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Merhabalar.
Derneğimiz tarafından 2009 yılında çıkarılmaya başlanan Enerji
Piyasası Bülteni‘nin on beşinci sayısı ile yeniden sizlerin
karşısındayız.
Elinizde bulunan Enerji Piyasası Bülteni ile dinamik, hızla
büyüyen Türkiye enerji piyasasına ilişkin gelişmelerin en iyi
şekilde yorumlanabilmesine katkı sağlayan bir platform
oluşturma hedefimizi gerçekleştirmede önemli adımlar attığımızı
düşünüyoruz.
Enerji ve enerji piyasalarıyla ilgilenen her kesimden insana
yayınlarımızla hizmet etmeyi amaçlamaktayız. Benzer şekilde,
enerji piyasalarının her kesiminden insanların görüşlerini de
bültenimizde yayımlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek
isteriz.
Enerji Piyasaları Bülteni‘nin on beşinci sayısının tüm ilgililere
faydalı olması ümidiyle iyi okumalar diliyoruz.

Bu e-derginin içeriği Enerji Uzmanları
Derneği‘nin üretimi olup dergi içeriğinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
gereğince izinsiz kullanılması yasaktır.
Yazı içerikleri, dergi ve yazar ismi
kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Enerji Piyasası Bülteni‘ne yazı göndermek için...
Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara
yönelik çıkartılan düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki gelişmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik
uzman görüşlerinin yer aldığı süreli bir yayın olarak oluşturulmuştur. Enerji
piyasasıyla ilgilenenlerin 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.
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ELEKTRİK PİYASASINDA YAN HİZMETLERE GENEL BİR BAKIŞ VE YAN
HİZMET SERTİFİKALARI İÇİN AKREDİTE FİRMA İHTİYACI
Berkan ACAR
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7/12/2008 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik
Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği
(YHY) uyarınca yan hizmetler, “iletim sistemine
veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce
sağlanacak olan, iletim veya dağıtım sisteminin
güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli
kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere bu Yönetmelik ve 22/1/2003 tarihli ve
25001 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri” olarak tanımlanmaktadır.

ünitelerden alınabilen ek üretim kapasitesi ve/
veya devrede olmayıp Sistem İşletmecisi (Milli
Tük Tevzi Merkezi) tarafından belirlenen sürelerde devreye alınabilen üniteler ile sağlanan
işletme yedeği tedarikini yerine getirmek için
kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekilde bu yedeklerin devreye girme sıralaması gösterilmektedir.

Bekleme Yedeği
Hizmeti
Tersiyer Kontrol
Sekonder Frekans
Kontrol

Elektrik Piyasasında Yan Hizmetlere Genel
Bir Bakış

Primer Frekans
Kontrol

Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği (EPŞY)
ve YHY uyarınca, aşağıda belirtilen yan hizmetlerin iletim sistemine veya dağıtım sistemine
bağlı ilgili tüzel kişilerce sağlanması öngörülmüştür:

30 sn.

15. dak.

Frekans sapmasından
itibaren geçen zaman

Şekil 1: İşletme yedeklerinin devreye girme
sıralaması.

a) Primer frekans kontrolü,
a) Primer frekans kontrolü: Sistem frekansının
sapması halinde öncelikle primer frekans kontrolü devreye girmekte ve ünite aktif çıkış gücünün
hız regülatörü ile otomatik artırılması veya azaltılması yoluyla sistem frekansının yeni bir denge
noktasına getirilmesine çalışılmaktadır.

b) Sekonder frekans kontrolü,
c) Tersiyer kontrol,
d) Bekleme yedeği hizmeti,
e) Anlık talep kontrolü,

YHY‘nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası
uyarınca aşağıdakiler hariç kurulu gücü 50 MW
ve üzerinde olan tüm üretim tesislerinin primer
frekans kontrolüne katılımları zorunludur:

f) Reaktif güç kontrolü,
g) Oturan sistemin toparlanması,
h) Bölgesel kapasite kiralama.

a) Kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim
tesisleri,

Bu hizmetlerden ilk dördü, sistem frekansı sapmalarının düzeltilmesine ve sistem kararlılığının
sağlanmasına katkıda bulunmak için devredeki

b) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri,
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c) Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri,

olarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca dengeleme
güç piyasası kullanılmaktadır.

ç) Dalga enerjisine dayalı üretim tesisleri,
d) Gel-git enerjisine dayalı üretim tesisleri.

d) Bekleme yedeği hizmeti: Bu hizmet için
TEİAŞ tarafından takip eden ay için lüzum görülmesi halinde PYS aracığıyla ihale ilanı duyurulur. Üretim kapasitesini ikili anlaşmalar, gün
öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasası vasıtasıyla satışını gerçekleştirememiş üretim tesislerinin üretim kapasitelerini Sistem İşletmecisi‘ne
teklif ederler. İlgili ay için sistemin ihtiyaç duyacağı öngörülen bekleme yedeği miktarı kadar
teklif seçilir ve seçilen tesisler, üretim yapmadıkları durumlarda, ilgili ay boyunca talimat verildiği takdirde ihale ilanında belirtilen devreye
girme süresi içinde devreye girmek üzere
emreamade durumda bulunurlar.

b) Sekonder frekans kontrolü: Sistem frekansının ancak yük alma veya yük atma yoluyla
düzelebileceğinin anlaşılması ya da şu an olduğu
gibi senkron paralel olarak bağlı olunan sistem
(ENTSO-E) tarafından enterkoneksiyon noktalarındaki yük akışlarının kontrolünü sağlanması
amacıyla tutulması istenen rezervin bu amaçla
devreye girmesinin gerekmesi hallerinde 15.
dakikaya kadar sekonder frekans kontrol yedekleri kullanılmaktadır.
YHY‘nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası
uyarınca aşağıdakiler hariç kurulu gücü 100 MW
ve üzerinde olan tüm üretim tesislerinin Elektrik
Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde tanımlandığı
şekilde, otomatik üretim kontrol sistemi tarafından gönderilecek sinyalleri alan ve işleyen teçhizat vasıtasıyla sekonder frekans kontrol hizmeti
verebilme özelliğine sahip olmaları zorunludur:

e) Anlık talep kontrolü: Sistem frekansındaki
düşmenin önlenebilmesi için, talep kontrol röleleri vasıtasıyla azami 15 dakika elektriğin kesilmesi yoluyla anlık talep kontrol hizmeti sağlayacak iletim sistemine bağlı tüketim tesisleri Sistem İşletmecisi tarafından düzenlenen ihaleler
aracılığıyla belirlenir.

a) Kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim
tesisleri,

f) Reaktif güç kontrolü: Ünitelerin jeneratör
veya senkron kompansatör olarak çalışması sırasında sisteme reaktif güç vermesi veya sistemden reaktif güç çekmesi vasıtasıyla gerçekleşir.
İletim sistemine bağlı kurulu gücü 30 MW ve
üstünde olan lisanslı tüm üretim tesisleri ve dağıtım sistemine bağlı lisanslı tüm üretim tesislerinin aşırı ikazlı olarak 0.85 ve düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörleri arasında otomatik gerilim
regülatörü vasıtasıyla ve/veya iletim veya dağıtım sistem işletmecisinin talimatları doğrultusunda reaktif güç kontrolüne katılımları zorunludur.

b) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri,
c) Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri,
ç) Dalga enerjisine dayalı üretim tesisleri,
d) Gel-git enerjisine dayalı üretim tesisleri,
e) Kojenerasyon tesisleri,
f) Jeotermal üretim tesisleri,
g) YHY‘nin yayımlandığı tarihte (27/12/2008)
devrede olup Otomatik Üretim Kontrol Sistemi
teçhizatı bulunmayan üretim tesisleri.

g) Oturan sistemin toparlanması: Elektrik sisteminin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalması halinde, harici bir enerji kaynağına
ihtiyaç duymadan devreye alınabilen üretim te-

c) Tersiyer kontrol: YHY kapsamında tanımlı
olmayan bu hizmet, EPŞHY‘de tanımlanmış ve
hizmetin gerçekleştirilebilmesi için tedarik usulü
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sisleri vasıtasıyla sistemin bir bölümünün
enerjilendirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu tesislere ya da TEİAŞ‘ın vereceği
süre içinde yapacağı yatırım ile bu özelliğe sahip
olabilecek tesislere sahip üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilerin, TEİAŞ tarafından talep edilmesi halinde YHY‘ de tanımlandığı şekilde oturan sistemin toparlanması hizmetine ilişkin (en
az 5 yıllık olarak belirlenmiş) yan hizmet anlaşması imzalaması zorunludur. Bu hizmetin tedarik süreci TEİAŞ tarafından ilgili tüzel kişilerle
işletme, bakım ve (yalnız ilk defa yapılan anlaşmalarda yedek dizel jeneratöre ilişkin) yatırım
maliyetlerini aylık olarak yansıtacak ücret konusunda yapılan müzakereler yoluyla gerçekleştirilmektedir.

telerinin TEİAŞ tarafından yan hizmet anlaşmaları imzalanarak kiralanması yoluyla karşılanır.
Performans Testleri ve Yan Hizmet Sertifikaları
Mevcut YHY uyarınca, primer frekans kontrolü,
sekonder frekans kontrolü ve reaktif güç kontrolü için yükümlü şirketler EPŞY‘de belirtilen performans testlerini gerçekleştirmek zorundadırlar.
Bu yan hizmetlere münhasır olarak, yeni bir üretim tesisinin ticari işletmeye geçebilmesi için,
performans testlerinin akabinde ve geçici kabul
işlemlerinin tamamlanmasından önce TEİAŞ ile
üretim faaliyeti gösterecek lisans sahibi tüzel
kişi arasında ilgili yan hizmete ilişkin hizmet
anlaşması imzalanması ya da söz konusu üretim
tesisinin üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişi
tarafından daha önce imzalanmış olan bir yan
hizmet anlaşması kapsamına dahil edilmesi gerekmektedir.

h) Bölgesel kapasite kiralama: Bu hizmet sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini
teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle
oluşabilecek, bekleme yedeklerinin ihtiyacı karşılamaması durumunda bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Kurul‘un
uygun görüşü sonucunda düzenlenen ihaleler
vasıtasıyla yeni üretim tesislerinin ve/veya mevcut üretim tesislerine eklenen ünitelerin kapasi-

Diğer taraftan, YHY‘nin 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında
“(4) Yan hizmet sertifikaları TÜRKAK tarafından akredite edilmiş firmalar tarafından verilir.
(5) Yan hizmet sağlayacak olan bir tüzel kişinin
ilgili yan hizmete ilişkin performans testlerini
akredite edilmiş firmalar aracılığıyla gerçekleştirmesi ve ilgili yan hizmet sertifikasının alınarak TEİAŞ‟a sunulması tüzel kişilerin sorumluluğundadır. İlgili yan hizmete ilişkin performans
testleri TEİAŞ‟ın gözetiminde gerçekleştirilir.”
hükümleri, Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında da “Gerekli yan hizmetler performans
testleri yapacak firmalar akredite edilene kadar,
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğine göre
yapılmış olan testler de kabul edilir.” hükmü
bulunmaktadır.

21 Şubat 2011 tarihinde bir firmanın
YHY Performans Testleri konusunda
TÜRKAK tarafından akredite olmasıyla
beraber, Geçici 6 ncı maddenin bir
hükmü kalmamış ve artık yan hizmet
sertifikaları
ancak
TÜRKAK
tarafından akredite edilmiş firmalar
tarafından verilebilmektedir.

21 Şubat 2011 tarihinde bir firmanın YHY Performans Testleri konusunda TÜRKAK tarafından akredite olmasıyla beraber, Geçici 6 ncı
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maddenin bir hükmü kalmamış ve artık yan hizmet sertifikaları ancak TÜRKAK tarafından akredite edilmiş firmalar tarafından verilebilmektedir.

YHY kapsamındaki primer frekans
kontrolü, sekonder frekans kontrolü
ve reaktif güç kontrolü dışındaki yan
hizmetler
için
de
performans
testlerinin de belli aşamalarda
yapılarak sertifikalandırılması alınan
hizmetin kaliteli ve belirli standartlar
dahilinde olarak alabilmesi açısından
önem arz etmektedir. Ancak şu an
itibariyle diğer yan hizmetlere yönelik
standart anlaşmaların da henüz
onaylanmamış olması, onlar ile ilgili
fiili
uygulama
sürecinin
başlamadığını göstermektedir.

YHY kapsamındaki diğer yan hizmetler için de
performans testlerinin de belli aşamalarda yapılarak sertifikalandırılması alınan hizmetin kaliteli ve belirli standartlar dahilinde olarak alabilmesi açısından önem arz etmektedir. Ancak şu an
itibariyle diğer yan hizmetlere yönelik standart
anlaşmaların da henüz onaylanmamış olması,
onlar ile ilgili fiili uygulama sürecinin başlamadığını göstermektedir.
Diğer taraftan yan hizmetler performans testleri
ile ilgili şu an itibariyle sadece bir firmanın akredite olmuş olması, söz konusu firmayı bu konuda tekel konumuna getirmektedir. Mevcut testlerin sadece bir firma tarafından yapılabilir olmasının rekabet açısından çok olumsuz bir durum
olduğu değerlendirilmektedir. YHY‘nin yürürlüğe girmesinden bu yana iki yıl geçmesine rağmen yatırımcıların ve çeşitli konularda akredite
olmuş diğer 61 muayene kuruluşundan hiçbirinin bu alanda gerekli ilgiyi göstermemiş olmasına bir anlam verilememektedir. TÜRKAK‘a yapılmış başvuruların olduğu ama henüz sonuçlanmadığı yönünde alınan doğrulanmamış duyumların ise doğruysa geç de olsa sevindirici bir gelişme olduğu değerlendirilmektedir.

Kaynaklar
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
http://www.turkak.org.tr/online/search/akredite.asp?
action=search
http://www.teias.gov.tr/YanHizmetler/
Yan_Hizmet_Sertifikalar%C4%B1_i%C3%
A7in_Akreditasyon_duyurusu_ve_Eki.pdf
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TÜRKİYE’DE NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJELERİ TARİHSEL GELİŞİMİ
Barbaros Nazım BAYRAKTAR*

D

ünyada üretilen toplam nükleer
elektrik
enerjisi
2560
TWh‘i
geçmiştir. Dünya elektrik enerjisinin
yaklaşık %14‘ünü karşılayan 440 adet nükleer
güç santralının 30 ülkede işletmede olduğu
(375.41 GWe) ve 15 ülkede 61 adet santralın
(64.1 GWe) inşa halinde olduğu günümüzde,
ülkemizde maalesef tek bir nükleer güç santralı
yoktur.
Türkiye Nükleer Güç Santralı
Çabalarının Tarihsel Gelişimi

Ajansı‘nın (IAEA) kurulmasından bir yıl
öncedir. Bu yasanın gereği olarak da ―İÜ-İTÜ
Reaktör Komitesi‖ lağvedilerek 1958 yılında
görev
Atom
Enerjisi
Komisyonu‘na
devredilmiştir.
25 Mart 1957 yılında Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (EURATOM) ve Avrupa Ekonomik
Topluluğunu oluşturan Roma Anlaşması
imzalanmış, 29 Temmuz 1957‘de ise Birleşmiş
Miletler IAEA oluşturulmuştur. Türkiye
IAEA‘nın kurucu üyelerindendir.

Kurma

Ülkemiz nükleer enerjiden faydalanmak
arzusunda olan dünyadaki ilk ülkelerden birisi
olmasına
rağmen
bu
arzusunu
gerçekleştirememiştir. Türkiye‘nin nükleer
macerası ABD‘nin 1953 yılı sonunda (8 Aralık
1953, Eisenhower) ortaya koyduğu ―Barış İçin
Atom‖ projesi çerçevesinde 5 Mayıs 1955
tarihinde, bu ülkeyle ilk anlaşma imzalayan
devlet olmasıyla başlamıştır. Anlaşmanın
ardından, İstanbul Üniversitesi ile İstanbul
Teknik Üniversitesi ortak araştırma merkezi
(Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
- ÇNAEM) kurmak ve araştırma reaktörü inşa
etmek üzere 1956 yılında ―İÜ-İTÜ Reaktör
Komitesi‖ oluşturulmuştur. ―Reaktör Komitesi‖
merkez kurma ve reaktör inşası işlerini
yürütürken, konunun yasal çerçevesinin
hazırlıklara da başlanmıştır. Bu amaçla 27
Ağustos 1956 tarihinde 6821 sayılı Atom
Enerjisi Komisyonu (AEK) Yasası yürürlüğe
girdi. Yasanın ardından da 1957 yılında, 7015
sayılı yasayla Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı‘na üye olunmuştur. Türkiye Atom
Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği‘nin
kuruluş yılı Uluslararası Atom Enerjisi

Nükleer enerjinin pratik anlamda belirli
alanlarda uygulanması için de 1959 yılında 7091
sayılı yasayla radyoizotop üretiminin yasal
çerçevesi oluşturuldu. 1961 yılında ise 7256 ve
234 sayılı yasalar çıkarılarak, uygulamayla ilgili
yeni düzenlemeler getirildi. Son olarak da 9
Temmuz 1982 tarihinde çıkarılan yasayla
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
kuruldu. Bu yasaların ardından Türkiye 1980
yılının Mart ayında TBMM‘de onaylayarak
yürürlüğe
koyduğu
Nükleer
Silahların
Yayılmasının Önleme Anlaşmasıyla gerek kendi
ülkesinde gerekse diğer ülkelerde nükleer silah
yapmayacağını, bunları yapmaya kalkışan
ülkelere de yardımda bulunmayacağını uluslar
arası alanda açıklamış oldu. Ayrıca anlaşmayla
birlikte mevcut ve kurulacak tüm nükleer
tesislerini IAEA‘nın denetimine açacağını kabul
etti.
Türkiye‘de bir nükleer güç santralı kurma fikri
1965‘lı yıllarda başlamıştır. O tarihlerde elektrik
işlerinden sorumlu olan kuruluş Elektrik İşleri
Etüt İdaresi (EİEİ) 400 MWe‘lık bir nükleer
santral kurmak üzere yola çıkmış ancak sonuç
alınamamıştır. O zamanki akademisyenlerin
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yönlendirmesi ile, 1968-1969 yıllarında Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve EİEİ
yabancı bir mühendislik konsorsiyumuna
fizibilite etütlerini ve kuruluş yeriyle ilgili ön
araştırmaları yaptırtmıştır Bu konsorsiyumda biri
ABD‘den,
biri
İsviçre‘den
diğeri
de
İspanya‘dan üç firma vardı. Konsorsiyum,
EİEİ‘ye danışmanlık hizmeti olarak 1969 yılında
sonuç raporunu sunmuştur. Raporda, nükleer
enerji kökenli elektrik üretiminin ilk adımında,
ülkenin şartlarına çok daha uygun olan 400
megavat kurulu gücünde doğal uranyum ve
basınçlı ağırsulu PHWR tip CANDU reaktörle
işe başlanması ve santralın 1977 yılında
işletmeye alınması önerildi. Bu ön çalışmalar
1970-1971 yıllarında karşılaşılan ekonomik ve
politik güçlükler dolayısı ile sonuçsuz kalmıştır.

LAVAL
firmalarıyla
sözleşme
öncesi
görüşmeler başladı. Fakat 12 Eylül 1980 sonrası,
Asea Atom'un % 51 hissesine sahip olan İsveç
Hükümeti'nin kararıyla bu çalışmalar iptal
edilmiştir.
Söz konusu dönemde yapılan en önemli gelişme,
Türkiye‘de olası Nükleer Güç Santralı (NGS)
yerlerinin belirlenmesi ve bunlar arasından
Akkuyu sahasının ilk nükleer santral yeri olarak
seçilip, buraya 1976 yılında Türkiye Atom
Enerjisi Komisyonu tarafından yer lisansının
verilmiş olmasıdır.
Ayrıntılı yer araştırmaları sırasında, aşağıda
açıklandığı şekilde, çeşitli devlet kuruluşları ve
üniversitelerle ortak çalışmalar yapılarak
Haziran 1976‘da TAEK‘ten yer lisansı
alınmıştır.

Nükleer güç teknolojisine sahip olmanın bir
devlet politikası haline getirilmesini sağlamak
için ortaya konan bir teklif
daha da
genişletilerek ve revize edilerek 1972 yılında ilk
makro plan çalışması hâline getirilmiştir. Bu
plân hem AR-GE çalışmaları hem de enerji
üretim faaliyetlerini beraberce mütalaa edip bir
yatırım plânı şeklinde ortaya koymaktaydı. Bu
metin her ne kadar AEK için bir resmi plân
olarak kabul edilmişse de maalesef bir devlet
belgesi haline gelememiştir.

Ortak çalışma yapılan kuruluşlar:
Demografi: D.P.T., Devlet İstatistik Enstitüsü,
Turizm Bakanlığı, İmar İskan
Bakanlığı
Bölgesel Planlama Teşkilatı
Deprem: Deprem Araştırma Enstitüsü, İTÜ
Maden Fakültesi, ODTÜ - Deprem Bölümü
Jeoloji: M.T.A., Hacettepe Üniversitesi Jeoloji
Bölümü
Sismik Etüdler: M.T.A., Ege Üniversitesi Sismik
Araştırmalar Bölümü

İkinci defa nükleer santral kurma girişimleri
1970‘li yıllarda tekrar gündeme gelmiştir ki bu
yıllarda (Türkiye Elektrik Kurumu) TEK ve
içinde 1972 yılında Nükleer Enerji Dairesi
kurulmuştur. Ardından, yine aynı yıl üçü
İsviçre‘den biri de Fransa‘dan dört şirketin
oluşturduğu konsorsiyum danışman olarak
tutuldu. Bu dönemde İsveç‘ten ASEA-ATOM ve
STAL-LAVAL Fransa‘dan Spie Batignolles
firmaları nükleer santral ihalesini kazanmış ve
bu firmalar ile kontrat görüşmeleri 1977-1980
yıllarında
TEK
tarafından
yapılmaya
başlanmıştır.
Tekliflerin
değerlendirilmesi
sonucu 1977 yılında ASEA-ATOM ve STAL-

Zemin Hidroloji: M.T.A., D.S.İ., E.İ.E
Meteoroloji: Devlet Meteoroloji Enstitüsü,
100m.yüksekliğinde meteoroloji kulesi
Deniz Araştırmaları, Tsunami: ODTÜ-Erdemli
Deniz Araştırmaları Bölümü
Soğutma Suyu Etüdleri, Liman: ODTÜ
Hidrodinamik Bölümü, Hidrodinamik modelleme
Çevre Etüdleri: ODTÜ Çevre Mühendisliği
Bölümü
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Uçak Kazası : Türk Hava Kuvvetleri Hava
Alanları Bölümü

verdiği ve tüm ihale, mühendislik, imalat, tesis,
işletme, yakıt temini ve kullanılmış yakıtların
depolanmasını yürütmek üzere Nükleer Elektrik
Santralleri Kurumunun (NELSAK) kurulduğu
açıklanmıştır. 2 Kasım 1983‘de Kanun
hükmündeki kararname ile NELSAK (Nükleer
Elektrik Santralleri Kurumu) kurulmuşsa da
hiçbir zaman işlerlik kazandırılmamış olan bu
kurum daha sonraları 1993 yılında 3743 sayılı
yasayla kaldırılmıştır.

Elektrik Sistem Etüdleri: İTÜ Elektrik Fakültesi
Türkiye gerek AEK gerekse de TAEK kuruluş
kanunlarında atom enerjisini ancak barışçı
amaçlarla kullanacağını açıkça beyan etmiş ve
ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme
Anlaşması'nı
(NPT'yi)
Nisan
1980'de
TBMM'den geçirmek suretiyle

Yeni kurulan hükümet NELSAK kararnamesini
yürürlüğe koymadığından ihale çalışmalarına
TEK bünyesinde devam edilmiştir. Önceliği alan
CANDU (Kanada, Doğal Uranyumlu Yakıt) ve
KWU (Alman, Zenginleştirilmiş Uranyumlu
Yakıt) firmalarıyla paralel olarak sözleşme
görüşmeleri yürütülmüş; anahtar teslimi bazında
tüm ayrıntılarıyla sözleşme dokümanları (16 cilt)
hazırlanmıştır.

- Nükleer silah yapmağa teşebbüs etmeyeceğini,
- Nükleer silah yapmaya kalkışan ülkelere de bu
konuda yardım etmeyeceğini,
taahhüt etmiştir. Bundan başka Türkiye, 1981'de
IAEA ile imzaladığı işbirliği anlaşması ile de
mevcut ve kurulacak bütün nükleer tesislerde
ajansın denetimini kabul etmiştir.
1982 yılında 2690 sayılı Kanun‘la Atom Enerjisi
Komisyonu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK) olmuştur. 1983'de 7405 sayılı "Nükleer
Tesislere Lisans Verilmesine Dair Tüzük"
yürürlüğe girmiştir.

1983 yılında üçüncü nükleer santral kurma
girişiminde, Akkuyu‘da 665 MWe ve 990
MWe‘lık iki, Sinop‘ta 1185 MWe‘lık bir santral
kurulması amaçlanmıştır. İhale açılmadan
Kanada‘dan AECL (Ağırsu moderatörlü- doğal
Uranyum
yakıtlı
CANDU
reaktörü),
Almanya‘dan Siemens-KWU (Basınçlı su
moderatörlü- zenginleştirilmiş Uranyum yakıtlı
PWR reaktörü) ve ABD‘den General Electric
(Kaynar su moderatörlü - zenginleştirilmiş
Uranyum yakıtlı BWR reaktörü) firmalarından
teklif istenilmiş ve görüşmelere başlanılmıştır.

III. Beş Yıllık Kalkınma Planında, daha büyük
güçte bir santralın ve bunun yanı sıra 80 MWe
gücünde eğitim amaçlı bir prototip santralın
yapımı için çalışmalar yapılması hükümleri yer
almıştır. Fakat 1974 yılında büyük güçteki bir
nükleer santralın kuruluşunu geciktireceği
gerekçesiyle, eğitim amaçlı prototip nükleer
santralın kuruluşundan vazgeçilmiştir. Onun
yerine, revize edilmiş bulunan yapılabilirlik
etütleri uyarınca Güney Anadolu‘da 1983
yılında işletmeye alınacak şekilde 600 MWe
gücünde bir nükleer santral projesi ve yer temini
ile ilgili çalışmaların tamamlanması programda
yer almıştır.

General Electric firması, kendisine santral sahası
olarak Akkuyu yerine Sinop gösterildiğinden ve
o tarihlerde Sinop‘ta gerekli yer lisansı
çalışmaları yapılmadığından, görüşmelerden
çekilmiştir. AECL ve Siemens-KWU ile pazarlık
görüşmelerinde olumlu bir sonuca yaklaşılırken,
zamanın hükümeti, anahtar teslimi esasına göre
alınan tekliflerin, yap-işlet-devret esasına
dönüştürülmesini şart koşmuştur. Dünyada
nükleer santral yapımında hiçbir örneği

2 Kasım 1983 tarihinde (seçimlerden 1 gün
önce) zamanın Cumhurbaşkanı tarafından,
Türkiye‘nin 3 adet nükleer santral kurmaya karar
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bulunmayan bu modeli kabul eden SiemensKWU ortaklığı, gerekli krediyi de sağlamış,
ancak talep ettiği hazine garantisinin hükümet
tarafından kabul görmemesi nedeniyle 1984
yılında görüşmelerden çekilmiştir

firmaları kazanmış ve bu şirketlerden müşavirlik
hizmetleri alınmıştır. Tekliflerin şartnameye
göre geçerlilik süresi 15 Ekim 1998 tarihinde
sona ermiş olduğundan. teklif veren firmalara
yapılan talepler neticesinde tekliflerin geçerlilik
süresi çeşitli defalar uzatılmış ve son olarak da
ihale 24 Temmuz 2000 tarihine ertelenmiştir.

Türkiye 1984 yılında OECD Nükleer Enerji
Ajansı (NEA)‘na üye olmuştur.

Nükleer
Güvenlik
Sözleşmesi
ülkemiz
tarafından 24 Eylül 1994 tarihinde imzalanmış
ve 14 Ocak 1995 tarihinde Bakanlar Kurulumuz
kararıyla onaylanmıştır. Sözleşme, 20 Eylül
1994 tarihinde ülkelerin imzasına açılmış olup,
24 Ekim 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2005 yılı sonu itibariyle 55 ülke ve bir
uluslararası kuruluş (EURATOM) Sözleşmeye
taraf
olmuş
durumdadır.
Sözleşmenin
sekretaryası IAEA tarafından yürütülmektedir.

Geriye kalan AECL firması ile görüşmelere
devam edilmiştir. Bir yandan hükümetin kömür
santrallarına ağırlık vermeye başlaması, diğer
yandan da AECL'in %51 hissesine sahip Kanada
hükümetinin yap-işlet-devret yöntemini önce
benimsememesi, sonra uygun görmesi, bulduğu
kısmi krediye hazine garantisi istemesi ve o
zamanki hükümetin buna sıcak bakmaması
nedeniyle AECL ile yapılan görüşmeler 1986
yılında sonlandırılmıştır.

1996 yılında ETKB‘nin görevlendirdiği üç
profesör
ve
TEAŞ
Nükleer
Santralar
Dairesi‘nden iki personelden oluşan bir
komisyon ihale şartnamesine son şeklini verdi. 7
Ekim 1996 tarihinde Resmi Gazete‘de
yayımlanarak ―Akkuyu Nükleer Santralı İhalesi‖
açıklandı. İhale şartnamesinde doğal uranyumla
çalışan bir nükleer santral işaret ediliyordu.
Şartname yalnızca ağırsu soğutmalı ve doğal
uranyumla çalışan CANDU tipi nükleer
santrallar imal eden Kanadalı AECL şirketini
işaret ettiği için ve diğer şirketlerin itirazı
üzerine değiştirilmiştir.

1986 yılında Ukrayna - Kiev yakınlarındaki
Çernobil nükleer santralında meydana gelen
kaza, tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da
ister istemez nükleer enerjiye karşı olumsuz
görüşlerin artmasına neden olmuş, bunun
sonucunda 1988 yılında TEK Nükleer Santraller
Dairesi kapatılarak, nükleer enerji uzmanları
dağılmış, kimisi başka alanlara kaymış, kimisi
de yurt dışına giderek mesleğini sürdürmüştür.
1993 yılında yapılan bir değişiklikle TEK iki
ayrı kuruluşa, TEAŞ (Türkiye Elektrik Üretim
ve İletim A.Ş.) ve TEDAŞ‘a (Türkiye Elektrik
Dağıtım A.Ş.) dönüştürülmüştür. TEAŞ
bünyesinde Nükleer Santraller Dairesi yeniden
kurulmuştur. Nükleer santral ihale şartnamesinin
hazırlanması ve tekliflerin değerlendirilmesi
aşamalarında Türk ve yabancı danışmanların da
desteğinin alınmasına karar verilmiştir.

Dördüncü nükleer santral kurma girişimi
çerçevesinde, firmalardan iki seçenekli olarak
teklif verilmesi istenilen Akkuyu Nükleer
Santral ihalesi 17 Ekim 1996‘da Resmi
Gazete‘de yayımlanarak açılmıştır. Bu ihaleye
―AECL (Kanada), J.Brown (İngiltere), Hitachi
(Japonya), Gama, Güriş, Bayındır (Türkiye)
konsorsiyumu‖,―NPI-Siemens,
Hochtief
(Almanya), Framatom (Fransa), Garanti Koza,
Simko, STFA, Tekfen (Türkiye) konsorsiyumu‖
ve ‖Westinghouse, Raytheon (ABD), Mitsubishi

Akkuyu NES ihalesi için şartnamelerin
hazırlanması
ve
alınan
tekliflerin
değerlendirilmesinde yabancı danışman firma
için 1995 yılında açılan ihaleyi Kaeri (Güney
Kore) ve Empresarios Agrupados (İspanya)
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(Japonya), Enka (Türkiye) konsorsiyumu‖ teklif
vermişlerdir. 15 Ekim 1997 tarihinde AECL,
Nuclear Power International (Siemens ve
Fransız Framatorme konsorsiyumu) ve ABD
Westinghoues
Japon
Mitsubishi
konsorsiyumunun Türkiye‘ye sunduğu teklifler
TEAŞ Nükleer Santralar Dairesi ve danışman
şirket Empresarios Agrupados International S:A
tarafından incelemeye alındı.

Buna
göre,
kamu
kuruluşlarının
yükümlülüğünde yapılan önceki girişimlerden
farklı olarak, nükleer güç santrallerin özel sektör
tarafından kurulması öngörülmekteydi.
2006 yılı başlarında, TAEK, nükleer santralın
nereye yapılacağı konusunda Türkiye genelinde
detaylı teknik incelemelerde bulunduğunu, 43
kriteri dikkate alarak, santral kuruluş yeri olarak
8 yer belirlendiğini açıklamıştır.

Bu ihalede kurulu gücün en az 800 MWe ve her
bir ünitenin de en az 600 MWe büyüklükte
olması, yapılacak santral için bir referans santral
gösterilmesi ve %100 dış kredi getirilmesi
istenmiştir. Firmalardan alınan teklifler; iki ya
da dört adet 670 MW, bir veya iki adet 1482
MW ve bir adet 1218 MW‘lık projelere aittir.
Tekliflerin
değerlendirilmesi
tamamlanmış
olmasına rağmen, 25 Temmuz 2000 tarihinde
yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında; hükümet
tarafından bir nükleer santral yapımı için
elverişli koşullar oluşuncaya kadar Türkiye‘nin
Nükleer Programının ertelenmesine karar
verildiğinin açıklanması üzerine. TEAŞ Yönetim
Kurulunca bu yönde bir karar alınmış ve teklif
veren
firmalara
ihalenin
durdurulduğu
bildirilerek geçici teminat mektupları iade
edilmiştir. Ayrıca, ihale değerlendirme ve
akabinde yapılacak sözleşme görüşmelerinde
yardımcı olmak üzere Kaeri ve Empresarios
Agrupados firmaları ile yapılan müşavirlik
hizmetleri sözleşmeleri de bundan böyle iptal
edilmiş ve firmaların teminat mektupları iade
edilmiştir.

Son NGS kurma girişimi, "Nükleer Güç
Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji
Satışına İlişkin Kanun Tasarısı" 8 Mayıs 2007
tarihinde mecliste kabul edilerek yasalaşmıştır.
24
Mayıs
2007
tarihinde
zamanın
Cumhurbaşkanı bu kanunun 3 maddesini veto
etmiştir.
―Nükleer Güç Santralarının Kurulması ve
İşletilmesi ile Enerji Satışına ilişkin‖ 5710 sayılı
Kanun, Cumhurbaşkanı‘nın iade gerekçelerinin
de aralarında bulunduğu bazı değişikliklerle
TBMM‘de tekrar görüşülüp kabul edilmiş ve 21
Kasım
2007
tarihli
Resmi
Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5710 sayılı
Kanun kapsamında tesis edilecek Nükleer Güç
Santralı için TETAŞ tarafından yapılacak
yarışmaya ilişkin şartname ile enerji alım
sözleşmesinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar
Kasım 2007‘de başlatılmış, yapılan yasal ve
idari düzenlemeler sonucunda yarışma tarihi 24
Eylül 2008 olarak duyurulmuştur. TAEK, bu
yasaya istinaden nükleer güç santrallerinin
kurulması ve işletilmesine yönelik dokuz ana
kriter açıklamıştır. 6 Mart 2008 tarihinde,
Anayasa mahkemesi Nükleer Güç Santrallerinin
Kurulmasına yönelik yasanın ―Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu, görevlerini yerine getirirken
özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde kadro
aranmaksızın uygun nitelikli yerli ve yabancı
uyruklu sözleşmeli personel çalıştırabilir.‖
hükmünün iptaline karar vermiştir.

TEAŞ 2001 yılında üç ayrı kuruluşa, EÜAŞ
(Elektrik Üretim A.Ş), TEİAŞ (Türkiye Elektrik
İletim A.Ş.), ve TETAŞ‗a ( Türkiye Elektrik
Ticaret A.Ş) ayrılmıştır.
ETKB 13 Nisan 2006 tarihinde özel sektörün
ileri gelen firmalarının katılımı ile bir ―Nükleer
Zirve‖ düzenleyerek, hükümetin nükleer santral
kurma hususundaki görüşlerini açıklamıştır.
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19
Aralık
2008
tarihinde
TAEK,
Atomstroyexport-Inter
Rao-Park
Teknik
grubunun teklif ettiği Rus tipi VVER tasarımının
nükleer güç santrallerinin kurulması ve
işletilmesine yönelik yayınladığı dokuz ana
kriteri karşıladığını açıklamıştır.

Anlaşma‖nın onaylanması uygun bulunduğuna
ilişkin Kanun Resmi Gazete de yayımlanmasıdır.
14 Aralık 2010 tarihi itibariyle de Akkuyu NGS
Elektrik Üretim A.Ş. ticari olarak kurulmuştur.
50 Yıllık Deneyim
Türkiye‘nin yaklaşık 50 yıllık nükleer reaktör
işletme deneyimi vardır. 1956 yılında devlet
bütçesine bir araştırma reaktörünün kurulması ve
ilk masraflarını karşılamak amacı ile 760.000 TL
(~ 270.000 $) tahsisat konmuş ve İstanbul'da
Küçükçekmece Gölü kenarında şimdiki arazi
istimlak edilmiştir. 1957 yılında nükleer
bilimlere ait deneysel çalışmaları yapmak üzere
TR-1 Araştırma reaktörü için müracaat eden 5
firmadan "American Machine Foundary (AMF)"
firmasına "anahtar teslimi" usulüne göre TR-1
Reaktörü yapımı ihale edilmiştir. TR-1 Reaktörü
1959-1962 yılları arasında bu merkezde inşa
edilmiş, ilk kez 6 Ocak 1962'de kritik olmuş ve
27 Mayıs 1962'de işletmeye açılmıştır. TAEK Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim
Merkezi‘nde kurulan ve 1962 yılında işletmeye
alınan 1 MWth ısıl gücündeki havuz tipi
araştırma reaktörü (TR-1) radyoizotop üretimi
ve nötronik deneyler için kullanılmış, bu reaktör
1977 yılında kapatılmış, daha sonra 5 MWth ısıl
gücüne çıkartılarak (TR-2) 1981‘de yeniden
işletmeye alınmıştır. İTÜ Nükleer Enerji
Enstitüsü‘nde (şimdiki Enerji Enstitüsü) kurulan
ve 11 Mart 1979‘da çalışmaya başlayan (kritik
olan) 250 kWth ısıl gücünde ve darbeli
çalışmada ise çok kısa bir zaman aralığında 1200
MW'a çıkabilen TRIGA (Training Research
Isotope Production General Atomic) MARK II
araştırma reaktörü ise yurdumuzdaki ilk ve tek
üniversite reaktörüdür. Bu reaktörler TAEK
tarafından lisanslanmıştır.

24 Eylül 2008 tarihinde açılan 6 firmaya ait
zarflardan sadece JSC Atomstroyexport /RusyaJSC İnter Rao Ues/RUSYA- Park Teknik
Elektrik Madencilik Turz. San.ve Tic.A.Ş/
TÜRKİYE İş Ortaklığının teklifi TAEK ölçütleri
yönünden de uygun bulunmuş ve teklifin, fiyat
içeren zarfı 19 Ocak 2009 tarihinde kamuoyunun
huzurunda yapılan toplantıda açılmıştır. Fiyat
zarfında
Atomstroyexport-Inter
Rao-Park
Teknik grubunun kilovatsaat başına 21,16 sent
teklif verdiği açıklandı. Yarışma Komisyonunun,
5710 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına
İlişkin Kanun ve ilgili Yönetmeliğe dayanarak
hazırlanan yarışma dokümanları çerçevesinde
sürdürülen değerlendirme çalışmaları 10 Kasım
2009 tarihinde Danıştay‘ın yönetmeliğin bazı
maddeleri (‗yer tahsisi‘ ve ‗birim satış fiyatı‘)
için verdiği yürütmeyi durdurma kararının
ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
temyize gitmeyerek, ihale sonucuna ilişkin
raporu TETAŞ‘a iade etmiştir.
Nükleer Güç Santrali kurup işletecek ve
TETAŞ'a elektrik enerjisi satacak Şirketin
belirlenmesine ilişkin 24 Eylül 2008 tarihinde
yapılan "YARIŞMA", bu yönde hazırlanan
Şartnamenin 31. maddesi doğrultusunda iptal
edilmiştir. Bu şekilde ülkemizin beşinci büyük
nükleer güç santralı macerası da bitmiştir.
Son gelişme, bilindiği gibi, 12 Mayıs 2010
tarihinde Ankara‘da imzalanan ―Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti‘nde
Akkuyu Sahası‘nda Bir Nükleer Güç Santralinin
Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin

TAEK
Çekmece
Nükleer
Araştırma
Merkezi‘nde bulunan 5 MW gücündeki TR-2
nükleer araştırma reaktöründe 1980 yılından beri
kullanılmakta olan yüksek zenginlikli uranyumlu
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yakıtlar, ABD tarafından sağlanan düşük
zenginlikli uranyum kullanılarak Fransa‘da imal
ettirilen yeni yakıtlarla değiştirilmiştir.

katılmış, araştırma reaktörlerinde işletmeden atık yakıt konusuna kadar nükleer teknolojinin
çeşitli branşlarında uzmanlaşmışlardır.

Araştırma merkezleri olarak da, yukarıda da
bahsedilen, 27 Mayıs 1962 tarihinde resmen
faaliyetine başlayan Çekmece Nükleer Araştırma
ve Eğitim Merkezi‘nin yanı sıra TAEK‘e bağlı
1966 yılında Ankara Nükleer Araştırma ve
Eğitim Merkezi (ANAEM); 1979'da ANAEM
bünyesinde
Nükleer
Tarım
Merkezi
kurulmuştur. Nükleer Tarım Merkezi 1999
yılında yeniden yapılandırılmış ve Sarayköy'de
Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık
Araştırma
Merkezi
(ANTHAM)
içinde
faaliyetlerini sürdürmüştür. Lalahan Hayvan
Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü 1981
yılında kurulmuş olup, 1999 yılından itibaren
Sarayköy'de
ANTHAM
içinde
faaliyet
göstermeye başlamıştır. Türk Cumhuriyetleri ile
nükleer alandaki ilişkilerin etkin biçimde
yürütülmesi amacıyla TAEK‘e bağlı olarak 12
Ekim 1999 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile
Türk Devletleri Nükleer İşbirliği, Araştırma ve
Eğitim Merkezi (TÜDNAEM) kurulmuştur.
TAEK bünyesindeki Ankara Nükleer Araştırma
ve Eğitim Merkezi (ANAEM) ve Ankara
Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma
Merkezi (ANTHAM) Bakanlar Kurulunun
13/06/2005 tarihli kararının 1/07/2005 tarihinde
25862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile
birleştirilerek Sarayköy Nükleer Araştırma ve
Eğitim Merkezi (SANAEM) adı ile yeniden
kurulmuştur. Ankara Nükleer Araştırma ve
Eğitim Merkezi (ANAEM), Türk Devletleri
Nükleer İşbirliği, Araştırma ve Eğitim
Merkezi'nin
(TÜDNAEM)
Beşevler
Yerleşkesindeki
birimlerle
birleştirilerek
yeniden düzenlenmesi ile 18 Ağustos 2010
tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden
kurulmuştur.

1988-1990 yılları arasında bir Arjantin firması,
bir özel Türk şirketi ve TAEK birlikte düşük
güçteki CAREM reaktörü tasarımı ve inşası
konusunda çalışmalara başlamış fakat hem
içerden hem dışarıdan yapılan muhalefet ve
baskı sonucunda proje gerçekleşememiştir.

Geçen 50
yurtdışında

Nükleer enerji ve teknoloji konusunda İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi ve Ankara
Üniversitesi Fen Fakültesi ilk eğitim veren
üniversiteler olmuştur. Bu üniversiteler 1950
yılında başlayarak nükleer enerjinin çeşitli
yönleri konusunda dersler okutmaya başlamışsa
da ilk sistematik eğitim 1961 yılında kurulan
İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü‘nde verilmeye
başlandı. Ayrıca, İÜ Fen Fakültesi‘nde 1968
yılında ―Radyobiyoloji Kürsüsü‖, 1982 yılında
da ―Radyobiyoloji ve Sağlık Fiziği Araştırma
Merkezi‖ kuruldu. Yine aynı yıl kurulan
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Mühendislik
Bölümü‘nde eğitim lisans seviyesinde verilmeye
başlandı. Ayrıca, 1960-1980 yıllarında Ege ve
Boğaziçi üniversitelerinde nükleer enerji
enstitüleri
kurulmuş,
Ortadoğu
Teknik
Üniversitesi Makine Fakültesi‘nde konuyla ilgili
bölüm açılmıştır.
Yerli Katkı
Teknolojik olarak ilk NGS bileşenlerinin
tamamını
ülke
içinden
tedarik etmek
imkansızdır. TAEK ölçütlerine göre
NGS
kurmak isteyenler yerli katkı payına yönelik plan
ve program önermek zorundadır. Ayrıca, plan ve
programda, en az %60 yerli katkı payına
ulaşılacak süreç gösterilmek zorundadır.
Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, nükleer
alanda çalışan uzman sayısının genellikle
beklenenden fazla olduğu, bununla beraber
kaliteli ve deneyimli mühendislerin, teknisyen

yıl boyunca yüzlerce uzman
eğitilmiş, ihale görüşmelerine
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ve tasarımcıların çok az olduğu görülmektedir.
Özellikle nükleer enerji programlarının ilk
dönemlerinde, konusunda oldukça tecrübeli
uzmanların ve eğitimin yurt dışından sağlanması
gerekebilir ve bu da mümkündür. Şu anda
ülkemizde bu konuda yetişmiş insan gücünün
büyük
bölümü
TAEK
bünyesinde
bulunmaktadır.

uygulanmasıdır. Türkiye bu örnekten ciddi
anlamda ders çıkartabilmelidir.
Sonuç ve Değerlendirmeler
Enerjinin temini ve ekonomik olarak
sunulması, gerek sanayileşme gerekse sosyoekonomik gelişme için en önemli unsurdur.
Özellikle iç kaynakları sınırlı olan veya
kaynakları tüketim merkezlerine uzak olan
ülkeler için nükleer enerji, kendisini kanıtlamış
ve baz yük elektrik üretimi için önemli bir
seçenek olmuştur.


Türkiye‘de nükleer enerji programına girme
konusunda kesin ve makul kararların alınmamış
olması NGS yapılmasını engellemiştir.
Nükleer programın başlangıç aşamasında
ülkedeki endüstriyel altyapı tüm teknolojiye,
bilgiye kalite seviyesine ve uzmanlara sahip
olmayabilir. Program hazırlanırken ilk olarak
santral bileşenlerini imal edebilecek kapasitedeki
yerli firmalar belirlenmektedir. Bu ön
çalışmalardan
sonra,
teknoloji
transferi
kapsamında planlama, imalat kalitesi ve personel
eğitimi konularında destek sağlamak suretiyle
yerli katılım artırılarak nükleer tesisin
bileşenlerinin bir kısmının yurt içinde yapılması
sağlanabilir.

Nükleer santral ihalesi için girişimlerin, Türk
ekonomisinin iyiye gittiği yıllarda başlatılmışdır
(1965, 1983, 1996, 2007 ve 2010 yılları). Söz
konusu yıllar elektrik enerjisine daha fazla
ihtiyaç duyulan yıllar olmanın yanı sıra, ülkenin
finansman temin edebilirliğinin de arttığı
yıllardır.


Sonuç

olarak, nükleer enerji gelişmiş ülkelerde
yaygın olarak kullanılan ve sürdürülebilir
kalkınmanın en önemli kriterlerinden biri olan
çevresel uyumluluk koşulunu sağlayan bir enerji
şeklidir. Nükleer enerji kullanmakta/kullanmış
olmayan gelişmiş ülke yoktur.

1987 yılında Alman ve Kanada‘lı firmalar
tarafından yapılan incelemeler sonucunda
Türkiye‘nin katılım payının o yıllarda %15-20
düzeyinde
olabileceği
görülmüştür.
Bu
incelemeye göre bu katkının en büyük kısmını
inşaat sektörü oluşturmaktadır. Diğer bölüm ise
santralin
özellikle
yardımcı
sistemlerini
oluşturan ve nükleer standartları gerektirmeyen
ekipmanların imalatını içermektedir.

Fosil

yakıtlar,
özellikle
de
kömür,
endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler için
hala cazip olmaya devam etmektedir. Nükleer
enerjiden elde edilen elektrik ile kömür kullanan
santrallardan elde edilen elektrik enerjisi
fiyatları ekonomik olarak mukayese edilebilir
durumdadır. Ancak fosil kaynakları kıt olan
ülkelerde nükleer güç uzun vadede elektrik
enerjisi
fiyatının
sabit
kalmasını
sağlayabilecektir. Bundan da önemlisi, hava
kalitesi ve bölgesel asitlenme nedeniyle, fosil
yakıtlı santralların yerine nükleer gücün
kullanılması, çevre kirliliğinin önlenmesi için
ayrıca
para
harcanmaması
olanağını
sunmaktadır. Asıl önemlisi gelişmiş ülkeler,
esasen atmosferi en çok kirletenlerin kendileri

Yerli katkı oranını nükleer enerji politikasıyla
birlikte en hızlı artıran ülkeler Çin ve Güney
Kore‘dir. Bu ülkelerde nükleer santral yakıt
fabrikası bulunup bu ülkeler kendi yakıtlarını
imal etmektedirler. Ülkelerin bu başarılarının
arkasında yatan temel unsur; uzun dönemli
ulusal planların yapılması ve bunların herhangi
bir
sapmaya
uğratılmadan
ciddiyetle
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olmasına rağmen, özellikle küresel ısınmayı
önleme gerekçesi ile gelişmekte olan ülkelere
atmosfere salınacak CO2, NOx ve SO2 gaz
miktarlarının
sınırlandırılması
konusunda
baskıda bulunabilmektedirler. O nedenle
yenilenebilir enerji ve nükleer enerji gibi
kirletici özelliği olmayan elektrik üretim
araçlarını kullanmak gelişmekte olan ülkeler için
hayati
öneme
sahip
olacaktır.
Çünkü
sürdürülebilir kalkınma ancak çevreye uyumlu,
kaliteli ve ucuz enerjinin zamanında temini ile
mümkündür.

görevler düşmekte olup, en başta medyanın
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Dünyada

elektrik kullanımı hızla artmaktadır.
Hatta önümüzdeki yıllardan itibaren ulaşım
sektöründe de elektrik enerjisini kullanmaya
başlayacağız. Çözüm, temiz fosil yakıt
teknolojileri, enerji sistemlerinin verimliliğinin
artırılması ve yenilenebilir enerji kullanımındaki
gelişmelerle birlikte ―nükleer enerjinin de
yaygın bir şekilde kullanılması uygun olacaktır.‖
Küçük güçlerdeki bazı yenilenebilir enerji
tesislerinin elektro-mekanik tesisatının maliyeti
bir nükleer güç santralının güç başına ilk yatırım
maliyetini geçebilmektedir.

Nükleer

santral güvenliği, radyoaktif atıkların
güvenli depolanması ve nükleer silah
konularında
halkın
etkin
bir
şekilde
bilgilendirilmesi ile ileride halkın duyarlılığı
konusunda daha az problem olacaktır. Şeffaflık
ve mantıksallık, düşünülenlerin aksine toplumun
nükleer enerjiye olan olumlu yaklaşımını
giderek artıracaktır.

Nükleer

teknoloji ve nükleer tesisler, sadece
elektrik üretim tesisleri olarak düşünülmemeli,
ülkede, yan sanayinin gelişimine katkısının yanı
sıra güvenlik felsefesini yerleştirme ve kalite
temin/kalite kontrol anlayışını getirme gibi yan
kazanımları, özellikle bizim gibi gelişmekte olan
ülkeler açısından ciddi öneme sahiptir. Nükleer
ekipman standartları ve kodları farklıdır.
Örneğin nükleer teknoloji alanında en çok
kullanılan yönetmelik ABD Nükleer Düzenleme
Komitesinin yayımladığı ―Title 10 of the Code
of Federal Regulations‖ (CFR-10)‘ın 50 inci
Kısım Ek B‘si (10CFR50 Appendix B) ve 52 nci
kısım nükleer güç santralleri ile ilgili
yönetmelikleri içerir. Ayrıca yine ABD‘de son
yayımlanan ANSI/ASME NQA-1 2008 ve 2009,
nükleer tesis uygulamalarında kalite temininin
nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bu tür yüksek
kalite temini gerektiren uygulamalar ülkemizde
çok sınırlıdır.

Nükleer enerji gelişmiş ülkelerde yaygın
olarak
kullanılan
ve
sürdürülebilir
kalkınmanın en önemli kriterlerinden biri
olan çevresel uyumluluk koşulunu sağlayan
bir enerji şeklidir. Nükleer enerji
kullanmakta/kullanmış olmayan gelişmiş
ülke yoktur.

Günümüzde

yapılan nükleer santrallar, yüksek
yük faktörleri ile çalışan güvenli tesislerdir.
Ancak bu tesislerin normal işletmede çevreye ve
halka zararının olmadığının uzmanlar tarafından
biliniyor olması yeterli değildir. O nedenle
nükleer enerji programının yürürlüğe konulması,
ancak
halkın
bilgilendirilmesi
ve
bilinçlendirilmesi ile mümkündür. Bu görev ise
TAEK ile birlikte üniversitelerimize ve bizlere
de düşmektedir. Bu konuda medyaya da önemli

Ülkemizde

ve diğer bazı gelişmekte olan
ülkelerde kamu eliyle yaptırılan termik
(kömür+nükleer)
santral
projelerinin
geçekleştirilmesinde fizibilite değerlerinin dışına
(inşaat süresinin uzaması, nükleer standartlara
uygunsuzluk, gibi) çıkıldığı bilinmektedir. Bu
nedenle bu yöntemin NGS projesi için
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kullanılmasının günümüzde uygun olmayacağı
düşünülmektedir.

Nükleer

teknolojinin bir ülkeye transferi ve
kullanılması ancak uzun dönemli planların
yapılması ve bu planların herhangi bir sapmaya
uğratılmadan ciddiyetle devlet politikası olarak
uygulanması ile mümkündür. Bunun için de en
akılcı yol nükleer politikanın Kanun ve/veya
Milletlerarası Antlaşma ile belirlenmesidir.
(Akkuyu, Mavi Akım ve BTC projelerinde
olduğu gibi)

Nükleer

Güç Santrallarının Kurulması ve
İşletilmesi ile Enerji Satışına ilişkin 5710 sayılı
Kanun hazırlık çalışmalarında maalesef bu işin
uzmanlarının görüşleri dikkate alınmamıştır. Bu
Kanun‘a dayanarak yapılan yarışma formatı
farklıdır ve dünyada ilk defa denenmiştir.
Önceleri itiraz etmelerine karşın, IAEA bu
yöntemi gelişmekte olan üye ülkelere önermiştir.

Yeni

teknoloji kullanan, toprağa gömülü,
düşük güçteki NGS‘lerin özellikle üretim
kaynaklarından uzak noktalarda kolaylıkla
kurulabilmesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler
yapılmalıdır. Bu tür nükleer santralların
maliyetinin çoğu yenilenebilir kaynaklı santral
maliyetlerinden düşük olması beklenmektedir.

Türkiye

uluslararası nükleer araştırmalara
katılmaya devam etmekle birlikte, toryum ve
toryum kullanan nükleer reaktörler konusunda
araştırmalar yapacak ulusal bir teknoloji merkezi
kurmalıdır. Yapılan çalışmalar bu yönde
ilerlendiğini göstermektedir.

Ülkemizin

15 Aralık 1994 tarihinde
onaylayarak taraf olduğumuz "Nükleer Güvenlik
Sözleşmesi‖ gibi Milletlerarası an(d)laşmalar,
uluslararası genel yaklaşımlar ve Avrupa Birliği
(AB) mevzuatı, nükleer alanda düzenleyici
kuruluşun
nükleer
santral
ve
reaktör
kullanıcılarından bağımsız olmasını zorunlu
kılıyor. Nükleer güç santralı sahibi bazı ülkelerin
(Kore örneği) yapmış olduğu gibi nükleer enerji
kullanmaya başladıktan sonra yukarıda bahsi
geçen bağımsız bir ―nükleer düzenleme
kurumu‖nun kurulmasının daha uygun olacağı
yönünde görüşler bulunmaktadır. Nükleer alanda
lisanslama, düzenleme ve denetleme faaliyetleri
Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (TNDK);
uygulama
ile
araştırma
ve
geliştirme
faaliyetlerinin TAEK tarafından yürütülmesine

Radyasyonun

beş duyu ile algılanamamasından
dolayı duyulan korku, NGS‘larının doğal yapısı
gereği bir bomba gibi patlamayacağının
bilinmemesi, komşu ülkelerdeki santrallarda
yaşanan kazalar kamuoyunda nükleer enerjiye
karşı bir antipatinin doğmasına neden olmuştur.
Bir

NGS projesi ile birlikte çok sayıda uzman,
bilgi ve çalışmaya gereksinim duyulacaktır.
TAEK‘in gereken tüm çalışmaları destek
almadan yapabilmesi olası değildir.
Öneriler
Çevreye

ve
insana
zarar
vermeyen,
sürdürülebilir ve makul maliyetlerdeki bir NGS
projesi ülkemize sayısız fayda sağlayacaktır.
Bunların başında düşük maliyetli elektrik
enerjisi kullanımı gelmektedir.

Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına ilişkin
5710 sayılı Kanun hazırlık çalışmalarında maalesef bu işin uzmanlarının
görüşleri dikkate alınmamıştır. Bu Kanuna dayanarak yapılan yarışma formatı
farklıdır ve dünyada ilk defa denenmiştir. Önceleri itiraz etmelerine karşın,
IAEA bu yöntemi gelişmekte olan üye ülkelere önermiştir.
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ilişkin hükümleri içeren "Nükleer Kanun"un
yasalaşması gerekmektedir.

*Nükleer Enerji Yük.Müh.

Kaynaklar

Akkuyu‘da

yapılacak NGS‘iın Japonya
Fukushima kazası sonrasında tasarlanmasının ve
inşa edilecek olmasının avantajını iyi
kullanmamız gerekmekte, bu tür kazalar sonucu
alınacak
derslerle
santral
tasarımı
güncellenmelidir.
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katkının artırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır.
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Nükleer teknolojinin bir ülkeye
transferi ve kullanılması ancak uzun
dönemli planların yapılması ve bu
planların herhangi bir sapmaya
uğratılmadan
ciddiyetle
devlet
politikası olarak uygulanması ile
mümkündür. Bunun için de en akılcı
yol nükleer politikanın Kanun ve/veya
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ELEKTRİK TESİS YATIRIMLARININ PLANLANMASI VE DENETİMİ
KONUSUNDA BİR YAKLAŞIM
Muhsin ERSOY, Ahmet Sait AKBOĞA

E

lektrik Piyasası Kanunu; elektriğin yeterli, kaliteli ve düşük maliyetli bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasasının oluşturulması için
gereken yasal çerçeveyi oluşturmuştur.

şeklinde özetlenebilir.
Bu kapsamda elektrik dağıtım şirketi elektriğin
kullanıcıya kaliteli, kesintisiz ve ucuz olarak
ulaşmasını sağlamak için elektrik dağıtım şebekesinde talep artışının karşılanması, tedarik sürekliliği ve teknik ve ticari kalite parametrelerini
geliştirmek amacıyla hizmet verilen ve verilecek
müşterilerin toplam elektrik kalitesinin artırılması için talep tahminine uygun olarak düzenlenen
kısa (5 yıl), orta (10 yıl), uzun (20 yıl) dönemli
master planlarını yapmalıdır.

Bu çerçevede elektrik piyasasının temel argümanlarından olan elektrik enerjisi özelleştirmelerinden beklenen temel faydalar,
Elektrik

üretim ve dağıtım tesislerinin etkin ve
verimli bir şekilde işletilmesi suretiyle maliyetlerin düşürülmesi,

Master plana uygun kısa dönem AG-YG (Alçak
gerilim-Yüksek Gerilim) master projesi ve orta
dönem YG master projesi hazırlanmalıdır. Dağıtım şirketlerinin master proje yapmaması veya
yapılan master projelerin gerçekleşmemesi nedeniyle, aynı bölgede değişik zamanlarda defalarca
yatırım yapılmakta, ancak yine de bölgenin ihtiyacı giderilememektedir. Ülkemizin geleceği
için gerekli olan yatırım sermayesi, doğal kaynaklar ve iş gücünün rantabl olarak kullanılmayarak israf edilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Elektrik

enerjisi arz güvenliğinin sağlanması
ve arz kalitesinin artırılması,
Dağıtım

sektöründeki teknik kayıpların OECD
ülkeleri ortalamalarına indirilmesi ve kaçakların
önlenmesi,
Gerekli

yenileme ve genişleme yatırımlarının
kamu tüzel kişilerine herhangi bir yükümlülük
getirmeden özel sektörce yapılabilmesi

Günümüz dünyasında enerji kaynakları, özellikle de elektrik enerjisi, günlük yaşamımızın ve
çalışma hayatımızın vazgeçilmezleri arasında
bulunmaktadır. Bırakın uzun kesintileri, anlık
kısa kesintilere bile kullanıcılar tarafından rıza
gösterilmemektedir. Özellikle sanayide, üretim
faaliyetinde bulunan yerlerde kısa enerji kesintilerinde bile milyonlarca liralık maddi kayıplar
meydana gelmektedir. Elektrik üretim, iletim ve
dağıtım aşamasında görev yapan şirketler ve
kurumlar IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu), IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühen-
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disleri Enstitüsü) gibi kurumlarca belirlenen
uluslararası standartlara göre hareket ederek son
kullanıcıya kadar elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli ve belirlenen standartlarda ulaştırılmasına
çalışılmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların diğer
bir çalışma alanı da elektriğin kullanıcıya düşük
maliyetli ve çevreyle uyumlu olarak iletilmesini
sağlamaktır.

Teknik kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi,


Dağıtım sistemine bağlantı taleplerinin karşılanması,




İletim sistemi yatırım planı ile eşgüdümün
sağlanması,


EPDK ise yayımladığı ―Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği,
Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik‖te bulunan standartlar ve yaptırımlar ile dağıtım şirketlerine kullanıcının kaliteli ve sürekli
elektrik talebini karşılamasında yükümlülükler
getirmiştir.

Tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitenin
sağlanması, YG elektrik şebekesinde güvenlik
kriterinin (n-1) sağlanması,


Şebekede kararlı gerilim seviyesinin elde edilmesi,


Elektrik dağıtım sisteminin zayıf nokta analizinin yapılarak çözüm bulunması,


En ekonomik yatırım, kaliteli malzemeler ile
daha pahalıya yapılan yatırım değildir. En ekonomik yatırım; işletme koşulları, fiyat avantajları
ile birlikte faydalı ömrün de dikkate alınarak
yapılan mühendislik çalışmaları sonucu gerçekleştirilen yatırımdır. Mühendislikte temel ilke,
en iyi proje, verimli ve düşük maliyet ile ihtiyacı
karşılayan projedir. Bu nedenle dağıtım şirketleri
yatırımını master plan dâhilinde yapmaları durumunda optimum yatırımı gerçekleştirebilirler.

Dağıtım tesislerinin malzemelerinde standardizasyonun sağlanması,


Dağıtım şirketlerinin yapacağı yatırımlarda;
alınması,

Tesis ihtiyaçlarına göre etkin ve verimli yatırım yapılması,


Düşük maliyetle yüksek hizmet kalitesinin
sağlanması,


Elektrik kesinti süresinin en

Uygun

malzeme seçiminin yapılması,

Master

proje prensiplerinin belirlenmesi

gerekmektedir.

Özelleşen dağıtım şirketleri artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl şebekelerine büyük
miktarlarda yatırım yapmaktadır. Bu yatırımlar
genellikle; kapasite artışı, iyileştirme, genişleme,
yenileme yatırımları olarak ön plana çıkmaktadır.

 Talep tahminlerinin esas

Can ve mal güvenliğinin sağlanması,

aza indirilmesi,
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En ekonomik yatırım, kaliteli malzemeler ile daha pahalıya yapılan yatırım değildir. En
ekonomik yatırım; işletme koşulları, fiyat avantajları ile birlikte faydalı ömrün de
dikkate alınarak yapılan mühendislik çalışmaları sonucu gerçekleştirilen yatırımdır.
Mühendislikte temel ilke, en iyi proje, verimli ve düşük maliyet ile ihtiyacı karşılayan
projedir. Bu nedenle dağıtım şirketleri yatırımını master plan dâhilinde yapmaları
durumunda optimum yatırımı gerçekleştirebilirler.
Dağıtım şirketlerinin karlılığını, yapacakları verimli ve ekonomik yatırımlar belirlemektedir.
Stratejik yatırımlarla düşük maliyetli uzun dönemli ihtiyaçlara göre etkin ve verimli yatırımları yapmak, yatırım maliyetlerini optimize etmek,
orta ve uzun dönemli işletme maliyetlerini,
elektrik kesinti süresini, teknik kayıp ve kaçakları düşürmek için stratejik hedeflere uygun elektrik şebekesinin master plana göre tesis edilmesi
zorunluluk arz etmektedir.

Dağıtım

Şirketlerinin dağıtım bölgelerindeki
üçüncü şahıslarca tesis edilen toplam 1
MVA‘nın üzerindeki projelerinin onaylanması
ve kabullerinin yapılması,
Organize

Sanayi Bölgelerinin ve bölgelerindeki üçüncü şahıslara ait projelerinin onayı ve kabullerinin yapılması,
Yenilenebilir

kaynaklı elektrik üretim tesislerinin 500 kilovatın altındaki projelerinin onayı ile
kabullerinin yapılması,

Bu değerlendirmeler sonucunda dağıtım şirketi
yapacağı yatırımlara baz teşkil edecek master
planda;

hususlarında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
TEDAŞ yetkilendirilmiştir.

Dağıtım şirketinin yaptığı/yapacağı talep tahminine uygun kısa orta ve uzun dönemli master
planı ve master plana uygun master projelerin 5
yıllık AG-YG projesi ile 10 yıllık perspektifi
gösteren YG projeleri olması,


Bu nedenle; dağıtım şirketlerinin yapacağı yatırıma baz teşkil eden master projelerin, uzun dönemli tesis ihtiyaçlarına göre verimli ve ekonomik olması, orta ve uzun dönemli işletme maliyetlerinin, elektrik kesinti sürelerinin, teknik
kayıplar ile kaçakların düşürülmesi için hazırlanan stratejik hedeflere uygun elektrik şebekesinin yapısını belirleyecek olan master plan onayının, TEDAŞ‘ın mevcut personel yapısı ve yapılacak yatırımların mülkiyetine sahip olacağı göz
önünde bulundurularak yapması öngörülmektedir. Ancak onaylı mevcut master plana uygun
yapılacak kısmi yatırım projelerinin TEDAŞ
onayına gerek olmadan, dağıtım şirketinin yatırımı gerçekleştirmeden önce revize etmesi ile uygulama yapılabilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Master projenin uygulanabilirliği, fayda maliyet analizinin sağlıklı yapılabilmesi için master
proje konusunda uzman kişilerce yapılmış olması,


gerekmektedir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararları ile;
Dağıtım

Şirketlerinin yatırım programlarındaki
projelerinin onayı,
Dağıtım

Şirket yatırımların geçici ve kesin kabullerinin yapılması,

Söz konusu bu yatırımların yapılmasında, elektrik dağıtım hizmeti doğal tekel niteliğindeki bir
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şebeke hizmeti olduğundan, piyasa gücünün sistem kullanıcıları üzerinde uygulanmasına izin
verilmemelidir. Elektrik enerjisinin kullanıcılara
sağlıklı, kesintisiz, kaliteli bir şekilde sunulması
için mevcut şebekelerin revize edilmesi ile yeni
kullanıcıların ihtiyacını ekonomik şekilde yerine
getirebilmesi için düzenleyici kurumun düzenleme ve denetlemeleri zamanında ve yerinde yapması önem arz etmektedir.

ve zamanında inceleme ve denetleme ile çözüme
kavuşturulması zorunluluk arz etmektedir.
Dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilen yatırım harcamalarının, düzenlemeye esas yatırım
harcaması olarak gelir düzenlemesi hesaplamalarında dikkate alınabilmesi için;
Yatırım planları kapsamında Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulunun önceden izninin alınarak
yapılmış olması,


Uygulama döneminde izin verilen yatırımların,
master projeye göre gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetiminin zamanında ve yerinde yapılması ile dağıtım şirketinin kamudan özel teşebbüse geçiş aşamasında karşılaşılan sorunların bir
an önce telafi edilmesi için düzenleyici otoritenin önleyici tedbir vazifesini görmesi, istikrarlı
piyasanın oluşturulmasında esas teşkil edecektir.

Ana

faaliyet ve/veya alt faaliyetin yürütülmesi
için yapılması zorunlu olan yatırım harcamaları
ile yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalardan oluşması,
Geçici kabulünün yapılarak yetkili makamlarca onaylanmış olması,


Harcamaya ilişkin yatırım varlıklarının kullanıma hazır hale getirilmesi,


Kamu şirketi işletmeliğinde alışkanlık haline
gelen kamu menfaati önceliği yerine tüketici
menfaatini gözetecek şekilde yapılan düzenlemelerin ön plana çıkarılabilmesi için, geçiş döneminde pratikte karşılaşılan sorunların yerinde

Yapılan yatırımların mülkiyetinin kamuya ait
olması,
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Kur farkı, vade farkı, faiz ve benzeri finansman giderlerin ayrıştırılmış olması,

dan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasasının oluşmasına katkıda bulunulması ve tespit
edilen eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi için
dağıtım şirketine bildirilmesi, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulunun meri mevzuat çerçevesin-



Yapım işleri ile mal ve hizmet alım ve satışlarının eşitlik, şeffaflık ve rekabet ortamı sağlanarak yapılmış olması,


Elektrik piyasası ilgili mevzuatı uyarınca faaliyetler arasında çapraz sübvansiyon tesis edilmemiş olması,


İlgili mevzuat uyarınca onaylanmış politika ve
prosedürlere uyulmuş olması,


Muhasebe

kayıtlarına ve muhasebe kayıtlarına
esas ispatlayıcı belgelere uygun olduğunun belgelenmesi,
Dağıtım şirketi aktifinde yer alan ve/veya
amortismanı (itfa) başlatılmış olan varlıkların
kullanılması halinde, söz konusu varlıklara ilişkin bedellerin ayrıştırılmış olması


de gerektiğinde yaptırımlarda bulunması gerekli
görülmektedir.
6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile EPDK‘nın elektrik üretim ve dağıtım
tesislerinin denetim yetkisi ile ilgili hükümler
öngörülmüştür. Buna göre EPDK elektrik üretim
ve dağıtım tesislerinin denetimini, bizzat yapabileceği gibi yetkilendireceği denetim şirketlerine
de yaptırabilecektir.

gerekmektedir.
Bu hususlar çerçevesinde dağıtım şirketleri
master proje kapsamında gerçekleştirecekleri
yatırım harcamalarına ilişkin;
 Master

projeye uygun tesis edilmesi,

Eşitlik, şeffaflık ve rekabet ortamında gerçekleştirilmesi,


EPDK‘nın uygulama döneminde personeli tarafından yapılacak denetimlerin yanında elektrik
üretim ve dağıtım şirketlerinin denetimini, yetkilendireceği denetim şirketlerine de yaptırması
gerektiği değerlendirilmektedir.

Tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalite hedeflerin sağlaması,


Müşterilerden gelen kaliteye ilişkin şikâyetlerin çözülmesi


Dağıtım/üretim şirketini denetlemek amacıyla
EPDK‘dan yetki belgesi almış şirketler arasından denetim şirketinin belirlenmesi işleminin,
EPDK gözetiminde bilgisayar seçimi ile dağıtım
şirketi inisiyatifi dışında yapılması ve hakediş
ödemelerinin EPDK gözetimi ile gerçekleştirilmesi konularının, denetim mekanizmasının şeffaf işlemesi, kamuoyunda spekülasyonlara fırsat

konularında dağıtım şirketinin yaptığı uygulamalar ile ilgili periyodik inceleme ve denetlemelerde dağıtım bölgeleri bazında örnekleme metodu
ile belli bir tutarın üzerindeki yatırımların ise
tamamının EPDK personelince denetim görevini
ifa etmesinin uygun olacağı öngörülmektedir.
İnceleme ve denetlemeler sonucunda mali açı-
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vermemesi açısından dikkatli değerlendirilmesinin önem arz edeceği değerlendirilmektedir.

larında yapılıp yapılmadığı ile piyasa koşullarında oluşan bedeller ile karşılaştırma yapılarak
farklılıklar olup olmadığı,

Ayrıca tarifeleri düzenlemeye tabi dağıtım şirketlerin denetimi ile üretim şirketlerin denetiminde farklılıklar arz ettiğinden, denetim şirketlerinin buna göre tecrübe sahibi uzman personelleri istihdam etmesi gerekli görülmektedir.

Üretim

şirketlerinin Yük Dağıtım Merkezi talimatlarını uygulaması, arz güvenliği ile piyasa
işleyişinde olumsuz yönde etkileyecek davranışlarda bulunup bulunmadığı,

Sonuç olarak; denetim şirketleri EPDK‘dan
elektrik piyasasında faaliyet göstermek için lisans alan dağıtım/ üretim şirketlerinin;
Yürürlükteki

hususlarında periyodik inceleme ve denetlemelerin sonucunu denetim veya ilerleme raporları
halinde EPDK‘ya sunması önem arz etmektedir.
Söz konusu rapor sonucu tespit edilen eksik ve
aksaklıkların bulunması halinde, ihtiyaç duyulursa EPDK personeli tarafından yerinde yapacağı incelemeler ile birlikte dağıtım şirketinin
EPDK tarafından uyarılması, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulunun yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde gerektiğinde yaptırımlarda bulunmasının gerektiği değerlendirilmektedir.

mevzuata aykırı işlemlerinin olup

olmadığı,
Dağıtım

şirketlerinin yapacakları kapasite artış,
genişleme, iyileştirme ve yenileme yatırımlarının Kurul tarafından onaylanan yatırım planlarına uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediği,

Dağıtım

şirketlerinin mal, hizmet alım ve yapım işlerinin, eşitlik, şeffaflık ve rekabet koşul-
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AN INVESTIGATION OF THE FUTURE NATURAL GAS PRICES AND ITS
EFFECT ON TURKEY
Barış SANLI, Nadim EKİZ, Sohbet KARBUZ
Introduction

barrel of WTI (5.825 million BTU)

The shale gas revolution has changed not only
the natural gas dynamics, but also others such as
oil, renewables and nuclear. The road ahead is
more unpredictable than it was before. This article simply cites a few observable changes in the
gas market through three parts.

These rules generally apply for the relation between WTI and Henry Hub prices, specifically
for the US market. The time frame for such observations generally does not pass beyond 2006
when the oil price hikes started. One other important point is, if oil prices remains in the current high levels, these rules may not be applicable.

The first part investigates a possible change in
German natural gas prices and oil indexation.
Trying to extract the possible change in Russian
gas price formula for Germany, the second part
investigates whether this and other developments affect Turkish gas market. The third part
gives a rough projection for future Turkish natural gas supply and demand.

Especially, the early months of 2011 witnessed a
series of discussions regarding the spread between WTI and Brent benchmarks. There are
reasons for this divergence linked to pipeline
and refinery issues. However a bigger problem is
whether WTI and Brent are still the benchmarks
for pricing? The question is linked to several
issues including the change in oil quality. Especially for the Asian market, this is a point for
moderate anxiety.

In the following parts, several hypotheses are
tested. Foremost, we try to question whether the
oil price indexation of natural gas is still valid. A
hypothesis is put forward to investigate the
European futures Market’s foresight for the oil
indexation. Later on, further points are explored
such as benchmark oil price, LNG and shale gas
future and the effect of “rush for gas” on demand patterns.

On the European side the pricing can be divided
in to three main time frames (Konoplyanik,
2011).
1. Pre-1960: “cost-plus” (Konoplyanik, 2011).
2. Post-1960s: Fuel oil was the main determinant
of gas prices with gasoil and diesel.

Price for Natural Gas
Since natural gas market is not a liquid market
as the oil market, there are divergences between
prices. It can depend on the continent, market,
contract and even country. However, there are
general rules of thumb for pricing natural gas
(Brown & Yücel, 2007) . These are

3. Since mid 2000s: Commoditization and spot/
LNG market developments since oil prices
may not be reflecting the physical costs.
Generally the three producers for the European
Market (Netherlands, Norway and Russia) price
the natural gas in line with oil and oil product
prices through a formula. These formulas may
include inflation, light fuel oil, coal price, crude
oil, gas price, electricity price and other ele-

1.10-to-1 rule: Natural gas price is one tenth of
crude oil price. (developed by observation)
2.6-to-1 rule: Based on the energy content of a
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ments. Generally, the formulas have two main
components (Konoplyanik, 2011):

Table 1. Heating oil and Russian Natural gas
linkage before 2011

1. Heavy Fuel Oil (35%-39%)

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

HEATING(-1)

24.25973

3.160895

7.674957

0

HEATING(-6)

137.5969

3.298138

41.71958

0

2. Diesel and gasoil (52%-55%)

Also the natural gas markets across Europe are
not even close to be liquid markets when compared to oil markets. The highest liquidity seems
to be happening in UK NBP (National Balancing
Point).

The data used for Table 1 covers the period from
January 1999 to April 2011 on monthly basis.
The closest match for the Russian price is as follows with an R-square of 0.97:

The other important issue is the Russian dominance in the European market. There is extensive literature on this. But the main focus of this
part is the Russian pricing for German border
natural gas (“Russian price”).

Russian natural gas (time) = 24.25* Heating Oil
(time-1) + 137.59 * Heating Oil (time-6)
The first key assumption is the Russian price is
highly correlated to Heating Oil prices of the US
Market. From this point on, it is also assumed
that this linkage is well known by the investors.
Therefore:
If Germany will continue to buy the same
Russian gas with the same contracts and prices,
the futures markets should reflect the same relationship between heating oil and natural gas.


This hypothesis may be flawed due to several
issues such as marginal pricing, illiquidity of the
market, exchange issues. To further support the
initial hypothesis, the formula will be tested before and after the first quarter of 2011, where the
discussions for oil price indexation reached its
climax thanks to high oil prices. This is also the
time period where oil price indexation may have
changed and hence future expectations are
changed.

Figure 1. Russian Natural gas price $ and €/1000m3

A Possible Formula
It is very hard to cite a reference for Russian
price formula. Therefore, an econometric approach is used to foresight the indexation. It is
for sure that there are other elements for such
formula, the below approach looks sufficient for
testing purposes. The data used is extracted from
IMF database (IMF, 2011).

Testing of the Hypothesis / Step 1
There are two German gas hubs, GASPOOL
(BEB) and NetConnect Germany (NCG) that is
relevant to this study. The churn ratios (a meas-
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ure of liquidity= traded volumes to physical deliveries) for such markets are not even close to
NBP. Churn ratios for comparison are given
(Kanai, 2010):

oil prices produces quite diverging data points.
The reasons for such divergence can be:
1. The share of Russian gas in German market
2. The illiquidity of the European Gas Market

1. WTI: 1680-2240 (Feb 2010)

3. The investors’ position due to very high oil
prices

2. Brent (ICE): 2014 (Feb 2010)
3. NYMEX Henry Hub: 377 (in 2009)

4. The structure of the GASPOOL and NCG
(German market)

4. NBP close to 15. (2010)
There are also several issues like while heating
oil prices are in US Dollars, Gaspool and NCG
is in €s. So the GASPOOL prices are converted
in to US dollars with 1.4 exchange rate and then
scaled up for 1000m3 (Since the contracts are
for 1 MWh). The data is extracted during May
2011.

Therefore it is very hard to conclude by merely
making this examination.
Testing of the Hypothesis / Step 2
In the second part, two data series are investigated, the first set is the GASPOOL and Heating
Oil future prices at the end of 13 December 2010
(“2010 data”). The second set is the same data
extracted for the date 11 May 2011 (“2011
data”).

In Figure 2, historical data from IMF database is
merged with the data from ICE. (ICE).
“Formula” is the formula given in Table 1.

Figure 3 shows that the original relations are no
longer retained (the line at the top versus green
and red ones). However, to avoid any mistakes,

Figure 2 shows that the formula which is derived
from the historical relation does not extend in to
the future. Actually, using the formula to calculate future natural gas prices from future heating

Figure 2. The heating oil and German natural gas prices are not matching.
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Figure 3. The examination of two data sets
a new relation has been derived for the 2010
data.

serve some kind of old relations in the 2010
data, this relation diminishes in the 2011
data.

What has been observed so far is a relaxation of relationship between heating oil and
natural gas prices. This is not a concrete
proof of the change of contract formulas,
since there may be numerous reasons especially when it comes to future prices.

Results so Far
As the physical oil price increases, it will be
hard to sustain the old relationship of oil indexation. However as the volatility stemming from
LNG glut, shale gas developments or future developments, some kind of security is required by
the producers. It is hard to say that this relationship is dead or will die. But there are signs of
divergence from this relationship, yet not big
enough. The key point is not the formula or the
formation of point but the road ahead for more

However, there is a sense that as the price of
oil and heating oil has reached record highs,
future gas price expectations have slided towards spot prices. One should also remember that, the future prices extracted are for
the hubs. Nevertheless, even as we can ob-

Table 2 The relation of German future natural gas prices to heating oil prices
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liquid natural gas markets.

ent (Zaman Newspaper, 2007). This is a wish yet
to be fulfilled. However, these development efforts are expected to yield with some results.

The other issue is the benchmark issue. The
spread between WTI and Brent has fueled these
discussions. (Sanlı) Whatever the reason is there
is a certain part of market looking for new
benchmarks, especially the Asian market.

The shale gas possibilities, if the environmental
regulations pave the way, are game changers for
both Europe and the world. There are hostilities
against such developments, whether it is the
gasification of the power market and replacement of renewables or methane leaks or playing
to the hands of anti-nuclear campaigners. According to EIA report, Turkey has some 424
bcm of shale gas resources for development.
Although this is a rough estimate, by using the
thumb rule of 60 (production to reserves ratio for
gas), one can simply state that this means 7 bcm
of natural gas supply per year. However, the extent of the study and the way shale gas production works may avoid such short cuts (U.S.
Energy Information Administration, 2011).

There can be other options to peg the price to
other elements such as coal as Ukrainian Prime
Minister Azarov claims: "It goes of a Europestyle approach, when the gas price is pegged to
the cost of an energy source which can be a substitute for gas. And which resource can be used
instead of gas in Ukraine? Coal, for instance. We
have plenty of coal. So, why not set coal as a
benchmark in this formula?” (Ukrainian News
Agency, 2011).
New Developments around Turkey
Instead of discussing the well known suppliers
and options for Turkey, in this part we will try to
examine the possible new comers to Turkish gas
supply chain. These can be:

Another very important game changer is the Israel’s Leviathan basin. The development of such
basin is considered as an “export project” (Udasin, 2011). However the Israel’s strategy is more towards Cyprus-Greece and possibly
Europe than proximity. The offshore field is
around 200 km away from Vasilikos, Cyprus.
Whatever the development strategy is to be, it
will have important consequences for the regional gas prices.

1. Possibility of Iraqi gas
2. Explorations in the Black Sea
3. Shale gas possibilities
4. Israeli gas
Iraq is one of the question marks and possible
sources for gas for both Europe and Turkey.
Regularly, Iraqi leaders are underlying the fact
that Iraq is desiring to export its gas. Turkey on
the other hand wants to increase the infrastructure between the two countries to make that happen (Today Magazine - Iraq, 2011).

These whole new variables in the regional equation stirs up certain questions like
What

is the break even price for such projects?

Export

possibilities of the new comers combined with shale gas developments and the rigidity of long term contracts of current suppliers
is a whole new game field.

The other possibility is the explorations in the
Black Sea. TPAO has been persistently exploring for oil and gas reserves in the Black Sea.
General Director for TPAO, Mehmet Uysal,
claims by 2023 Turkey can be energy independ-

Will there
Do

be a need for Nabucco?

the expectations on future gas glut deter
current suppliers from investment?
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A demonstration of price-investment interaction
is already happening in the US Market (Gilbert,
2011).

Another important point is the parity between
natural gas prices and oil prices. In the US case
this can be 10 or 20 or 30, but historically Russian natural gas prices settle around 4 to 6
(ignoring the oil price spikes). The spikes are an
indication of oil price crashes.

Figure 4 and Figure 5 from The Wall Street
Journal (Gilbert, 2011) clearly show that as the
oil prices increase and gas prices stagnate, investment shifts towards the more profitable resource. This is also another indication of oil-gas
linkage, since the same rigs are used for both oil
and gas.

To project future developments in the Turkish
market, all these developments must be considered. So far, a quantitative prediction can be far
more unreliable than a human prediction due to
complexity of interactions.
Instead, the boundaries for future price movements are tried to be listed:
1. Upper bound
a) Old natural gas formula without spot
price indexation (Russian natural gas
prices in yearly average)
b) LNG prices in the peak demand periods with fast Asian growth
2. Lower bound
a) Cost of shale gas development

Figure 4. Number of onshore rigs in the US

b) LNG prices during the off peak season
Therefore, the forecast for prices are more unpredictable than previously seen.
What are the Prospects for Turkey
The developments briefly examined means that
World’s -and hence Turkey’s, hunger for natural
gas may not end any time soon. The real issue is
on the supply side. How will these price changes
affect Turkey’s supply diversification?
The main developments expected in the Turkish
gas market are as follows:
1. Electricity demand including seasonal effects

Figure 5. Changes in future prices since 2008

2. Privatization of BOTAS contracts
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Figure 6. Parity of Russian natural g as border price (in $/1000m3) in Germany wrt several bench-

3. Global LNG developments
4. Shale developments
Both shale and LNG developments can be very
important since, as a developing country Turkey
needs to develop new opportunities. For example, the natural gas prices are the main determinants of the electricity prices in Turkey. The oil
indexed prices cause an unintended support
mechanism for renewable especially wind. Despite governments efforts for Feed-in-Tariff
(FIT), the natural gas prices paves the way for
profitable wind energy development without any
requirement for FIT. This is what one may call
“unintended effects across sectors”.

Figure 7. Turkish natural gas demand by sectors

The same unintended effects will be the builder
of both shale gas developments and attracting
other suppliers to Turkish market. If the oil price
indexation of Turkish gas prices remains the
same, the profit margins for new comers will be
higher in the Turkish market than European market (and no transit fees!).

In this scenario, a very conservative estimate of
5% annual growth rate is assumed in line with
governments’ plans to increase the share of renewable in electricity generation. As the total
demand increases around 5%, the ratios of subsectors remain the same as in 2009 and 2010.
(2011 can be different since the rainy season
means less natural gas used for electricity generation.)

Therefore, here is a business as usual projection
for Turkey.
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Figure 8. Turkish natural gas supply projection to 2020
Since the new developments, it has become
much more difficult to make projections. Transition to more liquid natural gas markets are bringing lots of uncertainties for the supply side and
price. However, with the current supply and
price structure, there is very little entry barrier
for the Turkish market for new supply options.
Therefore the rigidity of the past can be a center
of attraction for new opportunities. But Turkey
should not limit itself to the stated topics and
should consider a place for a regional commodity market based in Istanbul to price natural gas
exports.

Conclusions
In this article, following summary and projections are derived:
European market is becoming more liquid,
hence oil-price indexation is diverging from its
historical relationship.


The more liquid the market, the harder for the
current producers to control the price.


However, a security of demand is needed for
producers to invest in production capacities.


In Europe, new mechanisms are more linked
to hub prices.
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DENGELEME VE UZLAŞTIRMA PİYASASI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Ercüment CAMADAN

D

engeleme ve Uzlaştırma Piyasası
(DUP) ülkemizdeki tek organize
elektrik toptan satış piyasası olması
sebebiyle piyasaya fiyat sinyali üreten en önemli
mekanizmadır. Bu nedenle DUP, DUP‘ta oluşan
fiyatlar, fiyatlardaki dalgalanmalar, uygulama
değişiklikleri vb. elektrik piyasası katılımcıları
tarafından dikkatle izlenmektedir.
1 Ağustos 2006‘de işlerlik kazanan geçiş dönemi
dengeleme ve uzlaştırma piyasasının fiyatların
saatlik olarak belirlenmemesi, aynı uzlaştırma
dönemi içerisinde karakter olarak birbirine benzemeyen saatlerin yer alması, dengeleme amaçlı
talimatlar dışındaki talimatların (1 kodlu) hacminin yüksekliği, fiyatların 1 kodlu talimatların
yüksek oranı sebebiyle gerçek maliyetleri yansıtmaması, gün içi – gön öncesi dengelemenin ayrıştırılmaması gibi nedenlerle sistemin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması üzerine
DUP‘ta revizyon kaçınılmaz olmuş ve 1 Aralık
2009 tarihi itibariyle yeni mekanizma hayata
geçirilmiştir.

2011 tarihinden itibaren işlerlik kazanacak olup
halihazırda gün öncesi dengeleme kapsamında
gün öncesi planlama yürürlüktedir. Elektrik arz
ve talebinin gerçek zamanlı dengelenmesi ise
dengeleme güç piyasası aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dengeleme güç piyasası on beş dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü
değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alışsatışının gerçekleştiği organize toptan elektrik
piyasasıdır.
Bu yazıda içinde bulunduğumuz dönem itibariyle DUP kapsamındaki bazı gelişmelerin kısa bir
analizi yapılmakta ve kişisel bazı değerlendirmelere yer verilmektedir.

Halihazırda DUP iki ana mekanizmadan oluşmaktadır: Gün öncesi planlama ve dengeleme
güç piyasası. Gün öncesi planlama, gün öncesi
piyasasının devreye gireceği zamana kadar, bir
gün sonrasına yönelik olarak öngörülen saatlik
talebin gün öncesinden dengelenmesi amacıyla
yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. Gün öncesi
piyasası ise bir gün sonrası teslim edilecek uzlaştırma dönemi bazında elektrik enerjisi alışsatış işlemleri için kurulan organize toptan elektrik piyasası olarak tanımlanmaktadır. Gün öncesi
planlama veya gün öncesi piyasasına ilişkin faaliyetler gün öncesi dengeleme faaliyetleri olarak
kabul edilmektedir. Gün öncesi piyasası 1 Aralık

Fiyat Oluşumu
Bilindiği üzere DUP‘ta sistem gün öncesi fiyatı
(SGÖF) enerji arzı ve talebinin dengelenmesi
amacıyla kabul edilmiş olan son sistem alış ya
da satış teklifinin fiyatı olarak belirlenmektedir.
Bu fiyat belirleme yöntemini marjinal fiyatlandırma olarak adlandırmaktayız.* Diğer bir ifadeyle verilmiş olan son 0 etiket değerli talimata
konu olan teklifin fiyatı SGÖF‘ü oluşturmakta-
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dır.

atma talimatlarının ise ağırlıklı olarak 0 etiket
değerli olduğu görülmektedir.

Dengeleme güç piyasasında da marjinal fiyatlandırma sistemi benimsenmiştir. Dengeleme amaçlı kabul edilen son teklifin fiyatı saatlik sistem
marjinal fiyatı (SMF)‘nı oluşturmaktadır. 1 veya
2 kodlu talimatlarla kabul edilmiş tekliflerin fiyatları SMF (veya SGÖF) hesaplamasına dahil
edilmemektedir.

Örneğin Mayıs ayında, gece 02:00-03:00 saati
incelendiğinde, 0 ve 1 etiket değerli talimatların
toplamı içerisinde, gün içerisinde ortaya çıkan
yük alma miktarının yaklaşık %95‘i 1 etiket değerli iken %5‘i 0 etiket değerlidir.** Diğer bir
ifadeyle, SMF hesaplamasına dahil edilen dengeleme amaçlı yük alma miktarının oranı %
5‘dir. % 95‘lik kısım SMF hesaplamasına dahil
olmayıp ortaya çıkan maliyet SBDK aracılığıyla
toplanmaktadır. Yük atma talimatlarında ise oran
tam tersi yöndedir. 0 etiket değerli talimatlarla
gerçekleşen yük atma miktarının oranı %96‘dır.

Gün öncesi dengeleme kapsamında dengeleme
amacıyla yani 0 kodlu olarak kabul edilmiş tüm
tekliflere SGÖF, dengeleme güç piyasasında 0
kodlu olarak kabul edilmiş olan tekliflere ise
SMF uygulanmaktadır. Üreticiler sattıkları enerjiyi SGÖF/SMF üzerinden satmakta, alıcılar ise
aldıkları enerji için SGÖF/SMF ödemektedirler.

02:00-03:00 saatindeki gün içerisindeki yük alma/atma miktarlarının etiket değerlerine göre
dağılımı yük atmada marjinal fiyatlandırma sisteminin mevcudiyeti anlamında bir soru işareti
ortaya çıkarmasa da yük almada zımni bir ―teklif
kadar ödeme‖ mekanizmasının varlığını göstermektedir. Çünkü yük alma talimatları sonucunda
ortaya çıkan yük alma miktarının %95‘ine teklif
fiyatı uygulanmakta, bu talimatların maliyeti
SMF içerisine dahil edilmemektedir.

Dengeleme güç piyasasında dengeleme amacı
dışındaki amaçlarla (1 veya 2 etiket değerli) üretim artışı/azalışı yaptırılan piyasa katılımcılarına
bu katılımcıların kendi tekliflerindeki fiyatlar
uygulanmaktadır. Dolayısıyla alıcılar tarafından
ödenen bedelle üreticilerin alması gereken bedel
arasında farklılık oluşabilmektedir. Bu farklılık
Sıfır Bakiye Düzeltme Kalemi (SBDK) içerisinde tüketim (çekiş) birimlerinden toplanmaktadır.
Özetle, dengeleme güç piyasasında 0 etiket değerli talimatlara uygulanan fiyat SMF, 1 ve 2
etiket değerli talimatlara uygulanan fiyat teklif
fiyatıdır. Talep tarafının maruz kaldığı bedel
SMF‘dir. 1 ve 2 etiket değerli talimatların ek
maliyeti SBDK içerisinde çekiş birimlerinden
toplanmaktadır.

Bu uygulama sonucunda, beklendiği üzere, 31
günün 27‘sinde gün içi fiyatı gösteren SMF,
SGÖF değerinin ya altında ya da SGÖF‘e eşit
olacak şekilde gerçekleşmiştir. 14 günde SGÖF
SMF‘den büyük, 13 günde ise bu iki değer birbirine eşittir. 4 gün ise SMF SGÖF‘ün üzerinde
gerçekleşmiştir. 2010 yılının Mayıs ayında 18
günde SGÖF SMF‘nin üzerinde, 9 günde SMF
SGÖF‘ün üzerinde gerçekleşmiş olup 4 günde
ise SGÖF ile SMF birbirine eşittir.

Tespitler
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından hazırlanmış olan raporlar incelendiğinde
özellikle bazı saatlerde dengeleme birimlerine
gün içerisinde üretimi artırıcı/tüketimi azaltıcı 0
kodlu yük alma talimatının neredeyse hiç verilmediği, 1 kodlu yük alma talimatlarının hacminin ise çok yüksek olduğu görülmektedir. Aynı
saatlerde üretimi azaltıcı/tüketimi artırıcı yük

Tablo 1‘den de görülebileceği üzere 02:00-03:00
saatinde SGÖF‘ün SMF‘nin altında oluştuğu
saat sayısında 2010 yılına göre 2011 yılının Mart
- Mayıs döneminde belirgin bir azalma vardır.
Bu durumda talimatların dağılımının doğrudan
etkisi vardır.
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nın Şubat-Nisan dönemindeki toplam SBDT
2010 yılının tamamındaki SBDT‘nin üzerindedir. 2011 yılının Nisan ayında birim çekiş miktarı başına SBDT 5,5 TL/MWh‘in üzerine çıkmıştır.

Tablo 1. SGÖF—SMF ilişkisi (Mart-Mayıs,
Saat:02:00-03:00
SGÖF>SMF
2010
2011

SGÖF=SMF
2010
2011

SGÖF<SMF
2010 2011

Mart

19

15

4

12

8

4

Nisan

9

20

4

8

17

2

Mayıs

18

14

4

13

9

4

Doğrudan fiyatlandırılmayan maliyete ilişkin
toplam tutarın piyasaya dair güveni zedelemesi
olasıdır. Bu nedenle talimatların dağılımının piyasaya etkilerinin iyi kestirilmesi ve olumsuz
etkilere yol açması muhtemel uygulamalara geçit verilmemesi gerekmektedir.

Saat 03:00-06:00 saatlerinde de 2010 yılı ile
2011 yılı karşılaştırıldığında benzer bir tabloyla
karşılaşılacaktır. Talimatların ağırlıklı bir biçimde yük alma yönünde 1, yük atma yönünde 0
etiket değerli olarak dağılması söz konusu saatlerde gün içerisinde negatif yönlü bir fiyat baskısı doğurmakta, SMF‘nin SGÖF üzerinde oluşmasını büyük ölçüde engellemektedir. Bu durum
da SMF‘nin SGÖF‘ün altında oluşacağına dair
piyasa katılımcılarına önemli bir ipucu sunmaktadır. Fiyatların değişim yönünün öngörülebilirliğinin artması stratejik tüketim tahminlerini teşvik edebilmektedir. SMF‘nin çok büyük ihtimalle SGÖF‘ü aşmayacağı yönünde bir algının oluşması enerji alımlarının bir kısmını gün içerisinde
yapma yönünde etkileyerek piyasa katılımcılarının stratejik teklifler vermesine yol açabilir. Dolayısıyla, dengeleme güç piyasasının hacminin
yükselmesi söz konusu olabilir ki bunun istenen
bir durum olmadığı bilinmektedir.

Sonuç
Bilindiği üzere gün öncesi piyasası 1 Aralık
2011 tarihinden itibaren devrede olacaktır. Aynı
dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesine ilişkin PMUM tarafından yönetilecek mekanizma da devreye girecektir. Dolayısıyla, piyasaya karşı olan güveni zedeleyici uygulamaların ortadan kaldırılması veya bu tarz yeni
uygulamaların devreye sokulmaması gereklilik
arz etmektedir. Kafalarda soru işaretleri oluşturacak rakamlara zemin hazırlayan uygulamaların
zaman zaman rasyonel sebeplerinin olduğu bilinmektedir. Ancak, piyasayı zora sokmayan
çözümlerin en kısa zamanda hayata geçirilmemesi halinde telafi edilmesi zor olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Unutulmamalıdır ki
Türkiye elektrik piyasasında hedeflenen uzun
vadeli ve güvenilir bir yapının tesisinin mümkün
olup olmadığı hususunda ortaya çıkan sorunlarla
baş edebilme yeteneği de önemli ipuçları verecektir.

Gün içerisindeki talimatların içerisinde 0 etiket
değerli talimatların payının azalmasının diğer
doğal bir sonucu sıfır bakiye düzeltme tutarının
(SBDT) artış göstermesidir. Nitekim 2011 yılı-

Unutulmamalıdır ki Türkiye elektrik
piyasasında hedeflenen uzun vadeli ve
güvenilir bir yapının tesisinin mümkün
olup olmadığı hususunda ortaya çıkan
sorunlarla baş edebilme yeteneği de
önemli ipuçları verecektir.

* Spot elektrik piyasalarında fiyatlandırma yöntemleri ve bu yöntemlerin değerlendirilmesine ilişkin 52.
sayfada yer alan ―Spot Elektrik Piyasalarında Fiyat
Oluşumu‖ adlı yazıya bakılabilir.
**Bu yazıdaki tüm rakamlar PMUM Piyasa Yönetim
Sistemi internet sitesinden alınmış veya türetilmiştir
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KYOTO PROTOKOLÜ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KÜRESEL
BİR GİRİŞİM
Hasan ALMA

İ

klim değişikliği insanlığın başına gelmiş en
kritik problemlerden birisidir. 1997 yılında
benimsenmiş ve 2005 yılında yürürlüğe girmiş olan Kyoto Protokolü, potansiyel olarak iklim değişikliği ile mücadelede örnek bir uluslararası işbirliği olabilecek bir girişim olarak görülmüştür. Ancak Kyoto Protokolü, geçen yıllardan sonra başarısızlık yoluna girmiş bulunmaktadır. Kyoto Protokolünün anlaşılması, gelecekte
imzalanacak uluslararası çevresel anlaşmalar
için ders çıkarılması için, hedeflerine uluslararası işbirliği ve uyumlu hareketle ulaşan Montreal
Protokolü ile karşılaştırılması uygun olacaktır.
Bu yazıda, Kyoto Protokolünün özellikleri, iyi
ve kötü yanları değerlendirilmekte, Kyoto Protokolü Montreal Protokolü ile karşılaştırılmakta ve
alternatif önerilere değinilmektedir.

olamaz. Emisyonların düşürülmesi anlamında
ülkeler arası farklılıklar katılım sorununu CO2
emisyonlarının düşürülmesine yönelik olarak
Kyoto Protokolüne katılımdan uzak durmuştur.
İkinci büyük emisyon salıcısı olan Çin‘den,
Kyoto Protokolü ile herhangi bir emisyon düşüşü talep edilmemektedir. Rusya ve geçiş ekonomilerine ise fazla emisyon hakkı bile tanınmaktadır. Hamada (2006) ABD‘nin Çin‘in emisyon
düşürülmesindeki muafiyetine karşı olduğunu
söylemektedir. Diğer taraftan Çin ve Hindistan
ülkelerin emisyon düzeylerinin kişi başı bazında
belirlenmesi gerektiğinde ısrar etmektedir. Açıktır ki, bu tarz görüş ayrılıkları uluslararası katılıma darbe indirmektedir. Uyum sorununda,
Kyoto Protokolünün zorlama yetkisi merkezi
konumdadır. Hamada (2006) ödül ve ceza sisteminin Kyoto Protokolünü daha etkili hale getireceğini savunmaktadır. Petsonk (2000) Dünya
Ticaret Örgütü (WTO) ve Kyoto Protokolünün,
çevresel ticaret engelleri ile WTO prensipleri
ihlal edilmedikçe birbirleri ile uyumlu olduğunu
iddia etmektedir. WTO kapsamındaki ticaret
anlaşmaları, mal ve hizmet ticaretine ilişkin olarak kendini uygulatan mekanizmalara sahiptir ve
emisyon azaltımına ilişkin uyumun garanti edilebilmesi için Kyoto Protokolü ile entegre edilebilirler. Son olarak, Barrett (2008) Kyoto Protokolü tam olarak katılım ve uyum sağlanmış olsaydı

İklim değişikliği, bütün dünya ulusları tarafından
sebep olunan ve bütün dünya uluslarının işbirliği
ile mücadele edilebilecek bir sorundur. Bu uluslararası çevresel anlaşmaların imzalanmasının
arkasındaki mantığa da işaret eden bir gerçektir.
Ulusal sorunlarda, katılım ve uyum hükümetlerce değişik yetkiler sayesinde garanti edilebilir.
Uluslararası düzeyde ise, bu bedavacılık (freerider) sorunundan dolayı mümkün olmamaktadır
(Barrett and Stavins, 2003). Belirli amaçlara yönelik olarak çok sayıda tarafın katıldığı uluslararası kollektif hareketlerin organize edilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesinin ne derece zor
olduğu izahtan varestedir. İklim değişikliği örneğinde, konunun değişik özelliklerinden dolayı bu
daha da zor olmaktadır. Barrett (2008) tarafından son derece uygun şekilde ifade edildiği gibi,
uluslararası bir iklim anlaşması ülkelerin katılımı, uyumu ve büyük çaplı önlemler almaları
gereklerinin hepsi birden sağlanmadıkça başarılı

İklim değişikliği, bütün dünya ulusları
tarafından sebep olunan ve bütün
dünya uluslarının işbirliği ile mücadele
edilebilecek bir sorundur.
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bile küresel sera gazı emisyonlarının artışının
süreceğini öne sürmektedir ki bu Kyoto Protokolünün büyük çaplı önlemler konusunda eksik
kaldığını işaret etmektedir.

sını da zikretmektedirler. Kyoto Protokolünün
güçlü yönleri arasında saydıkları bir diğer husus
da, en zengin ülkelere yoğunlaşmasından dolayı
adil gözüktüğü şeklindedir. Esasen bu son iddia,
Kyoto Protokolünün 180‘den fazla ülke ve birçok Ek-1 ülkesi tarafından imzalandığı, dolayısıyla da siyaseten-uyum açısından değilse dekatılım açısından mantıklı olduğu gerçeğine işaret etmektedir. Hamada (2006), Kyoto Protokolünün iklim değişikliğine karşı küresel bir ilk
adım olduğunu ve genişletilebilir nitelikte olduğunu söylemektedir. Ayrıca, Kyoto Protokolünün Ek-1 ülkelerine düşük maliyetle sera gazı
emisyonu azaltma şansı veren mekanizmalara
sahip olduğunu da belirtmektedir. Kyoto Protokolünün güçlü ve zayıf yanlarına böylece işaret
ettikten sonra, şimdi de Montreal Protokolü ile
karşılaştırmaya geçebiliriz.

Kyoto Protokolünün daha iyi değerlendirilebilmesi için, güçlü ve zayıf yanlarının da ele alınmasında fayda bulunmaktadır. Hamada (2006),
Kyoto Protokolünün zayıf yönlerini etkisizlik,
daha gelişmiş ülkelerin sorumlulukları, zayıf
bilimsel arka plan ve eşitsizlik olarak özetlemektedir. Kyoto Protokolü etkisizdir, çünkü başarılı
bir şekilde uygulansa bile çok az sıcaklık düşüşü
sağlamaktadır. En büyük sera gazı salıcısı olan
ABD Kyoto Protokolü dışındadır ve bu daha
baştan etkililik konusunda soru işaretine neden
olmaktadır. Hızla büyüyen ülkeler Kyoto Protokolü kapsamında sorumluluk yüklenmemektedir.
Kyoto Protokolü hedefleri de bilimsel temele
dayanmamakla itham edilmektedir. Son olarak
hem Ek-1 ülkeleri hem de Ek-1 dışı ülkeler arasındaki eşitsizlik de Kyoto Protokolünün zayıf
yönleri arasında yer almaktadır. Victor (2004),
Kyoto Protokolünün başarısızlığında beklenmeyen olayların, örneğin ABD‘nin imza atmamasının rol oynadığını savunmaktadır. Aldy (2008)
emisyon sızması (leakage) ve emisyon ticaretinin doğasından da söz etmektedir. Sustein
(2006)‘e göre, Kyoto Protokolünün ayırt edici
özellikleri dolayısıyla dünyanın bütün olarak
Kyoto Protokolünden istifade edip etmeyeceğinin kesin olmayışı da güçlü katılımı engellemiştir. Kyoto Protokolünün güçlü yönlerine gelirsek… Olmstead ve Stavins (2010) Ek-1 ülkeleri
arasında piyasa bazlı emisyon ticareti mekanizmasını, Ek-1 ülkeleri arasında proje düzeyinde
ticaret sağlayan ortak uygulamayı (joint
implementation) ve Ek-1 ülkelerindeki yükümlülük sahibi firmalara yardım sağlayan, proje düzeyinde mahsup imkanı veren temiz kalkınma
mekanizmasını (clean development mechanismCDM) bu çerçevede saymaktadırlar. Ayrıca, ülkelere emisyon hedeflerinde esneklik sağlanma-

Montreal Protokolünün ilgili olduğu sorun, ozon
tabakasının incelmesi sorunu idi. Sustein (2006)
tarafından konumuz olan iki protokole ilişkin
kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Ozon incelmesi
iklim değişikliğine kıyasla bilim insanlarınca
çok daha yakın zamanda ileri sürülmüş bir sorundur ve bu iki sorunun doğasında benzerlikler
bulunmaktadır. Aralarındaki en büyük fark, ozon
tabakasının incelmesine karşı ABD dahil neredeyse tüm dünya uluslarının katıldığı bir uluslararası anlaşma imzalanmış olmasıdır. Taraflar
yükümlülüklerini yerine getirdiler ve ozona zararlı gazların emisyonları küresel olarak %95
azaldı, 1994‘ten bu yana atmosferik konsantrasyonları düşmeye devam ediyor ve ozon tabakasının 2050 yılı itibariyle doğal düzeyine dönmesi
beklenmekte. Montreal Protokolü tarafların hedeflere uyumu ile başarılı olurken, Kyoto Protokolü birçok ülke hedeflerine uymadığı veya hedefleri bile olmadığı için başarılı olamadı. Sera
gazı emisyonları artmakta ve hızlı şekilde artmayı sürdüreceği öngörülmekte. ABD‘nin bu gelişmelerde merkezi bir role sahip olduğu öne sürülmektedir. Ulusal bazlı fayda-maliyet analizi ya-
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pan ABD, Montreal Protokolünün güçlü bir savunucusu olmuşken yukarıda defaatle belirtildiği
üzere, Kyoto Protokolüne taraf olmamıştır. Bazı
ülkeler için, Montreal Protokolü hedeflerine uymak, başka ülkelerin uymaması durumunda bile
iktisadi olarak anlamlı idi. Tam tersine, eğer tüm
ülkeler Kyoto Protokolü hedeflerine uysalardı
bile, bazı ülkeler için Kyoto Protokolü hedeflerine uymak iktisadi olarak fayda sağlamamaktaydı
(Sustein, 2006). İlgili olunan sorunun doğası
dışında, Barrett (2008) Montreal Protokolü işe
yararken Kyoto Protokolünün işe yaramamasına
ilişkin olarak diğer nedenlerin varlığına da işaret
etmektedir. Öncelikle, Montreal Protokolü ile bir
kısım gazların (kloroflorokarbonlar) hem üretimi
hem de tüketimi sınırlandırılmıştır. Bu önemlidir
zira protokole katılım sorunu altında sadece üretici ülkenin değil tüketici ülkenin de sorumlu
tutulması söz konusudur. İkinci olarak Montreal
Protokolü ile kloroflorokarbonların üretim ve
tüketimleri gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler için sınırlandırılmıştır. Üçüncü olarak,
Montreal Protokolü hedefleri sabittir. Kyoto Protokolü hedefleri ise 5 yıllık olup emisyon yaratan aktivitelerin etkileri ise çok daha uzun sürelidir. Dördüncüsü, Montreal Protokolü ile gelişmekte olan ülkelere katılım için teşvik sağlanarak çevre dostu bir kalkınma yoluna çekilmişlerdir. Son olarak, Montreal Protokolü ile katılım
ve uyum ülkelere ticaret engelleri konularak garanti altına alınmıştır. Montreal Protokolü ve
Kyoto Protokolü tecrübesinden ne gibi dersler
alınabilir? Örnek vermek gerekirse Sustein
(2006), kamuoyu kanaati ve tüketici davranışını
ilk ders olarak sıralamaktadır. Kloroflorokarbonlara ilişkin olarak sanayi kesimi üzerinde bu kanallardan gelen baskı söz konusuydu. İkinci ders
olarak ABD‘nin katılımının bir anlaşmanın politik liderliği bakımından önemli olduğunu saymaktadır. Yazının sonuç kısmına geçmeden önce
son olarak alternatif önerilere göz atmakta fayda
bulunmaktadır.

Aldy vd. (2003) Kyoto Protokolünün çevrecilerce desteklenmesinin kısmen elde başka bir seçenek olmayışına ve kısmen de gelecekte emisyon
sınırlamalarının sıkılaştırılabileceği beklentisine
dayandığını ileri sürmektedir. Gelecekte iklime
ilişkin yapılacak girişimler nasıl olmalıdır? Bir
öneriye göre yeni dizayn ülke ve bölgelerin spesifik ihtiyaçlarını gözeterek katılım ve hedeflere
uyumu sağlamalıdır. Örneğin, Srinivasan vd.
(2006), Asya ülkelerinin gelecekteki girişimlerden arz güvenliği ve kalkınma kaygılarını gözetmelerini, CDM‘in güçlendirilmesini, teknoloji
geliştirme, transfer ve adaptasyonunu dikkate
almalarını beklemekte olduğunu belirtmektedir.
Olmstead ve Stavins (2010) gelecekteki iklim
politikalarının üç kilit parçası olması gerektiğini
savunmaktadır: Yükselen ülkeler gibi kilit konumdaki ülkeler ekonomik tetikleyici mekanizmalar ile sürece dahil edilmeli, hedefler maliyet
etkili ilerleme yoluna uygun olmalı ve esnek
piyasa bazlı araçlara yer verilmelidir. Konuya
ilişkin en geniş kapsamlı çalışmalardan Aldy vd.
(2003) ise, önerilen küresel iklim rejimlerini değerlendirmek amacıyla 6 potansiyel kriter belirlenmiştir: çevresel çıktı, dinamik etkinlik, dinamik maliyet etkililik, dağıtımsal eşitlik, yeni bilgi akışının varlığı karşısında esneklik, katılım ve
uyum. Değişik yazarların önerdiği 13 farklı uluslararası politika ve Kyoto Protokolü anılan 6
kritere göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak
Kyoto Protokolü çevresel çıktı, dinamik etkinlik,
maliyet etkililik, katılım ve uyum gibi bazı kriterler açısından başarılı bulunmamıştır ve diğer
hiç bir öneri de tüm kriterlerde birden başarılı
olmamıştır. Bunun kısmen kriterlerin bazısının
birbiri ile çelişmesine bağlamaktadırlar. Değerlendirmeleri sonucunda, gelecekteki dizayn çalışmalarına katkı sağlayabilecek çıkarımlar yapmışlardır: Kyoto Protokolü katılımcıların küçük
bir kısmı için küçük getirilere karşı büyük maliyetler öngörmektedir, gelişmekte olan ülkeler
zamanla daha fazla rol almalıdırlar, gelişmekte
olan ülkelerin katılımı için teşvikler sağlanmalı-
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dır, piyasa bazlı yaklaşımlara odaklanılmalıdır,
katılım ve uyum bir çok öneride verilen önemden daha fazla öneme sahiptir. Gelecekteki politikalar etkinlik ile maliyet etkililiği katılım ve
uyum ile harmonize etmelidir demektedirler. Bu
kısmı bitirirken, tekrarlamakta fayda olabilecek
son bir husus da ticaret bazlı WTO mekanizmalarının kendiliğinden uyumu garanti etme özelliklerinin Kyoto Protokolünün yeni dizaynında
örnek alınabileceğidir.

Aldy, JE, Barett, S, Stavins, RN (2003),―Thirteen
Plus One: A Comparison of Global Climate Policy
Architectures‖, Climate Policy, 3, 373-397.
Barrett, S (2008), ―Climate Treaties and the
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Barrett, S, Stavins, R (2003), ―Increasing
Participation and Compliance in International
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Agreements‖,
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Sonuç olarak; katılım, uyum ve büyük ölçekli
önlem alınması bir uluslararası çevresel anlaşmanın başarısı için olmazsa olmaz faktörlerdir.
Sahip olduğu bir kısım güçlü özelliklere karşın
Kyoto Protokolü, bu özelliklerin hepsinde başarısız olmuş ve hedeflerine ulaşamamıştır. Montreal Protokolü, hem ilgili olduğu çevresel sorun
hem de kendi dizaynı bakımından Kyoto Protokolü ile tamamen farklıdır. İleriye dönük olarak
birçok alternatif öneri dile getirilmiş olup bunların hepsinin de Kyoto Protokolü ile aynı zorluklarla karşılaşacağı açıktır. Bu nedenle, gelecek
nesillerin refahı için, Kyoto Protokolü bir ilk
adım olarak alınmalı, yeni bir Kyoto sonrası dönem dizayn edilirken geçmiş tecrübelerden ders
alarak alternatif öneriler değerlendirilmelidir.

Hamada, T (2006), ―How Should Global Society
Address Climate Change?-The Kyoto Protocol and
Its Future‖, accessed at repository.upenn.edu/cgi/
viewcontent.cgi?
article=1008&context=mes_capstones
Olmstead, SM, Stavins, RN (2010), ―Three Key
Elements of Post-2012 International Climate
Architecture‖,
accessed
at
belfercenter.ksg.harvard.edu/files/
Stavins_OlmsteadMontrealFinal-2.pdf
Petsonk, A (2000), ―The Kyoto Protocol and WTO:
Integrating Greenhouse Gas emissions Allowance
Trading into the Global Marketplace‖, accessed at
www.edf.org/documents/706_WTOKyoto.pdf
Srinivasan, A et al (2006), ―Asian Aspirations for
Climate Regime Beyond 2012‖, accessed at http://
enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/535/
attach/coMontreal Protokolülete_report.pdf
Sunstein, CR (2006), ―Montreal vs. Kyoto: A Tale of
Two
Protocols‖,
accessed
at
http://
www.climatechangeinsights.com/uploads/file/Of%
20Montreal%20and%20Kyoto(1).pdf

Katılım, uyum ve büyük ölçekli önlem
alınması bir uluslararası çevresel
anlaşmanın başarısı için olmazsa olmaz
faktörlerdir.

Victor, DG (2004), ―Roles for a G20 in Addressing
the Threats of Climate Change?‖, accessed at
www.l20.org/
publications/24_ix_g20_ottawa_victor.pdf

Kaynaklar
Aldy, JE (2008), ―Architectures for Agreement:
Addressing Global Climate Change in the Post-Kyoto
World‖, accessed at www.keidanren.or.jp/21ppi/
english/pdf/080325_02.pdf.

42

Enerji Piyasası

Bülteni

* Haziran 2011

BİDONLA GELEN TEHLİKE !!!
Selahattin Murat ŞİRİN

2

007 yılı ―Bidon‖un çeşitli şekillerde
gündemde yer aldığı bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir. Bir köşe yazarı tarafından olumsuz bir anlam ifade edecek şekilde
ülke gündemine taşınan ―Bidon‖, Ankara‘da
yaşanan su sıkıntısı nedeniyle 4-5 kat artan fiyatlar ve muazzam satışlar ile gündemdeki yerini
korumuş ve ana haber bültenlerinde kendine yer
bulmayı başarmıştır. Ancak, ―Bidon‖ ülke genelinde popülaritesi arttırmadan birkaç ay önce,
5015 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)‘nun ve
dolayısıyla Danıştay‘ın görev alanına dahil edilmiş ve bu kurumlar henüz meşhur olmamış
―Bidon‖la tanışmışlardır.

sahiplerinin lisanslarını iptal etme yetkisi verilmiştir.
Ancak, ülkemizde akaryakıt ürünlerine uygulanan yüksek vergiler sebebiyle Türkiye‘nin komşu ülkelerle arasında akaryakıt fiyat farkının çok
yüksek olması bazı bölgelerde akaryakıt kaçakçılığını cazip kılmış* ve gerek organize suç örgütleri gerekse bireyler tarafından akaryakıt kaçakçılığı uzun yıllar giderek artan şekilde yapılarak bazı bölgelerde önemli istihdam sağlayan bir
sektör haline gelmiştir. Akaryakıt kaçakçılığının
giderek artması, devlet gelirlerinde de önemli bir
kayıp yaratmaya başlamış ve bu kayıp
2004/2005 yıllarında 10,7 milyar YTL düzeyine
ulaşmıştır.** Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede mevcut düzenlemelerin yetersiz kalması yeni
tedbirler alınmasını gerekli kılmış ve esasında
yüksek vergilerden kaynaklanan bu sorun denetimlerin sıkılaştırılması ve idari ve adli yaptırımların arttırılması ile çözülmeye çalışılmıştır.

20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı
―Petrol Piyasası Kanunu‖ ile petrolün güvenli ve
ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin
şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için EPDK‘ya yönlendirme, gözetleme ve denetleme görevi verilmiştir. Bu kapsamda, Kanunun amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olacak ve
Türkiye‘nin önemli bir sorunu olan akaryakıt
kaçakçılığı ile mücadelede temel oluşturacak
ulusal marker düzenlemesi getirilmiş ve EPDK
ulusal marker merkezli bir denetim sistemi kurmakla görevlendirilmiştir. Bununla birlikte,
EPDK‘ya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede
sadece 5015 sayılı Kanunun ―İdari Yaptırımlar‖
başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan ―Kaçak veya menşei belli olmayan ürün
ikmal edenlerin lisansı iptal edilir‖ hükmü ile
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
(mülga 4926 sayılı Kanun) çerçevesinde kaçak
olarak tanımlanan akaryakıtı ikmal eden lisans

Bu kapsamda, 13 Şubat 2007 Tarih 26433 sayılı
Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren
5576 sayılı ―5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ ile
5015 sayılı Kanunda akaryakıt kaçakçılığını
azaltacak bazı tedbirler getirilmiştir. 5015 sayılı
Kanuna eklenen EK MADDE-3 ile kaçak petro-
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lün***; satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın
alınması, taşınması veya saklanması yasaklanmış ve EK MADDE-5 ile Kanunen daha ağır
cezayı gerektirmeyen hallerde; Kurum tarafından, kaçakçılık fiilini işleyenlere, tasfiye edilen
kaçak petrolün vergiler dahil satış bedelinin üç
katı tutarında ayrıca idarî para cezası verileceği
hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hükümler
ile 5015 sayılı Kanunun 5576 sayılı Kanunla
değişik ―Tanımlar‖ başlıklı 2 nci maddesinin
(34) nolu alt bendinde, petrolün ithali, ihracı,
rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye
teslimi, taşınması, dağıtımı, bayiliği ile görev
alanı sınırlandırılmış olan EPDK‘ya kaçak petrol
bulunduran, kullanan veya ikmal eden herkese
idari yaptırım uygulama yükümlülüğü getirilmiştir. Yapılan düzenlemeler ile üç aşamalı tespit ve
yaptırım uygulama süreci oluşturularak önemli
adli ve idari yaptırımlar öngörülmüştür. Bu sistemde öncelikle kolluk kuvvetleri veya EPDK
tarafından görevlendirilen personel tarafından
yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediği
belirlenen akaryakıttan numune alınarak incelenmek üzere akredite laboratuarlara gönderilmektedir.**** Akredite laboratuarda yapılan ölçüm
sonucunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker
içermediği tespit edilen akaryakıt, mahkeme tarafından verilen tasfiye kararı ile İl Özel İdaresi
tarafından tasfiye edilmektedir. Tasfiye edilen
akaryakıt miktarı ve bedeli ise gerekli idari işlemler için EPDK‘ya bildirilmektedir. Lisans
sahipleri hakkında, EPDK 5015 sayılı Kanunun
4 üncü, 18 inci ve 19 uncu maddeleri uyarınca
idari yaptırımları uygularken, lisans sahibi olmayanlar hakkında EK MADDE-5 kapsamında idari yaptırım uygulamaktadır.

önemli sorunları da beraberinde getirmektedir.
Yüksek akaryakıt fiyatları ve Doğu Anadolu
Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinin
coğrafi, sosyal ve ekonomik koşulları, sınır illerde akaryakıt kaçakçılığının kronik ve yaygın bir
suç olmasına yol açmıştır. 2007 yılında başlatılan ―Ulusal Marker‖, yapılan denetimler ve uygulanan ağır yaptırımlar ile akaryakıt istasyonlarında kaçak akaryakıt satışında önemli ölçüde
azalma sağlanmıştır. Ancak akaryakıt istasyonlarında kaçak akaryakıt satışının azalması, farklı
bir kaçakçılık yönteminin yaygınlaşmasına yol
açmıştır: 1) Bidonla akaryakıt kaçakçılığı ve 2)
Ek depo ile akaryakıt kaçakçılığı. İlk yöntemde
özellikle jelikan tabir edilen ve 250 lt. kadar hacmi olan bidonlarla İran ve Irak‘tan çoğunlukla
binek hayvanlar vasıtasıyla getirilen akaryakıt,
özellikle istasyon haricinde (dükkan, ev bahçesi
vb. yerlerde) araçlara veya tüketicilere satılmaktadır. İkinci yöntemde ise kamyonların yakıt depoları genişletilerek normal kapasitesinin üzerinde akaryakıt yurtiçine sokulmakta ve bu akaryakıt da benzer bir şekilde piyasaya sürülmektedir.
Ulusal ve yerel medyada yer alan haberler dikkate alındığında, yalnızca 2010 yılında iki binden fazla kişi hakkında bu fiillerden dolayı suç
duyurusunda bulunulmuş ve adli işlem başlatılmıştır.
Ancak 5015 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde akaryakıt kaçakçılığı için uygulanacak idari
yaptırımlara herhangi bir miktar, bedel vb. sınırlama getirilmediğinden, bu tür fiiller için de lisans sahipleri hakkında uygulanan süreç uygulanmış ve bazı sorunlarla karşılaşılmaya başlanılmıştır. Öncelikle bidon ve tank ile yapılan
kaçakçılıkta ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı istasyonlara kıyasla epey düşük olup genellikle 50 lt. ile 500 lt. arasında değişmektedir. Akredite laboratuarda yapılan analizlerin maliyeti göz
önünde bulundurulduğunda, bu akaryakıtların
tasfiye bedeli çoğunlukla analiz maliyetlerini
bile karşılayamamakta ve kaçak akaryakıtın tes-

Bu üç aşamalı süreç, yüksek miktarda akaryakıt
kaçakçılığı faaliyetinde bulunan gerçek/tüzel
kişiler için ciddi bir yaptırım uygulanmasını sağlamakla birlikte, özellikle sınır illerde kullanılan
bazı kaçakçılık yöntemleri dikkate alındığında
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pitinden tasfiyesine kadar olan maliyetler de göz
önünde bulundurulduğunda önemli ölçüde kamu
kaynağının israf edilmesine neden olmaktadır.
İkinci olarak, Petrol Piyasası Kanunu (Ek Madde
5) ve Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde
akaryakıt kaçakçılığı nedeniyle 2 yıl hapis cezası
ve adli para cezası uygulanmaktadır. Adli yaptırıma ek olarak bu kişiler hakkında ayrıca idari
yaptırım uygulanmak üzere mahkeme kararları
EPDK‘ya gönderilmektedir. Kaçakçılık suçu
işleyen kişiler hakkında EPDK tarafından tasfiye
bedelinin üç katı olarak uygulanan idari para
cezalarına ise 5015 sayılı Kanunun ―İdari Para
Cezaları‖ başlıklı 19 uncu maddesi uyarınca ancak Danıştay‘da dava açılabilmektedir. Sadece
2010 yılında akaryakıt kaçakçılığı nedeniyle iki
binden fazla kişi hakkında işlem başlatıldığı göz
önüne alındığında, 2007 yılından bu yana bu
rakamın birkaç katı dosya hakkında EPDK tarafından idari işlem yapılması gerekecektir ki, bu
durum hem EPDK hem de Danıştay açısından
çok ciddi bir iş yoğunluğunu beraberinde getirecektir. Söz konusu fiillerin niteliği göz önünde
bulundurulduğunda, Kanunla öngörülen bu yaptırımların hem süreç hem de maliyet açısından
Kanunun amaçlarını sağlaması mümkün görülmemektedir.

kamları ve EPDK) bürokrasiyi arttırmakta ve
süreci yavaşlatmaktadır. Bunun yanı sıra,
EPDK‘nın uyguladığı idari cezalara ancak Danıştay‘da dava açılabilmesi her yıl iki ile üç bin
arasında dosyanın yüksek yargıya taşınmasına
neden olacak ve yargı süreçlerini olumsuz şekilde etkileyecektir. Bu tür sorunların önüne geçilebilmesi için EPDK‘nın kaçak akaryakıtla mücadelenin dışına çıkartılması ve akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili tüm görevlerin ve yükümlülüklerin
bu konuda uzun yıllardır deneyimi olan ve taşra
teşkilatı bulunan Maliye Bakanlığı veya İçişleri
Bakanlığı gibi kurumlarda toplanması elzemdir.
Ayrıca, idari yaptırımın bu kurumlar tarafından
uygulanması ve düşük miktarlı kaçakçılıkta veya
5015 sayılı Kanuna göre lisans alması gerekli
olmayan kişilerin kaçakçılık fiillerinde yalnızca
adli veya yalnızca idari yaptırım uygulanması
gerekmekte olup, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde gerek EPDK‘yı gerekse Danıştay‘ı zor günler beklemektedir.

Sonuç olarak, akaryakıt kaçakçılığı ülkemiz için
önemli bir sorun olmakla birlikte kaçakçılıkla
mücadelede uygulanan yöntemlerin, suçun niteliği ile de orantılı olması gerekmektedir. Özellikle düşük miktarlı akaryakıt kaçakçılığına hem
idari hem adli yaptırım uygulanması ve idari
yaptırımların Gümrük Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı gibi akaryakıt
kaçakçılığı ile çok uzun zamandır mücadele
eden kurumlar tarafından değil de, bağımsız bir
düzenleyici kurum olan ve diğer düzenleyici
kurumlar gibi örgütlenen EPDK tarafından uygulanması beraberinde önemli sorunları getirmektedir. Sürece çok sayıda kurumun dahil olması (kolluk kuvvetleri, özel idareler, yargı ma-

** Türkiye Büyük Millet Meclisi, Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları 1/1215)

* 2 Aralık 2010 tarihli Daily Times gazetesinin haberine
göre İran‘da yapılan düzenleme ile motorin fiyatı 0,10$‘dan
0,70$‘a yükselmiştir. Aynı dönemde Van ili motorin satış
fiyatı 2,14$ olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar son düzenleme ile iki bölge arasındaki fiyat farkı 20‘de birden, 3‘te
bire düşmüş olsa da, yine de aradaki fark kaçakçılıktan
önemli bir kar elde edilmesini sağlamaktadır.

*** Yaygın kullanımı nedeniyle çalışmada kaçak akaryakıt
kaçak petrol ile aynı anlamda kullanılmaktadır.
**** Ulusal marker testleri şu an için yalnızca TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi-Gebze‘de yapılmaktadır.

Kaynaklar
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları
(1/1215)
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EPDK’NIN ONUNCU YILI ASLINDA SONUNCU YILI MI?
Seyit Ali DAŞTAN

D

üzenleyici otoritelerin bir ömrü var
mıdır? Literatür düzenleyici otoritelerin hayat safhasının, ―Gebelik‖,
―Gençlik‖, ―Olgunluk‖ ve ―İhtiyarlık‖ dönemlerinden oluştuğunu söylüyor [1]. Gebelik dönemi
bir ―kriz‖ ardından gelir ve çoğunlukla kısa dönemli hedefler üzerinde çıkar gruplarının mücadelesi şeklinde geçer. Gençlik döneminde düzenleyici otorite hala düzenlediği sektöre göre daha
deneyimsizdir ve otoritenin ardındaki kamu desteği yok olmaya yüz tutmuştur. Olgunluk döneminde otorite sektör karşısında dengeyi kurar
ama artık halkın yanı sıra siyasi iradenin de desteğini kaybetmiştir. İhtiyarlık döneminde ise
artık epeyce köhneleşmiş bir kurum halini alır.
Yeni bir kriz çıkana kadar böyle bir kurumun
varlığı unutulur. Yeni bir kriz bu eski kurumdan
yeni bir kurum doğmasına yol açar ve bu çember
böyle devam eder durur.

2004 yılında LPG piyasalarının da kurum yetki
alanına girmesiyle EPDK dünya da eşine az rastlanır büyüklükte bir enerji piyasası otoritesi haline geldi. Eşine az rastlanmaktaydı, zira dünya
örnekleri elektrik ve doğal gaz piyasalarını bir
düzenleyici otoriteye devrederken, Türkiye, LPG
ve petrol piyasalarının ―düzenlenmesini‖ de aynı
kuruma devretmişti. Konu ile ilgili meclis tutanakları incelendiğinde tek itirazın, EPDK‘nın
yeni ve tecrübesiz bir Kurum olduğu, hâlihazırdaki idari kapasitesi ile petrol piyasasının sorunlarının altından kalkamayacağından ibaret kaldığı görülmekte [2]. Bununla birlikte EPDK yeni
görevinin altına hızlı bir şekilde girdi. Sayıları
yirmi bini aşan istasyonlara lisans verdi, marker
uygulaması ile yurt çapında kaçakçılıkla mücadeleye girişti. Standart dışı akaryakıtın tespitine
yönelik laboratuar akreditasyonu yaptı ve pek
çok bayie bozuk akaryakıt ikmali uygulaması
nedeniyle cezalar verdi. Nihayetinde EPDK, yılların sorunlarını taşıyan petrol sektörünü az ya
da çok belli bir hizaya sokabildi.

Henüz 10 yaşında olan EPDK hakkında son günlerde yapılan tartışmalar kuşkusuz bize düzenleyici kurumlar hakkındaki bu teoriyi hatırlatıyor.
Ancak önemli bir farkla: EPDK‘nın ömrü dünya
emsallerine göre muhtemelen daha çabuk dolacak, ya da iyimser ifadeyle daha genç yaşında
bir operasyona tabi tutulacak; ameliyat masasından kalkıp kalkamayacağını ise zaman gösterecek. Bu ameliyatın konusunu EPDK‘nın bölünmesi oluşturacak gibi görünüyor. EPDK bölünmez bir bütün müdür, yoksa daha makul ve etkin
parçalara ayrılabilir mi? Yazımız bu soruya cevap bulmaya çalışacak.

EPDK‘ nın kuruluşunun onuncu yılı ve petrol &
LPG piyasalarının Kurum‘a bağlanmasının 7-8.
yıllarında EPDK‘nın ikiye bölünmesi, oluşacak
yeni kurumlardan birisinin elektrik piyasalarını,
diğerinin ise doğalgaz, petrol ve LPG sektörlerinden oluşan hidrokarbon piyasalarını düzenlemesi öngörülüyor. Yaklaşımın ardında yatan
temel perspektifi bilmemekle birlikte, EPDK‘ya
yapılacak bu tür bir müdahalenin yanlışta ısrara
devam etmek olduğunu söylemek mümkün. Bu
yanlışlara değinmeden önce piyasa düzenleme
anlayışına ilişkin uluslararası kabul görmüş ve
uygulanan yaklaşımları özetlemekte fayda var.

Bilindiği üzere EPDK, 2001 yılında çıkarılan
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kuruldu. Aynı yıl çıkarılan ve doğalgaz piyasalarını
düzenleyen 4646 sayılı kanun doğal gaz piyasasını da EPDK‘nın yetki alanı dâhiline soktu. Ardından, 2003 yılında petrol piyasalarının ve

Piyasa düzenleme yaklaşımı çoğumuzun tahmin
edeceği tarihten çok öncesine ve yine akla hemen gelmeyecek bir sektöre dayanıyor: ABD‘de
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vunanların kömür piyasalarının da EPDK‘ya
bağlanmasını ve Kurum‘un kömür ithalatçılarından, kömür tevzi merkezlerine kadar tüm
―piyasa oyuncularını‖ lisanslaması gerektiğini
savunmaları gerekecektir. Elektrik ve doğalgazın
aynı çatıda olmasının nedeni bu sektörlerin enerji piyasalarının parçası olmasının yanı sıra, ve
hatta ondan da öte, pek çok alanda rekabetinin
kendine özgü koşullar taşımaları ve izlenmediği
taktirde doğal olarak tekel durumundaki firmaların, ekonomik terimle optimum altında hizmeti&malı daha yüksek fiyata satabilme ihtimalinin
olmasıdır. Öyle ki EPDK için düzenleyici yetki
alanın petrol ve LPG‘den ziyade demiryolları ve
telekomünikasyon gibi alanları kapsaması daha
anlamlı olacaktır. Kuşkusuz bu şekilde bir önerimiz yoktur, çünkü farklı alanlardaki şebekelerin kendi içinde gruplandırılarak farklı kurumların yetki alanına sokmak doğru olanıdır. Buna
karşın Almanya‘nın düzenleyici Kurumu olan
Bundesnetzagentur ilginç bir örnek teşkil etmektedir. Türkçesini Federal Şebeke Kurumu olarak
da adlandırabileceğimiz ve aslında EPDK‘nın
Almanya‘daki muadili olan Bundesnetzagentur,
elektrik ve doğalgaz piyasalarının yanı sıra telekomünikasyon, demiryolları ve posta hizmetlerini de düzenlemektedir [4].

Piyasa düzenleme yaklaşımı çoğumuzun
tahmin edeceği tarihten çok öncesine ve
yine akla hemen gelmeyecek bir sektöre
dayanıyor:
ABD’de
çıkarılan
demiryollarında rekabeti düzenleyen 1887
tarihli yasa

çıkarılan demiryollarında rekabeti düzenleyen
1887 tarihli yasa [3]. ABD‘de 1920 yılında kurulan Federal Power Commission ise enerji piyasalarında düzenleyici güce sahip ilk otorite. Avrupa‘da ise düzenleyici kurumların ortaya çıkması
―refah devleti‖ anlayışının liberal hükümetler
tarafından terk edilmesi ve devletin ekonominin
pek çok alandan çekilmesi sonrasında, yani
1980‘lerle birlikte ortaya çıkıyor. Piyasa düzenlemenin Avrupa‘daki ilk temellerini İngiliz Muhafazakâr Parti 1979‘da başlayan ve 16 yıl süren
iktidarı döneminde atıyor. İlk defa düzenlenen
sektör ise telekomünikasyon sektörü oluyor. Telekomünikasyonu doğalgaz, elektrik ve demiryolları
takip
ediyor.
1990‘larda
Kıta
Avrupasında yayılan bu zihniyet ve kamu devrimi Türkiye‘ye 2001 yılında geliyor. 2003 yılına
kadar ise Türkiye çıkardığı ikinci mevzuatla yeni
ve modern bir piyasanın mevzuatını işleme koyuyor.

―Petrol ve LPG piyasalarının düzenleyen bir başka ülke yok mu?‖ sorusu akıllara gelebilir. Petrol
piyasalarını düzenleyen başka düzenleyici kuruluşlar da vardır ancak bunların görevi petrol boru hattı şebekesini erişimi düzenlemekten ibarettir. Örneğin ABD düzenleyici otoritesi FERC‘in
petrol sektörü üzerindeki yetki alanı boru hattı
taşıma tarifelerinin düzenlenmesi ve boru hatlarına adil koşullarda erişimin tesis edilmesini
kapsar [5]. Benzer bir uygulama ise İspanyol
düzenleyici kuruluşu için geçerlidir. Bununla
birlikte, EPDK‘nın sahiplendiği görevleri tamamıyla üstlenen bir örnek bulunmamaktadır.

Ancak 2003 yılında Türkiye‘de dünya uygulamalarında bulunmayan yeni bir yaklaşım benimseniyor. Önce petrol ve ardında da LPG piyasaları Kurum‘un düzenleyici yetki alanına sokuluyor. ―Eksik olmasın da fazla olsun‖ diyeceklere
bir sözümüz yok, ancak bize göre bu yaklaşım
yanlışlar zincirinin ilk adımını teşkil ediyor.
Yanlışın arkasında yatan sebep, petrol ve
LPG‘nin -her ne kadar enerji kaynağı olsalar da-,
doğalgaz ve elektrik piyasaları ile ilişkisinin olmaması. Dört sektörün aynı çatıda olmasını sa-

Şimdi de soruyu ―Petrol ve LPG piyasaları düzenlenmez mi?‖ diye soralım. Bu soruya da
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―evet‖ cevabını verebiliriz. Nitekim düzenlemenin tek alanı tekellerin veya şebeke üzerinden
çalışan piyasalar değildir. Dışsallıklar, bilgi eksikliği, koordinasyon, planlama, sosyal kaygılar
ve benzeri sebeplerle de düzenleme yapılabilir
[6]. Devlet, özel sektör tarafından kamuya sunulan hizmetleri düzenlemeli ve denetlemelidir. Bu
açıdan bakıldığında tüketici sağlığı ve güvenliğinin temin edilmesi düzenlemenin temel amacı
olacaktır. Gerek 5015 gerekse de 5307 sayılı
Kanun‘un getirdiği düzenlemelerin aslında büyük oranda bir ―mal ve hizmet‖ düzenlenmesini
amaçladığını görmekteyiz. Bu çerçevede
EPDK‘nın petrol piyasalarındaki görev ve yetkilerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Tüm
bu
değerlendirmeler
çerçevesinde
EPDK‘nın yeniden yapılandırılması önerimiz şu
şekilde olacaktır.
Petrol ve LPG piyasaları Kurumun yetki ve
sorumluluk alanından tamamıyla çıkarılmalıdır.


―Lisans‖ kelimesi yerini ―Ruhsat‖ kelimesine
bırakmalı, bunu da tesis kurmak isteyen kişiler
belediye, il özel idareleri, ÇED kurulları vb. ilgili idari otoritelerden temin etmelidir.


Standarda uygun ürün temini sorumluluğu
bütünüyle Sanayi Bakanlığı‘nın görev alanına
dahil edilmeli, diğer pek çok alanda olduğu Bakanlık bu alanda da tüketiciyi hilekarlıklardan
koruma işini kendi başına üstlenmelidir. Gerekirse Bakanlık bu konuda tıpkı EPDK‘nın yaptığı gibi kolluk kuvvetlerinden yardım temin edebilmeli veya sahada bulunan kendi elemanlarını
daha verimli kullanmanın yollarını aramalıdır.


Piyasa oyuncularına lisans verilmesi (Bayilik,
Taşıma, Dağıtım, Rafinaj vb)


Piyasada standart dışı ürün ikmalinin önüne
geçilmesi


Kaçak ürün

Kaçak akaryakıtın önüne geçilmesine ilişkin
görevler Gümrük Müsteşarlığı‘na devredilmelidir. Kaçakçılık konusunda ülkenin en amir kuruluşu dururken bunu EPDK‘ya bırakma hatasına
son verilmeli, müsteşarlık sahada bulunan personelini EPDK marifetiyle değil bizzat kendi hiyerarşisi çerçevesinde kullanmalıdır.


arzının durdurulması

Piyasanın

takibi ve rekabeti bozucu davranışların engellenmesi
Bilindiği üzere lisansa esas teşkil eden belgeler
arasında bayilik lisansı için belediyeden alınan
ruhsat, tankerler için ise Ulaştırma Bakanlığı‘ndan alınan taşıma belgeleri bulunmaktadır. Bunların ortak özelliği ise ruhsat talep edenleri,
―güvenlik‖ tesis etmeye yönelik tedbirleri almaya zorlamaktır. Akaryakıtın standardının korunmasını amaçlayan düzenlemeler ise temelde tüketicinin aldatılmasını hedeflemekte olup nitelik
olarak ―gıda kodeksinin‖ düzenlenmesinden bir
farkı bulunmamaktadır. Kaçakçılık ve marker
ihtiva eden ürün temini büyük oranda devletin
gümrüklerden gelir kaybını engellenmesini hedeflemektedir ve aslında ―ürün düzenlenmesi‖
kapsamında dahi ele alınmaması gerekir. Son
olarak rekabetin tesisi ve fiyat hareketlerinin
izlenmesi EPDK‘nın yetki alanına girmeye en
yakın konu olarak belirmektedir.

Gel

gelelim ilk bakışta EPDK‘nın yetki alanında gibi görülen ―rekabetçi koşulların temini‖
konusuna. Kanımızca bu konu bütünüyle Rekabet Kurumu‘nun yetki alanında bulunmaktadır.
Tüm dünya örneklerinde olduğu üzere, doğası
gereği son derece likit olan akaryakıt dağıtım
piyasasında rekabetin izlenmesi görevi Rekabet
Kurumu‘na devredilmelidir. Rafinaj ve depolama hizmetleri için fiyat ve erişim düzenlenmesi
görevlerinin EPDK‘da kalabileceğine dair bir
karşı görüş geliştirilebilir. Bununla birlikte, yeni
bir rafinaj tesisi kurmanın güç olmaması ve depolama tesislerine erişimin piyasanın yapısı gereği düzenlenmeye el verişli olmaması hususları
dikkate alındığında, EPDK‘ya bu sektörde hiçbir
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vurgulamamızda yarar var. Bunun yerine
EPDK‘nın hâlihazırdaki yetkilerini yukarıda
bahsettiğimiz kurumlara devretmesi daha yerinde olacaktır.

EPDK’ya yapılacak müdahale hiçbir
şekilde elektrik ve hidrokarbon olarak
ikiye bölmek olmamalıdır. EPDK’nın
ihtiyacı olan müdahale, petrol ve LPG
piyasalarındaki yükümlülüklerini
devretmesi ve dünya örneklerinde
olduğu gibi idari kapasitesini doğalgaz
ve elektrik piyasaları üzerinde
yoğunlaştırılması olacaktır.

Kaynaklar:
[1] Bernstein H. Marvin, Regulating Business By
Independent Commission, Princeton University
Press, Princeton, 1955.
[2] http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_
sd.birlesim_baslangic?
P4=10645&P5=B&page1=20&page2=20

sorumluluk alanı kalmamaktadır.
Sonuç olarak EPDK‘ya yapılacak müdahale hiçbir şekilde elektrik ve hidrokarbon olarak ikiye
bölmek olmamalıdır. EPDK‘nın ihtiyacı olan
müdahale, petrol ve LPG piyasalarındaki yükümlülüklerini devretmesi ve dünya örneklerinde olduğu gibi idari kapasitesini doğalgaz ve
elektrik piyasaları üzerinde yoğunlaştırılması
olacaktır. Diğer taraftan petrol ve LPG için yeni
bir kurum kurulmasının da gereksiz olduğunu

[3] http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true
&doc=49&page=pdf
[4] http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/EN/

FederalAgency/federalagency_node.html
[5] http://www.ferc.gov/industries/oil.asp
[6] Robert Baldwin, Martin Cave 1999. Understanding
Regulation, Oxford University Press, Norfolk 1999 pp.918.
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SPOT ELEKTRİK PİYASALARINDA FİYAT OLUŞUMU*
Ercüment CAMADAN
nan katılımcı kabul etmiş olduğu bedeli ödemektedir. Bu ihale türü pek yaygın değildir.

1. İhale Türleri
İhale; bir işi veya bir malı, birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene verme esasına dayanan, malın veya hizmetin değeri üzerinden eksiltme veya artırma işlemidir (Erten,
2006). En bilinen ihale türleri İngiliz ihalesi,
kapalı zarf ilk fiyat ihalesi, kapalı zarf ikinci fiyat (Vickrey) ihalesi ve Hollanda ihalesidir.

2. Elektrik Piyasalarında İhale Türleri
Elektrik piyasasındaki ihaleleri temel anlamda
ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki bütün
katılımcılara aynı fiyatın uygulandığı tek fiyat
ihaleleridir. Tek fiyat ihalelerini birinci fiyat tek
fiyat ihalesi ve ikinci fiyat tek fiyat ihalesi olarak
ikiye ayırmak mümkündür. Birinci fiyat tek fiyat
ihalesi marjinal fiyat ihalesi olarak, ikinci fiyat
tek fiyat ihalesi ise Vickrey ihalesi olarak ilerleyen bölümlerde açıklanmaktadır.

İngiliz ihalesi, teklifte bulunanların tekliflerini
(fiyatlarını) herkesin duyacağı şekilde açıkladıkları ve ihalenin, tarafların fiyat artırımına devam
ettikleri sürece (veya ihale süresi bitene kadar)
devam ettiği ihale türüdür. Bu ihale türünde en
yüksek fiyatı veren ihaleyi kazanır ve teklif etmiş olduğu fiyat üzerinden ürüne sahip olur
(Erten, 2006). Bu ihale en yaygın ihale türüdür.

İkinci ihale türü katılımcılara farklı farklı fiyatların uygulandığı ayrımcı fiyat ihaleleridir. Ayrımcı fiyat ihaleleri teklif kadar ödeme ihaleleri özelinde ilerleyen bölümlerde değerlendirilmektedir.

Kapalı zarf ilk fiyat ihalesi ihale katılımcılarının
tekliflerini kapalı zarf içerisinde verdikleri ve en
yüksek fiyatı verenin ihaleyi kazandığı ihale türüdür. İhaleyi kazanan katılımcı teklif etmiş olduğu fiyatı öder.

2.1 Marjinal Fiyat İhalesi
Bu ihale tipinde liyakat sıralamasına göre en son
devreye alınan ünitenin teklif etmiş olduğu fiyat
bu üniteyle birlikte devreye alınmış olan bütün
ünitelere ödenir (Erten, 2006). Bu ihale çeşidinde marjinal fiyatın altında teklif vermiş olan üreticilerin bir kısmı sabit maliyetlerini karşılayacak bir gelir elde ederken bazı üreticiler ekonomik olarak fazladan kar elde edebilmektedirler.

Vickrey ihalesi, katılımcıların diğer katılımcıların tekliflerinden haberdar olmadığı, tekliflerin
kapalı zarf içerisinde sunulduğu ve en yüksek
fiyat teklifinde bulunan tarafın kazandığı ihale
türüdür. İhaleyi kazanan katılımcının ödediği
bedel kendinden sonraki en yüksek fiyatı veren
katılımcının teklif fiyatıdır. İkinci fiyat ihaleleri
yakın zamana kadar nadiren başvurulan ihalelerdi (Menezes, 2005).

Şekil 1‘de örnek bir fiyatlandırmaya yer verilmiştir. Şekle göre, en az fiyatı istemiş olan ilk
beş ünitenin teklifi kabul edilecek ve bu beş ünite üretim yapacaktır. İlk dört ünite tekliflerindeki
kadar üretim yaparken beşinci ünite talebi karşılayan kısım kadar üretim yapacaktır. Marjinal
fiyatlandırmanın benimsendiği ihale türlerinde
teklifleri kabul edilmiş olan tüm ünitelere Pm
kadar fiyat ödenecektir.

Hollanda ihalesinde, ihaleci katılımcıların kabul
edebileceklerinden daha yüksek bir fiyat önerisi
ile ihaleyi başlatmaktadır ve bu fiyat herhangi
bir katılımcı kabul edinceye kadar aşama aşama
düşürülmektedir (Krishna, 2002). İhaleyi kaza-
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fiyat, Vickrey ve teklif kadar ödeme ihalelerinin
benzer sonuçlar vereceğini söylemek mümkündür. Ancak, dalgalanmaların çok sık görüldüğü
elektrik piyasalarında tam bilginin varlığını iddia
etmek mümkün değildir.
İlk bakışta teklif kadar ödeme sonucunda son
kabul edilen teklifteki fiyat çok yüksek bile olsa,
sadece bu teklif sahibi için yüksek bir ödeme
yapılacağı ve fiyatın bir bütün olarak değerlendirilmesi halinde değişkenliğin azalacağı söylenebilir. Nitekim Rassenti vd. ayrımcı ihalelerin
fiyat değişkenliğini azaltabileceğini ancak yüksek bir ortalama fiyat ortaya çıkaracağını ortaya
koymaktadır (Fabra vd., 2002). Kahn vd. (2001)
de ayrımcı ihalelerde daha yüksek bir fiyatın
ortaya çıkabileceğini iddia etmektedirler. Ancak,
piyasa gücüne sahip katılımcıların var olması
halinde bu firmalar hangi tür fiyatlandırma türü
seçilirse seçilsin piyasa fiyatını manipüle edebilirler. Dolayısıyla öncelikli hedef piyasa gücünün kırılması olmalıdır.

Şekil 1. Marjinal fiyatlandırma
2.2 Teklif Kadar Ödeme İhalesi
Bu teklif türünde marjinal fiyat ihalelerinden
farklı olarak liyakat esasına göre devreye alınmış
olan her bir ünite teklif etmiş olduğu bedeli alır.
Şekil 1‘deki durum ele alındığında ilk beş ünitenin teklifleri kabul edilecektir. Ancak, bu sefer
her ünite kendi istemiş olduğu fiyatı alacaktır.
Beşinci üniteye üretim yaptığı miktar için Pm
kadar bir bedel ödenirken diğer ünitelere daha
düşük bedeller ödenecektir.

Marjinal fiyat ihaleleri, teklif kadar ödeme ihalelerine kıyasla üreticiler açısından daha fazla tercih edilen ihalelerdir. İlk bakışta teklif kadar
ödeme ihalelerinin marjinal fiyat ihalelerine
oranla daha adil olduğu ve bu ihale tipinde her
üreticinin ürettiği elektrik için biçmiş olduğu
bedeli alarak arzuladığı üretimi gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla, tüketiciler
açısından ise teklif kadar ödeme ihalesinin daha
avantajlı olduğu söylenebilir.

2.3 Vickrey İhalesi
Elektrik piyasaları için uyarlanmış Vicrey ihale
türünde liyakat sırası dikkate alınarak devreye
alınmış olan ünitelere reddedilen ilk ünitenin
teklif etmiş olduğu fiyat ödenir.
Şekil 1‘de Vickrey ihalesi sistemi benimsendiğinin ve talebin ve tekliflerin değişmediğinin varsayılması durumunda, yine ilk beş üreticinin teklifleri kabul edilecektir. Ancak, bu sefer her üreticiye reddedilmiş ilk teklif olan altıncı ünitenin
teklifindeki bedel ödenecektir.

Ancak, bu yaklaşımın eksik olduğunu ve bu şekilde bir değerlendirmenin gerçek dünyaya uygun olmadığını öne süren itirazlar bulunmaktadır. En temel itiraz ise, üreticilerin marjinal fiyat
ihaleleri ile teklif etmiş oldukları bedeli alacakları ihalelerde aynı stratejiyi benimseyerek teklif
verecekleri varsayımınadır. Temel iddia, üreticilerin teklif kadar ödeme ihalelerinde piyasayı
dengeye getiren fiyatı tahmin ederek fiyat belirlemeye çalışacakları ve marjinal maliyetlerine

3. Elektrik Piyasası İhale Türlerinin Karşılaştırılması
Öncelikle bilgi asimetrisinin olmadığı ve bütün
piyasa katılımcılarının tam bilgiye sahip oldukları bir ideal piyasanın varlığı halinde marjinal
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göre bir teklif vermeyecekleridir. Böyle bir durumda, liyakat sıralaması anlamını yitirecek ve
maliyeti minimize eden bir üretim gerçekleşmeyecektir. Daha düşük marjinal maliyete sahip
bazı üreticilerin piyasayı temizleyen fiyatı tahmin edememesi ve daha yüksek marjinal maliyete sahip diğer bazı üreticilerin bu fiyatı doğru
tahmin etmesi sonucunda ikinci tür üreticilerin
teklifleri kabul edilecek ve maliyeti minimize
eden üretim dağılımından uzaklaşılacaktır (Kahn
vd., 2001).

de en verimli yük tevziinin sağlanamayabileceğini göstermektedir. Şeklin (a) kısmı bütün ünitelerin marjinal maliyetlerini dikkate alarak teklif vermiş oldukları durumu göstermektedir. Bu
durumda marjinal fiyatlandırmanın benimsenmesi halinde piyasa fiyatı P1 olacaktır. Ancak,
teklif kadar ödeme yöntemi benimsendiği takdirde üniteler teklif verirken kabul edilebilecek en
yüksek fiyatı tahmin ederek teklif vereceklerdir.
Şeklin (b) kısmı bu durumu göstermektedir. A,
D ve B üniteleri tekliflerini yükseltmişlerdir.
Böylelikle kabul edilen son fiyat yükselmiş ve
A, C ve D ünitelerinin teklifleri kabul edilmiştir.
B ünitesi yanlış tahminde bulunduğu için daha
düşük marjinal maliyete sahip olmasına rağmen
devre dışı kalmıştır. Diğer bir ifadeyle verimli
bir yük tevzii sağlanamamıştır.

Diğer yandan nükleer enerji teknolojisi gibi teknolojileri kullanarak üretim yapan bazı santrallerde marjinal maliyet çok düşük olabilmektedir.
Dolayısıyla böyle bir üreticiye marjinal maliyetine göre oluşturduğu teklife göre bir bedel ödenmesi bu üreticinin sabit maliyetlerinin karşılanamamasına ve üreticinin zarar etmesine yol açmaktadır. Bu durumda üreticiler ya marjinal maliyetlerinin üzerinde bir teklif verecekler ya da
zararı göze alacaklardır. Böyle bir durumun
uzun vadeli etkisi ise, baz üretim tesislerine yatırım yapmayı planlayabilecek yatırımcıların caydırılmasıdır (Boisseleau, 2004).

Marjinal fiyat ihalesinin benimsenmesi halinde
ise, benzer şekilde, marjinal ünite olabileceğini
düşünen üniteler sabit maliyetlerini karşılamak
için tekliflerini yükseltme eğilimde olacaklardır.
Bu üniteler kabul edilmeyecek olan ilk teklifi
tahmin etmeye çalışarak teklifte bulunacaklardır.
Bahsedilen üç ihale tipi arasında ünitelerin marjinal maliyetlerini yansıtan teklifi vermelerini en
çok teşvik eden ihale türünün Vickrey ihalesi
olduğu söylenebilir.

Şekil 2 marjinal fiyatlandırma ve teklif kadar
ödeme fiyatlandırma yöntemlerinde aynı üreticilerin verecekleri farklı teklifler sonucu fiyatın
yükselebileceği ve teklif kadar ödeme yöntemin-

Şekil 2. Teklif kadar ödeme fiyatlandırmasında verimsiz yük tevzii
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Teklif kadar ödeme ihalelerinin ortaya çıkacak
fiyatı tahmin etme ve stratejik teklif verme çabalarına yol açması azami bilgiye ulaşmayı gerektirecek, bir kısım yeni maliyetler getirecek ve
fiyatların yükselmesine bir miktar katkıda bulunacaktır (Kahn vd., 2001). Şöyle ki; teklif kadar
ödeme ihale sisteminde bir üreticinin sadece
kendi maliyetlerini bilmesi yeterli değildir. Üreticiler, marjinal fiyatı doğru tespit edebilmek
için aynı zamanda rakiplerinin maliyetleri, stratejileri ve her türlü faaliyet detaylarını tahmin
etmelidirler (Vazquez vd., 2001). Böyle bir durumda, küçük üreticiler bilgiye erişebilmek için
büyük üreticiler kadar gayret sarf etmek zorunda
kalacak ve çıktı başına daha yüksek bir maliyetle
karşılaşacaklardır (Kahn vd., 2001). Bu durum,
yeni küçük üreticilerin piyasaya girme arzularını
köreltecek etkenlerden birisi olacaktır. Dolayısıyla, piyasadaki rekabet düzeyi kötüleşecektir.
Diğer yandan büyük üreticiler marjinal fiyatlandırmada stratejik teklif verseler dahi bu küçük
üreticilerin faydasına olacaktır. Çünkü, büyük
katılımcıların fiyatı yükseltmesi küçük üreticilerin alacağı fiyatı da yükseltecektir. Büyük üreticilerin tekelci güçlerini kullanarak fiyatları yükseltmeleri küçük üreticilere de yarayacaktır
(Kahn vd., 2001). Ayrıca, küçük üreticiler fiyatları tahmin etme veya stratejik teklifler verme
arayışı içerisine de girmeyeceklerdir.

duğuna dair teorik kanıtlar sunmaktadırlar. Kahn
vd. (2001) de teklif kadar ödemenin toplam kapasitede artışı sekteye uğratacağını söylemektedirler.
Federico ve Rahman aynı zamanda teklif kadar
ödemenin hem düşük fiyatlara hem de yüksek
verimliliğe yol açacağını iddia etmektedirler
(Federico ve Rahman, 2001). Diğer yandan bu
bölüm içerisinde belirtildiği gibi, Kahn vd.
(2001) ve Farba vd. (2002) teklif kadar ödemenin daha yüksek fiyatlara yol açacağını iddia
etmektedirler. Ancak, genel bir değerlendirme
yapıldığında, teorik veya ampirik kanıtlar, elektrik piyasası gibi piyasalarda teklif kadar ödeme
gibi ayrımcı ihalelerin marjinal fiyat gibi tek
fiyat ihalelerinden daha iyi çalıştığını göstermemektedir (Fabra vd., 2002). Başka bir deyişle,
teklif kadar ödeme ihalelerinin fiyatları düşürdüğüne dair somut sonuçlara ulaşılamamıştır.
Cramton ve Stoft‘un tek fiyat ihalelerinin tercih
edilmesi gerektiğini iddia ettikleri çalışmada öne
sürdükleri gerekçelerden birisi de, elektrik piyasalarının hem arz hem de talep tarafının teklif
verdikleri piyasalar olmasıdır. Tek fiyat ihaleleri, talep tarafınca ödenen bedelin arz tarafına
ödenen bedele eşit olduğu ihalelerdir. Ancak,
teklif kadar ödeme ihalelerinde kazanan talep
teklifleri ile kazanan arz teklifleri arasında farklılıklar oluşmakta ve talep tarafı arz tarafının
teklifinden daha fazla ödeme yapmaktadır. Dolayısıyla, bu fazla paranın ne olacağı yeni bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Cramton ve Stoft,
2006).

Marjinal fiyat ihalelerinin avantajı maliyetlerin
katılımcılar tarafından görülebilmesi ve piyasa
katılımcılarına ileriye dönük bir fiyat sinyali sunulmasıdır. Teklif kadar ödeme ihalelerinde ise
fiyat sinyalinden bahsetmek mümkün değildir.
Bu nedenle, özel yatırımcıların daha fazla katılımını ve daha düşük yoğunlaşma oranını hedefleyen liberal piyasalar için bu ihale türünün pek de
avantajlı olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim, Federico ve Rahman (2001) tam
rekabet piyasası ve tekel piyasası durumlarında
marjinal fiyatlandırmadan teklif kadar ödemeye
geçilmesi halinde toplam üretimde bir azalış ol-

Vickrey ihalesi ile marjinal fiyat ihalesi arasında
temelde çok büyük farklılıklar yoktur. Bu ihale
türünün avantajı teklifi kabul edilmiş olan son
ünitenin de sabit maliyetlerini karşılamasını
mümkün kılmasıdır. Vickrey ihalesinin dezavantajı ise, talep tarafının katılımı durumunda uygulanabilirliğinin ortadan kalkmasıdır (Erten,
2006).

55

Enerji Piyasası

Bülteni

* Haziran 2011

Farba vd., seçilecek olan ihale tipinin düzenleyicinin amacına göre değişebileceğini söylemektedirler. Yazarlara göre, eğer öncelikli hedef üretimde etkinlik ise Vickrey ihalesi benimsenmelidir. Ancak, öncelikli hedef tüketici artığının
maksimizasyonu ise tek fiyat ihaleleri tercih
edilmemelidir. Bu durumda ayrımcı bir ihale
daha üstündür (Fabra vd., 2002).

*Bu yazı yazarın ―Türkiye Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Mekanizması: Karşılaştırmalı Analiz‖ adını taşıyan yayımlanmamış uzmanlık tezinden
alınmıştır.
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Manipülasyonlar temelde fiyatlandırma
biçimiyle değil, piyasa gücü ve yoğunlaşma
düzeyi gibi piyasa yapısını ilgilendiren
konularla ilgilidir. Bu nedenle,
manipülasyonların engellenmesi için
yapılması gereken yoğunlaşma düzeyinin
daha düşük olduğu daha rekabetçi bir
piyasanın oluşturulmasıdır.
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TÜRKİYE’DE PETROL İTHALATININ VE ARZ RİSKİNİN İNCELEMESİ
Barış SANLI

T

ürkiye ekonomisinin enerjide dışa bağımlığı ve bu bağımlılığın ekonomiye
etkisi sıkça dile getirilen bir konudur.
Bu makalede daha fazla grafiklerle ve sayılarla,
Türkiye ithalatı ve ham petrol ithalatı ile petrol
fiyatları arasındaki ilişkiler ve petrol ithalatımızda arz güvenliğinde risk konusu işlenecektir.
Makale içerisinde, petrol ithalatı ile Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerinde yer alan ham
petrol ithalatı kastedilmektedir, bu rakamlara
petrol ürünleri ve madeni yağlar dahil değildir.
Risk hesabında 2010 yılı ithalat rakamları ile
2008 yılındaki bir çalışmadaki risk puanları kullanılmıştır. Daha güncel veriler ile daha kapsamlı bir çalışma da yakın bir zamanda tamamlanacak olup, son kısım bu çalışmanın küçük bir parçasıdır.

Şekil 1. Brent Petrol fiyatı ($), ortalama petrol ithalat
fiyatı ($), ve petrol ithalatımızın toplam ithalata oranı

Türkiye‘nin ithalatındaki ham petrol faturası
içindeki payı son yıllarda %6 civarında seyretmektedir. Tabii ki bu iki şekilde değişebilir:

Ham Petrol Fiyatları ve İthalat
Türkiye‘nin kendi petrol rezervleri oldukça sınırlı olduğundan bu rezerv miktarının düşmesi
ile birlikte, petrolde dışa bağımlılık giderek artmıştır. Artan bağımlılık artan petrol fiyatlarının
da etkisi ile ithalatımızda %4-%10 bandında bir
paya sahip olmuştur (Türkiye İstatistik Kurumu,
2011). Özellikle petrol ithalatımızın toplam ithalatımızdaki oranının %10 olduğu yıllar, kriz yıllarının da habercisi olabilmektedir.

a) İthalatımızın daha katma değerli ürünlere kayması
b) Petrole bağımlılığımızın azalması ile.
Tüm bunların ışığında Türkiye petrol talebini
azaltmalı mı sorusu aklımıza gelebilir. Bu soruya cevap açısından da, Türkiye ile Güney Kore‘yi karşılaştırmak faydalı olabilir.
1. Türkiye, 73 milyon nüfusu ve 783 bin km2
yüzölçümü ile günlük ortalama 621,000 varil
petrol tüketmektedir

Bu verilerin incelenmesinde göze çarpan iki
nokta vardır:
1.Türkiye petrol ithalatının ortalama varil başına
petrol ithalat fiyatı, Brent petrol fiyatını yakından takip etmektedir.

2. Güney Kore, 49 milyon nüfusu ve 100 bin
km2 yüzölçümü ile günlük ortalama 2.3 milyon varil petrol tüketmektedir.

2.Ham petrol ithalatının toplam ithalattaki oranı
2008‘in son aylarından sonra değişmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye ham petrol ithalatı ile
toplam ithalat arasında yukarıdaki Şekil 2‘de de
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Şekil 2. Türkiye ham petrol ithalat ve toplam ithalat faturası (milyar $)
görüleceği üzere bir eşgüdüm gözükmektedir.
Bunun temel sebebi de, ithalat kalemlerimizin
önemli bir kısmının fiyatının petrol fiyatları ile
birlikte hareket etmesi olabileceği gibi, petrol
fiyatlarındaki yükselişin aynı zamanda küresel
bir büyümenin göstergesi olmasıdır.

Petrol Fiyatları ile Türkiye İthalat Faturası
Arasındaki İlişki
Yukarıda belirtilen ilişkiyi biraz daha bilimsel
bir model ile bir incelemek istersek, basit bir
istatistiksel ilişki bize yardımcı olabilecek iki
sayı verir.

Peki petrol ithalatı ile toplam ithalatımız arasındaki ilinti nedir? Bu konuda Şekil 3‘e bakmak
fikir vermesi açısından yararlı olabilir.

Kısaca bir kural geliştirirsek, herhangi bir ay için
toplam ithalatımızı milyon $ cinsinden bulmak
için, o ay için olan WTI petrol fiyatını 182 ile,
Brent petrol fiyatını ise 184 ile çarpmak bir fikir
verecektir.
Türkiye toplam ithalatı için bu kuralı Nisan ayı
için denersek, Nisan ayı için ortalama Brent fiyatı 123$, WTI fiyatı ise 109$ dır (U.S. Energy
Information Administration, 2011). Dolayısıyla
Türkiye ithalatının 182*109=19.838 milyon $
(19.8 milyar $) ile 123*182=22.386 milyon $
(22.3 milyar $) civarında olması beklenir. Türkiye‘nin Nisan 2011 ithalatı ise 20.95 milyar $
civarında gerçekleşmiştir (Hürriyet Ekonomi,
2011).

Şekil 3. Türkiye toplam ithalatının (milyon $ cinsinden) WTI petrol fiyatlarına bölünmesinin değişimi

İthalatımız ile petrol fiyatları arasındaki bu ilişki
krizler ve yapısal değişimler olmadığı sürece
fazlaca değişmeyecektir. Peki, bu dışa bağımlılığımızın riski nedir?

Şekil 3‘te de görüldüğü üzere Türkiye toplam
ithalatının milyon $ cinsinden elde edilen rakamın WTI (West Texas Intermediate)‘a bölümü
185 civarında bir rakama yakınsamaktadır.
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Türkiye‘nin enerji ithalatındaki risk incelemesini
yapmadan önce, kaynaklar bazında dışa bağımlılığa bakmakta fayda olacaktır. Bunun içinde öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan ―Enerji Denge‖ tablosunu
incelemek gerekir.

ve tep (ton eşdeğer petrol) eşdeğer cinsinden.
Enerji kaynakları çok çeşitli olduğundan 1 kg
petrol ile 1 kg kömürün aynı eşdeğer birimlere
getirilmesinde ortak bir birim olarak ―ton eşdeğer petrol‖ (tons of oil equivalent) kullanılır. Bu
birim için, kullanılan enerji kaynakları kabul
edilen enerji değerleri üzerinden Joule, kWh veya kalori gibi bir ara birime çevrilir, buradan da
tep cinsinden karşılığı bulunur (Wikipedia,
2011). Örnek olarak;

Tablo 1. Toplam ithalatımız ile WTI ve Brent
petrol fiyatları arasındaki ilişki
Sample: 2004M01 2011M03
Included observations: 87

Variable

WTI

Coefficient
Std. Error

1.82E+08 2613420.

R-squared
0.759551
Adjusted Rsquared
0.759551

t-Statistic

69.82472



1 MWh= 0.22 tep



1 ton dizel = 1.01 tep



1 ton biyoetanol = 0.64 tep‘e eşittir.

Prob.

0.0000

Mean dependent var

1.27E+10

S.D. dependent var

3.57E+09

Birim çevrimlerinde güvenilir bir kaynak olarak
Uluslararası Enerji Ajansı‘nın birim dönüştürücüsü kullanılır (Uluslararası Enerji Ajansı).
2009 Yılı Enerji Dengesi

Sample: 2004M01 2011M03

Türkiye‘nin 2009 yılı enerji denge tablosuna
baktığımızda 3 ayrı kısım görürüz. En yukarıdaki kısımda yerli üretim, ithalat, ihracat ile
―Birincil Enerji Arzı‖ hesaplanır. İkinci kısımda
ise, birincil enerji arzından dönüşüm esnasında
tüketilen ve üretilenler (elektrik) görülür. Son
kısımda ise birincil enerji arzından dönüşüm ve
çevrimlerde tüketilenler çıkarılarak hesaplanan
―Toplam Nihai Enerji Tüketimi‖‘nin sektörel ve
alt sektörler bazında tüketimi görülür.

Included observations: 87

Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

BRENT

1.84E+08

74.36488

0.0000

R-squared
0.787579
Adjusted Rsquared
0.787579

2475847.

Mean dependent var

1.27E+10

S.D. dependent var

3.57E+09

Türkiye‘nin enerji arzında 2009 yılındaki dışa
bağımlılığını hesaplamak için konsolide edilen
en üst kısımdan yararlanılır. (Tablo 2)

Enerji Dengesi
Türkiye‘nin her sene Ağustos-Kasım aylarında
yayımladığı enerji denge tabloları, hem enerji
stratejimizin daha iyi biçimlendirilmesi hem de
dışa bağımlılığın daha net ortaya konması açısından önemli bir kaynaktır (T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, 2010).

Örneğin petrolde (Tablo 2, 3. Sütun), 33.8 milyon tep ithalat ve 6 milyon tep ihracat ve 2.3
milyon tep yerli üretimin sonucu olarak, 30.56
milyon tep birincil enerji arzı bulunmaktadır.
Dolayısıyla, Türkiye‘nin dışa bağımlılık oranları
(1 - Yerli üretim/Birincil Enerji Arzı) şu şekilde
hesaplanabilir:

Enerji denge tablosu (Energy Balance Sheet),
kısaca bir ülkenin konsolide enerji bilançosudur.
Bu tablo iki şekilde hazırlanır: orijinal birimler
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Tablo 2. Konsolide enerji denge tablosu arz kısmı

1. Katı yakıtlarda (kömür, odun, vs) dışa bağımlılık: 1-(22068/37579)= %41.2
2. Petrolde dışa bağımlılk: 1- (2349/30565)= %
92.3
3. Doğalgazda dışa bağımlılık: 1- (627/32775) =
%98
4. Genel Enerji de dışa bağımlılık (Tablo 1 – son
sutün): 1- (30328/106138) = %71.4
Enerji Arzı Risk İncelemesi
Yukarıda hesaplandığı üzere, Türkiye‘nin katı
yakıtlar haricinde sadece elektrikte değil genel
enerji noktasından da önemli bir dışa bağımlılığı
bulunmaktadır. Fakat bu sadece Türkiye‘nin sorunu değildir. En son yayınlanan Maplecroft‘un
2011 Enerji arz güvenliği raporuna göre birçok
gelişmiş ülke enerji arz güvenliği riski ile karşı
karşıyadır (Maplecroft, 2011).

Şekil 4. Enerji güvenliği riski (kısa dönem) endeksi 2011, Maplecroft
Tablo 3. Ülkelerin enerji çeşitliliğine göre risk
durumu

Şekil 4‘teki haritada da görüleceği üzere, Kanada haricindeki hemen hemen tüm gelişmiş ülkeler ve OECD ülkeleri ―riskli ülkeler‖ sınıfına
girmektedir. Türkiye‘nin durumu ise bu riskli
ülkeleri ile benzeşmektedir. Dolayısıyla, kısa
dönemde dünyanın kaynak fakiri ülkelerinin tümü için bir arz riskinden söz edilebilir.
Bu konuda yapılmış önemli çalışmalardan biri
de Enerji Güvenliği‘nin Ölçülmesi adlı IMF
(International Monetary Fund) Çalışma Makalesidir (Gail Cohen, 2011). Bu makalede OECD
ülkelerinin doğal gaz ve ham petrol ithalatları
için çeşitli riskler hesaplanmıştır.

Kaynak: Gail Colen, 2011.
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Türkiye bu listeye göre 5. Kategoride 2.5 puan
ile Meksika‘nın üzerinde yer almaktadır. Bu
yöntemle Türkiye‘nin petroldeki arz riski Tablo
4‘ün sol tarafında hesaplanmıştır.

Türkiye’nin Enerji Arz Riskinin Hesaplanması
Türkiye‘nin enerji arz riskinin hesaplanması,
yukarıdaki makalede belirtildiği üzere bir çok
yöntemle yapılabilir. Burada ise çok daha basit
bir yöntem uygulanacaktır. Bu yöntemde iki veri
kullanılacaktır.
1.

2.

Tablo 4‘te de görüldüğü üzere Türkiye‘nin 2010
yılında başlıca petrol ithal ettiği ülkeler Rusya,
İran, Irak ve Suudi Arabistan‘dır. Bu ülkelerin
risk puanları ve kategorileri verilmiştir.

Türkiye enerji (kömür, petrol, doğal gaz)
ithalat faturasının ülkelere göre dağılımı

Tüm bu hesaplamanın sonucunda Türkiye‘nin
petroldeki ortalama risk puanı (3.09) ve kategorisi (6.7) ile sanki tüm petrolünü Endonezya‘dan
ihraç ediyormuş şeklindeki bir puanlama ortalaması ile sonuçlanır. Bu da puanlamayı yapanların metodolojisine göre, Türkiye‘nin genel olarak kendisinden daha riskli ülkelerden petrol
ihraç ettiğini gösterir.

Bu enerji hammaddelerinin ithal edildiği
ülkelerin risk puanları

Risk puanları konusunda ise değişik puanlama
şekilleri bulunmaktadır. Bu puanlamaların
önemli bir kısmı ticari veridir. Fakat ücretsiz
olarak internet üzerinden erişilebilen puanlamalar da mevcuttur (Fabrizio Ferrari, 2008). Ferrari‘nin çalışmasında puanlama ikiye ayrılır. Birincisi genel (overall) bir puanlama ile kategoridir
(category). Hem genel hem de kategori ile risk
doğru orantılıdır. Yani bir ülkenin genel puanı
ve kategorisi düştükçe ülke riski azalmaktadır.

Sonuç
Sonuç olarak, bu makale de kısaca Türkiye petrol ithalatı ve uluslararası petrol fiyatları ile Türkiye ithalatı arasındaki ilişki gözlenmiştir. Türkiye‘nin aylık olarak toplam ithalat faturasının

Tablo 4. Türkiye‘nin başlıca petrol ithal ettiği ülkeler ve bu ülkelerin ve Türkiye petrol arzının orta-
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aylık petrol fiyatlarının 182 ile 184 katı civarında seyretmekte olduğu görülmüştür.

Hürriyet Ekonomi. (2011, Mayıs 31). Dış ticaret açığında büyük artış. Haziran 3, 2011 tarihinde Hürriyet
Ekonomi:
http://www.hurriyet.com.tr/
ekonomi/17917018.asp adresinden alındı

Ayrıca, Türkiye‘nin bu ithalat bağımlılığı içerisinde kömürde %41.2, petrolde %92.3 ve doğalgaz da %98 dışa bağımlılık görülmektedir. Genel enerji olarak baktığımızda ise bu bağımlılık
%71.4‘lere düşmektedir. Bu bağımlılıktaki risk
hesabında ise bu makalede sadece petrole yer
verilmiş ve Türkiye‘nin risk incelemesinin ithalatla ağırlıklı ortalamasının sanki tüm petrolünü
Endonezya‘dan ithal ediyormuş gibi bir puanlama ile sonuçlandığı bulunmuştur. Diğer kaynaklar için risk analizleri ise bu yöntemle yapılabilir
(Sanlı, 2011).

Maplecroft. (2011, Haziran 02). France, Germany,
Italy, Japan, UK and USA rated „high risk‟ for shortterm energy security. Canada most secure –
Maplecroft report. Haziran 03, 2011 tarihinde
Maplecroft: http://www.maplecroft.com/about/news/
energy_security_2011.html adresinden alındı
Sanlı, B. (2011). Türkiye Enerji Arzı Risk İncelemesi.
Haziran 01, 2011 tarihinde www.barissanli.com:
http://www.barissanli.com/calismalar/2011/05052011
-ea.ppsx adresinden alındı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2010).
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistikler. 06
03, 2011 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ı ğ ı : h t t p : / / w w w. e n e r j i . g o v . t r / i n d e x . p h p ?
dil=tr&sf=webpages&b=y_istatistik&bn=244&hn=24
4&id=398 adresinden alındı

Bu da genel olarak Türkiye‘nin daha riskli bölgelerden ithalat yaptığını gösterir. Bu ithalatın
da önemli bir bölümünü özel sektörün yaptığı
düşünülürse, bunun temel sebebinin de riski
yüksek ama fiyatlandırması nispeten düşük bölgelerden daha ucuza petrol ve petrol ürünleri
ithal etmek olduğu söylenebilir.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2011). Dış Ticaret İstatistikleri. Haziran 2011, 3 tarihinde Türkiye İstatistik
Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?
tb_id=12&ust_id=4 adresinden alındı
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ERRA’nın Şampiyonu EPDK Oldu
24 Orta ve Doğu Avrupa ülkesi ile Bağımsız Orta Asya Cumhuriyetlerinin düzenleyici kurumlarının üye olduğu Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği‘nin (ERRA) 10′uncu kuruluş
yıldönümü sebebiyle düzenlenen ERRA Trophy Championship‘in şampiyonu, yarışmaya
Türkiye‘yi temsilen katılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) oldu.

ERRA‘nın 10′uncu kuruluş yıldönümü sebebiyle ―ERRA Tropy Championship‖ adıyla düzenlenen yarışma üç tur halinde yapıldı. Yarışmada, düzenleyici işlevler, ülkelerin düzenleme yaklaşımları, lisanslama ve tarife uygulamaları ile yasal altyapıya yönelik süreçler ve
sektörel bilgiler hakkında sorular soruldu. 10 ülkenin katıldığı yarışmada EPDK birinci oldu. Yarışma‘da EPDK‘yı Çetin KAYABAŞ, Hulusi KARA ve Nilüfer ŞENTÜRK‘ten oluşan bir grupla katıldı. Birincilik kupasını, 16-17 Mayıs 2011 tarihlerinde St. Petersburg‘da
düzenlenen ERRA Yatırım ve Düzenleme Konferansı‘nda, EPDK‘dan yarışma grubu içerisinde de yer alan Grup Başkanı Çetin KAYABAŞ aldı.

Söz konusu yarışmada başarı ile Kurumumuzu temsil eden ve bizlere bu mutluluğu yaşatan
değerli çalışma arkadaşlarımızı, Enerji Uzmanları Derneği olarak tebrik ederiz.
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Voleybol Turnuvasında Zafer “Doğalgaz Piyasası Dairesi’ nin”
Oldu
Derneğimiz sponsorluğunda EPDK personeli arasında düzenlenmiş olan voleybol turnuvasında şampiyonluğa ulaşan takım Doğalgaz Piyasası Dairesi takımı oldu. LPG Piyasası Dairesi ile Doğalgaz Piyasası Dairesi arasında büyük çekişmeye sahne olan final maçında gülen
taraf Doğal Gaz Piyasası Dairesi oldu. 3-2 biten maçın son saniyesine kadar heyecan dinmedi. Son seti 17-15 kazanan Doğal Gaz Piyasası Dairesi şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
Şampiyon takımın oyuncuları maçın ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupasını EPDK Başkanı Sayın Hasan Köktaş‘ın elinden aldılar. Turnuvada ikinci olan LPG Piyasası Dairesi ve üçüncü olan Elektrik Piyasası Dairesi takımlarının oyuncuları da düzenlenen
törende kupa ve madalyalarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelerinden aldılar.
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Enerji Uzmanları Derneği’nden “Tüm Yönleriyle Petrol
Piyasaları” Eğitimi
Enerji Uzmanları Derneği olarak ilkini geçen yıl düzenlediğimiz Petrol
Piyasaları eğitimine gelen olumlu
görüşler ve yoğun talepler doğrultusunda eğitimin kapsamı bu yıl biraz
daha genişletildi.
7-10 Eylül 2011 tarihlerinde düzenlenecek eğitimin ilk bölümünde enerji uzmanları mevzuat üzerine değerlendirmeler ve muhtemel değişikliklerle ilgili bilgilendirmeler yapacaklardır. Ardından enerji alanında düzenlediği eğitimler ile Avrupa'nın
önde gelen kurumlarından biri olan
Londra

merkezli

Training'in

Euromoney

"Uluslararası

Petrol

Ticareti" konulu sertifika programı
yer alacaktır.
Eğitimde petrole ilişkin arz-talep temelinden başlanarak fiziki piyasalar, fiyatlandırma ve
risk yönetimi konuları da dahil olmak üzere uluslararası petrol piyasasının tüm bileşenleri ele
alınacaktır. Ayrıca, enerji uzmanları tarafından 5015 kapsamındaki petrol piyasası tüm detayları ile ele alınacaktır.
Eğitim sonucunda katılımcılara hem Enerji Uzmanları Derneği hem de Euromoney tarafından sertifika verilecek olan programda simultane tercüme hizmeti de verilecektir. Eğitim ile
ilgili detaylı bilgiye http://www.enerjiuzmanlari.org/petrol/ bağlantısından ulaşmak mümkündür.
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Göreve Yeni Başlayan Enerji Uzman
Yardımcılarına Derneğimizden Hoş Geldiniz Yemeği
Enerji Uzmanları Derneği tarafından EPDK‘da göreve başlayan dokuzuncu dönem enerji
uzman yardımcıları ve emekliye ayrılan Sn. Murat ERENEL ve Sn. Sermet KÖK için hoş
geldiniz ve veda yemeği düzenlendi. EPDK Başkanı Sn. Hasan Köktaş, İkinci Başkan Sn.
Mustafa Yılmaz, Kurul üyeleri Sn. Celal Ustaoğlu, Sn. Abdullah Tancan, Sn. Zekeriya
Gökşenli ve EPDK daire başkanlarının da katıldığı yemekte, emekliye ayrılan Sn. Murat
ERENEL ve Sn. Sermet KÖK'e kurumumuza ve derneğimize katkılarından dolayı plaket
takdim edildi. Ayrıca, EPDK üst düzey yöneticileri ve derneğimiz yönetimi, yeni başlayan
enerji uzman yardımcıları ile yakından tanışma fırsatı bularak tavsiye ve önerilerde bulunma
imkanı elde ettiler.

EPDK Başkan Danışmanı Murat ERENEL ve Enerji Uzmanı Sermet
KÖK emekliye ayrıldı.
Derneğimiz Kurucu üyelerinden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘nun kuruluş aşamasında yoğun emeği geçen Elektrik Piyasası Dairesi Eski Başkanı Murat Erenel ve Kurumun
kuruluşundan itibaren görev alan elektrik piyasasının deneyimli isimlerinden Enerji Uzmanı
Sermet KÖK emekliye ayrılma kararı almışlardır. Enerji Uzmanları Derneği olarak enerji
piyasalarının düzenlenmesine ve gelişimine, Kurumumuza ve Derneğimize olan katkılarından dolayı Sn. Murat ERENEL ve Sn. Sermet KÖK'e teşekkür eder, emeklilik yaşamlarında
sağlık ve mutluluklar dileriz.
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Enerji Uzmanları Derneği yayınıdır.

