 

4 ETKB verilerine göre 2008 yılında sadece odundan 3.679 bin tep enerji üretilmiştir. 
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B ilindiği üzere bir düzenleyici Kurum 

olarak EPDK’nın temel görevlerini, re-

kabetin mümkün olduğu faaliyetler için 

rekabetçi bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve 

izlenmesi, rekabetin mümkün olmadığı özellik-

le doğal tekel özelliği gösteren faaliyetlerin 

düzenlenerek tarife hazırlanması şeklinde 

özetlemek mümkündür. Bu çerçevede; dağı-

tım ve iletim faaliyetleri doğal tekel özeliği 

göstermeleri nedeniyle sadece ülkemizde değil 

dünyanın her yerinde düzenleyeme tabi iken,  

ülkemizde henüz rekabetin tesis edilmediği 

perakende satış ve perakende satış faaliyetleri 

de düzenlenmektedir. Öte yandan Elektrik Pi-

yasası Kanunu’nda (Kanun) Kurulun görevleri 

arasında her sene düzenli olarak Piyasa Geli-

şim Raporu hazırlamak da sayılmıştır. 

Bu çerçevede yürütülen izleme faaliyetleri 

doğrultusunda, piyasa yapısının ve 2010 yılın-

daki gelişmelerin yer aldığı piyasa gelişim ra-

poru hazırlanmaktadır. Genel olarak rapor, 

piyasada meydana gelen gelişmelere ilişkin 

olarak sektörü ve yatırımcıları bilgilendirme 

amacı taşımakta olup, ilk defa yayımlanmak-

tadır. Raporun ilk defa yayımlanması nedeniy-

le, elektrik piyasasında şu ana kadar gerçekle-

şen gelişmeler özetlenerek, bu döneme ilişkin 

bilgi verilmektedir. Rapor aşağıda yer alan 

dokuz bölümden oluşmaktadır: 

1. Uluslararası piyasalar 

2. 2010 yılında mevzuatta yapılan değişiklik-

ler ve önümüzdeki yıllara ilişkin öngörüler 

3. Elektrik üretim ve tüketiminin gelişimi 

4. Toptan satış piyasasının gelişimi 

5. Rekabetin gelişimi 

6. İletim faaliyetleri 

7. Dağıtım ve perakende satış faaliyetleri 

8. İthalat-ihracat faaliyeti 

9. OSB faaliyetleri 

Raporun yönetici özeti kısmı: 

Dünya Piyasaları: 

• Türkiye’nin fosil kaynaklara özellikle de 

doğal gaza olan bağımlılığı dünya ortalama-

sının üzerindedir. 

• Kişi başına düşen enerji tüketiminde 

gelişmiş ülkelerin ve dünya ortalamasının 

altında yer almamıza karşın enerji talebi 

artış oranı ortalamanın çok üstündedir. 

AB Piyasaları: 

• Türkiye mesken ve sanayi fiyatları, AB 

ortalamasından düşüktür. 

• Elektriğin üzerindeki vergi oranları açı-

sından AB ortalamasının altında yer almak-

tayız. 

Mevzuata İlişkin Gelişmeler: 

⇒ 29.12.2010 tarihinde 6094 sayılı Ka-

nun’la, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 

İlişkin Kanun’da (YEK) önemli değişiklikler 

yapılmıştır. YEK Kanunu’ndaki değişiklikle, 

Elektrik Piyasasında İzleme 
Orhun SELÇUK 

Elektrik piyasasında yürütülen izleme 
faaliyetleri doğrultusunda, piyasa 
yapısının ve 2010 yılındaki gelişmelerin 
yer aldığı piyasa gelişim raporu 
hazırlanmaktadır. 
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yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim ya-

pan tesislerin ürettikleri elektrik enerjisinin 

hangi fiyattan ve nasıl bir mekanizmayla 

satılabileceğine ilişkin yeni düzenlemeler 

öngörülmüştür. 

⇒ Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 

Üretimine Dair Yönetmelik (Yönetmelik), 

03.12.2010 tarih ve 27774 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin amacı, 500 kW’ın altında kuru-

lu güce sahip ve yüksek verimli 

kojenerasyon tesislerinden elektrik üretecek 

gerçek ve tüzel kişilerin şirket kurmaya ve 

EPDK’dan lisans almaya gerek duymadan 

elektrik üretim faaliyetinde bulunmasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

⇒ Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaş-

tırma Yönetmeliği (DUY), Serbest Tüketici 

Yönetmeliği, Yan Hizmetler Yönetmeliği ve 

Tarifeler Yönetmeliği’nde çeşitli değişiklikler 

yapılmıştır. DUY’da yapılan değişiklikle 

PMUM bünyesinde uygulanan Gün Öncesi 

Planlama aşamasında olan toptan satış pi-

yasasının 1 Aralık 2011 tarihinde teminat 

mekanizmasıyla birlikte Gün Öncesi Piyasası 

olarak uygulamaya geçeceği son safhanın 

başlamasına Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rulu karar vermiştir. 

Üretim-Tüketim Dengesi: 

♦ 2010 yılında toplam kurulu gücü 2769 

MW olan toplam 119 adet lisans verilmiştir. 

♦ Lisans alan santrallerin kurulu güç or-

talaması düşmektedir. 

♦ 2010 yılında 5000 MW’a yakın kapasite 

işletmeye alınmıştır. Bu miktar 2009 yılının 

yaklaşık % 60 üzerindedir. İşletmeye giren 

kapasitede doğal gazın payı önemli oranda 

azalmıştır. Türkiye toplam kurulu gücü 

2011 yılı Şubat ayı itibarıyla 50.003 MW’a 

ulaşmıştır. 

♦ Lisanslama sürecinde 70.000 MW’tan 

fazla kurulu güç talebi bulunmaktadır. Bu-

nun yarıya yakın kısmı İnceleme Değerlen-

dirme aşamasında bulunmaktadır. Bu mik-

tarın da önemli kısmını rüzgar kaynaklı li-

sans başvuruları oluşturmaktadır. 

♦ 2010 yılında ülke büyük oranda ekono-

mik toparlanma sürecine girmiştir. Puant 

talep artışı % 11,8; enerji talebi artışı % 

7,9 olarak gerçekleşmiştir. 

♦ 2010 yılı puant talep 33.392 MW, baz 

yük ise 13.513 MW olarak gerçekleşmiştir. 

♦ Türkiye, Elektrik Piyasası ve Arz Gü-

venliğiyle İlgili Gözden Geçirilmiş Strateji 

Belgesine göre, 2023 yılına kadar elektrik-

sel kurulu gücünün % 5’inin nükleer güç 

olmasını planlamaktadır. Bugüne kadar 

Türkiye’de yapılan beş nükleer güç santrali 

kurma girişiminden sonuç alınamamıştır.  

♦ Son olarak, 12 Mayıs 2010 tarihinde 

Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti 

Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu 

Sahası’nda bir Nükleer Güç Santrali’nin Te-

sisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin 

Anlaşma”nın onaylanmasının uygun bulun-

duğuna ilişkin Kanun Resmi Gazete’de ya-

yımlanmıştır. 14 Aralık 2010 tarihi itibarıy-

la da Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. ti-

cari olarak kurulmuştur. Çalışmaların so-

nuçlandırılması için tüm kamuoyunun bi-

linçlendirilmesi ve desteğinin alınması 

2010 yılı puant talep 33.392 MW, 

baz yük ise 13.513 MW olarak 

gerçekleşmiştir. 

Gün Öncesi Planlamanın 1 Aralık 2011 
tarihinde teminat mekanizmasıyla 
birlikte Gün Öncesi Piyasası olarak 
uygulamaya geçmesine Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu karar vermiştir. 
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önem arz etmektedir. 

Toptan Satış Piyasası: 

⇒ Gün Öncesi Piyasasında 2010 yılında 

ortalama fiyat 122 TL/MWh olarak gerçek-

leşmiştir. SGÖF 420 TL/MWh’e kadar yük-

selmiş, 0,00 TL/MWh’e kadar düşmüştür. 

⇒ Dengeleme Güç Piyasasında 2010 yı-

lında ortalama fiyat 118 TL/MWh olarak 

gerçekleşmiştir. SMF 420 TL/MWh’e kadar 

yükselmiş olup, -0,32 TL/MWh’e kadar 

düşmüştür. 

⇒ Her iki piyasada da en yüksek fiyat 

olan 420 TL/MWh, yıllık puant talebin ger-

çekleştiği 19 Ağustos saat 13:00’da ger-

çekleşmiştir. En düşük fiyatlar ise SMF için 

1 Ocak 2010 saat 06:00’da, SGÖF için 28 

Mart 2010 saat 03:00’da gerçekleşmiştir. 

En düşük fiyatlar talebin düşük olduğu sa-

atlerde gerçekleşmiştir. 

⇒ Piyasadaki enerjinin % 30’a yakın kıs-

mı GÖP ve DGP’de işlem görmektedir. Bu 

enerjinin % 80’e varan kısmını da doğal 

gaz santralleri üretmektedir. 

⇒ Her iki tarafı özel olan şirketler arasın-

daki ikili anlaşma miktarı 2010 yılı içerisin-

de sekiz katına çıkmasına karşın, toplam 

piyasa hacmi içerisindeki payı ancak % 1 

civarındadır. 

⇒ Sistem kısıtlarının toplam maliyeti bir 

1 milyar TL’ye yaklaşmış olup bunun yarıya 

yakın kısmını Piyasa Yönetim Sistemi yazı-

lımı tarafından üretilen talimatlar oluştur-

maktadır. 

⇒ Dağıtım şirketleri ortalama olarak tü-

ketimlerinin % 85 civarındaki kısmını ikili 

anlaşmalar ile temin etmektedirler. 

⇒ Dağıtım şirketlerinin aylık tüketim tah-

minlerinin sapma oranları % -1 ile % 5 

arasında değişmektedir. 

⇒ 2010 yılı için 100 MWh/yıl olarak belir-

lenen serbest tüketici limitine göre hesap-

lanan teorik piyasa açıklık oranının yakla-

şık % 63 olmasına karşın elektrik sektörü-

nün rekabete açık kısmının, üretim tarafı 

itibarıyla kurulu güçler dikkate alındığında 

tüm piyasanın % 30,7’si olduğu, tüketim 

tarafı itibarıyla ise 2010 yılında serbest tü-

ketici hakkını kullanan tüketicilerin fiili tü-

ketimleri dikkate alındığında % 17’si oldu-

ğu görülmektedir. Serbest tüketici limiti 

2011 yılı başında 30 MWh/yıl’a düşürülmüş 

olup, teorik piyasa açıklık oranı yaklaşık % 

75’e ulaşmıştır. 

İthalat-İhracat faaliyeti: 

∗ Türkiye Elektrik Sisteminin ENTSO-E 

sistemi ile 18 Eylül 2010 tarihinde 1 yıllık 

Deneme Senkron Paralel İşletme aşaması-

na geçilmiştir.  

∗ Türkiye Elektrik Sistemi,  ENTSO-E üye-

leri olan Bulgaristan Elektrik Sistemine iki 

adet 400 kV iletim hattı ile Yunanistan 

Elektrik Sistemine ise bir adet 400 kV ile-

tim hattı ile bağlanmıştır. 

∗ 2010 yılı ithalat ve ihracat rakamları 

sırasıyla, 1148 GWh ve 1921 GWh olarak 

gerçekleşmiştir. İthalat ve ihracatın Türki-

ye toplam üretimindeki oranı % 2’den dü-

şüktür. 

2010 yılında, Gün Öncesi Planlama 
için ortalama fiyat 122 TL/MWh, 
Gerçek Zamanlı fiyat ise 118 TL/
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

Her iki tarafı özel olan şirketler 

arasındaki ikili anlaşma miktarı, 2010 

yılı içerisindeki toplam piyasa hacminin 

% 1’ine tekabül etmektedir. 
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İletim Faaliyeti: 

• 2010 yılındaki Sistem Kullanım Tarifele-

ri, önceki yıla göre % 7,2 oranında yüksel-

miştir. 

• Sistem İşletim Tarifeleri, önceki yıla 

göre % 0,5 oranında yükselmiştir. 

• Piyasa İşletim Ücreti, önceki yıla göre 

% 17 oranında yükselmiştir. 

• 2011 yılı için 698 milyon TL iletim yatı-

rımı Kurul Kararı ile onaylanmıştır. 

Dağıtım Faaliyeti: 

♦ Dağıtım özelleştirme ihaleleri 2010 yı-

lında tamamlanmıştır. Özelleştirmeden el-

de edilecek toplam tutar 15,889 milyar do-

lara ulaşmıştır. 

♦ Kayıp-kaçak oranı düşmesine karşın, 

artan enerji talebi nedeniyle kayıp enerji 

miktarı azalmamaktadır. 

♦ En yüksek kayıp-kaçak oranı ve kayıp 

enerji miktarı Dicle elektrik dağıtım bölge-

sindedir. 

♦ İkinci Tarife dönemi olan 2011-2015 

Dönemi için yaklaşık 9 milyar TL yatırım 

bütçesi Kurul tarafından onaylanmıştır. 

Organize Sanayi Bölgeleri: 

⇒ OSB’lerin 15 TWh üzerinde elektrik, 

4,5 milyar m3ün üzerinde doğal gaz tüketi-

mi vardır. Ülkemizde tüketilen elektik 

enerjisinin % 8’e yakın bir kısmı OSB’ler 

tarafından tüketilmektedir. 

⇒ Faaliyette olan 148 OSB’nin 2010 yılı 

sonuna kadar 127 adedine OSB Dağıtım 

Lisansı verilmiş olup, OSB’lerin 2011 yılın-

da uygulayacakları OSB Dağıtım Bedeli 

onaylanarak Kurum internet sitesinde ya-

yımlanmıştır. 

⇒ 2010 yılı için onaylanan dağıtım bedel-

lerinin ortalaması 1,09 Kr/kWh iken 2011 

yılı için teklif edilen dağıtım bedellerinin 

ortalaması 1,39 Kr/kWh, onaylanan bedel-

lerin ortalaması 1,22 Kr/kWh,  ağırlıklı or-

talamaları ise 1,14 Kr/kWh olarak gerçek-

leşmiştir. 

Teorik olarak piyasa açıklık oranı 

tüketiciler için %63 olmasına rağmen 

üretim tarafında rekabete açık kısmın 

piyasanın ancak %30,7’si olduğu, 

fiiliyatta ise bu haktan yararlanan 

serbest tüketim miktarının piyasanın %

17’si olduğu görülmektedir. 

Dağıtım faaliyetinde, İkinci Tarife 
dönemi olan 2011-2015 Dönemi için 
yaklaşık 9 milyar TL yatırım bütçesi 
Kurul tarafından onaylanmıştır. 
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Dünya Doğal Gaz Piyasalarının Genel Görünümü 

1997-2009 
Nedim KORKUTATA 

1997-2009 yılları arasında dünya doğal gaz üretim, tüketim, rezerv rakamları incelendiğinde 
aşağıdaki tespitlerin yapılması mümkündür: 

Şekil 1 Şekil 2 

⇒ Mevcut ispatlanmış doğal gaz rezervleri 

yine mevcut üretim seviyesi ile 45-50 yıl için-

de tüketilecektir.  

⇒ Dünyanın ana bölgeleri göz önüne alındı-

ğında ispatlanmış rezerv miktarında en önemli 

artışın Orta Doğu Bölgesinde kaydedildiği göz-

lenmektedir.  

⇒ Dünyanın rezerv toplamı ve bölgelere göre 

rezervler dikkate alındığında ispatlanmış re-

zervlerin genelde artmakta olduğu, ancak tü-

ketimdeki artış nedeniyle rezerv ömrünün sü-

rekli artış gösteremediği görülmektedir. İspat-

lanmış rezerv miktarı dünya genelinde artış 

eğilimindedir. Arama faaliyetlerinin teknoloji 

ve maliyet gibi koşulların sağlanması nedeniy-

le kolaylaşması rezerv artışının en önemli ne-

denidir. Maliyetin mutlak maliyet olarak değil 

göreli maliyet olarak düşünülmesi gerekmek-

tedir. Yani alternatif yakıtların fiyat artışı do-

ğal gaz fiyatlarını arttırabilecek, bu durum da 

doğal gaz arama maliyetlerinin fiyat içerisin-

deki payını azaltacaktır. Bu da arama ve 

sondajlama çalışmalarının cazibesini arttırıcı 

bir etkiye sahiptir.   

⇒ Dünya ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin 

yarıdan fazlası (%54) Rusya, İran ve Katar’da 

yer almaktadır. Diğer önemli rezerv sahipleri 

de düşünüldüğünde Eski SSCB bloğu ile Orta 

Doğu’nun dünya rezervlerinin çoğuna sahip 

olduğu görülmektedir.  

Şekil 3 Şekil 4 
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⇒ Dünya doğal gaz üretimi gelişmekte olan 

bölgelerde daha hızlı büyümektedir.  

⇒ Dünya doğal gaz üretimindeki artışın en 

önemli bölümü İran ve Katar olmak üzere Or-

ta Doğu kaynaklıdır.  

⇒ Avrupa’nın ve Avrupa ülkelerinin doğal gaz 

üretimi düşmektedir. Çünkü en düşük rezerv-

ler bu bölgededir.  

⇒ Orta Doğu ülkelerinin üretim miktarları re-

zervlerine nazaran oldukça düşüktür. Bunun 

en önemli nedeni finansman yetersizlikleri ve-

ya yeni rezerv keşifleri nedeniyle yatırımların 

ve mevcut ticari bağlantıların yetersiz olması-

dır. Önümüzdeki dönemde ise bu bölgenin pa-

yının çok artması beklenmektedir.  

 

⇒ Dünya doğal gaz talebi 1997-2009 yılları 

arasında yıllık ortalama %2,12 oranında art-

mıştır.  

⇒ Dünya doğal gaz talebi artmakta iken Avru-

pa-Avrasya bölgesinin talebinde düşüş olmak-

tadır. Bunun en önemli nedenlerinin büyüme 

hızlarının düşmesi, talep tarafı yönetimi 

(enerji verimliliği gibi), yenilenebilir enerji 

kaynaklarına geçiş gibi nedenler olduğu de-

ğerlendirilmektedir.  

⇒ Uzak ve Orta Doğu ülkelerinin talep artışı 

oldukça yüksektir. Yani dünya doğal gaz tüke-

Şekil 5: Ülkere Göre 2009 Yılı Doğal Gaz Üretimi (bcm) 

Şekil 6 

Şekil 7 
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timindeki artışın en önemli nedenleri ekonomik büyüme hızlarının yüksekliği ya da kaynaklara 

sahip olma sebebi ile talep tarafı yönetimi ihtiyacının olmamasıdır. Dünya doğal gaz talebinin 

Çin, İran, Meksika, Hindistan, Japonya gibi ülkelerin lokomotifliğinde arttığı söylenebilir.   

⇒ Bazı mühim üreticilerde (S. Arabistan gibi) tüketimin fazla olmasının bir nedeni de doğal 

gazın petrol çıkarmada kullanılmasıdır.  

⇒ Net ihracat rakamı rezervler, tüketim sevi-

yesi ve teknik/finansal yeterlilikler ile izah edi-

lebilir. Örneğin devasa rezervlere sahip İran, 

yüksek tüketimi ve politik/finansal sorunlar 

nedeniyle önemli bir ihracatçı değildir ama 

yüksek potansiyele sahip bir ülkedir. Türkme-

nistan, Nijerya, Venezuela gibi ülkelerin de 

rezervlerinden yeterli seviyede istifade ede-

medikleri söylenebilir.  

⇒ Rezervler açısından en önlerde olmasa da 

en büyük üretici olan ABD yüksek tüketimi 

nedeniyle net ithalatçıdır. Tabii ki kaya gazı 

üretiminin de doğal gaz piyasasını doğrudan 

ilgilendirdiği ve bu iki konunun bir arada düşü-

nülmesi gerektiği de bilinmelidir.  

⇒ En büyük ithalatçı ve ihracatçılar dünyanın 

farklı bölgelerinde yer almaktadır. Bu durum 

boru hattı yatırımlarının ekonomikliğini kay-

betmesi ve LNG’nin küresel bir ticaret alterna-

tifi olarak ortaya çıkması ile ilişkilidir.  

⇒ Dünya doğal gaz ticaretinin %27,7’si LNG 

yoluyla yapılmakta olup LNG’nin payı gittikçe 

artmaktadır.  

⇒ K. Amerika, Avrupa-Avrasya bölgesinin üre-

ticileri boru hatları yoluyla ihracat yapar iken 

Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik üreticileri 

ihracat kanalı olarak LNG’yi kullanmaktadır. 

Sonuç olarak denilebilir ki dünyanın rezerv, üretim ve tüketim merkezleri önemli ölçüde değiş-

mektedir. Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu yüksek potansiyelli bakir kaynaklar olarak ortaya 

çıkarken Uzak Doğu yeni tüketim merkezi olmaktadır. Ayrıca LNG sağladığı kaynak ve transit 

esnekliği nedeniyle yeni ticaret kanalıdır. Bu trendlerin enerji politikalarındaki yeri ve belirleyi-

ciliği gün geçtikçe artmaktadır. 

KAYNAKLAR: 

Statistical Review of World Energy 2010, Historical Data, http://www.bp.com/

productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622 

Şekil 8 
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Makroekonominin ilgi alanına giren aktörleri 

üç gruba ayırabiliriz: 

• Hane halkı 

• Firmalar 

• Devlet 

Bu aktörlerden, hane halkı hazzını (utility) 

maksimize etmeye çalışırken firmalar karını 

(profit) maksimize etmeye çalışır. Devlet ise 

enflasyon, işsizlik ve ekonomik büyüme olmak 

üzere üç önemli makroekonomik meseleyle 

uğraşmaktadır. Bu ciddi meselelerle ilgilenir-

ken devletlerin elinde ekonomiye yön vermek 

için temelde iki politika vardır: mali politika ve 

para politikası. Bunlardan mali politikanın 

araçları, vergiler ve kamu harcamaları iken 

para politikasının aracı ekonomideki para mik-

tarıdır. Bu yazının konusu para politikası ve 

bunun enerji sektörüne etkisidir. 

Bilindiği gibi, para politikalarından sorumlu 

kurumlar merkez bankalarıdır: Türkiye’de Tür-

kiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Federal 

Reserve veya kısaca Fed, Avrupa Birliği’nde 

ise Avrupa Merkez Bankası [European Central 

Bank (ECB)]. Merkez bankaları sıkı para politi-

kasıyla dolaşımdaki para miktarını azaltabilir 

veya gevşek para politikasıyla dolaşımdaki 

para miktarını artırabilirler. 

Peki, merkez bankalarının amacı nedir? Yuka-

rıda adı geçen merkez bankalarının amaçları, 

web sitelerinde şöyle ifade edilmektedir: 

Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankası 

olan Federal Reserve, ulusa güvenli, esnek ve 

istikrarlı bir parasal ve finansal sistem sağlar. 

(The Federal Reserve, the central bank of the 

United States, provides the nation with a safe, 

flexible, and stable monetary and financial 

system.) 

Avrupa Merkez Bankasının temel görevi 

avronun alım gücünü ve böylece avro bölge-

sinde fiyat istikrarını sürdürmektir. (The ECB’s 

main task is to maintain the euro's purchasing 

power and thus price stability in the euro 

area.) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel 

amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdür-

mektir. 

Tablo 1: ABD, AB ve Türkiye merkez banka-

larının vurguladığı hususlar

 

Bu üç ifadeye baktığımızda Fed’in olaya daha 

geniş bir açıdan baktığını söyleyebiliriz. Avru-

pa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası daha çok fiyat istikrarına 

odaklanmış durumdayken Fed bütünüyle pa-

rasal ve mali istikrarı dikkate almaktadır. 

Yıllarca TCMB tek sorumluluğu fiyat istikrarıy-

Para Politikası Enerji Sektörünü Etkiler mi? 
Fatih Teoman KAYA 

Merkez bankaları, para politikasıyla 
dolaşımdaki para miktarını azaltabilir 
veya artırabilir. 
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mış gibi davranmak ve diğer ekonomik sorun-

lara ilgi göstermemekle eleştirilmiştir. Örne-

ğin, finansal istikrar düşmanı olan cari açık 

TCMB’nin çok dikkate aldığı bir husus olma-

mıştır. (Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmet-

lerden elde ettiği gelirin, ithal ettiği mal ve 

hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasına 

cari açık denir.) Ancak, Kasım 2010’dan bu 

yana TCMB enflasyonla mücadelenin yanında 

cari açık ve sıcak para girişiyle ilgili de önlem 

almaktadır. 

Şekil 1’den de anlaşıldığı üzere cari açık eko-

nomik büyümeyle birlikte büyümektedir. Eko-

nominin % 5.7 küçüldüğü 2001 yılında cari 

fazla olduğuna dikkat ediniz. Ekonominin % 

4.7 küçüldüğü 2009 yılında yaklaşık 14 milyar 

dolar olan cari açık, 2010 yılında rekor kırarak 

48.56 milyar dolara ulaşmıştır. Üretimde yük-

sek ithal ara malı ihtiyacı ile petrol ve doğal 

gazda % 90’ları aşan dışa bağımlılık (yaklaşık 

olarak petrolde % 93, doğal gazda % 98) cari 

açığın en büyük iki nedeni olarak görülmekte-

dir. Konumuz olan enerji açısından cari açığa 

bakacak olursak fikir vermesi açısından kaba-

ca şöyle bir hesap yapabiliriz: 2010 yılında 

1000 m3ü 300 dolardan 36 milyar m3 doğal 

gaz, varili 75 dolardan 120 milyon varil ham 

petrol ithal ettiğimizi düşünelim. Bu, doğal 

gaza 10.8 milyar, ham petrole 9 milyar dolar 

ödediğimiz anlamına gelir. Dolayısıyla 2010 

yılı cari açığın yaklaşık % 41’i olan 19.8 milyar 

dolar sırf doğal gaz ve ham petrolde (Petrol 

ürünlerini hesaba bile katmadık!) dışa bağım-

lılığımızdan kaynaklanmıştır diyebiliriz. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüksek 

cari açıkla mücadele etmek amacıyla politika 

faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale 

faizini 16 Aralık 2010’da % 7’den % 6.5’e, 20 

Ocak 2011’de de % 6.25’e düşürmüştür. Ayrı-

ca TCMB, bu kararların hemen akabinde 17 

Şekil 1: Yıllar itibarıyla cari açık (milyar $) miktarları ve ekonomik büyüme (%) oranları 

Şekil 2: Faiz giderlerinin GSYİH’ye oranı (%) 
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Aralık 2010 ve 24 Ocak 2011 tarihlerinde Türk 

lirası kısa vadeli zorunlu karşılık oranlarını ar-

tırmıştır. Bu kararların ekonomiye etkileri açı-

sından ilk olarak faizleri sonrasında da zorunlu 

karşılıkları ele alalım. 

Faizlerin azaltılması 

Faizlerin azaltılması bütçeden faiz giderlerine 

ayrılan miktarı azaltmakta ve borçlanma mali-

yetini düşürmektedir. Bu şekilde devlet faize 

harcayacağı kaynakları yatırıma yönlendirebil-

mektedir. Yıllar itibarıyla faiz giderlerinin gay-

risafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı Şekil 2’de 

gösterilmektedir. 

Faizlerin çok yüksek olduğu 2001 yılında milli 

gelirin % 17.1’i faize harcanırken faizlerin dü-

şük olduğu 2010 yılında % 4.4’ü faize harcan-

mıştır. Böylece devlet, faiz giderlerini azalta-

rak elde ettiği ilave kaynakla yatırım yapabil-

mektedir. Enerji sektörünün alt sektörleri olan 

elektrik, petrol ve doğal gaz sektörlerine bu 

yatırımların nasıl yansıyabileceğine birer ör-

nekle değinelim. 

Elektrik sektörü açısından bakacak olursak 

2010 yılında Milli Yük Tevzi Merkezi tarafından 

verilen 1 kodlu talimatların toplam tutarı 952 

milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 1 kodlu tali-

matların sistem kısıtlarından kaynaklanan tali-

matlar olduğunu dikkate alırsak kısıt maliyeti 

2010 yılında 1 trilyon liraya yaklaşmıştır. 

Elektrik iletimi halen devlet eliyle Türkiye 

Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafın-

dan yapıldığına göre iletim kısıtlarını ortadan 

kaldırmanın veya azaltmanın önemi ortaya 

çıkmakta ve bu alana yatırım gerekmektedir 

diyebiliriz. 

Petrol sektörü açısından ise durum daha va-

himdir: Yıllık petrol talebimiz 25 milyon tonu 

aşmış durumdadır ve yıllar itibarıyla talep ar-

tış hızımız üretim artış hızımızın üzerinde ger-

çekleşmektedir. Ayrıca, petrol fiyatları da gün-

begün artmaktadır, Brent petrolün varil fiyatı 

100 doların üzerinde seyretmektedir. Petrol 

bulmada kural “ne kadar çok ararsan o kadar 

çok bulursun” şeklinde özetlendiğine göre ara-

ma çalışmalarının hem artan talep hem de ar-

tan fiyatlar yüzünden mutlaka artırılması ge-

rekmektedir. Bunun için Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığına (TPAO) daha fazla kaynak 

aktarılabilir. Öte yandan, fiyatların artmasıyla 

birlikte daha önce ekonomik olmayan sahalar 

da ekonomik açıdan cazip hale geldiği için ya-

tırım yapılabilir alanlar artmaktadır. 

Doğal gazda da benzer bir durum söz konusu-

dur. Yüksek ithal bağımlılığı ve artan fiyatlar 

doğal gaz için de geçerlidir. 2010 yılında 37 

milyar m3 olan doğal gaz tüketimimizin 2011 

yılında 39 milyar m3e çıkacağı öngörülmekte-

dir. Konutlarda kullanım amacıyla ülkemize 

getirilen doğal gazın 2009 yılında yalnızca % 

22’si konutlarda kullanılmışken % 53’ü elekt-

rik üretiminde kullanılmıştır. Bu kapsamda, 

yerli ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatı-

rım yapılarak elektrik üretiminde doğal gazın 

payı azaltılmak suretiyle cari açığın önemli bir 

kalemi olan doğal gaz bağımlılığımız azaltılabi-

lir. 

Özel sektör açısından değerlendirecek olursak 

düşük faizler yatırım iştahını artırmaktadır. 

Faiz oranının düşürülmesi neticesinde 

devletin faiz giderleri azalacağından, 

elde edilen ilave kaynakla yatırım 

yapılabilmektedir. Aynı şekilde daha 

düşük faizle borçlanabilecek  bir özel 

şirket de daha çok yatırım yapma isteği 

duyacaktır. 

2010 yılı cari açığının yaklaşık %41’i 
(19,8 milyar dolar) ham petrol ve doğal 
gaz ithalatından kaynaklanmıştır, ki bu 
orana petrol ürünleri dahil değildir. 
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Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti’nin 

[Weighted Average Cost of Capital (WACC)] 

bir bileşeni olan faizler düştüğü zaman serma-

ye maliyeti de düşmekte ve yatırım yapılabilir-

lik seviyesi artmaktadır. Şirketler genelde ya-

tırımlarının tamamını öz kaynaklarıyla finanse 

etmezler ve bir kısmını borçlanarak kaldıraç 

oranını artırmaya çalışırlar. Daha düşük mali-

yetle borçlanabilecek bir şirket daha çok yatı-

rım yapmak isteyecektir. 

Örneğin, 120 liralık yatırım yapacak olan bir 

şirket düşünelim: 20 lirasını öz kaynaklarıyla 

geri kalan kısmını % 6 faizle yabancı kaynakla 

finanse etsin. Şirketin bu yatırımdan yıl sonu 

karının % 10 olduğunu varsayarsak 12 

(120×0.1) lira kazanacak ama bunun 6 

(100×0.06) lirasını kredi faizine verecek ve 

net karı 6 lira olacaktır. Eğer faiz % 5 olursa 5 

(100×0.05) lira faiz ödeyecek ve net karı 7 

lira olacaktır. İlk durumda 6/120=0.05 yani % 

5 olan net kar marjı ikinci durumda 

7/120=0.0583 yani % 5.83 olacak ve yalnızca 

% 1 daha düşük faizle borçlanmanın net kara 

etkisi (5.83-5=0.83) % 0.83 olacaktır. 

Ayrıca, faizlerin indirilmesi kısa vadede kar 

etmek amacıyla ülkemize giren parayı azalt-

mayı amaçlamaktadır. Yani düşük faiz, doğru-

dan yatırım yapmayan ve uygun olan ilk fır-

satta ülkeden çıkacak olan portföy yatırımcısı-

nı caydıracak ve sıcak paranın ülkeye girişi 

azalacaktır. Örneğin, Amerika Birleşik Devlet-

leri’nde enflasyon yıllık % 3 olsun. Türkiye’de 

faizlerin yıllık % 7 olduğunu ve bir yıl boyunca 

bir doların 1.5 lira olduğunu düşünelim. Bir 

ABD vatandaşı 100 dolarını (150 lira) Türki-

ye’de faize yatırarak değerlendirmeye karar 

versin. Bu yatırımcının yıl sonunda 160.5 lirası 

(107 dolar) olacaktır. Bu parayı ülkesine gö-

türdüğünde bu kişinin yıl sonu net karı 

if = i + f + if 

formülüne göre hesaplandığında 

(if: nominal faiz, i: reel faiz, f: enflasyon) 

0.07 = 0.03 + i + 0.03i 

i = 0.0388 (% 3.88) olacaktır. 

Bu hesap sonucunda, ülkemizden % 3.88 reel 

faiz getirisi alan ve ülkemize uzun vadede hiç-

bir katkısı olmayan bir yatırımcı profili ile karşı 

karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Yatı-

rım yaptığı ilk yıl cari açığı 100 dolar azaltan 

kişi ertesi yıl cari açığı 107 dolar artırmıştır. 

Kısa vadede olumlu olan durum uzun vadede 

aleyhimize dönmüştür. İşte bu durumun faiz-

lerin düşmesiyle birlikte azalacağı beklenmek-

tedir. 

Zorunlu karşılıklar 

Mevduat kabul eden finansal kurumlar, bu 

mevduatlara karşılık olarak söz konusu mev-

duatların kanunen tespit edilen oranını merkez 

bankasında tutmak zorundadırlar. İşbu orana 

zorunlu karşılık oranı denmektedir. Merkez 

bankaları bu oranı bir para politikası aracı ola-

rak kullanmaktadırlar. TCMB, 17 Aralık 2010 

tarihinde % 6 olan Türk lirası zorunlu karşılık 

oranını mevduatların vade yapısına göre fark-

lılaştırarak vadesiz ve 1 aya kadar vadeli mev-

duatlarda % 8, 3 ve 6 aya kadar vadeli mev-

duatlarda ise % 7 olarak belirlemiştir. Daha 

sonra 24 Ocak 2011’de bu oranları artırarak 

vadesiz mevduata % 12, 1 aya kadar vadeli 

mevduata % 10, 3 aya kadar vadeli mevduata 

% 9 olarak revize etmiştir. Peki, bu durum 

neyi ifade eder? Zorunlu karşılık oranı artırıldı-

ğında bankalar, eğer atıl rezervleri yoksa, ver-

dikleri kredileri geri çağırarak para arzının 

azalmasına neden olurlar. Örneğin, zorunlu 

Ülkeye girdiği yıl cari açığı 100 birim 

azaltan sıcak para, çıkacağı zaman  

elde ettiği karı da beraberinde 

götüreceğinden, cari açığı 100+x 

birim artıracaktır.  Böylece, kısa 

vadede olumlu olan durum, uzun 

vadede ülke aleyhine gelişmektedir. 



  

 

22 Bülteni 
Enerji Piyasası 

Şubat-Nisan 2011  *  Sayı : 13-14 

karşılık oranı % 6 ise bir banka 100 liralık 

mevduatı için TCMB’de 6 lira tutmak zorunda-

dır. Zorunlu karşılık oranı % 8’e çıkarsa aynı 

banka 100 liralık mevduatı için TCMB’de 8 lira 

tutmak zorunda kalacaktır. Böylece para arzı 

2 lira azalmış olacaktır. Para arzının azalması 

faizleri bir miktar artıracağından TCMB’nin faiz 

indirirken zorunlu karşılıkları artırma kararı 

çelişkili bulunabilir fakat sıcak para girişini 

durdurmak amaçlı faiz indiriminin bankaların 

kredi vermesini kolaylaştırıp cari açığı artırıcı 

yönde etki yapmaması için TCMB piyasanın 

likiditesini azaltmak istemiştir. Düşen faizlerle 

birlikte bankalar daha kolay kredi verirlerse 

(kredi genişlemesi) bu kredilerin bir kısmının 

da ithalata yönelme ve cari açığı artırma ihti-

mali bulunmaktadır. 

Buraya kadar anlattıklarımıza bir de elektrik 

santralleri özelinde bakalım. Tablo 2’den anla-

şılacağı gibi bir nükleer santralin inşası bile en 

az altı yıl sürmektedir. Dolayısıyla uzun vadeli 

ve düşük maliyetli borçlanmanın enerji sektö-

rü açısından önemi büyüktür. 

Tablo 2’den 100 MW kurulu güce sahip bir 

hidroelektrik santralinin 120 milyon dolara 

mal olduğu ve asgari 10 yılda tamamlandığı 

görülür. Yapım aşaması bile yıllar süren ve 

yüksek ilk yatırım maliyetleri olan elektrik 

santrallerinin kurulması için ekonomik istikrar 

vazgeçilmezdir. 

Para politikasının kısa ve uzun vadede enerji 

sektörüne muhtemel etkilerini göz önünde bu-

lundurduğumuzda başlıkta yer alan soruya 

şöyle bir soruyla cevap verebiliriz: Para poli-

tikasının etkilemeyeceği bir sektör düşü-

nülebilir mi? 

Santral türü Ünite gücü (MW) 
İnşa süresi 

(yıl) 

Rüzgar 0.25-1.5 1-2 

Nükleer 100-500 6-10 

Doğal Gaz 150-300 1-2 

Kömür 100-700 3-5 

Hidro 25-250 10-15 

Yatırım maliyeti 
(milyon $/MW) 

1.4 

2.5 

0.7 

1.6 

1.2 

Tablo 2: Santral türüne göre ünite gücü, inşa süreleri ve yatırım maliyetleri 

Zorunlu karşılıkların artırılıp 

azalt ı lmas ı  yoluyla, merkez 

bankaları para arzını düzenleyebilir. 
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Elektrik Dağıtım Sektörünün Gelişiminin İncelenmesi –2 

Rabia ULUSOY 
2. BÖLÜM: “Kayıp-Kaçak” 

Ü 
lkemiz elektrik tüketimi yıldan yıla ekonomik büyüme ile orantılı olarak artmaktadır. 

Elektrik tüketimi artarken kayıp-kaçak oranının azalması ülkemiz rekabet gücü açısın-

dan sevindiricidir. Çünkü kayıp-kaçak, haksız rekabeti, ülke ekonomisine verilen zararı 

ve maliyetleri artırması, ve dolayısıyla elektrik fiyatlarına yukarı yönlü etkileri dikkate alındı-

ğında ülke yatırımları için harcanabilecek enerjinin boşa sarf edilmesi demektir.  Aşağıdaki 

grafik incelendiğinde 2002 yılında % 20,86 olan kayıp-kaçak oranının 2008 yılında % 14,4 e 

indiği gözlemlenecektir. 

TEDAŞ KAYIP‐KAÇAK ORANLARI
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Yandaki tabloyu incelediğimizde Kayseri ve 

Civarı, Başkent, Uludağ, Göksu, Trakya, Fırat 

ve Çoruh elektrik dağıtım şirketleri kayıp ve 

kaçak oranlarında 2005 ten bu yana sürekli 

düşüş gösterdiği görülmektedir. Şimdiye ka-

dar yakalanabilen en düşük oran ise 5,2 ile 

2008 yılında Osmangazi EDAŞ’a aittir.  

2008 yılında 198,2 milyar kW-saat olan elekt-

rik üretiminin % 14,4 ünün sistem kayıp ve 

kaçaklarına gittiği düşünüldüğünde yaklaşık 

üretim kaybının 285.408 milyon kW-saat ol-

duğu görülür. Yine 2008 yılında TEDAŞ kayıp-

kaçak oranı olan %14,4 değerinin kayıp-

kaçak oranı bakımından altında yer alan dağı-

tım şirketi sayısı 17, üstünde yer alan dağıtım 

şirketi sayısı ise 4 tür.  

Tabloda dikkat çeken bir başka nokta da 

2008 yılında Menderes EDAŞ dağıtım bölgesi-

nin özelleştirilerek Aydem EDAŞ bünyesine 

katılması ile bölgenin kayıp-kaçak oranlarında 

ciddi artış görülmesidir.  

Tablo 1: Kayıp-Kaçak Oranları* 

Dağıtım Şirketi 2008 2007 2006 2005 

DİCLE EDAŞ 64,2 64,7 57,8 64,3 

VANGÖLÜ EDAŞ 55,9 56,2 63,8 62,1 

ARAS EDAŞ 27,2 29,4 29,4 31,7 

ÇORUH EDAŞ 10,7 12,0 12,3 14,4 

FIRAT EDAŞ 10,5 11,0 11,7 14,3 

ÇAMLIBEL EDAŞ 8,8 8,8 8,5 10,3 

TOROSLAR EDAŞ 8,9 9,8 10,9 13,1 

MERAM EDAŞ 8,4 7,9 7,8 7,1 

BAŞKENT EDAŞ 8,3 8,7 9,6 11,1 

AKDENİZ EDAŞ 9,0 9,3 8,9 9,3 

GEDİZ EDAŞ 6,3 8,6 6,5 7,1 

ULUDAĞ EDAŞ 6,0 7,3 8,8 10,1 

TRAKYA EDAŞ 7,0 7,9 9,3 9,9 

AYEDAŞ-İST.AND. 8,6 9,4 10,2 10,4 

SAKARYA EDAŞ 6,3 6,2 10,1 12,3 

OSMANGAZİ EDAŞ 5,2 6,3 7,2 6,9 

BOĞAZİÇİ EDAŞ 
İST.AVR. 

11,0 12,5 12,3 16,2 

MENDERES EDAŞ 4,2 7,0 7,1 9,1 

AYDEM EDAŞ 17,5       

GÖKSU EDAŞ 7,3 8,0 9,3 10,7 

YEŞİLIRMAK EDAŞ 9,1 9,1 9,5 11,8 

KAYSERİ 7,0 7,5 8,1 8,2 

TEDAŞ 14,4 14,8 15,1 17,8 
*Teknik ve teknik olmayan kayıplar dahildir. 
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Kayıp-kaçak oranları açısından incelendiğinde 

2008-2002 yılları arasında oran olarak ilk üç 

sırayı -sıralamada değişmeler olmakla birlikte- 

Dicle EDAŞ, Vangölü EDAŞ ve Aras EDAŞ al-

maktadır. Bu dağıtım şirketlerinin 2008 ve 

2007 yıllarındaki kayıp-kaçak oran ve miktar-

ları aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır.  

Bu üç dağıtım şirketi ele alındığında, oran ola-

rak kayda değer bir gelişme kaydedilemediği, 

miktar olarak yararlanılamayan enerjinin ince-

lenen 4 yıl için yaklaşık 38.560.087 MWh ol-

duğu görülmektedir. 38.560.087 MWh elektrik 

kaybının ülke ekonomisine verdiği zarar ise 

494.340.315,34 TL olmaktadır (30 Aralık 

2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Türkiye Ortalama Elektrik Toptan 

Satış Fiyatı: 12,82 Ykr/kWh üzerinden hesap-

lanmıştır.). Dicle, Vangölü ve Aras Elektrik 

Dağıtım Şirketlerinin tümünün Doğu ve Güney 

Doğu Anadolu bölgelerimizde yer alması, bu 

bölgede dağıtım hatları ve bölge şebeke altya-

pısının geliştirilmesi için yatırım ihtiyacı oldu-

ğunu göstermektedir.  

2008 2007 2006 2005 

Oran 

% 

Miktar 

MWh 

Oran 

% 

Miktar 

MWh 

Oran 

% 

Miktar 

MWh 

Oran 

% 

Miktar 

MWh 

DİCLE EDAŞ 64,2  9.362.471 64,7  8.157.822 63,8  6.513.057 64,3  7.216.380 

VANGÖLÜ 

EDAŞ 
55,9   618.277 56,2  1.288.406 57,8  1.333.906 62,1  1.241.188 

ARAS EDAŞ 27,2  1.005.126 29,4   621.116 29,4   587.206 31,7   615.133 

Bölge 

Tablo 2: Kayıp-Kaçak Oranları Bakımından İlk Üç Dağıtım Bölgesi 

2008 yılı kayıp-kaçak miktar ve oranları
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Maliyet bazlı tarife uygulamasına geçileceği ve 

dağıtım şirketlerinin Türkiye haritasında yerle-

şimi göz önüne alındığında ülkenin batısında 

daha düşük, doğusunda ise daha yüksek bir 

fiyat oluşması beklenir. Çünkü doğudaki kaçak 

oranı ülkenin batısında göre oldukça yüksek-

tir. Elektrik fiyatının ülkenin doğusunda, kaça-

ğın maliyetleri artırması yüzünden daha yük-

sek oluşması, tüketicilerin de yüksek fiyat 

ödemekten kaçınarak daha fazla kaçağa baş-

vurmasına yol açması ve sonuçta maliyet bazlı 

uygulamanın paradoksal bir biçimde amacının 

tersi yönde işlemesinden endişe edilmektedir.  

Kayıp-kaçak konusunda miktara göre incele-

me yapmak bizlere daha doğru sonuçlar su-

nar. Çünkü oran analizleri büyüklük farklarını 

ortadan kaldırır. Bu ise sağlıklı bir durum ana-

lizi yapmayı engeller. Nitekim aşağıda dağıtım 

şirketleri ve iller bazında kayıp-kaçak miktarı-

na göre sıralamayı gösteren üç tablo bize yu-

karıdakilerden farklı şeyler söylemektedir.  

2008 yılında oransal sıralamada ilk üçte yer 

alan Vangölü EDAŞ miktarsal sıralamada ilk 
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beşte yer almamaktadır. Sistemden çekilen 

enerji miktarı bakımından Vangölü EDAŞ böl-

gesinden daha ön sıralarda yer alan dağıtım 

bölgeleri vardır denebilir. Şaşırtıcı olan Dicle 

EDAŞ’ın hem oransal hem miktarsal sıralama-

da ilk sırada yer almasıdır. Bunun sebebi Dicle 

EDAŞ bölgesinden üç ilimizin -Diyarbakır, 

Şanlıurfa ve Mardin- miktarsal il sıralamasında 

tüm yıllarda ilk beşte yer almasıdır.  

İstanbul ili Avrupa yakasının oransal sıralama-

da yok iken miktarsal sıralamada yer alması, 

oran olarak küçük olan kayıp-kaçak miktarının 

aslında temin edilen enerjiye göre belirlendi-

ğinde İstanbul’da da ciddi miktarda şebeke 

kaybı olduğunu anlatır.  

Tablo 3: Kayıp-Kaçak Miktarına Göre İlk 5 Dağıtım Şirketi Sıralaması 

Dağıtım Şirketi Sıralama 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

DİCLE EDAŞ 1 1 1 6.513.057 8.157 822 9.362.471 

GÖKSU EDAŞ - - 2 - - 2.334.909 

BOĞAZİÇİ EDAŞ  
(İST.AVR.) 

2 2 3 2.214.967 2.572 812 1.442.740 

AYEDAŞ (İST. AND.) - - 4 - - 1.357.952 

ARAS EDAŞ - - 5 - - 1.005.126 

TOROSLAR EDAŞ 3 3 - 1.409.364 1.416.144 - 

VANGÖLÜ EDAŞ 4 4 - 1.333.906 1.288.406 - 

GEDİZ EDAŞ - 5 - - 1.227.887 - 

BAŞKENT EDAŞ 5 - - 934.460 - - 

Kaçak Miktarı (MWh) 

Tablo 4: Kayıp-Kaçak Miktarına Göre İlk 5 İl Sıralaması 

İl Sıralama Kaçak Miktarı (MWh) 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Bölgesi 

Şanlıurfa 1 2 1  2 369 069  2 459 020 3.005.119 DİCLE EDAŞ 

Diyarbakır 3 3 2  1 670 631  2 142 167 2.364.819 DİCLE EDAŞ 

İst. Avr. 2 1 3  2 214 967  2 572 812 2.334.909 BOĞAZİÇİ EDAŞ 

Mardin 4 4 4  1 454 952  2 040 042 2.281.334 DİCLE EDAŞ 

İst. And. - - 5 - - 818.564 AYEDAŞ 

İzmir - 5 - -  1 062 296 - GEDİZ EDAŞ 

Van 5 - -   804 930 - - VANGÖLÜ EDAŞ 

KAYNAKÇA: 

1. Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri Yıllık Raporları (2002-2008), TEDAŞ Ya-

yınları, http://www.tedas.gov.tr/264,Yillik_Faaliyet_Raporu.html 

2. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=37&tb_adi=Demografik İstatistikler&ust_id=11 

3. http://www.teias.gov.tr istatistikler ve 2008 Yılı Faaliyet Raporu. 

4. http://www.euas.gov.tr 
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İ 
letim1 faaliyetinin doğal tekel niteliği göz 

önünde bulundurularak yapılan yasal dü-

zenlemelerde; 

♦Mevcut ve planlanan ulusal iletim şebekesi-

nin BOTAŞ’a ait olacağı, 

♦BOTAŞ’ın dikey bütünleşmiş tüzel kişiliği so-

na erip yeniden yapılandırıldığında, iletim faa-

liyetini yapan şirketin özelleştirilmeyeceği, 

♦EPDK’nın, iletim ve sevkiyat kontrolüne ait 

tarifeleri belirleyeceği, 

hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca Kurul, 01/09/2004 tarihinde, BOTAŞ 

(toptan satış) ile piyasaya yeni giren 

Taşıtanların2 aynı şartlarda yararlanacağı, 

şeffaf ve eşit taraflar arasında ayrım gözetil-

meksizin sunulacak iletim hizmetine ilişkin 

düzenlemeleri (İletim Şebekesinin İşleyişine 

İlişkin Düzenlemeler, kısaca ŞİD) onaylamış-

tır. İlerleyen tarihlerde ŞİD’de çeşitli değişik-

likler yapılmıştır. ŞİD ile ilgili özet bilgiler bu 

yazının sonunda “Özetle ŞİD Nedir?” başlığı 

altında sunulmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, ulusal iletim 

şebekesinin doğal tekel yapısından dolayı BO-

TAŞ’ın uyguladığı iletim ve sevkiyat kontrol 

tarifeleri Kurul tarafından gelir tavanı yönte-

mine göre belirlenmektedir. Söz konusu he-

saplamanın detaylarına geçmeden önce iletim 

ve sevkiyat kontrol tarifelerinin unsurlarına 

değinmek faydalı olacaktır. 

İletim ve Sevkiyat Kontrol Tarifeleri: 

“İletim ve sevkiyat kontrol” ifadesinin birinci 

unsuru olan “iletim tarifeleri”, iletim kapasite 

ve iletim hizmet bedellerinden oluşmaktadır. 

İletim kapasite ve iletim hizmet bedelleri, Ta-

şıtanlar tarafından iletim şirketine ödenen be-

dellerdir. İletim hizmet bedeli; “iletim şir-

ketinin sunduğu doğal gaz taşıma hizmeti için 

belirlenen bedeli” ifade etmektedir. İletim 

kapasite bedeli ise “Taşıtanın talep ettiği 

günlük azami doğal gaz miktarının iletim şe-

bekesine getirdiği yüke ve Taşıtana ayrılan 

azami günlük kapasiteye göre belirlenen be-

deli” ifade etmektedir. 

“İletim ve sevkiyat kontrol” ifadesinin ikinci 

unsuru olan “sevkiyat kontrolüne ait tarifeler” 

ise; sistem dengelemesine katılım bedeli, ke-

sinti dengeleme bedeli ve hizmet kesintisi be-

deli alt başlıkları altında düzenlenmiştir. Sis-

tem dengelemesine katılım bedeli de ken-

di içinde günlük dengesizlik ücreti ve düzen-

leme ücreti olarak ikiye ayrılmaktadır. Gün-

lük dengesizlik ücreti, “giriş noktasından 

sisteme verilen doğal gaz ile çıkış noktasında 

sistemden çekilen doğal gaz miktarı arasında 

dengesizlik olduğu durumunda” söz konusu 

olmaktadır. Düzenleme ücreti ise “Taşıtanın 

ilgili gün için programda belirtilen giriş ve çı-

kış miktarları ile gerçekleşen miktarlar arasın-

da fark olması durumunda” söz konusu olur. 

Kesinti dengeleme bedeli, “Taşıyıcının iş-

Doğal Gaz İletim Tarifelerinde Yeni Dönem 

Okan YARDIMCI 

1 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan tanıma göre; İletim, “üretime mahsus toplama hatları ve dağı-
tım şebekeleri haricindeki gaz boru hattı şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleşti-
rilen doğal gaz naklini” ifade etmektedir. Bu yazıda geçen “iletim” ifadeleri ise LNG faaliyetiyle ilişkili olmayıp, doğal 
gazın ülke çapında iletimini sağlayan ulusal iletim şebekesini ifade etmektedir. 

2 ŞİD’e göre Taşıtanlar, Taşıyıcı ile Standart Taşıma Sözleşmesi imzalamış lisans sahipleridir. Taşıtanlar; ithalat, top-
tan satış, üretim veya ihracat lisansı sahibi olabilir. Taşıyıcı ise BOTAŞ’ı ifade etmektedir. 
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letme hatası sonucunda sistem dengesinin 

bozulması ve kesintiye yol açılması durumun-

da” oluşmakta olup, bu bedeller içerisinde Ta-

şıyıcı tarafından ödenen tek bedeldir. Hizmet 

kesintisi bedeli ise, “bir Taşıtanın günlük 

çekişinin günlük girişinden fazla olması sonu-

cu sistem dengesinin bozulması nedeniyle Ta-

şıyıcının başka bir Taşıtana yaptığı doğal gaz 

teslimlerinde kesinti veya azaltmaya gitmesi 

durumunda” söz konusu olmaktadır. 

İletim ve Sevkiyat Kontrol Tarifelerine 

İlişkin Kurul Kararları ve Uygulama Dö-

nemleri: 

İletim ve Sevkiyat Kontrol tarifeleri 

24/10/2002 tarihinden itibaren EPDK tarafın-

dan Tablo-1’de yer alan Kurul Kararları ile be-

lirlenmiştir. 

 Tablo-1 : İletim ve Sevkiyat Kontrol Tarifeleri Ku-
rul Kararları 

Tablodan da görüleceği üzere, 24/10/2002 

tarihinden 2004 yılının sonuna kadar geçerli 

olan tarifeler bir yıldan kısa sürelidir. Bu dö-

nem, iletim tarifeleri açısından geçiş dönemi 

olarak nitelendirilebilir. 

2004 yılının sonunda alınan 396 sayılı Kurul 

Kararı ve sonrasında alınan Kararlarda yıllık 

tarife belirlenmesi yaklaşımı benimsenmiştir. 

İletim tarifelerinde birinci dönem olarak ad-

landırılabilecek bu 6 yıllık süreçte, yapılan ya-

tırımlar ve işletme giderleri birer yıllık süreler 

dahilinde hesaplamalara katılmış, daha ileriye 

yönelik işletme gideri ve yatırım projeksiyon-

larına yer verilmemiştir. Aynı metodoloji çer-

çevesinde hesaplanan bedeller uygulama yılı 

öncesi Aralık ayı içerisinde açıklanmıştır. 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 

tarifelere ilişkin maddesinde yapılan 

09/07/2008 tarihli değişiklik ile uzun dönemli 

tarife uygulaması mümkün hale gelmiştir. 

2010 yılında yapılan çalışmalar neticesinde, 

2970 sayılı Kurul Kararı alınarak, 2011-2012-

2013 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir dönem için 

iletim tarifeleri belirlenmiştir. Söz konusu ça-

lışmalarda, önceki yıllarda alınan Kurul Karar-

ları ile belirlenen iletim bedellerinin hesaplan-

masına temel teşkil eden metodoloji kullanıl-

mıştır. İletim tarifelerinde ikinci dönem ola-

rak adlandırılabilecek bu dönem hesaplamala-

rında, iletim şirketinin yatırımlarına, işletme 

giderlerine ve gaz akışlarına ilişkin 3 yıllık pro-

jeksiyonlara yer verilmiştir. 

Uzun dönemli tarifelendirmenin avantajları 

aşağıda yer almaktadır; 

⇒ Uzun dönemli tarifelendirme iletim şirketi-

nin verimli ve etkin çalışmasını teşvik edici bir 

mekanizmaya sahiptir. 

⇒ Uzun dönemli tarifelendirmeyle, gerek BO-

TAŞ’ın gerekse de iletim sisteminden hizmet 

alan Taşıtanların iletim bedelleri hakkında 

uzun dönemli bir öngörü kazanması mümkün 

hale gelebilecektir. 

⇒ Şirketler bu yolla öngörülebilir bir mali ya-

pıya sahip olarak orta vadeli iş planlarını ya-

pabileceklerdir. 

⇒ Uzun dönemli tarifelendirmenin bir diğer 

önemli avantajı da düzenleme maliyetlerinin 

düşürülmesidir.  

İletim Tarifelerinin Hesaplanması:  

İletim tarifeleri çok ayrıntılı bir çalışma süreci 

sonucunda belirlenmektedir. Hesaplamaların 

aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür; 

Kurul Kara-
rının Tarihi 

Kurul Kara-
rının Sayısı 

Uygulama 
Dönemi 

24.10.2002 65 1 yıldan kısa 
27.11.2002 71 1 yıldan kısa 
30.12.2002 80 1 yıldan kısa 
21.03.2003 123 1 yıldan kısa 
27.01.2004 291 1 yıldan kısa 
14.12.2004 396 1 yıl (2005 yılı) 
07.12.2005 588 1 yıl (2006 yılı) 
12.12.2006 1004 1 yıl (2007 yılı) 
27.12.2007 1437 1 yıl (2008 yılı) 
24.12.2008 1901 1 yıl (2009 yılı) 
24.12.2009 2358 1 yıl (2010 yılı) 
28.12.2010 2970 3 yıl (2011, 2012, 

2013 yılları) 
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• Şirketin varlık tabanı her giriş noktası, çıkış 

bölgesi ve ihracat çıkış noktası için ayrı ayrı 

(halihazırda 9 adet giriş noktası, 1 adet ihra-

cat çıkış noktası bulunmaktadır) hesaplanmış-

tır. 2011-2012-2013 yıllarına ilişkin her yılın 

itfa tutarı çıkarılmış ve planlanan yatırımlar 

eklenmiştir. 

• Linepack miktarları ile ağırlıklı ortalama alım 

fiyatı öngörüsü kullanılarak linepack tutarları 

hesaplanmıştır. 

• Giriş noktaları, ihracat çıkış noktası ve çıkış 

bölgesi için varlık tabanı değerleri ile linepack 

tutarları toplanarak, linepack dahil varlık taba-

nı değerleri hesaplanmıştır. 

• Giriş noktalarının linepack dahil varlık tabanı 

değerlerinin toplamı hesaplanmış, bu toplama 

öngörülen gaz akış miktarları dikkate alınarak 

belirlenen sosyalizasyon oranları uygulanarak 

her bir giriş noktası için sosyalize edilmiş 

linepack dahil varlık tabanı hesaplanmıştır. 

• 2011-2013 dönemi için Reel Makul Getiri 

Oranı hesaplamalarında, Ağırlıklı Ortalama 

Sermaye Maliyeti (Weighted Average Cost of 

Capital, kısaca WACC) yöntemi ve Sermaye 

Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (Capital Asset 

Pricing Model, kısaca CAPM) temel alınmıştır. 

• Linepack dahil varlık tabanı değerlerine, Re-

el Makul Getiri Oranı uygulanarak, her nokta 

için ve çıkış bölgesi için makul getiri tutarı he-

saplanmıştır. 

• Mali mevzuat ile 22 yıl olarak belirlenen 

amortisman süresi ve yatırımların teknik ve 

ekonomik ömürleri dikkate alınarak, tarifelere 

esas olan yatırımların itfasının 22 yılda ger-

çekleşmesi uygun görülmüş, bu süre kullanıla-

rak her bir tarife yılı için itfa tutarları hesap-

lanmıştır.   

Tarife hesaplamalarında kullanılan yatırımların itfa süresi ile yatırıma esas varlıkların teknik ve ekono-
mik ömürlerinin paralellik arz etmesi aşağıdaki hususlardan dolayı önemlidir; 
  

♦Tarife hesaplamalarında kullanılan itfa süresi ile yatırıma esas varlıkların teknik ve ekonomik 
ömürlerinin paralellik arz etmemesi durumunda, yıllar itibariyle tarifelerde yüksek oranda dalgalanma-
lar oluşması mümkündür. 
  

♦İtfa süresinin, varlıkların teknik ve ekonomik ömürlerinin çok altında tutulması sistemi farklı dö-
nemlerde kullanan tüketicilerin birbirini sübvanse etmesi anlamına gelmektedir. 
 

♦İtfa süresi ile varlıkların teknik ve ekonomik ömürleri arasında çok yüksek oranda farklılık bulun-
ması, şirketlerin tarife yoluyla elde edecekleri gelirler kapsamında ödeyecekleri vergilerle, Reel Makul 
Getiri Oranı hesaplamalarında dikkate alınan vergiler arasında yıllar itibariyle büyük farklılıklar oluşma-
sına sebep olacaktır. 

• Giriş noktaları için belirlenen itfa tutarları 

sosyalize edilmiştir. 

• Makul getiri ve itfa tutarları toplanarak her 

nokta için ve çıkış bölgesi için kapasite gelir 

gereksinimi hesaplanmıştır. 

• İhracat çıkış noktası için düzeltilmiş gelir ge-

reksinimi yıllık kapasite rezervasyon miktarına 

bölünerek birim kapasite bedeline ulaşılmıştır. 

• Hesaba katılamayan gaz miktarı (son 5 yılın 

ortalaması) dikkate alınmıştır. 

• Giriş noktaları ve çıkış bölgesine ilişkin ka-

pasite gelir gereksinimleri ile 2011-2012-2013 

yılları öngörülen işletme giderleri toplanarak 

toplam gelir gereksinimine ulaşılmıştır. Öngö-

rülen işletme giderleri belirlenirken işletme 

giderlerinin analizi yapılarak BOTAŞ’ın 2011-

2012-2013 yıllarına ait işletme gideri öngörü-

leri, geçmiş yıllardaki işletme giderleri ve ön-

görülen gaz akışı artışı doğrultusunda tekrar 

hesaplanmış ve tarifelerde bu değerler dikkate 

alınmıştır. 

• Toplam gelir gereksiniminin belli bir oranının 

kapasite bedellerinden elde edilmesi kurgu-

sundan hareketle gelir gereksiniminin kapasite 
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Kısaca ŞİD’e göre;  

Taşıyıcı : BOTAŞ İletim’i 

Taşıtan : İletim sisteminde gaz taşıtan şirket-

leri (BOTAŞ Toptan Satış dahil) ifade eder. 

Taşıyıcı, Gaz Yılı öncesinde 9 adet Giriş Nokta-

sı, İhracat Çıkış Noktası ve yaklaşık 250 adet 

Ana Çıkış Noktası için MAK (Maksimum Ayrıla-

bilir Kapasite)’ı açıklar (Örneğin, Giriş-1 için 

bu değer 50 milyon m3/gün). 

Taşıtanlar, Taşıyıcıya kapasite başvurusunda 

bulunurlar. 

Herhangi bir nokta için yapılan toplam başvu-

ru MAK’ı aşarsa, o noktada pro-rata uygulanır 

(kapasite, Taşıtanlara başvurularıyla orantılı 

bir şekilde dağıtılır. Örneğin Giriş-1 için 10 

adet Taşıtan 10’ar milyon m3 kapasite talep 

etsin, toplam 50 milyon m3 olan kapasiteden 

her biri 5’er milyon m3 alacaktır). 

İletim Kurul Kararı ile, her bir giriş noktası için 

“Giriş Kapasite Bedeli”, tüm çıkış noktaları 

için ortak “Çıkış Kapasite Bedeli” ve İhracat 

Çıkış Noktası için “İhracat Çıkış Kapasite 

Bedeli” belirlenir. Kapasite tahsisi yapılan 

Taşıtanlar, Taşıyıcıya İletim tarifelerinde belir-

lenen bu bedelleri öderler (bu ödeme gaz ta-

şıtmaya bağlı olmaksızın yapılmaktadır) 

Taşıyıcı, artan kapasitelerini duyurur. Gaz Yılı 

içerisinde Taşıtanlar “atıl kapasite” alabilirler. 

Atıl kapasite bedelleri normal kapasite bedel-

lerinden farklıdır (kışın yüksek bir katsayıyla, 

yazın ise düşük bir katsayıyla belirlenir). 

Gaz yılı içerisinde taşıtılan her 1 m3 için ise, 

Taşıtanlar, İletim Kurul Kararı ile belirlenen 

“İletim Hizmet Bedeli”’ni Taşıyıcıya öder-

ler.  

Gaz taşıtma işlemi şu şekilde olmaktadır; 

Taşıtanlar, rezerve kapasitelerine uygun ola-

rak, Gaz Günü öncesinde program 

(nominasyon) verir. Bu program Taşıtan’ın 

kapasite miktarını geçemez.  

Örnek; 

Taşıtan A’nın, Giriş-1 kapasitesi : 5 milyon 

m3, Erzurum Noktası Çıkış Kapasitesi : 5 mil-

yon m3 olsun. 

Taşıtan A, gün öncesinde verdiği programda, 

Giriş-1’den 4 milyon m3 giriş yapacağını, Erzu-

rum Çıkışından ise 4 milyon m3 çıkış yapacağı-

nı bildirmiş olsun. 

Gün sonunda Taşıyıcı her bir noktada tahsisat 

(her bir Taşıtan’ın ne kadar gazının geçtiğini 

belirleme işlemi) yapar. 

Özetle ŞİD Nedir? 

bedellerine düşen kısmı hesaplanmış ve bu 

tutar giriş noktaları ve çıkış bölgesine dağıtıl-

mıştır. Bu tutarlar ilgili nokta veya bölge için 

rezerve edilen yıllık kapasite miktarına bölü-

nerek birim kapasite bedellerine ulaşılmıştır. 

• Toplam gelir gereksiniminin toplam kapasite 

bedelinden sonra kalan kısmını oluşturan tutar 

ise 2011-2012-2013 yılları öngörülen gaz akış 

miktarına bölünerek iletim hizmet bedeli he-

saplanmıştır. 

Ayrıca, BOTAŞ tarafından önceki dönemlerde 

EPDK’ya sunulan ve tarife hesaplamalarında 

dikkate alınan bir takım öngörüler (iletilen 

miktar öngörüsü, yatırım tutarları öngörüsü, 

dahili kullanım gazı öngörüsü) ile gerçekleş-

meler arasında sapmalar olması dolayısıyla 

gelir düzeltmesine ilişkin çeşitli hesaplamalar 

yapılmış ve 2011 yılı için nihai tarifelere ulaşıl-

mıştır. 

2012 ve 2013 yılı bedelleri ise, 2011 yılı be-

dellerinin gerçekleşen enflasyon ile ötelenme-

siyle belirlenecektir.  

Doğal gaz iletim tarifelerindeki yeni dönem 

uygulamalarının, bizi hedeflenen doğal gaz 

piyasasına bir adım daha yaklaştırması umu-

duyla… 
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Bu tahsisat sonucunda, Taşıtan-A’nın Giriş-

1’den 4 milyon m3 giriş yaptığı ancak Taşıtan-

A’nın Erzurum’daki müşterisinin 3 milyon m3 

gaz kullandığını varsayarsak; 

Hatırlanacağı üzere kapasite bedeli taşıtılan 

gazdan bağımsız olarak giriş ve çıkış noktaları 

için 5 milyon m3 olmak üzere baştan ödenmiş-

ti. Taşıtılan gaz için de Taşıtan, Taşıyıcıya, ile-

tim hizmet bedelini öder (3 milyon m3 X İletim 

Hizmet Bedeli). 

Bununla birlikte, bu örnekte, Taşıtan-A Erzu-

rum Çıkışında düzensizlik yaratmıştır. Verdi-

ği programda 4 milyon m3 çıkış yapacağını 

bildirmiş ancak 3 milyon m3 çıkış yapmıştır, 

yani program ile gerçekleşme arasında fark 

vardır. Bu farkın ŞİD’de belirlenen tolerans 

seviyesinin üzerinde olması durumunda, Taşı-

tan-A iletim Kurul Kararında belirlenen düzen-

sizlik bedelini öder. 

Ayrıca Taşıtan-A, sisteme 4 milyon m3 gaz 

sokup, 3 milyon m3 gaz çıkartmıştır. Yani 1 

milyon m3’lük bir dengesizlik yaratmıştır. 

Dengesizlik giriş miktarı ile çıkış miktarı ara-

sındaki farktan kaynaklanır. Bu dengesizliğin 

ŞİD’de belirlenen tolerans seviyesinin üzerin-

de olması durumunda, Taşıtan-A iletim Kurul 

Kararında belirlenen dengesizlik bedelini öder. 

Bu örnekte Taşıtan-A’nın 1 milyon m3 gazı sis-

temde kalmıştır (bu durumdaki Taşıtanlara 

pozitif dengesiz denir, tersi durum için negatif 

dengesizlik ifadesi kullanılır). Pozitif dengesiz 

olan bu Taşıtan, gaz’ın bedelini Taşıyıcı’dan 

alır. Gaz bedeli olarak BOTAŞ’ın Dengeleme 

Gazı Fiyatı (DGF) geçerli olur. Tersi durum-

da (negatif dengesizlikte) Taşıtan, Taşıyıcıya 

“DGF X Negatif Kalınan Miktar” kadar bir bedel 

öder. 

Taşıtanlar ŞİD değişiklikleri ile eklenmiş olan 

“Transfer Noktaları” ve “Ulusal Dengele-

me Noktası” gibi enstrümanları kullanarak 

kendi aralarında ticaret yapma ve dengeleme-

lerini bu yolla sağlama hakkına sahiptirler. 

 Kapasite Aşımı ise şu şekilde oluşmaktadır; 

yukarıdaki örnekte, Erzurum Çıkışındaki tüke-

ticinin, 3 milyon m3 yerine 6 milyon m3 gaz 

kullandığını düşünecek olursak, Taşıtan-A’nın 

bu nokta için 5 milyon m3 rezervasyonu oldu-

ğu için, burada 1 milyon m3’lük kapasite aşımı 

oluşmaktadır. Bu durumda Taşıtan-A hem dü-

zensizlik hem dengesizlik hem de kapasite 

aşım bedellerini öder. 

Bunların yanı sıra İletim Kurul Kararında ve 

ŞİD’de 2 bedel daha belirlenmiştir; 

Hizmet Kesinti Bedeli : Taşıyıcı tarafından 

Taşıtan’a ödenir. Taşıyıcı kendi kusuru dolayı-

sıyla, Taşıtana hizmet veremezse oluşan be-

deldir.   , 

Kesinti Dengeleme Bedeli : Eğer bir Taşıtan 
dengesizliği dolayısıyla bir başka Taşıtan’ın 
gazının kesilmesine vs. yol açarsa, kesintiye 
sebep olan Taşıtan, Taşıyıcıya bunun için bir 
bedel öder. Söz konusu bedel Taşıyıcı tarafın-
dan da kesintiye maruz kalan Taşıtan’a öde-
nir. 
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1. Giriş 

“Serbest tüketici” kavramının tanımlandığı bi-

rincil mevzuat 4628 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nunu (EPK)’dur. EPK’da serbest tüketici “Kurul 

tarafından belirlenen elektrik enerjisi mikta-

rından daha fazla tüketimde bulunması veya 

iletim sistemine doğrudan bağlı olması nede-

niyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip 

gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmakta-

dır. EPK’nın 2 nci maddesi gereğince organize 

sanayi bölgeleri tüzel kişileri de, katılımcıları-

nın elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tü-

ketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici 

sayılmaktadır. 

EPK’nın geçici 7 nci maddesi ile, doğrudan ile-

tim sistemine bağlı olan tüketiciler ve EPK’nın 

yürürlüğe girmesinden itibaren yirmi dört ay 

sonra geçerli olmak üzere, bir önceki yıla ait 

toplam elektrik enerjisi tüketimleri 9000 

MWh’ten fazla olan tüketiciler serbest tüketici 

olarak kabul edilmişlerdir. Serbest tüketici li-

miti 2003 yılından itibaren her yıl bir önceki 

yıldan düşük olacak şekilde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu tarafından yeniden belir-

lenmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’-

nun 26 Ocak 2011 tarihinde almış olduğu ka-

rarla da 2011 yılından itibaren serbest tüketici 

limiti 30 MWh olarak belirlenmiştir. 

Serbest tüketiciliğin kapsamı Elektrik Piyasası 

Serbest Tüketici Yönetmeliğinde (STY) belir-

lenmektedir. STY’nin 5 inci maddesi gereğince 

serbest tüketici olma hakkını elde eden tüketi-

ciler; 

 İletim sistemine doğrudan bağlı olan 

tüketiciler, 

 Bir önceki takvim yılına ait toplam 

elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici 

limitini geçen tüketiciler, 

 İçinde bulunulan yılda gerçekleşen top-

lam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketi-

ci limitini geçen tüketiciler, 

 Kendi üretiminden tükettiği miktar da-

hil toplam elektrik enerjisi tüketim miktarı 

serbest tüketici limitini geçen otoprodüktör 

lisansı sahibi tüzel kişiler, 

 Bir önceki takvim yılındaki tüketimi 

serbest tüketici limitini geçmeyen ancak, için-

de bulunulan yılda serbest tüketici limitini ge-

çeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye 

taahhüt eden ve bağlantı anlaşması veya abo-

nelik sözleşmesindeki bağlantı gücü veya söz-

leşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüke-

tim değeri serbest tüketici limitini geçen tüke-

ticiler, 

 İçinde bulunulan yılda serbest tüketici 

limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi 

tüzel kişiye taahhüt eden ve bağlantı anlaş-

masındaki bağlantı veya sözleşme gücü dikka-

te alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest 

tüketici limitini geçen yeni tüketicilerdir. 

Aynı madde gereğince bazı hallerde talep bir-

leştirme yöntemiyle de tüzel kişilerin serbest 

tüketici niteliğini kazanmaları mümkündür. 

Talep birleştirme yoluyla serbest tüketici olu-

nabilmesi için; 

 Aynı veya farklı dağıtım bölgelerindeki 

birden fazla tüketim noktasında aynı tüzel ki-

şiliğin bir önceki takvim yılındaki toplam elekt-

rik enerjisi tüketiminin, serbest tüketici limitini 

geçmesi, 

 Doğrudan veya dolaylı olarak sermaye-

Türkiye Elektrik Piyasasında Serbest Tüketici Kavramı ve Serbest 
Tüketici Hareketleri Üzerine Bir Değerlendirme Ercüment CAMADAN 
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sinin yarısından fazlası aynı tüzel kişiye ait 

olan tüzel kişilerin, aynı veya farklı dağıtım 

bölgelerindeki birden fazla tüketim noktasında 

bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik 

enerjisi tüketimlerinin serbest tüketici limitini 

geçmesi ve ikili anlaşmayı tedarikçi ile doğru-

dan veya dolaylı olarak sermayelerinin yarı-

sından fazlasına sahip olan tüzel kişinin yap-

ması, 

 Bir araya gelerek tek bir tüzel kişilik 

oluşturan ya da ikili anlaşma yapmak üzere 

bir tüzel kişiyi yetkilendiren birden fazla tüketici-

nin bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik 

enerjisi tüketimlerinin serbest tüketici limitini 

geçmesi, tedarikçi ile söz konusu tüzel kişiliğin 

ikili anlaşma yapması ve söz konusu tüketici-

lerin elektrik enerjisi tüketimlerinin ortak sa-

yaçtan ölçülmesi, 

koşullarından birisinin sağlanması gerekmek-

tedir. 

2. Piyasa Açıklık Oranı 

Açıklık oranı tedarikçisini seçme özgürlüğüne 

(serbest tüketici olma hakkına) sahip tüketici-

lerin tüketiminin toplam elektrik tüketimi içe-

risindeki payını ifade etmektedir. Türkiye 

elektrik piyasasında açıklık oranı, Şekil 1’de 

de görüldüğü gibi, 2011 yılı itibariyle yaklaşık 

olarak %75 düzeyine ulaşmıştır. Bu rakama 

talep birleştirme yoluyla serbest tüketici olabi-

lecek elektrik tüketicilerinin dahil edilmediği 

de unutulmamalıdır.   

 
Şekil 1: Piyasa Açıklık Oranı 

 

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği 

Strateji Belgesi’nde 2011 yılı sonuna kadar 

meskenler hariç tüm tüketicilerin, 2015 yılı 

sonuna kadar da tüm tüketicilerin serbest tü-

ketici olması öngörülmektedir. Strateji Belge-

sindeki öngörülerin hayata geçirilmesi halinde 

2012 yılı itibarıyla piyasa açıklık oranının %

80’e ulaşacağını söylemek yanlış olmayacak-

tır. 

Tüketim tarafı açısından piyasa açıklık oranı 

%75’e ulaşmış olsa da serbest tüketici hakkını 

elde eden tüm tüketicilerin ikili anlaşmalarla 

tedarikçilerini seçebilmeleri mümkün değildir. 

Bu durumun nedeni müşterisini istediği şekil-

de seçebilecek üreticilerin toplam üretim 

(veya kurulu güç) miktarının bu ölçüde bir ta-

lebi karşılayabilme potansiyelinin olmaması-

dır. Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücünün 

kuruluşlara göre dağılımını gösteren Tablo 

1’de yer alan kuruluşlardan EÜAŞ, İHD, Yİ ve 

YİD santralleri ürettikleri tüm enerjiyi TETAŞ’a 

satmaktadır. TETAŞ ise satın almış olduğu 

enerjiyi dağıtım şirketlerine satmaktadır. Da-

ğıtım şirketleri TETAŞ’a satılmakta olan enerji-

nin yaklaşık %85’ini satın almakla yükümlü-

dürler. Diğer yandan, EÜAŞ’tan ayrılarak özel-

leştirilmesi planlanan portföy üretim grupları 

da ürettikleri enerjiyi dağıtım şirketlerine sat-

maktadırlar. TETAŞ ve portföy üretim grupla-

rının dağıtım şirketleri dışında müşterileri bu-

lunmamaktadır. Sadece, TETAŞ’tan enerji alan 

iletimden bağlı bir kısım tüketiciler mevcuttur. 

Bu tüketicilerin sözleşmesinin sona erdirilmesi 

halinde ise tüketicilerin belli bir süre sonra 

yeniden TETAŞ ile sözleşme imzalayabilmesi 

mümkün değildir. 

Tablo 1’de de görülebileceği üzere EÜAŞ ve 

bağlı ortakları ile TETAŞ’ın enerji almakla yü-

kümlü olduğu şirketlerin toplam kurulu gücü-

nün oranı %62,7’dir. Dolayısıyla, serbestçe 

enerji satabilecek üretim şirketlerinin kurulu 

gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı 

%37,3’tür. %37,3 değeri, mobil santral ve 

otoprodüktörlerin kurulu gücünü de içermek-
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tedir. Genellikle bekleme yedeği olarak kulla-

nılan mobil santraller ile serbest tüketiciler 

arasında ikili anlaşmalar yoluyla elektrik alış-

verişi olası değildir. Diğer yandan, otoprodük-

törler EPK ve ilgili Kurul Kararı gereği ürettik-

leri enerjinin sadece %20’sini piyasada sata-

bilmektedirler. Otoprodüktörlerin kurulu güç-

lerinin ne kadarı ölçüsünde üretim/tüketim 

yaptıkları bilinmediği için net bir rakam ortaya 

koymak mümkün olmasa da kurulu güç açı-

sından “serbest satış” oranının maksimum %

35 olacağını iddia etmek gerçekçi olacaktır. 

Diğer bir ifadeyle, üretim tarafının sadece ülke 

kurulu gücünün %35’ine sahip olan bir kısmı 

ikili anlaşmalarla serbest tüketicilere enerji 

satabilecektir. 

Santrallerin 2009 yılı üretim payları Şekil 2’de 

gösterilmektedir. Serbest üreticiler ve otopro-

düktörlerin toplam üretim içerisindeki payı % 

22,5 civarındadır. Dolayısıyla, 2009 yılı için 

“serbest satış” oranı % 20 civarındadır. 2011 

yılında üretim içerisinde serbest üreticiler ve 

otoprodüktörlerin payı büyük ihtimalle biraz 

daha yüksek olacaktır. Ancak, bu oranın %

30’un pek de üzerinde gerçekleşmeyeceği 

açıktır.  

Üretim ve kurulu güç verileri bir araya getiril-

diğinde serbestçe ticareti yapılabilecek elekt-

rik enerjisi oranının toplam teorik açıklık ora-

nının yarısı bile olmadığı görülmektedir. Ser-

best tüketici limiti sıfırlanarak tüm tüketicile-

rin tedarikçi seçme serbestisi sağlansa dahi bu 

büyüklükteki bir talebin bağımsız üretim şir-

ketlerince karşılanmasının önünde çok net en-

geller olduğu kesindir. Serbest tüketici limiti-

nin tek başına tedarikçi seçme serbestisini 

sağlamakta yetersiz olduğu, destekleyici dü-

zenlemelerin hayata geçirilmemesi halinde 

istenen ticaret ve derinlik seviyesinin yakala-

namayacağı bilinmelidir. 

3. Serbest Tüketici Hareketleri 

PMUM’a kayıtlı olan ve toptan satış şirketlerin-

den veya üretim şirketlerinden elektrik satın 

alan serbest tüketicilerin sayısı Tablo 2’de 

gösterilmektedir. Son iki yılda ikili anlaşmalar-

la elektrik satın alan tüketicilerin sayısındaki 

artış oranının oldukça yüksek olduğu tabloda 

açıkça görülmektedir. Diğer yandan, az mik-

tarda da olsa perakende satış lisansına da sa-

hip olan dağıtım şirketlerinin kendi bölgelerin-

deki serbest tüketicilere ikili anlaşmalarla 

enerji satışı yaptığı bilinmektedir. 
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EÜAŞ EÜAŞ'A BAĞ. ORT İHD Yİ YİD SERBEST ÜRETİCİLER OTOPRODÜKTÖRLER

Kaynak: TEİAŞ, www.teias.gov.tr (11.04.2011) 

Şekil 2: Türkiye Elektrik Üretiminin Kuruluşlar Bazında 

Dağılımı (2009) 

KURULUŞ  % 

EÜAŞ  40,7 

EÜAŞ'A Bağlı Ortaklık Santralleri  7,7 

İşletme Hakkı Devredilen Santraller  1,4 

Mobil Santraller  0,5 

Yap İşlet Santralleri  12,2 

Yap İşlet Devret Santralleri  4,9 

Serbest Üretim Şirketleri  26,6 

Otoprodüktör Santralleri  6,1 

TOPLAM  100,0 

Tablo 1: Elektrik Kurulu Gücünün Dağılımı 

Kaynak: TEİAŞ, www.teias.gov.tr (11.04.2011) 
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Tablo 2: PMUM’a Kayıtlı Serbest Tüketici ve Sayaç 
Sayısı 

 
Kaynak: TEİAŞ, PMUM, http://dgpys.teias.gov.tr  
(11.04.2011) 
 
4. Serbest Tüketici Hareketlerinin     Ana-

lizi 

Tüketicilerin serbest tüketici olarak tedarikçi-

lerini seçebilme hakkını elde etmek istemeleri, 

temelde, daha düşük bir fiyata enerji temin 

etmek istemelerindendir. Düzenlenen tarife-

lerde yer alan ve tüketicilere yansıtılan mali-

yet kalemlerinin bir kısmı genelde daha risksiz 

aboneleri temsil eden serbest tüketicilere, bu 

tüketiciler ikili anlaşma imzalayarak doğrudan 

bir tedarikçiden enerji temin ettiğinde, yansı-

tılmayacaktır. Tüketim miktarı daha yüksek 

olan ve tüketim profili daha düzgün olan bir 

tüketici grubuna satılan enerjinin maliyeti de 

düşük olmaktadır. Dolayısıyla, tedarikçiler açı-

sından daha az risk taşıyan bir gruba daha 

düşük bir fiyatla elektrik satılması doğaldır.  

Piyasada rekabetin sağlanması ile birlikte te-

darikçilerin varlıklarını devam ettirmeleri için 

rekabet etmeleri kaçınılmazdır. Kaçınılmaz 

olan bu rekabet daha düşük kar marjlarına ve 

daha düşük fiyatların oluşmasına imkan tanı-

maktadır. Yüksek rekabet ayrıca tedarikçilerin 

maliyetlerini asgariye indirmelerini ve bu doğ-

rultuda arayışlara girmelerini de zorunlu kıl-

maktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü piyasa-

nın serbestleştirilmesi, tedarikçi sayısının art-

tırılması ve tüketicilere pazarlık hakkının veril-

mesi ile hem maliyetlerin hem de fiyatların 

düşürülmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye’de serbest tüketici sayısında ve ikili 

anlaşmalara konu olan elektrik enerjisi mikta-

rındaki artışın muhakkak ki rekabetçi bir yapı 

oluşturulması, pazarlık gücü kazanılması ve 

maliyetlerdeki düşüşlerle ilgisi vardır. Ancak, 

serbest tüketicilere daha düşük fiyatlarla 

enerji satılabilmesi için gerekli olan söz konu-

su nedenlerin Türkiye’deki serbest tüketici ha-

reketlerinin ana nedeni olduğunu iddia etmek, 

en azından, eksik olacaktır. Türkiye’deki ser-

best tüketici giriş-çıkışlarında ikili anlaşmalara 

konu hüküm ve fiyatları etkileyen diğer fak-

törlerin etkisi daha fazladır. Tedarikçiler mali-

yetler üzerinden değil piyasada oluşan diğer 

parametreler zemininde rekabet etmektedir-

ler. 

İlk olarak, bilinmektedir ki tedarikçiler serbest 

tüketicilerle imzalanan ikili anlaşmalarda sabit 

fiyattan ziyade düzenlenen tarifeleri baz alan 

değişken fiyatlar kullanmaktadırlar. Örneğin, 

sözleşmeye konu olan fiyat olarak düzenlenen 

tarifenin %90’ı alınmaktadır. İlgili abone gru-

bunun düzenlenen enerji tarifesi değiştikçe 

sözleşmeye konu olan fiyat da değişmektedir. 

Sözleşmelerin bu şekilde imzalanması bile 

başlı başına rekabetin maliyet bazlı olmadığını 

göstermektedir. Tedarikçi kendi maliyetini 

dikkate almaksızın, tamamen kendisi dışında 

düzenlenen fiyatları baz alarak tüketicilere 

öneri sunmaktadır. Tedarikçiler abone grubu-

nun düzenlenen enerji satış tarifesinin, enerji 

maliyetlerinin altında kalıp kalmayacağına dair 

çok fazla analiz yapma ihtiyacı hissetmemek-

Tarih 
Serbest  

Tüketici Sayısı 
Sayaç  
Sayısı 

01/12/2009 362 1779 

01/01/2010 389 1876 

01/02/2010 460 2277 

01/03/2010 597 4305 

01/04/2010 843 6526 

01/05/2010 1425 19.807 

01/06/2010 2220 27.799 

01/07/2010 2993 33.664 

01/08/2010 3638 42.055 

01/09/2010 4532 52.665 

01/10/2010 5211 56.645 

01/11/2010 6020 61.267 

01/12/2010 6700 67.145 

01/01/2011 7538 71.089 

01/02/2011 7857 72.109 

01/03/2011 8759 78.268 

01/04/2011 12.434 90.895 
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tedirler.  

Tedarikçilerin rekabet ederken kullandıkları birinci alan düzenlenen tarifelerle spot fiyatlar 

arasındaki farktır. 2010 yılında dengeleme ve uzlaştırma piyasasında yıl içerisinde oluşan or-

talama saatlik sistem gün öncesi fiyatları (SGÖF) ile düzenlenen perakende satış tarifeleri ara-

sındaki fark Şekil 3’te gösterilmektedir. Şekildeki sanayi fiyatları perakende enerji fiyatları da-

ğıtım seviyesinden bağlı orta gerilim sanayicilerine uygulanan ticarethane fiyatları ise dağıtım 

seviyesinden bağlı ticarethane grubuna uygulanan üç zamanlı perakende satış tarifesini gös-

termektedir.  

Şekil 3: Ticarethane ve Sanayi Tarifeleri ile SGÖF’ün Saat Bazlı Ortalaması (2010) 

Şekil 3’te de görüldüğü üzere SGÖF ortalama-

sı özellikle gündüz ve puant saatlerinde tica-

rethanelere uygulanan düzenlenmiş tarifelerin 

altında oluşmaktadır. Seçilmiş sanayi grubuna 

uygulanan düzenlenen tarifeler ile SGÖF ara-

sındaki fark ise daha azdır. Düzenlenen tarife-

ler ile SGÖF arasındaki söz konusu fark teda-

rikçilerin rekabet alanını oluşturmaktadır. Ara-

daki fark ikili anlaşmalarla serbest tüketicilere 

enerji satan üreticilere dengeleme ve uzlaştır-

ma piyasasında SGÖF üzerinden değil de 

SGÖF ile düzenlenen tarifeler arasındaki bir 

bedel üzerinden satış yapma imkanı sunmuş-

tur. Diğer tedarikçilere (ve bazı üreticilere de) 

daha düşük bir fiyattan dengeleme ve uzlaş-

tırma piyasasından enerji alıp düzenlenen fi-

yatların daha altında bir bedele serbest tüketi-

cilere enerji satışı yapma imkanı doğmuştur. 

Nitekim tedarikçiler bu imkanı kullanmış özel-

likle ticarethane abone grubuna ikili anlaşma-

larla enerji satışı yapılmıştır. 

Piyasa oyuncuları arasındaki ikili anlaşmaların 

artması istenen bir durum olabilir. Ancak, ikili 

anlaşmaları özendiren fiyat farkları maliyetler-

deki rekabetten kaynaklanmamıştır. Özellikle 

ticarethane grubunda gözlenen SGÖF ile dü-

zenlenen tarife arasındaki fark, tarifelerdeki 

çapraz sübvansiyondan kaynaklanmaktadır. 

Bu abone grupları diğer grupların maliyetlerini 

de bir miktar finanse ettiği için, bu gruplar için 

belirlenen tarifeler yüksek olmaktadır. Teknik 

olmayan kaybın 2011 yılı öncesinde sadece 

serbest olmayan tüketicilerce ödenmesi de 

organize piyasalarda oluşan fiyatlarla düzenle-

nen tarifeler arasındaki makasın yüksek olma-

sına yol açan başka bir faktör olmuştur. 2011 

yılından itibaren bu kaybın tüm tüketicilerce 

ödeneceği hususu dikkate alındığında aradaki 

makas azalacaktır. Kayıp-kaçağın maliyetinin 

kayıp-kaçak hedefleri ölçüsünde tüm abonele-

re yansıtılması sadece tüketiciler arasındaki 

adaleti sağlamayacak, piyasadaki rekabetin de 

enerji maliyeti üzerinden yapılmasına katkıda 

bulunacaktır. 
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Türkiye elektrik piyasasındaki serbest tüketici 

hareketleri her ne kadar artarak devam ediyor 

olsa da bu hareketlerin tek yönlü olduğunu/

olacağını iddia etmek doğru olmayacaktır. Ser-

best tüketiciler istedikleri zaman dağıtım şir-

ketlerinden düzenlenen tarifelerle enerji alabil-

mektedirler. Piyasadaki fiyatların düzenlenen 

fiyatları aşması durumunda serbest tüketiciler 

dağıtım şirketlerinden tarifeyle enerji almayı 

tercih ederken tam tersi bir durumda dağıtım 

şirketlerinden serbest tüketici çıkışları olmak-

tadır. Dolayısıyla, volatilitesi yüksek bir piyasa 

oluş(turul)muştur.  

Piyasadaki pasta yatırımcıların iştahını doğal 

olarak kabartmakta ve serbest tüketicilere sa-

tış yapmak için piyasaya girmiş olan tedarikçi 

sayısında artış olmaktadır. 12 Nisan 2011 tari-

hi itibarıyla (TETAŞ haricinde) 105 adet toptan 

satış lisansı sahibi mevcuttur. Bu sayının yük-

sekliği tedarikçiler arasındaki rekabeti göster-

mesi açısından elbette ki önemlidir. Ancak re-

kabetin maliyetten ziyade bu bölüm içerisinde 

belirtilen alanlara odaklanması dikkatle izlen-

mesi ve ortadan kaldırılması gereken bir hu-

sustur. Diğer yandan teminat müessesesinin 

henüz oturmamış olması toptan satış şirketle-

rine neredeyse 0 teminatla dengeleme ve uz-

laştırma piyasasından enerji alıp bu enerjiyi 

düzenlenen tarifelerin belli bir oran kadar al-

tında satarak kar elde etme imkanı sunmuş-

tur. İkili anlaşmaların pek çoğuna konu olan 

f iyat da bu şeki lde bel ir lenmiş/

belirlenmektedir. Bu özellikteki bir ikili anlaş-

ma sıradan bir toptan satış şirketi için risk un-

surları barındırmaktadır. Piyasa fiyatlarının dü-

zenlenen fiyatları aşması halinde toptan satış 

şirketinin zarar etmesi kaçınılmazdır. Ancak, 

şirketlerin önceden herhangi bir teminat öde-

me zorunluluğu olmaması nedeniyle söz konu-

su şirketlerin bu durumu çok da önemseme-

mesi doğaldır. 1 Mayıs 2011 tarihinden itiba-

ren yürürlüğe sokulması planlanan teminat 

mekanizmasının da piyasanın daha iyi işleme-

sine önemli katkıları olacak ve finansal anlam-

da yetersizliği olmayan şirketlerin önü kapatıl-

mış olacaktır. 

5. Daha Sağlıklı Bir Piyasa İçin Atılması 

Gereken Adımlar 

 EPK’nın 1 nci maddesinde mali açıdan 

güçlü bir elektrik piyasasının oluşturulmasının 

amaçlandığı belirtilmektedir. Tedarikçiler arz 

ve talep arasındaki ilişkiyi sağlayan ve piyasa 

yapısı içerisinde çok önemli bir yer işgal eden 

piyasa oyuncularıdır. Bu oyuncuların finansal 

olarak güçlü olmamasının piyasa dinamiklerini 

olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Bu doğrul-

tuda, finansal anlamda güçlü bir toptan satış 

piyasasının temini açısından Elektrik Piyasası 

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde ger-

çekleştirilen ve 1 Mayıs 2011 tarihi itibariyle 

yürürlüğe girecek düzenlemeler hayati öneme 

sahiptir. Söz konusu düzenlemelerin vaktinde 

uygulamaya konması daha sağlıklı bir piyasa-

nın oluşması yolunda çok önemli bir kararlılık 

göstergesi olacaktır. 

 Bazı abone gruplarına ilişkin düzenle-

nen perakende satış tarifeleri ile piyasa fiyat-

ları arasındaki farkın serbest tüketici hareket-

lerinin arkasındaki temel etken olduğu yazı 

içerisinde belirtilmişti. Söz konusu abone 

gruplarının diğer gruplara göre yüksek belirle-

nen fiyatlarının temel sebebi ise abone grupla-

rı arasındaki çapraz sübvansiyondur. Çapraz 

sübvansiyon oranının EPK’da da öngörüldüğü 

üzere 2012 yılı sonuna kadar kaldırılması daha 

sağlıklı bir elektrik piyasası için ehemmiyet arz 

etmektedir. Desteklenmesi gereken kırılgan 

abonelerin veya abone gruplarının fiyat dışı 

yöntemlerle sübvanse edilmesi yazı içerisinde 

belirtilen (ve belirtilmeyen) piyasa bozucu et-

kilerin asgariye indirilmesi yolunda büyük kat-

kı sağlayacaktır. Nitekim EPK’nın 13 üncü 

maddesinde de tüketicilerin fiyata müdahale 

edilmeksizin doğrudan geri ödeme yoluyla 

desteklenmesinin gerektiği belirtilmektedir. 

 TETAŞ ve portföy üretim şirketlerinin 

ürettikleri enerjiyi bazı piyasa katılımcılarının 

zorunlu olarak satın almasının izah edilebilir 
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gerekçeleri vardır. Ancak, bu enerjinin nere-

deyse tamamının dağıtım şirketleri tarafından 

alınması piyasayı olumsuz etkileyen çok sayı-

da etmeni de beraberinde getirmektedir. Bu 

olumsuz sonuçlardan birisi de özellikle bazı 

saatlerde dengeleme ve uzlaştırma piyasasın-

da oluşturulan fiyat baskısıdır. 

İlgili saatlerdeki talebin tamamına yakınını 

karşılayacak bir enerjinin TETAŞ ve portföy 

üretim gruplarınca dağıtım şirketlerine önce-

den satılmış olması ile talep tahmin hataları-

nın bir araya gelmesi piyasa fiyatlarının çok 

düşük olmasına neden olmaktadır. TETAŞ ve 

portföy üretim grupları tarafından dağıtım şir-

ketlerine satılan enerjinin bedeli düzenlenen 

tarifelerle karşılanmaktadır. Örneğin, 12 Kr/

kWh olarak düzenlenen tarifelerle finanse edi-

len ve TETAŞ tarafından üretilen fazla enerji-

nin talep hatasının da etkileriyle dengeleme 

ve uzlaştırma piyasasında gece yarısı 2 Kr/

kWh üzerinden satıldığını varsayalım. Söz ko-

nusu enerjinin bedeli ilgili portföy üretim gru-

buna ve TETAŞ’a dağıtım şirketi tarafından 

tarifeler yoluyla toplanarak ödenmektedir. Da-

ğıtım şirketi de maliyetin tamamını tarifelere 

yansıttığı için ortaya çıkabilecek ufak tefek 

finansman giderleri haricinde bir riskle karşı 

karşıya kalmamaktadır. Bu durumun kazananı 

özel tedarikçilerdir. İkili anlaşmalarla satmış 

oldukları ve üretim maliyetinin belki de 10 Kr/

kWh’in üzerinde olacağı elektriği ilgili saatte 2 

Kr/kWh’ten satın alma imkanına erişen özel 

tedarikçiler piyasadaki kazanan kısmı temsil 

etmektedirler. Bu maliyet avantajının bir kısmı 

da ikili anlaşmalarla enerji satın alan serbest 

tüketicilere yansımaktadır. Özetle, tarifesi dü-

zenlenen tüketicilerden özel tedarikçilere ve 

serbest tüketicilere dolaylı bir kaynak aktarı-

mının ortaya çıkması söz konusu olabilmekte-

dir.  

TETAŞ ve portföy üretim gruplarının uzun va-

deli kontratlar kapsamında satın aldıkları veya 

ürettikleri enerjiyi satma zorunlulukları açıktır. 

Ancak, bu enerjinin maliyetinin tüm tüketicile-

re yansıtılması da rekabetçi, istikrarlı ve adil 

bir piyasanın oluşması için olmazsa olmazdır. 

Dolayısıyla, özelleştirilmesi planlanan santral-

lerin özelleştirme sürecinin (piyasa gücü oluş-

turulmaksızın) hızlandırılması gerekmektedir. 

Ayrıca, TETAŞ ve portföy üretim gruplarının 

serbest piyasa mantığında piyasa faaliyeti 

göstermesinin ve bu şirketlerce üretilen ener-

jinin (serbest piyasa koşullarında, müdahale 

olmaksızın) herkese satılabilmesinin önü açıl-

malıdır. Bu durumda uzun vadeli kontratlar-

dan kaynaklanan ortaya çıkması muhtemel 

maliyetler de sadece bazı gruplara değil tüm 

tüketicilere yansıtılmalıdır. Hayata geçirilebile-

cek en hızlı mekanizmalardan birisi de 

TETAŞ’ın enerjisinin tamamını PMUM aracılı-

ğıyla tüm tedarikçilere piyasa payları ölçüsün-

de sattığı bir mekanizmadır. 

6. Sonuç 

EPK’nın amacı “elektriğin yeterli, kaliteli, sü-

rekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir 

şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması 

için, rekabet ortamında özel hukuk hükümleri-

ne göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan 

güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi 

piyasasının oluşturulması ve bu piyasada ba-

ğımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanma-

sı” olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, lisans sa-

hibi özel kişilerin sayısının artması, serbest 

tüketici limitinin düşürülmesi, organize piya-

saların oluşturulması vb. amaç değil ancak 

EPK’da çerçevesi çizilen amaçlara ulaşmak için 

oluşturulan mekanizmalardır. Vasıta özelliği 

taşıyan bu mekanizmaların amaçlara ulaşma 

gücünü zayıflatan uygulamaların ortadan kal-

dırılmaması, hatta yenilerinin tesis edilmesi 

uzun vadede ciddi sorunlarla karşılaşılmasına 

yol açacaktır. Bu doğrultuda, bu yazıda ele 

alınan hususlar da dahil olmak üzere gerekli 

adımların hızla atılması önem taşımaktadır. 
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B ir şirket ya da sektörün performansını 

ölçmede kullanılan araçlardan birisi 

teknik etkinlik, diğeri ise toplam faktör 

verimliliğidir. Teknik etkinlik; üretimde kulla-

nılan veri bir teknoloji düzeyi ile fiziksel çıktı 

miktarını maksimize etmektir. Bir başka de-

yişle; girdi bileşiminin en verimli şekilde kulla-

nılarak mümkün olan maksimum çıktıyı üret-

me başarısıdır. Teknik etkinlik düzeyi; fiilen 

üretilen ürün ile potansiyel ürün (aynı zaman 

aralığında firmalarca kullanılan girdilerle üreti-

lebilecek en fazla ürün) arasındaki oran olarak 

ölçülmektedir. 

Toplam faktör verimliliği ise, üretim sürecinde 

yer alan tüm üretim faktörlerinin verimlilikleri-

nin toplamını ifade etmektedir. Verimlilik de-

ğerlendirme sürecinde cevaplanması gereken 

önemli bir soru, zaman içinde verimliliğin nasıl 

değiştiğidir. Bu kapsamda, söz konusu soruya 

cevap vermek üzere Malmquist Toplam Faktör 

Verimliliği (Total Factor Productivity-TFP) en-

deksi incelenecektir. Karar birimlerine ilişkin 

panel verinin derlenebilmesi halinde toplam 

faktör verimliliğindeki değişim analiz edilebil-

mektedir. Toplam faktör verimliliğindeki deği-

şim (Total Factor Productivity Change-Tfpch); 

teknik etkinlikteki değişim (Efficiency Change-

Effch) ve teknolojideki değişim (Technical 

Change-Techch) olarak iki kısma ayrılmakta-

dır. Teknolojik gelişme bir üretim biriminin; 

teknolojik yenilikler ortaya koyarak veya baş-

ka üretim birimlerince ortaya konulan tekno-

lojik yenilikleri aynen veya iyileştirerek kullan-

ması sonucunda üretim olanakları eğrisini ge-

nişletmesini, teknik etkinlik ise üretim birimi-

nin halihazırda kullandığı teknolojiyi optimum 

şekilde değerlendirebilme yeteneğini tanımla-

maktadır. Üretim biriminin teknolojik yenilik 

ortaya koyabilme yeteneğinde bir azalma 

meydana gelmeksizin mevcut teknolojilerini 

optimum şekilde kullanması her zaman müm-

kün olamayabilmektedir. Böyle bir durumda 

üretim biriminin teknik etkinlik düzeyinde dü-

şüş yaşanabilecektir. Teknik etkinlik düzeyin-

de yaşanacak bir düşüş, teknolojik gelişme 

değerinden daha yüksek olursa, toplam faktör 

verimliliği düzeyinde de bir düşüşten bahsedi-

lebilecektir. Bu bağlamda, üretim sürecinin ne 

derece etkin yapıldığı, etkinliğin zaman içeri-

sinde ne şekilde değiştiği, verimlilikteki deği-

şimlerin ne kadarının etkinlikteki değişimden 

ne kadarının teknolojideki değişimden kay-

naklandığını bilmek oluşturulacak plan ve poli-

tikalar açısından önemli olmaktadır  

Toplam faktör verimliliğindeki değişim (TFVD) 

endeks değerinin 1’den büyük olması TFV’deki 

artışı, 1’den küçük olması ise TFV’deki azalışı 

ifade etmektedir. Benzer şekilde TFV bileşen-

lerinden Teknik Etkinlik Değişimi (TED) ve 

Teknolojik Değişim (TD) endekslerinin 1’den 

büyük olması teknik etkinlikteki ve teknoloji-

deki ilerlemeyi ifade ederken, bu endekslerin 

1’den küçük olması gerilemeyi göstermekte-

dir. Diğer bir ifadeyle, TED endeksinin 1’den 

büyük olması işletmenin üretim sınırını yaka-

lama etkisini ve TD endeksinin 1’den büyük 

olması üretim sınırının yukarı kaymasını ifade 

etmektedir. Öte yandan Teknik etkinlikteki 

değişim kendi içerisinde Saf Etkinlikteki Deği-

şim (Pure Efficiency Change-Pech) ve Ölçek 

Etkinliğindeki Değişim (Scale Efficiency 

Change-Sech) olmak üzere ikiye ayrılmakta-

dır. Saf etkinlik, şirketin faaliyette bulunduğu 

ölçekten bağımsız olarak yönetim ve kaynak-

ları etkin kullanma açısından performansını 

ölçmektedir. Ölçek etkinliği ise şirketin opti-

Toplam Faktör Verimliliği 
Mustafa DÜZGÜN 
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mum ölçekte faaliyette bulunabilme başarısını 

göstermektedir. 

Malmquist TFV endeksi konusunda yazılmış 

olan temel referans niteliğindeki iki çalışma 

Nishimizu ve Page (1982) ile Fare, Grosskopf, 

Norris ve Zhang’a (1994) aittir. Bahsi geçen 

ilk çalışma, Aigner ve Chu'nun (1968) doğru-

sal programlama tabanlı yaklaşımını kullana-

rak parametrik üretim sınırının belirlenmesini 

ve takiben toplam faktör verimliliği değişimi-

nin etkinlik değişimi ve teknik değişim bile-

şenlerinden oluştuğunu göstermiştir. İkinci 

çalışmada ise Caves, Christensen ve 

Diewert’te (1982) tanımlandığı şekliyle 

Malmquist toplam faktör verimliliği endeksinin 

ölçümü için VZA tabanlı bir teknik geliştirilmiş-

tir. Ayrıca yine, toplam faktör verimliliği en-

deksinin etkinlik değişimi ve teknik değişmeye 

karşılık gelen iki bileşenden oluştuğu gösteril-

miştir. Bu iki çalışma arasındaki temel fark, 

ilkinde parametrik, ikincisinde ise parametrik 

olmayan yöntem kullanılmasıdır. 

Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi; 

iki gözlemin toplam faktör verimliliğindeki de-

ğişimi, ortak bir teknolojiye olan uzaklıkları 

oranı olarak ölçmektedir. Bu ölçüm için uzak-

lık fonksiyonu kullanılmaktadır. Malmquist en-

deksi ile uzaklık fonksiyonları arasındaki ilişki 

bu noktada doğmaktadır. Caves ve diğ. 

(1982) tarafından geliştirilen bu endekse, 

uzaklık fonksiyonları yardımıyla endeks kurma 

fikrini ilk ortaya atan Sten Malmquist'in ardın-

dan, Malmquist ismi verilmiştir. Uzaklık fonk-

siyonu çoklu girdi-çıktılı üretim teknolojilerini 

tanımlamada kullanılmaktadır. Girdi uzaklık 

fonksiyonu, çıktı vektörü verildiğinde, oransal 

olarak en çok büzülen (contraction) girdi vek-

törüne bağlı olarak üretim teknolojisini tanım-

lamaktadır. Benzer olarak, çıktı uzaklık fonksi-

yonu, girdi vektörü verildiğinde, oransal ola-

rak en çok genişleyen (expansion) girdi vektö-

rüne bağlı olarak üretim teknolojisini tanımla-

maktadır.  

Çıktıya göre uzaklık fonksiyonu,             ile üretilebi-

lecek mümkün    lerin kümesi Ω(x) ile gös-

terilmek üzere, 

            (1) 

olarak tanımlanır. Uzaklık fonksiyonu  

 nin alacağı değerler,    vektörü      

Ω(x)  sınırı üzerinde ise 1;   vektörü Ω(x) için-

deki teknik etkin olmayan bir noktayı ta-

nımlıyorsa > 1; ve   vektörü Ω(x) dışındaki 

mümkün olmayan bir noktayı tanımlıyorsa 

< 1'dir. 

Fare ve diğ. (1994) izlenerek, esas alınan s 

dönemi ve izleyen t dönemi arasındaki çıktıya 

göre Malmquist TFV değişim endeksi, uzaklık 

fonksiyonu çerçevesinde, 

    (2)  

olarak hesaplanır. Denklem s ve t dönemleri-

nin geometrik ortalamasıdır. Bu gösterimde 

 t dönemi gözleminin s dönemi 

teknolojisine olan uzaklığını ifade ederken; 

  s dönemi gözleminin t dönemi 

teknolojisine olan uzaklığını temsil etmektedir. 

m(.) fonksiyonunun değerinin 1'den büyük 

Malmquist toplam faktör verimliliği 
endeksi; iki gözlemin toplam faktör 
verimliliğindeki değişmeyi, ortak bir 
teknolojiye olan uzaklıkları oranı 
olarak ölçmektedir.  
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olması s döneminden t dönemine TFV’de bü-

yüme olduğunu, yani verimlilik artışı olduğu-

nu, 1'den küçük olması ise aynı dönemler dik-

kate alındığında TFV'de azalma olduğunu yani 

verimlilik düşüşü olduğunu göstermektedir. 

Malmquist TFV endeksinin teknik etkinlikteki 

değişim ve teknik değişim olarak ayrılması her 

iki faktörün TFV’ne olan katkısının belirlenme-

s i n e  y a r d ı m c ı  o l a c a k t ı r . 

(3) 

Eşitlik (3)’ün sağ tarafındaki ilk terim s ve t 

dönemleri arasındaki çıktıya yönelik etkinlik 

değişiminin ölçüsüdür. Karekök içindeki ifade 

ise teknik değişimi ifade eder. Şekil 1’de, öl-

çeğe göre sabit getiri varsayımı altında tek 

girdi-çıktı durumunda tek bir karar birimi (A) 

incelenmiştir. 

 

Şekil 1: Malmquist Toplam Faktör Verimliliği En-

deksi 

s döneminde teknoloji T1 altında karar birimi 

A'nın lokasyonu A1'dir. t dönemine gelindiğin-

de, teknoloji T2 altında A'nın yeni lokasyonu 

A2 olarak gözlenmektedir. 

Bu durumda; 

             (4) 

    (5) 

olarak yazılır. Dikkat edilirse yukarıdaki denk-

lemde değerlendirmesi yapılan gözlemlerin 

dönemiyle, değerlendirmede kullanılan tekno-

lojinin döneminin farklı olduğu görülecektir.  

Eşitlik (4)’teki oran s ve t yılları arasındaki 

teknik etkinlikteki değişmeyi ölçmektedir. Et-

kinlikteki değişim t dönemindeki teknik etkin-

liğin s dönemindeki teknik etkinliğe oranı şek-

lindedir. Burada teknik etkinlikteki değişim, 

zaman içinde ölçek büyüklüğünün, verimlilik 

değişimine etkisini önlemek amacıyla, ölçeğe 

göre sabit getiri varsayımı altında iki dönem 

arasında her bir gözlem için en iyi üretim sını-

rını yakalayabilme derecesinin ölçüsünü ifade 

etmektedir. Diğer taraftan, teknik etkinlikteki 

değişim ile teknik değişimin çarpımı ise top-

lam faktör verimliliğindeki değişimi vermekte-

dir. 
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U luslararası Enerji Ajansı (UEA), 1974 

yılında, ilk petrol krizine bir tepki ola-

rak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü (Organisation for Economic Co-

operation and Development- OECD) bünyesin-

deki enerji alanında çalışmalar yapan çok ta-

raflı bir kurum olarak kurulmuştur [1]. Türki-

ye’deki enerji bürokrasisinde “Ajans” olarak 

bilinen kurumun kurucu ülkelerinden biri de 

Türkiye’dir [2]. Ajans, her sene yapmış olduğu 

yayınlarla enerji sektöründeki temel politika 

yönlendiricilerinden biri olmaktadır. Ajansın 

yönlendirmesini ise başta üye ülkeler olmak 

üzere, ajansta çalışan uzmanlar yapmaktadır. 

Ajansın tarihi konusunda UEA web sitesinde 

hem videolara hem de 4 ciltlik bir yayına eriş-

mek mümkündür [3]. Ama bu yazının konusu 

daha çok ajansın yakın dönemindeki bazı ça-

lışmalarına bakarak, orta vadedeki geleceği 

konusunda fikir jimnastiği yapmaktır. Enerji 

politikalarının geleceği konusunda en üst dü-

zeyde danışma organı olan bir kurumun gele-

ceği konusunda yazılabilecekler, özellikle 

ajansın içinden olmayan biri tarafından yazılır-

sa, yüzeysel bir spekülasyondan öteye geçe-

meyebilir.  

Enerji Natosu – Politik Analiz 

Ajansın kendi internet sitesi üzerinden [4] eri-

şebilen videoda UEA’nın kuruluşu ile ilgili söy-

lenen sözlerden biri de “Enerji NATO”sudur. 

Bu sıralar çok hatırlanmasa da, aslında ajan-

sın bir “Enerji NATO”su olarak kurulduğu bir-

çok kaynakta da görülebilir.  Ajansın eski 

Amerikalı temsilcilerinden Edward Morse’a gö-

re ise, kuruluşun amacı “petrol silahını körleş-

tirmek-susturmak”tır [5]. 

UEA’yı anlayabilmek için bu iki kavram üzerin-

de durmanın faydası bulunmaktadır. “Enerji 

NATO”’su ve “Petrol silahını susturmak” tanım 

ve yöntemler olarak zamanla değişmiş ama 

bazı noktalarda aynı kalmıştır. NATO kavramı 

içerisinde bakarsak, UEA kurulduğunda ilk 

petrol krizi yaşanmıştı ve petrol krizleri ile 

mücadelenin tek başına değil toplu bir şekilde 

yapılması gerektiği konusunda bir fikir birliği 

vardı. Yani kuruluş, “Enerji NATO”su olarak, 

düşman olarak OPEC (Petrol İhraç Eden Ülke-

ler Örgütü - Organization of Petroleum 

Exporting Countries) ülkelerinin petrol fiyatla-

rıyla oynayarak, gelişmiş OECD ülkelerinin 

ekonomilerini tehdit etmesini görmüştü. Nasıl 

NATO’nun bir “soğuk savaşı” var ise, ajansın 

da bir “petrol savaşı” vardı. Bu savaştaki en 

önemli silahı da üye ülkelerin stoklarıydı. 

Geçtiğimiz süreçte, ajansın sadece OECD ül-

kelerine değil, küresel ölçekte artık daha ba-

ğımlı ve akışkan olan petrol piyasalarına da 

rahatlatıcı etkiler yaptığı görüldü. Özellikle 

Katrina kasırgasının sebep olduğu küresel pet-

rol fiyat dalgalanmalarında ilk etapta üye ül-

kelerin stoklarından 2.1 milyon varil/gün (mb/

d) piyasaya arz yaparak, bir nevi piyasaları 

yatıştırıcı etki yapmıştır [6]. Aslında bu eylem, 

ajansın en temel kuruluş amacıdır [7]. Peki bu 

hareketin asıl amacı, petrol fiyatlarından en 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği 
Barış SANLI 

UEA’nın kuruluş amacı; OPEC ülkelerinin, 
petrol fiyatlarıyla oynayarak OECD 
ülkelerinin ekonomilerini tehdit etmesini 
engellemekti. Bu vasfıyla bir nevi “Enerji 
NATO’su konumunda olan Ajansın en 
önemli silahı ise üye ülkelerin petrol 
stoklarıydı.  



  

 

45 Bülteni 
Enerji Piyasası 

Şubat-Nisan 2011  *  Sayı : 13-14 

çok etkilenmesi muhtemel petrol tüketicisi ül-

kelerin yardımına koşmak değil miydi? Ya da 

bir başka şekilde, büyük tüketicilerin artık 

“NATO” üyesi olmaması durumunda ajans ge-

ne aynı şekilde yardıma koşacak mıdır? OECD 

ülkelerini korumak için kurulmuş bir ajans, 

yaptığı müdahalelerle dolaylı olarak üye olma-

yan ülkelere de hizmet vermiş oldu ki petrol 

tüketiminin Çin ve Hindistan gibi gelişmekte 

olan ekonomiler için önemini göz önüne alın-

ca, bu hizmetten en çok da üye olmayan ülke-

lerin faydalandığı da tartışılabilir. 

Diğer taraftan ajansın kuruluş sebebi olan 

petrol ile ilgili olarak amaçlarda bir sapma 

gözlenmemektedir. Nasıl ilk kurulduğundaki 

amaç “petrol silahını susturmak” idiyse, bugün 

de bir taraftan petrol arzını takip ederken di-

ğer taraftan ekonomilerin petrole bağımlılığını 

azaltmaya çalışmaya devam etmektedir. Peki 

petrole bağımlılığı en fazla olan ülkeler BRICS 

[8] ülkeleri olursa, ajans bu ülkeler içinde ge-

lişmiş ülkelerdeki stoklarını açarak, onlara 

destek olarak “petrol silahını susturabilecek” 

midir? Kısaca Uluslararası Enerji Ajansı ne ka-

dar “uluslararası”’dır? 

Türkiye Açısından 

Türkiye ajansın kurucu ülkelerinden biridir. 

Ayrıca ajansın en temel çalışmalarını yapan 

Baş Ekonomist Dr. Fatih Birol da Türkiye va-

tandaşıdır. Fatih Birol’un başarıları ülkemizde 

bilinmekle birlikte, ajansın amiral gemisi sayı-

lan “Dünya Enerji Görünümü” (World Energy 

Outlook-WEO) Fatih Birol’un ajansa katılması 

ile OECD’nin en çok satan yayını haline gel-

miştir. WEO’lar dünya enerji sektörünün refe-

rans kitapları olmaktadır. 

Türkiye de her sene WEO’yu büyük bir ilgi ile 

takip eder ve önerilen politikaları tartışır. Bu 

politikalar ülke politikalarına entegre edilirken, 

ajansın sunmuş olduğu “know-how” hizmetle-

rinden de devlet kurumları çift taraflı olarak 

faydalanır. Devlet kurumlarının yaptığı su-

numlarda ajansın bulguları ile küresel geliş-

meler anlatılır ve Türkiye’nin politikaları bu 

bağlamda karşılaştırılır. Bir anlamda kendi po-

litikalarımız için bir nevi referans olur. 

Küresel Olarak  

Uluslararası bir kurum olarak ajansın diğer 

uluslararası kurumlarla ortak ve ayrışan nok-

taları pek fazla irdelenmemiştir. Bu bağlamda 

uluslararası kurumlarla ilgili yapılan temel 

eleştirilerden biri de, bu kurumlardaki yönetim 

kademelerinde hakim ülkelerin iç yönetimleri 

değiştikçe kurumların diğer ülkelere tavsiyele-

rinin de değişmesidir. Mesela İngiltere’de 

Thatcher, ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) 

Reagan’ın iktidara gelmesi dünyadaki finansal 

ve iktisadi kuruluşların İngiltere ve Amerika’da 

bu iktidarların uyguladığı modellerin hararetle 

dünyaya pazarladığı (özelleştirmeler gibi) bir 

süreci başlatmıştır. Ajans tarihine bakıldığın-

da, ajansın iki numaralı yöneticilerinin 

(Deputy Executive Director) Amerikalı olduğu 

görülecektir. Ajans kuralları dahilinde, zaten 

üye ülkeler arasındaki en büyük petrol tüketi-

cisi ve üreticisi, fikir babası, aynı zamanda da 

finansörlerinden birinin ABD olduğunu düşü-

nürsek, bu durum garip kaçmayacaktır. Peki 

ama bu “uluslararası” kurum ne kadar ABD-

’nin etkisindedir? Bu soruyu, pozitif veya ne-

gatif bir sonuca ulaşmak için değil, önerilen 

politikalardaki mantığı daha iyi anlamak için 

bir düşünce egzersizi olarak sormakta fayda 

var. 

OECD ülkelerini  petrol krizlerine karşı 

korumak amacıyla kurulan UEA’nın, 

petrol fiyatlarını durağan tutma 

eylemleri aslında OECD ülkelerinden 

ziyade Çin ve Hindistan gibi OECD 

üyesi olmayan ancak petrol tüketimi 

artan ülkelerin lehinedir. Peki OECD 

üyesi olmayan bu ülkelerin yararı için, 

üye devletlerin stokları açılacak 

mıdır?  
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Petrol Üretimleri 

Ajansın çalışmalarına gelen en önemli eleştiri-

lerden biri de ABD’nin ajansın çalışmaları üze-

rindeki etkisidir. Aslında bu konuda 2008’e 

kadar içerdekiler hariç dış dünya sadece tah-

min yürütürken, ajansın kurulma sebebi olan 

petrol fiyat şokları aynı zamanda ajansın eleş-

tirilme sebebi olan petrol üretim tahminleri 

konusundaki tartışmaları alevlendirmiştir. 

2005 yılından beri yükselen petrol fiyatları ile 

birlikte “PeakOil”ciler [9], yani dünya petrol 

üretiminin yakın bir tarihte tavan yaptığını ve-

ya yapacağını savunanlar atağa geçmiş, ajans 

da 2008 yılına kadar cesurca direnmişti. Ajan-

sın dünya petrol üretiminde kullandığı USGS 

(US Geological Survey) verilerinin ki en temel 

jeolojik veri kaynaklarından biridir, abartılı 

olduğu, OPEC ülkelerinin gerçek rezervlerini 

çok yüksek gösterdikleri (kısaca OPEC kota-

sında daha çok üretim hakkı için) gibi giderek 

artan bir tonda tartışılan konular İngiliz 

Guardian gazetesi tarafından 2008 yılında 

gündeme getirildi. 

George Monbiot’un 15 Aralık 2008’deki, ajan-

sın 2007 yılına kadar hep dillendirdiği  “Yeterli 

petrol rezervi var, yeterli yatırım gelmiyor” 

argümanını sorguladığı yazısında, 2005’te 

ajansın başında olan Claude Mandil’in, 

PeakOilcileri “kıyamet çığırtkanları” olarak ad-

landırdığına atıfta bulunuluyor [10]. 

Ama eleştirinin temel noktası, 2007 yılındaki 

WEO’da mevcut petrol üretim alanlarına uygu-

lanan üretim düşüş oranının (decline rate) %

3.7 iken 2008 yılındaki raporda bu rakamın %

6.7’ye revize edilmesiydi. Monbiot, 

“İngiltere’nin UEA’nın projeksiyonlarını bir İn-

cil gibi gördüğü”nü söylerken, yakın bir gele-

cekte petrol üretiminin tavan yapacak olması 

konusunda zamanında doğru uyarıları yapma-

dığı için ajansa ciddi eleştirilerde bulunuyor. 

Burada iki nokta var ki, birincisi petrol üretimi 

denirken, tavan yapmasından kastedilen 

“geleneksel ham petrol” üretimidir. İkincisi ise 

dünyadaki toplam petrol rezervlerinin bilinme 

imkânının olmamasıdır. Petrol fiyatlarının yük-

seldiği dönemlerde sıkça duyulan “petrol biti-

yor” söylemleri aslında her seferinde tarih ta-

rafından yalanlanır, ama bu sefer söylenen 

argüman biraz daha farklıdır: “kolay erişilebilir 

petrol üretimi daha fazla artmayabilir”. Ajans 

her halükarda toplam petrol üretiminin 

(geleneksel+geleneksel olmayan+diğer)’in 

artacağını söylüyor. (*) 

Amerikalıları Kızdırmamak Lazım 

Guardian gazetesi, 9 Kasım 2009’da bir başka 

habere imza atarken bu sefer bir de ajansın 

içinden bir muhbirle eleştirilerini destekliyor-

du. Yazıda mevcut 83 mb/d olan üretimin 

2030 yılında, 2005 yılındaki tahminlerde 120 

mb/d’ye kadar, daha sonra da 116 mb/d ve 

sonrasında 105 mb/d’e indirildiğini belirterek, 

“ajansın içindeki bir çok kişinin petrol arzının 

90-95 mb/d’e bile çıkmasını imkansız görme-

sine rağmen, eğer rakamlar daha da aşağı 

çekilirse paniğin finansal piyasalara yayılabile-

ceğini” savunan ve kendisinin tanıtılmasını 

istemeyen bir UEA kaynağını da referans gös-

teriyordu [11].  

Aynı yazıda isminin verilmesini istemeyen bir 

başka üst düzey ajans kaynağı, kurumdaki 

anahtar bir kuralın “Amerikalıları kızdırmamak 

lazım.” olduğunu iddia ediyor ve petrol ra-

kamları ile ilgili olarak Amerikalıları ima edi-

PeakOil’cilerin dünya ham petrol 

üretiminin tavan yaptığı ve artık düşüşe 

geçtiğ i  iddialar ına karş ın, UEA 

projeksiyonlarında toplam petrol 

üretiminin artacağı öngörülmektedir. 

PeakOil’cilerin bu iddiaları, yenilenebilir 

kaynaklara dikkat çekmek amacıyla, 

petrolün bittiği ve bir an önce petrol 

bağımlılığından kurtulunması gerektiği 

konusunda topluma mesaj verme 

şeklinde okunabilir. 
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yor. Aynı kaynak “Sanırım bir tepe (peak oil) 

alanına girdik. Sanırım durum gerçekten kö-

tü.” diye ekliyor. 

Her şekilde, öncelikle dünyadaki petrol rezerv 

miktarının bilinemeyeceğini, sadece tahmin 

edileceğini, bunun da en iyi tahmin bile olsa 

en fazla gerçek rakama yaklaşabileceğini akıl-

dan çıkarmamak gerekiyor. Dolayısıyla petrol 

üretiminde bir zirve noktasına gelmiş bile ol-

sak “niye bilemediler” sorusu çok da yol gös-

terici bir soru olmayacaktır. Ama ilginç çelişki 

şudur: “Petrol silahını susturmak” için kurulan 

bir kuruluşun, silahtaki mermilerin azaldığını 

kabul etmekteki çekincesidir. 

Aslında ajans muhbirlerinin söylediği sözlere 

katılmamak mümkün değil, petrol rezervleri 

konusundaki kötümser tablo fazlaca spekülas-

yona ve dünya ekonomisi üzerinde onarılması 

güç hasarlara sebep olabileceği için, gerçeği 

bilseler veya hissetseler de “Ajans”ta oldukları 

sürece bunu kabul etmeleri oldukça zor görü-

nüyor. 

Peki tüm bu haberler, iklim değişikliği toplan-

tılarına (2009 Kopenhag arefesinde) bir zemin 

hazırlamak ve kamuoyu oluşturmak için yapı-

lan kasıtlı haberler olamaz mı? Nitekim, bu 

haberin kamuoylarına verdiği net ve keskin bir 

mesaj var: “Petrol bitiyor, bir an önce bu ba-

ğımlılıktan kurtulalım”.  

Petrol Fiyatları 

Bir diğer ilginç nokta da petrol fiyat tahminle-

ridir. Petrol fiyatlarının orta ve uzun vadede 

tahmin edilmesi imkânsızdır. Bu sefer ajans 

yerine öncelikle modeller üzerinden petrol fi-

yatlarını değerlendiren bir diğer kurum olan 

Amerikan Enerji Bakanlığı’na bakmakta fayda 

var.  

Şekil 1’de de görüldüğü üzere model tabanlı 

bir başka saygın devlet kurumu olan ve bunla-

rı her sene kitlelere açıklayan ABD Enerji Ba-

kanlığı tahminleri de bir tartışma konusudur. 

Bu sebeple ajans gibi kurumlar, tahmin değil 

projeksiyon yaparlar, yani bugünkü politikala-

rımızın yansımalarına bakarlar.  

Diğer taraftan bir önerme olarak, saygın bir 

kurumun “petrol fiyatlarını” doğru tahmin etti-

ğini düşünelim. Bu saygın kurumu takip eden 

herkes bu fiyat tahminine göre tekrar pozis-

yon alacaktır, dolayısıyla gelecek tekrar değiş-

miş olacaktır. Mesela fiyatlar kısa dönemde 

yükselecek, orta dönemde düşecek şeklindeki 

bir tahmin aslında bu tahmini duyanların tah-

minden haberdar olduktan sonra ki hareketle-
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Şekil 1 - Amerikan Enerji Bakanlığı Petrol Fiyat Tahminleri [12] 
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rini bir anlamda tanımlamaktadır. Ama hare-

ketlerinin sonuçlarını gören takipçiler, hare-

ketlerini yeniden konumlandıracaklardır. Dola-

yısıyla “doğru tahmin” tam olarak gerçekleş-

meyecektir. Ama gerçekleşmeler bu tahminin 

etrafındaki alana yakınlaşıp uzaklaşabilirler, 

fakat daha çok asimptotik bir yol takip etme-

leri daha mümkündür. 

Şekil 1’de bir diğer önemli noktada, fiyatlar 

düşükken yükselme beklentisi, yükseldiği za-

man da düşme beklentisi, tam yatay seyrede-

cek derken de fiyatların düştüğü görülmekte-

dir. 

Ajans özeline gelirsek, ajans fiyat tahmini 

yapmaz, sadece projeksiyon yapar. Bu projek-

siyonlarda ise petrol fiyatları için bir model 

kullanılmaz, sadece “uzman görüşü” kullanılır. 

Bilmeyenler tarafından şaşkınlıkla karşılanan 

bu durum, aslında çok mantıklıdır, sayılara ve 

hesap makinelerine değil uzmanlara itimat 

etmek en mantıklı yoldur. Zaten “model” ta-

nım itibari ile gerçek durumun bir basitleştir-

mesi olacağından ve petrol fiyatlarının çok 

karmaşık dengelere (parametre olarak) bağlı 

olmasından ve her türlü basitleştirmenin ger-

çekten sapma olduğundan, insan zekasına ve 

sezgilerine güvenmek en mantıklı yoldur. 

Buradaki eleştirilerden biri ise “fiyat tahminle-

rinin” gene yukarıdaki sebeplerden ötürü 

(paniğe, kötümserliğe neden olmamak için) 

genelde daha düşük projekte edildiği ve fiyat 

dalgalanmalarının göz ardı edildiğidir. Örneğin 

senaryo çalışmaları yapan CERA gibi kurum-

larda osile eden-dalgalanan fiyatlarla tahmin-

ler – projeksiyonlar da yer almaktadır. 

Kısaca, petrol rezervleri olduğu gibi petrol fi-

yatları da belirsizdir, bu konuda ihtisaslaşmış 

kurumların en fazla yapabileceği “eğitimli bir 

tahmin”den öteye gidemez. Bu Türkiye’deki 

algılar açısından önemlidir, bir yazılım politika-

lara karar veremez, karar vericiler uzmanlar-

dır, modeller sadece bu kararlara derinlik ka-

tar. 

İklim Değişikliği ve 450 ppm    

Ajans ile ilgili ilginç noktalardan bir diğeri ise 

iklim değişikliği politikalarına yol gösterici ol-

mak adına yapılan 450 ppm senaryosudur. 

Daha çok bir karışımı andıran bu isim, küresel 

ısınmayı 2C’de sabitleyecek sera gazı oranını 

(450 parts per million) [13] işaret etmekte, 

atmosferi bu seviyeye getirmek için gerekli 

enerji yatırım ve politikalarını işaret etmekte-

dir. 

Başta değinildiği üzere, ABD’nin enerji ajan-

sındaki etkisi oldukça bilinen bir konudur. Ay-

rıca ABD’nin iklim değişikliği konusundaki çe-

kinceleri de herkes tarafından bilinmektedir. 

ABD Başkanı Obama’nın 2009 başındaki iklim 

değişikliği konusundaki fikirleri ise [14] 2010 

sonuna doğru farklılık göstermeye başladı.  

Yakın bir tarihte ise, ABD yönetiminin açıkladı-

ğı 44 sayfalık enerji yol haritasında veya pla-

nında [15] “iklim” kelimesi sadece bir defa ve 

dokümanın 37. sayfasında görülmektedir. Ay-

nı şekilde Birleşmiş Milletler’in de, özellikle 

Ban Ki-moon’un açıklamalarında iklim değişik-

liğinin ikinci plana itildiğini görmek mümkün. 

(Bu konuda Google İngilizce’de “Ban ki moon” 

“climate change” yazıp, timeline’ı seçtiğinizde 

belirli bir düşüş profili de görebilirsiniz). Tüm 

bunlara, yani biraz sesin alçaltılmasına rağ-

men, iklim değişikliğinden kimse vazgeçmiş 

değil, sadece başka kelimelerle aynı noktalara 

çıkılıyor. 

Sonucunda argümanlar karbon dioksitten, te-

miz hava, temiz enerji, hava kalitesi gibi kav-

UEA, fiyat tahmini yapmaz, 

sadece bugünkü politikaların bir 

yansıması olan projeksiyonlar 

yapar. Bu projeksiyonlarda ise 

petrol fiyatları için bir model 

kullanmak yerine sadece “uzman 

görüşü” kullanır. 
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ramlara gerilemiş, fakat enerji verimliliği, te-

miz enerji ve yenilenebilirden geri adım atıl-

mamıştır. Bunun iki sebebi var, birincisi eko-

nomik kriz, ikincisi de çevreci bilim adamları-

nın durumu biraz abartmış olma ihtimalleridir. 

Özellikle ikincisi ayrı bir tartışma konusu ol-

makla birlikte, büyütülsün ya da çarpıtılsın, 

medyaya bir “Climate Gate” dalgası vurmuş-

tur [16]. 

“Climate Gate” denilen bu dalganın çıkışı da 

oldukça ilginçtir. 2009 yılı Kasım ayında bir 

hackerın bir İngiliz üniversitesindeki e-

postaları ve dokümanları sunucudan çalarak, 

internete atması, hem de tam Kopenhag top-

lantılarından önce, büyük tartışma koparmış-

tır. Bu olayın da bir kamuoyu oluşturma çaba-

sı olup olmadığı konuyla ilgilenenlerin takdiri-

dir. 

Dolayısıyla Amerikalıların kızdırılmaması gere-

ken UEA’da, Amerika’daki yönetim ve Birleş-

miş Milletler’deki ufak ton farklılıklarının yansı-

maları merak konusuydu. Yani 450 ppm se-

naryosu daha ne kadar devam edecektir? 

Bu konuyla ilgili olarak, ajansın iki numarası 

olan Elçi Richard Jones’a bu eleştirileri sorma 

fırsatı buldum. Kendisine “Hem kendi ülkesin-

deki yönetimin hem de uluslararası camiada 

iklim değişikliğinin tonunun düşürüldüğünü ve 

450ppm senaryosunun geleceğini” sorduğum-

da, “450 ppm senaryosu olmasa nasıl senaryo 

yapacaksınız?” şeklinde bir soru ile cevap ver-

di. Gerçekten de, iklim değişikliği konusu 

enerji gündeminden kalksa, bunca yapılan 

teknolojik ve pahalı yatırım senaryolarının hiç-

bir anlamı kalmayabilir. Ajans daha uzun bir 

süre iklim değişikliğini sorgulamayacaktır. 

Ama bazı farklılıkların görülmesi muhtemeldir.  

Enerji Teknolojileri Perspektifleri – 2010 

Ajansın bir diğer ilgi çeken yayını ETP denilen 

Energy Technology Perspectives 2010’dur. Bu 

yayının ana mesajlarından biri olan yukarıdaki 

grafikte çok ilginç bir durum vardır. İklim de-

ğişikliği senaryoları için CCS (Karbon yakala-

ma ve depolama) yenilenebilirden daha 

önemli gibi gözükmektedir. Bu eleştiriye hem 

Sayın Jones’tan hem de Birol’dan tutarlı bir 

cevap var “Bu grafikte görülen diferansiyel-

fark etkisi”. Yani toplam olarak baktığınızda, 

yenilenebilir aslında hala “çok önemli” [17]. 

İklim değişikliğini önlemede her bir CCS nok-

tası aslında bir fosil yakıt üretim noktasını 

gösteriyor. Dolayısıyla, iklim değişikliğini önle-

mede yenilenebilir kadar fosil yakıt kullanan 

santrallerin emisyonlarının hapsedilmesi de 

çok önemli gözüküyor. 

Oysa burada yapılmak istenenin ne olduğu 

biraz tartışmalıdır. Fazlaca magazin gibi gö-

Şekil 2 – Mavi Harita senaryoları içerisinde CO2 emisyonlarını azaltacak anahtar 
teknolojiler 
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zükse de, Amerika’da çok tartışılan ve çok sa-

tan kitaplardan “Super Freakonomics”’in iklim 

değişikliği bölümünde,  Stern Review’deki 1.2 

trilyon $’lık yatırım yerine, atmosfere kükürt 

dioksit enjekte edilmesinin (geoengineering) 

250 milyon $’a iklimi stabilize edeceğine deği-

nilmiştir. Çevreci örgütlerin kategorik (ya ka-

bul edersin ya da reddedenlere malzeme olur-

sun) yaklaşımı içerisinde bu çok tepki çekmiş-

tir [18]. 

Çevreciler bir akım olarak da tüketim toplumu 

ve kirlenen doğa kavramları etrafında ideoloji-

lerini şekillendirebilirler. Fakat iklim değişikli-

ğine ekonomik bir çözüm aranıyor ise, çok 

enerji harcayacak ve uzun vadede depolama 

garantisi olmayan bir teknoloji (CCS) yerine 

çok daha ekonomik çözümlere de en azından 

“fikir aleminde” bile izin vermemek büyük bir 

soru işaretidir.  

Daha önceki noktalarla birleştirirsek, petrol 

fiyatlarının, rezervlerinin ve insan temelli iklim 

değişikliğinin etkilerinin bilinmesi çok zordur. 

İklim değişikliği beklendiği etkide olmasa bile, 

ajansın attığı adımlardan geri dönmesi beklen-

memektedir.  

Önerilen Politikaların Nihai Kullanıcıya, 

Hammadde Arzına Etkisi 

Ajans yayınlarında dikkat edilmesi gereken en 

önemli noktalardan biri senaryolardaki dışsal 

çerçevelerdir. Teknoloji ve yeni buluşların da-

ha temiz enerji kaynaklarının ekonomik kulla-

nılmasına imkan sağlaması farklı bir durum 

iken, BLUE Map gibi teknoloji yoğun senaryo-

ların nihai tüketiciler üzerindeki etkisinin ne 

olacağının daha fazla dillendirilmesi gerek-

mektedir. 

Ajans nihai olarak bir yol çizmek yerine, farklı 

yolları ve sonuçlarını gösterir. Ama her du-

rumda ajansın çizdiği tüm alternatif senaryo-

lardaki maliyetler nihai tüketicinin sırtına bine-

cektir. Ayrıca bu durum, ekonomilerin rekabet 

edebilirliğini de etkileyecektir.  

Dolayısıyla, teknoloji ağırlıklı senaryoları okur-

ken nihai fiyatları ne kadar arttırıcı bir etki 

yaptığını da bir tarafa not etmek gerekmekte-

dir. Ajans bu konuya raporlarında yer verme-

sine rağmen fazlaca ön plana taşımıyor. Eğer 

finansal limitler belirlenmeyecek ise “tek limit 

gökyüzü”dür (Sky is the limit.). 

Bir diğer önemli nokta ise, ajansın modelleme 

yapısının güçlenmesi ile birlikte oluşan yeni 

sorulardan biridir. Bu da, bu teknoloji ve te-

miz enerji yoğun teknolojileri ön plana çıkaran 

senaryoların dünya emtia piyasasına etkisi ne 

olacaktır. 

Aşağıdaki tablolarda görüleceği üzere, hem 

materyal kullanımı hem de üretime geçene 

kadarki yaşam döngüsünde ihtiyaç olan enerji 

açısından yenilenebilirler daha dezavantajlıdır. 

Tablo 1 – Farklı elektrik üretim teknolojilerinin 
enerji cinsinden maliyetleri [19] 

Tablo 2 – Farklı elektrik üretim toplam yaşam 
döngüsündeki ham madde gereksinimleri [19] 
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Bu konuyu anlamak için güneş enerjili araba-

lara bakmakta fayda var, 1 metre kareye dü-

şen güneş enerjisi miktarının öğlen güneş te-

pedeyken 3 beygir gücü civarında olduğu ka-

bul edilebilir. Dolayısıyla gerçek bir güneş 

enerjili araba aslında enerji bilançosu açısın-

dan hiçbir zaman petrol veya elektrik depola-

malı araçlara yetişemeyecektir, yani ticari ola-

rak pek bir şansı şimdilik gözükmemektedir. 

Aynı şekilde tüm bu fosil bağımlılığını yenile-

nebilir, verimlilik ve enerji tüketen CCS ile ge-

ri çevirmenin, demir, bakır, çimento, finans-

man ve enerji kullanımı olarak daha yüklü bir 

faturası olacaktır. Eğer bu çerçeveler doğru 

çizilmezse, emisyonların sıfırlandığı bir senar-

yo yapmak bile kolay olacaktır. 

Kısaca, daha teknolojik yenilik gerektiren se-

naryolardaki, tüm yaşam döngüsü maliyetleri-

ni ve bu teknolojilerin enerji bilançolarını (yani 

bir güneş paneli üretmek için ne kadar enerji 

gerekiyor gibi) da görmekte büyük yarar var. 

En teknolojik senaryoda bile, bu durumu en 

azından farksal olarak görmek, dünyadaki de-

mir, bakır, finansman ve nihai tüketici fiyatları 

üzerindeki etkilerin dünya ekonomilerinde bir 

sapmaya yol açıp açmayacağı konusundaki 

fikirleri netleştirecektir. 

Değişen OECD – OECD Dışı Ülkeler Duru-

mu 

Ajans kurulduğu zaman en büyük enerji tüke-

ticileri OECD ülkeleriydi. Fakat özellikle son 

yıllarda Çin, Hindistan ve diğer gelişmekte 

olan ülkelerin enerji talebi OECD talebini ya-

kaladı ve geçti. “Enerji NATO”su artık en bü-

yük tüketici değil, yani OPEC’e karşı kurulma-

sına rağmen bir üçüncü cephe de açılmış gö-

züküyor.  

Ajans, “OECD Enerji Ajansı” olarak değil, bir 

“Uluslararası” ajans olarak kurulmuş bir ku-

rum mudur? Yani isminin başındaki “Uluslar 

arası” kavramı üye ülke profillerine baktığı-

mızda bir soru işaretidir. Bu değişen dengeler, 

sonunda ajansın da geleceğini değiştirecektir 

Şekil 3- Dünya Primer Enerji Talebi [20] 

Fosi l  bağ ıml ı l ığ ın ı  yeni lenebi l i r 
kaynaklara çevirmenin; demir, bakır, 
çimento, finansman ve enerji kullanımı 
olarak daha yüklü bir faturası olacaktır. 
Bu yüzden bir kaynağın “yenilenebilir” 
olmasını tek yönlü olarak değil, üretimi 
esnasında ve üretime geçene kadarki 
zamanda kullandığı materyal ve enerji 
açısından değerlendirmek gereklidir. 
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Şekil 4 – İncelenen bölgelerdeki kaya gazı rezerv haritası [21] 

ki, bunun emareleri görülmeye başlandı. Yakın 

gelecekte UEA üyesi olmaları zor da olsa, ge-

lişmekte olan ekonomilerden Çin-Hindistan 

gibi ülkeler ortak çalışmalar ile ajansla işbirli-

ğini arttıracaklardır. Tüm bunlar ajans için ye-

ni bir dönemi işaret etmektedir. 

Çin ve Hindistan’ın büyük tüketiciler olarak 

petrol şoklarından en çok etkilenen ülkeler 

olması durumunda ajansın rolü nasıl değişe-

cektir? Ayrıca ajans bünyesindeki bu yeni eko-

nomik grup ile ortak çalışmaların nihai amaç-

ları neler olacaktır? Ajansın savunduğu değer-

ler aynı kalabilecek midir? 

Şüphesiz değişen enerji talep dengesi, ajansın 

da değişmesini kaçınılmaz hale getirecektir. 

Hem küresel rol olarak hem de OECD açısın-

dan UEA, kendi projeksiyonlarında belirttiği 

gibi kendisine bir “yeni dünya düzeni” senar-

yosu yaparak uygulamaya koymanın kaçınıl-

maz olduğunu mu düşünüyor veya böyle bir 

ihtimal var mı? 

Dünya Enerji Görünümü 2011 

Her sene heyecanla beklenen Dünya Enerji 

Görünümü’nün 2011 yılındaki yayınında, üze-

rinde durulması beklenen konuların şu şekilde 

olacağı beklenmektedir: 

1.Doğalgaz’ın altın çağı 

2.Rusya özel bakış 

3.Kömür’ün geleceği 

4.İklim değişikliği 

5.Fosil yakıt sübvansiyonları 

6.Enerjiye erişim 

7.Enerji ve su ilişkisi 

Nisan ayının ilk haftasında yayınlanan ve 

Amerikan Enerji Bakanlığı’nın yaptırdığı çalış-

maya göre incelenen 14 bölgede çok ciddi ka-

ya gazı (shale gas) rezervleri bulunabilir. Ra-

porda Türkiye’de teknik olarak üretilebilir 424 

bcm kaya gazı imkanı olduğu iddia ediliyor. 

Yapılan çalışmaya göre incelenen bölgeler ara-

sında en büyük kaya gazı rezervlerine ise Çin 

sahip gözüküyor [21]. Bu rezervlerin(+sıkı 

gaz ve kömür yatağı metanı) gaz piyasasına 

üretim olarak girmesi gerçekten bir altın çağı-

nın habercisi olacak mıdır sorusunun fiyat olu-

şumları ekseninde tartışılması oldukça ilgi çe-

kecektir. 

Bu gazın üretilmesi kadar, çevreye etkisi de 

tartışılmaktadır. Ayrıca yeni dönemde Rusya 

doğuya kayan dengeler içinde izleyeceği yol 

ile önemli bir yere sahiptir. Su kaynakları ile 

enerji arasındaki ilişki ise bu sene en çok tar-

tışılacak konulardan biri olmaya aday. Şöyle ki 
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bu konu gerek artan enerji ihtiyacını temiz de 

olsa termik santrallerden karşılarken kullanı-

lan su miktarından (suyun sıcaklığını bir dere-

ce arttırsanız da, buharlaşma yüzdesi değişi-

yor vs.) kaya gazında kullanılan veya etkile-

nen su kaynaklarına kadar tartışmaya çok açık 

ve nispeten ön plana yeni yeni çıkan ilgi çekici 

konulardan biridir. 

Sonuç 

Ajans, küresel enerji sektöründeki en temel 

kurumlardan biridir ve önümüzdeki yıllarda bu 

belirleyiciliği fazla değişmeyecektir. Özellikle 

WEO gibi yayınların başarısı arttıkça, berabe-

rinde bazı eleştirileri de getirecektir. Bu eleşti-

riler ajansın değerini azaltmayacağı gibi, bu 

eleştirilere yerinde müdahaleler OECD’nin bir 

kurumu-ajansı olan UEA’yı daha da 

“Uluslararası” hale getirecektir. 

Enerji tartışmaları genelde içerik-zaman çev-

resinde değişir. Değişen dünya dengesinde, 

eskiden hakim batılı hükümetlerin yön verdiği 

“uluslararası” kurumların da bir parça değiş-

meyi istemesi normaldir. Türkiye olarak bu 

değişimin neresinde olacağımızı şimdiden 

planlamamız kaçınılmazdır. 

Petrol fiyatları, rezervleri, iklim değişikliği, 

teknolojik gelişmeler hep birer belirsizliktir 

ama bu belirsizliklerin etkilerini anlamak için, 

çok değerli uzmanlar tarafından hazırlanıyor 

da olsa, yayınlanacak raporlara daha çok ya-

pıcı-eleştirel bir gözle bakmakta fayda bulun-

maktadır. 

OPEC ülkelerinin ortak hareketine karşı, koor-

dineli hareket için yola çıkan UEA veya ajans, 

zaman içerisinde “Enerji NATO”su olarak tıpkı 

NATO gibi rolünü yeniden biçimlendirmiştir. 

Anti-OPEC tarzı bir organizasyondan daha ik-

lim değişikliği tabanlı bir rol ile G20’ye de hiz-

met eder hale gelmiştir. Ajansın kendi içindeki 

rol değişimi de merak konusudur. Amerika’nın 

önderliği sekteye uğrayacak gibi gözükmese 

de, değişiklik görmesi ve ajansı da değiştir-

mesi muhtemeldir.  

Değişmeyen şeylerden biri de “petrol silahına” 

karşı mücadele olacaktır. Ama OECD ekono-

milerinin petrol yoğunluğu azaldıkça ve OECD 

dışı talep arttıkça, yeni senaryolar ile daha 

entegre ve uluslararası bir ajans profili kaçınıl-

mazdır. 

Bir diğer taraftan da, Avrupa enerji politikala-

rının iklim değişikliği konusundaki aşırı hevesli 

beklentileri genişleyen bir oyun alanında fazla-

ca marjinal kaçabilir. Yakın dönemde belki de 

iklim değişikliği senaryosunun değişikliğe uğ-

rayarak daha çok “temiz-düşük karbon” se-

naryosuna dönüşmesi de beklenebilir.  

Nasıl bir değişim olursa olsun, belirsizliklerin 

arttığı bir enerji düzleminde sisli havada yön 

gösterecek ajanslara dünyanın ihtiyacı olduğu 

muhakkaktır, asıl soru Türkiye’nin NATO ve 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki ba-

şarılarını bu tip ajanslarda devam ettirip etti-

remeyeceği veya böyle bir yol haritasına ihti-

yaç olup olmadığıdır. Eğer böyle bir yol harita-

sına ihtiyacımız varsa da, dünya enerji politi-

kalarının nasıl şekillendirmek istediğimizi şim-

diden tartışmaya başlamamızda yarar var. 

* Yazıda belirtilen görüşler, tamamen yazarın şahsi gö-

rüşleri olup ilgili olduğu kurum, kuruluş veya sivil toplum 

örgütleri ile ilişkilendirilemezler 
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Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Dr. Fatih Birol’un Yazıya İlişkin Notu: 

Bir konuda, yani "peak oil " konusunda bence birkaç konuyu gözden kaçırma durumu var.  Bence bir 
kere Monbiot’nun yaptığı hata  (birçok kişi bunu sonradan tespit etti ve de kendisi sonraki yazılarında 
düzeltti sanıyorum) ilginç: Bizim 2007’de verdiğimiz ‘decline rate’ tüm sahaların ortalaması (yani hem 
düşüşte olan ve de hem çıkışta olanların); 2008’de verilen ise yalnızca düşüşte olan (‘post peak’teki) 
sahalardaki ‘decline rate’. Farklı tanımlanan büyüklükler yani. 
 
Ayrıca, bence Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek lazım: 2008 yılının Kasım ayında bizim kitap yayımlandı-
ğında petrol 40 $ civarındaydı ve buna rağmen biz (bizzat ben WEO 2008 ilk basın toplantısında) "The 
Age of Cheap Oil is Over" dedim ve de 4 yıldan beri bunu her ortamda (Türkiye’deki tüm sunumlar ve de 
röportajlar da bunu belgelemiştir.) tekrarladım. Gelişmeler bu tespiti doğruladı. 
 
Son olarak, benim düşüncelerimi sorma nezaketi gösterdiğiniz için şunu da yazayım; 2008 den bu yana 
yaklaşık 25000 tane haber çıktı. Bunlardan sadece muhbirlere dayalı olduğu iddia edilen ve de sonradan 
tamamıyla kaybolan spekülatif birinin altını çizmek ne derece doğru, onu da size bırakıyorum.  
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EPDK Futbol Takımımız  
Kurumlar Arası Cumhuriyet Futbol Turnuvasında  

Mücadele Ediyor 

Derneğimizin sponsor olduğu futbol takımımız kurumlar arasında düzenlenen Cumhuriyet Fut-

bol Turnuvasında şu ana kadar oynadığı 6 maçın 3’ünden galibiyetle, 2’sinden beraberlikle, 

1’inden ise mağlubiyetle ayrıldı. İlk 4 takımın yarı finale yükseleceği lig maçları Barış Manço 

Caddesinde (Türk Ocağı caddesi altı) bulunan Barolar Birliği binasının karşısında, Doktorlar 

Halısahada yapılmaktadır. Sizleri takımımızın maçlarına bekleriz.  

 

20.03.2011 EPDK-100.Yıl Hastanesi 3-3  

27.03.2011 EPDK-Denizcilik Müsteşarlığı 5-1   

03.04.2011 EPDK-SPK 5-4 

10.04.2011 EPDK-TİKA 3-3 

17.04.2011 EPDK-BDDK 6-1 

24.04.2011 EPDK-Vakıfbank 2-3 

01.05.2011 EPDK-TÜİK 15:00-16:00 

08.05.2011 EPDK-TEB 13:00-14:00 

15.05.2011 EPDK-TSE 13:00-14:00 

Tarih Karşılaşma Skor 
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