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2011‐2015 DÖNEMİ ELEKTRİK DAĞITIM TARİFELERİ
Çetin KAYABAŞ, Ercüment CAMADAN

E

lektrik endüstrisi 1980’lere kadar dikey
bütünleşik tekel şeklinde yapılandırılmış olan bir endüstriydi. Ancak
1980’lerde önce Şili’de, sonrasında da pek çok
bölgede elektrik sektörünün yeniden yapılandırılması, özelleştirilmesi ve serbestleştirilmesini
içeren bir reform sürecine girilmiştir. Elektrik
üretim teknolojisindeki gelişmeler ve iletişim ve
haberleşmenin elektrik sektöründe etkin kullanımına başlanması ile birlikte elektriğin de, diğer
mallarda olduğu gibi alınıp satıldığı bir pazar
yapısı içerisinde ticareti yapılmaya başlanmıştır.
Bu reform süreci ile elektrik endüstrisinin daha
etkin çalışmasının sağlanması amaçlanmıştır.

EPK ile TEAŞ’ın Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
(TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)
olacak şekilde üç ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü
olarak yeniden teşkilatlandırılması öngörülerek,
nihai hedef olarak elektrik üretim ve dağıtım
varlıklarının özelleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu
çerçevede, 21 dağıtım bölgesi oluşturularak dağıtım ve perakende satış faaliyeti 21 şirket tarafından verilecek şekilde elektrik piyasası yeniden yapılandırılmıştır. Aras bölgesi hariç 17 dağıtım bölgesinde özelleştirme ihaleleri tamamlanmış bu bölgelerden dokuzunun devri yapılmıştır. 3 dağıtım bölgesi mevcut sözleşme kapsamında sözleşmelerini tadil ederek faaliyetlerini
lisanslı olarak sürdürmektedirler.

Türkiye’de 1993 yılı öncesinde elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı kamu kuruluşu olan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) eliyle ve “Hiçbir
köy elektriksiz kalmayacak.” sloganıyla gerçekleştirilmiştir.

EPK’da, 2013 yılı itibariyle dağıtım şirketlerinin
dağıtım ve perakende satış faaliyetini ayrı tüzel
kişilikler eliyle yürütecek şekilde yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. Türkiye’de elektrik
dağıtım faaliyetinde yapısal değişim süreci Şekil
1’de gösterilmektedir.

1993 yılında TEK Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım
A.Ş. (TEDAŞ) adı altında İktisadi Devlet Teşekkülü olan iki ayrı ticari şirket olarak yapılandırılmıştır.

Türkiye, EPK hükümleri doğrultusunda elektrik
üretim, toptan satış ve perakende satış piyasalarında rekabetçi bir yapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır. Serbest tüketici limiti sıfırlanıncaya
kadar serbest olmayan tüketicilere satılan elektriğin tarifesinin düzenlenmesi öngörülmektedir.
Serbest tüketici limiti sıfırlandığında da son kaynak tedariği kapsamında tedarikçi bulamayan
tüketicilerin tarifelerinin düzenlenmesi gerekecektir.

3 Mart 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu (EPK) ile Türkiye elektrik piyasasını yeniden yapılandırmayı tercih eden ülkeler arasındaki yerini almıştır. Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle
uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması EPK’nın temel amacıdır. Bu amaca ulaşabilmek için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir piyasanın oluşturulması da EPK’nın diğer önemli bir amacıdır.

İletim ve dağıtım faaliyetleri doğal tekel özellikleri taşıdıklarının kabul edilmesi nedeniyle bu
faaliyetler EPK gereğince düzenlemeye tabi faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. Bu faali-
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Şekil 1: Elektrik piyasasında yapısal dönüşümler
yetlerin düzenlenmesinden öncelikli olarak sorumlu olan kurum Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK)’dur. İletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ise temelde bu faaliyetler
için belirlenen tarifeler aracılığıyla mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, tarifeler yeniden yapılandırılan elektrik piyasasında en önemli temel taşlarından birini oluşturmaktadır.

yılda ulusal kayıp-kaçak oranı % 11,27 olacak
şekilde 20 bölge için yıllık hedef kayıp-kaçak
oranları belirlenmiştir.
Bu dönemde gelişmelere bağlı olarak şirketlerin
sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yönelik
bazı iyileştirici düzenlemeler de yapılmıştır. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin
dengeleme ve uzlaştırma piyasasında yaptığı
alımların maliyetinin tarifelere doğrudan yansıtılmasına olanak sağlanmıştır. Buna bağlı olarak
brüt kar marjı % 2,33 den % 2,23’e düşürülmüştür. Diğer bir düzenleme de düzeltmeye tabi olamayan perakende satış gelirlerindeki sapmaların
minimize edilmesine olanak sağlayan 4 zamanlı
bilançoların fiyat eşitleme mekanizmasında kullanılmasıdır.

Dağıtım tarifeleri
EPDK tüketicilerin kısa ve uzun dönemde çıkarlarını korumak için ekonomik etkinliği teşvik
eden bir tarife düzenlemesini amaçlamış ve bu
doğrultuda hazırlanan ikincil mevzuat yürürlüğe
girmiştir.
8 Dağıtım şirketinin lisanslandığı 2003 yılından
2007 yılına kadar maliyet esaslı bir düzenleme
yöntemi esas alınırken, 2007 ve 2010 dönemini
kapsayan 4 yıl için teşvik esaslı düzenleme yöntemi öngörülmüştür. Ancak, EPK’nın geçici 9
uncu maddesi gereğince TEDAŞ tarafından yapılan tarife teklifleri teklif edildiği şekliyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından
onaylanmıştır. Bu döneme ilişkin teklif edilen
parametreler olarak uygulama dönemi 4 yıl, brüt
kar marjı % 2,33, dağıtım varlıkları için ağırlıklı
sermaye maliyet oranı reel olarak % 9,35, itfa
süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca, son

Fiyatlandırma yapısına bakıldığında, 2007-2010
döneminde serbest olmayan tüketicilere uygulanan perakende satış fiyatı kayıp-kaçak bedelini
içerirken, serbest tüketiciler bu dönemde yalnızca teknik kaybın bedelini ödemişlerdir. Okuma,
faturalama, iletim ve dağıtım bedelleri serbest ve
serbest olmayan tüketiciler tarafından karşılanmıştır.
2011-2015 dönemi 21 dağıtım şirketinin beş yıllık tarifelerinin belirlendiği ikinci uygulama dönemidir. İkinci uygulama döneminde ise bütün
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2011‐2015 Tarife Belirleme Süreci

Alternatif Maliyet
Oranı: %10,49
İtfa Süresi: 10 yıl

Görüşlerin alındı ve
değişiklerin hazırlandı

Mayıs 2009

Kasım 2009

Yeni uygulama
dönemi sürecinin
başlatıldı

30/03/2010

İkinci Uygulama
Dönemi 5 yıl
olarak belirlendi.

21/09/2010

Tebliğlerdeki
değişikliklerin
yayımlanması

Brüt Kar Marjı
Tavanı % 2,33
2 yıl

03/11/2010

Güvence bedelleri
Dağıtım bağlantı
bedelleri
Kesme‐bağlama
bedelleri
Verimlilik
Parametreleri

09/12/2010

16/12/2010

29/12/2010 31/12/2010M

Kayıp Kaçak Hedefleri

Tarifeler Yönetmeliği
değişikliğinin
yayımlanması

Şekil 2. İkinci uygulama dönemine ilişkin tarifelerin belirlenmesinde izlenen süreç

2009 yılında başlamış, yine de tarifelerin nihai
hale getirilmesi 2010 yılının son günlerinde
mümkün olabilmiştir.

süreç EPDK tarafından yürütülmüş, öncelikle
internet sayfasında ikinci uygulama döneminin
başlayacağı belirtilmiş ve bu döneme ilişkin düzenleme yöntemi, süresi ve yapılması istenen
değişikliklere ilişkin kamuoyu görüşü alınmıştır.
Bu aşamayı dağıtım şirketlerinden bilgi ve belgelerin edinilmesi, bu bilgilerin analizi ve tarifenin hesaplanması, belirlenen tarifenin bildirilmesi ve uygulanması süreçleri izlemiştir.

İkinci uygulama dönemine ilişkin, uygulama
dönemi 5 yıl, brüt kar marjı ilk iki yıl için %
2,33, dağıtım varlıkları için ağırlıklı sermaye
maliyet oranı reel olarak % 10,49 itfa süresi 10
yıl olarak belirlenmiştir. Ulusal kayıp-kaçak oranı son yılda % 10,3 olacak şekilde 21 bölge için
yıllık hedef kayıp-kaçak oranları belirlenmiştir. .

Şekil 2’de de görülebileceği üzere ikinci uygulama döneminin 5 yıl olmasına 30 Mart 2010 tarihinde karar verilmiştir. Daha sonra, ağırlıklı sermaye maliyet oranı, itfa süresi, güvence bedelleri, dağıtım bağlantı bedelleri, kesme-bağlama
bedelleri, brüt kar marjı tavanı, kayıp-kaçak hedefleri, toptan satış fiyatı, mevzuat değişiklikleri,
bölgesel gelir tavanları ve ulusal tarifelere ilişkin
Kurul Kararları alınmıştır.

Bilindiği üzere, kaçağın maliyeti ilk uygulama
döneminde sadece serbest olmayan tüketiciler
tarafından karşılanmıştır. Uygulamanın aynı şekilde devam ettirilmesi yönünde bazı talepler
dile getirilmiş olsa da uygulamanın aynı şekilde
devam ettirilmesi ne ekonomik ne de adildir.
Elektrik Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi
gereğince 2012 yılı sonuna kadar meskenler haricindeki tüm tüketiciler, 2015 yılı sonuna kadar
da tüm tüketiciler serbest tüketici olacaklardır.
Piyasa açıklığını % 100’e ulaştıracak hedefleri

Şekil 2’den de görüleceği üzere, dağıtım tarifesini belirleme süreci uzun bir süreçtir. 2011-2015
dönemi tarifelerinin belirlenebilmesi için süreç
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Hedef Kayıp Oranları ve Birim Kayıp Bedeli
( Sabit Fiyatla 14,22 Kr/kwh)
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Şekil 3. Yıllar itibariyle hedef kayıp-kaçak oranları, kayıp-kaçak, dağıtım ve okuma birim fiyatları
olan bir ülkede kaçağın bedelinin sadece serbest
olmayan tüketiciler tarafından ödenmesi hiç de
rasyonel bir yaklaşım değildir. Kaldı ki 2013 yılı
başında toplam tüketimin % 80’i 2016 yılı başında da % 100’ü serbest tüketiciler tarafından gerçekleştirilecektir. Bu durumda kaçağın bedelinin, eski uygulamanın devamı halinde, karşılanması mümkün değildir.

kilde düzenleme yapılırken, faturalama ve tahsilât rekabetin bir unsuru olacak şekilde perakende
satış fiyatının bir unsuru olmuştur.
Onaylanan parametrelerin fiyat olarak yansımasına bakacak olursak % 15 olarak belirlenen ülke
ortalama kayıp-kaçak oranına tekabül eden kayıp-kaçak bedelinin 2,53 Kr/kWh olduğu görülmektedir. 2015 yılı hedef kayıp-kaçak oranı %
10,3 esas alındığında bugünkü fiyatlara göre kayıp-kaçak bedeli 1,63 Kr/kWh olacaktır. Benzer
şekilde serbest ve serbest olmayan tüketicilerin
ödeyeceği okuma, dağıtım birim bedelleri reel
olarak 2011 yılında 2,67 Kr/kWh iken 2015 yılında 2,32 Kr/kWh olacaktır. İkinci uygulama
dönemine ilişkin kayıp-kaçak hedefleri ve kayıpkaçak, dağıtım ve okuma birim fiyatlarının beklenen değişimi Şekil 3’te gösterilmektedir.

Kayıp-kaçak enerjiyi temin etmekle yükümlü
dağıtım şirketlerinin kendileri için belirlenmiş
olan kayıp-kaçak hedeflerine ulaşamamaları halinde zarar edecekleri açıktır. Dolayısıyla, kayıpkaçak hedefleri dağıtım şirketlerinin dağıtım
kayıp-kaçaklarını düşürmeleri için itici bir güç
olarak değerlendirilebilir.
Bu hususlar da dikkate alınarak kayıp-kaçak bedeli, perakende satış hizmeti (PSH) (okuma),
iletim ve dağıtım bedelleri serbest ve serbest
olmayan tüketiciler tarafından karşılanacak şe-

EPK’da öngörüldüğü üzere, dağıtım şirketleri,
üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 1/1/2013

Şekil 4. Abone grupları ve zaman dilimleri arası çapraz sübvansiyon
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Bölgeler Arası Fiyat Farklılığı
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Şekil 5. 2011-2015 dönemi bölgeler arası fiyat farklılıkları
tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında
yürüteceklerdir. Şirketler, bu tarihe kadar dağıtım, perakende satış ve PSH faaliyetlerine ilişkin
gelir ve giderlerini hesap ayrıştırması esasına
dayalı muhasebeleştireceklerdir. 2013 yılı itibariyle perakende satış şirketlerince gerçekleştirilecek perakende satış ile PSH (okuma) faaliyeti
yine hesap ayrıştırmasına tabi olacaktır.

Dağıtım faaliyeti maliyetlerinin abone gruplarına
tahsisinde maliyet esaslı bir yapıya bugün itibariyle çok yaklaşıldığı söylenebilir.
Diğer önemli bir husus da bölgeler arası fiyat
farklılıklarının yüksek olması nedeniyle uygulanan ulusal tarife uygulamasının EPK gereğince
2012 yılı sonunda sona ereceğidir. 2011-2015
dönemi için dağıtım bölgeleri bazında onaylanan
gelir gereksinimine bakıldığında (kayıp, okuma
ve dağıtım maliyetleri içeren gelir toplamları)
bölgeler arası fiyat farkının devam ettiği görülmektedir. Uygulanacak ortalama ulusal fiyata
bakıldığında 4 bölgede bir veya iki misli bir fiyat
artışı olacaktır. Bölgesel tarife uygulamasına
geçildiğinde oluşabilecek fiyat değişiklikleri
Şekil 5’te görülmektedir. EPK’da yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde 2013 yılı itibariyle
bölgesel fiyat uygulamasına geçilecektir. Dolayısıyla, ya Şekil 5’te fiyat farklılıkları tüketicilere uygulanacak, ya da EPK’nın 13 üncü maddesi
hükmü çerçevesinde tüketiciler doğrudan destekleneceklerdir. Diğer bir seçenek de EPK’da yeni
bir düzenleme yapılarak ulusal tarife uygulamasının belirli bir süre daha uzatılması olacaktır.
Bu dönemde uygulanacak ulusal tarifenin, abone
grupları arasında çapraz sübvansiyona dayanmayan dağıtım, kayıp ve okuma maliyetlerini yansıtan fiyatlardan oluşması elektrik ticaretinin
gelişimi için önemli bir seçenek olabilecektir.

Diğer bir husus da geçiş döneminin 2012 yılı
sonuna uzatılmasıyla birlikte ulusal tarife uygulamasının 2012 yılı sonuna kadar uzatılmış olduğu hususudur. 2007-2012 dönemi tarife uygulamalarında ön görülen faaliyetler arası çapraz
sübvansiyon 2011 yılı itibariyle kalkmış, rekabetçi bir piyasa oluşturulması önündeki önemli
bir engel kaldırılmıştır. 2013 yılında EPK gereğince maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçileceği
hususu dikkate alındığında abone grupları ve
zaman dilimleri arasında perakende satış fiyatlarında var olan çapraz sübvansiyonun kalkması
gerekmektedir. Şekil 4 halihazırdaki çapraz sübvansiyonların yaklaşık oranını göstermektedir.
2012 yılı sonu hedef alındığında üçer aylık fiyat
uygulamalarında bu değişiklikler yapılabilecektir. Her bir üç aylık dönem için uygulanacak
çapraz sübvansiyon azaltım oranlarının kamuoyuna bugünden açıklanması rekabetçi bir piyasada öngörülebilirliğin tesisi adına önemli bir husus olacaktır.
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Kayıp, 9,30%

düzeltmeye tabi bütçelerdir. Ar-Ge harcamasının
öngörülen bütçenin altında olması halinde Ar-Ge
için verilmiş olan gelir tavanı düzeltilerek verilmiş olan fazla gelir ilerleyen yıllarda geri alınmaktadır.

Okuma, 0,34%

Psh, 1,18%

Dağıtım, 10,32%
İletim, 2,36%

TRT 1,20%
E.F onu 0,60%
BTV 0,60%

Vergi, 17,66%
KDV 15,25%

Verimlilik faktörü uygulaması hem birinci uygulama döneminde hem de ikinci uygulama döneminde tarife içerisindeki yerini almıştır. Ancak,
ikinci uygulama döneminde özelleştirmelerin
sona ermemiş olması, geçiş sürecinin uzatılmış
olması, bir önceki uygulama döneminde istenen
hedeflerin tümüne ulaşılamamış olması gibi nedenlerden dolayı verimlilik parametreleri yumuşatılarak uygulanmıştır. Diğer bir ifadeyle, verimliliği düşük olan şirketlerin verimli olan şirketlere görece daha uzun bir sürede yetişebileceği bir hesaplama yöntemi benimsenerek verimlilik parametreleri hesaplanmıştır.

Perakende, 58,84%

Şekil 6. Ticarethane tarifesinin bileşenleri
(01/04/2011)
Diğer düzenlemeler
Bilindiği üzere elektrik tüketimi üzerinden nihai
tüketiciler TRT payı, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödemektedirler. Örnek olması açısından ticarethane abone grubu satış fiyatının bileşenleri oransal olarak
Şekil 6’da verilmiştir (01/04/2011 tarihi itibariyle).

Kalite faktörü uygulamasına ise veri yetersizliği
ve diğer nedenlerden dolayı 2013 yılı itibarıyla
geçilmesi karara bağlanmıştır.

2007-2010 döneminde fon ve pay hesaplamasında net elektrik fiyatı ile kayıp-kaçak bedelinin
toplamı esas alınırken 2011 yılında yapılan düzenleme ile yalnızca net elektrik fiyatı ve PSH
fiyatı toplamının (faturalama) alınması öngörülmüştür.

İlerleyen dönemde yapılması gerekenler
Yİ, YİD ve İHD kapsamında mevcut sözleşmelerin varlığı ve kamu elinde üretim şirketlerinin
faaliyetlerine bağlı olarak dağıtım şirketleri ile
TETAŞ arasında yapılan sözleşmeler 2012 yılı
sonuna kadar uzatılmıştır. 2013 yılı ve sonrasında bu üretim tesislerinin piyasa koşullarında faaliyet göstermelerine olanak tanıyacak yeni düzenlemeler gereklidir. Bu hususa bağlı olarak
perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım
şirketlerince serbest ve serbest olmayan tüketicilere satılan elektrik fiyatı arasındaki ilişki yeniden belirlenmelidir.

Dağıtım şirketlerinin dengeleme ve uzlaştırma
piyasasında gün öncesi ve gün içerisinde yapacağı elektrik alımları ile dağıtım şirketlerinin sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden satın alacağı alımlar için sistem gün öncesi fiyatlarının esas alınacağına dair düzenleme yapılmıştır.
İkinci uygulama dönemindeki yeni bir uygulama
da dağıtım şirketlerine ayrıca bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) bütçesinin verilmiş olmasıdır. ArGe bütçesi hem piyasalaşma açısından hem de
teknik olarak bir geçiş dönemi yaşayan Türkiye
elektrik piyasasında bazı Ar-Ge faaliyetlerinin
teşviki amacıyla tanımlanmıştır. Ar-Ge bütçeleri

2013 yılı ve sonrasında önem teşkil eden konulardan biri de son kaynak tedariki konusudur.
2013 ve sonrasında, son kaynak haricindeki
enerji tarifelerinin düzenlenmeyeceği varsayımı
altında, tedarikçisini seçemeyen tüketicilere kimin, hangi koşullarda ve hangi tarifeyle enerji
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tedarik edeceğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu amaca yönelik düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinde yarar vardır.

rul toplantısına dahi katılarak görüşlerini beyan
etme olanağını elde etmişlerdir. Ancak, gelişen
piyasa dikkate alındığında şeffaflığın ilerleyen
dönemlerde daha fazla önem arz edeceği açıktır.

Diğer bir husus da tüketicilerin desteklenmesine
ilişkindir. Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi
amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde,
bu sübvansiyonun fiyatlara müdahale edilmeksizin, miktarı ile esas ve usulleri Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri ödeme şeklinde yapılacağı
EPK’nın bir hükmü olarak ifade edilmişse de
yardıma muhtaçlar için belirlenecek tarifenin
yöntemi ve bu tarifeden yararlanacakların kapsamının belirlenmesi gerekmektedir.

Öngörülebilirlik hem tarifeler hem de piyasa
yapısına ilişkin bütün karar ve gelişmelerde hem
tüketicilerin hem de yatırımcıların uzun vadeli
hareket edebilmeleri için bir ön koşuldur. Enerji
piyasasına ilişkin konularda öngörülebilirliğin
ortadan kalkması bazı risklere yol açabilmektedir. Örneğin, ikinci uygulama döneminde kararların geç alınabilmesi öngörülebilirlik açısından
az da olsa bazı sorunlara yol açmıştır. Dolayısıyla öngörülebilirliği daha fazla olan bir tarife mekanizması önümüzdeki dönemde daha elzem
hale gelecektir.
Tarifeler hazırlanırken ilerleyen dönemlerde göz
önünde bulundurulacak en önemli hususlardan
birisi de hizmet kalitesi olacaktır. Tarifeler hizmet kalitesini artıracak, hizmet kalitesi düşük
olanlar tarife aracılığıyla cezalandırılacaktır. Kalite de verimlilik, düşük maliyetlilik, eşitlik gibi
tarifelerin en önemli unsurlarından birisi hale
gelecektir.

Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden ve/veya
kesintilerinden kaynaklanan zarar ve hasarların
bireysel olarak tazminine ilişkin düzenlemelerin
yürürlükte olduğu elektrik piyasasında, dağıtım
şirketlerinin kalite göstergesi performanslarına
bağlı hedeflerine ulaşmalarının teşvik edilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda kalite parametrelerinin uygulanabilmesi için gerekli altyapının en
kısa sürede kurulması gerekmektedir. Yatırım
harcamaları ve diğer çalışmalarda bu durumun
göz ardı edilmemesi çok önemlidir.

Sonuç
Önümüzdeki dönemde elektrik piyasasını ilgilendiren çok önemli gelişmeler olacaktır. Bu
gelişmelerden bazıları aksi bir düzenleme yapılmadığı takdirde bölgesel tarifeye geçilmesi ve
fiyat eşitleme mekanizmasının kalkması, faaliyetlerin tamamen ayrıştırılması, abone grupları
arasında çapraz sübvansiyonun kaldırılması gibi
düzenlemelere ilişkindir. Bu düzenlemeler gerçekleştirilirken şeffaf, öngörülebilir, kalite odaklı bir yapının oluşturulması esas alınmalıdır. Ayrıca, dağıtım faaliyetinde özelleştirme sürecinin
tamamlanmasına müteakip izleme ve denetim
fonksiyonun şeffaf ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Üçüncü uygulama dönemi tarifelerinin özellikleri neler olmalıdır?
Tarife sürecinde etkin bir çalışmanın yapılabilmesi için mevcudiyeti şart olan birinci özellik
şeffaflıktır. Hem sürecin kendisinin, hem alınan
kararların hem de bu kararların etkilerinin kamuoyuyla paylaşılması daha verimli bir tarifelendirme ve daha etkin bir elektrik piyasası için kaçınılmazdır. İkinci uygulama dönemi tarifeleri
belirlenirken de EPDK şeffaflığa bir ölçüde dikkat etmiştir. Mevzuat değişikliği taslağı tüm tarafların görüşüne açılmış, piyasa oyuncularıyla
sayısız toplantılar gerçekleştirilmiş, taraflar Ku-
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TÜRKİYE ELEKTRİK ARZ EĞRİSİNİN MODELLENMESİ
Barış SANLI, Mehmet GÜLER
Giriş

1.

Kurak bir yıl

Enerji sektörüne yatırımcı ilgisi arttıkça, bu yatırımların ekonomik yatırımlar olup olmayacağı
konusundaki sorular da artmaktadır. Bu soruların
en temeli “elektrik fiyatları”dır. Teoride fiyat,
arz ve talebin kesiştiği denge noktasında oluşur.
Dolayısıyla fiyat konuşmadan önce bu iki eğrinin çıkarılması gerekir. Elektrikte kısa dönemde,
talep eğrisinin elastik olmayan yapısından ve
fiyatların talep tarafına doğrudan yansımaması
sebebi ile eğriden çok düz bir çizgiye benzeyecektir. Ama arz eğrisi biraz daha karışıktır.

2.

Rüzgar santrallerinin etkisi

3.

Karbon vergileri

incelenecektir. Bu çalışma sadece teorik bir çerçeve üzerinden hareket etmekte olup, gerçek arz
eğrisi Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve EÜAŞ
santrallerinin satış fiyatları ayrı ayrı değerlendirilerek gerçekleştirilebilir.
Çalışmanın altyapısı ve veriler
Elektrik fiyatları için, planlama dahil bir çok
çalışmada kullanıldığı için, dönem dönem değişik fiyatlama modelleri kullanılmıştır. Detaylarına girmeden aşağıdaki şekilde bu çalışmalardan
birisinin sonuç grafikleri sunulmuştur. Bu modelleme çalışmasında ise daha farklı bir yöntem
kullanılmıştır. Bir modelleme çalışmasının temelinde veri seti bulunmaktadır. Bu makaleyi okuyan birinin de bu çalışmayı kendi başına tekrar
yapabilmesi için açık kaynaklardan veriler kulla-

Türkiye’de elektrik sektöründe TEK ve daha
sonrasında TEAŞ ve TEİAŞ bu çalışmaları dönem dönem yapmışlar ve sektör tarafından referans olarak kabul edilen raporlar yayımlamışlardır (TEİAŞ, 2004). Bu çalışmada, belirli kabuller ve uluslar arası veriler eşliğinde yapılan bir
elektrik arz eğrisi modelleme çalışması anlatılacaktır. Daha sonra bu arz eğrisi üzerinden:

Şekil 1. Önceki model çalışmalarına bir örnek
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nılmıştır ki bunların en önemlisi TEİAŞ web
sitesinde bulunan istatistiklerdir.

MW olanlar) stoktan düşülmüştür.
3.2010-2011 (Mart ayına kadar) yıllarında devreye girenler 1 yaşında, 1984 yılındaki stoğun
tamamı da 27 yaşında kabul edilmiştir. Aradaki
yıllarda devreye giren santrallerin de bu doğrultuda yaşları belirtilmiştir.

TEİAŞ web sitesi bu konudaki çalışmalarda başvurulabilecek yegâne kaynaklardan biridir
(Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, 2011).
Uluslararası kurumlardan ise Amerikan Çevre
Koruma Kurumu (EPA - Environmental
Protection Agency), Enerji Bilgi Yönetimi
(Energy Information Administration), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve ETSAP (Energy
Technology Systems Analysis Program) web
sayfalarındaki verilere başvurulmuştur.

4.Uluslararası Enerji Ajansı’nın Dünya Enerji
Görünümü (World Energy Outlook) web sitesindeki yatırım maliyetlerinde kullanılan tablosu
kullanılarak, verimlilik, gecelik yatırım maliyeti,
işletme ve bakım rakamları alınarak tablolar
oluşturulmuştur (Uluslararası Enerji Ajansı,
2011).

Türkiye’deki duruma uyması açısından, uzman
bir bakış tarzı ile duruma göre hangi verinin hangi kaynaktan alınacağına bakılması gerektiği
görülmüştür. Ama çalışmanın başkaları tarafından da tekrar edilebilmesi için TEİAŞ ve Uluslararası Enerji Ajansı yayınları temel referans, diğer kaynaklar da yardımcı referans olarak kullanılmıştır.

5.Emre amadelik, yük faktörleri gibi diğer tablolar da oluşturulmuştur. Emre amadelik bir başka
tablo yığınından senaryo bazında (kuraklık, tam
rüzgar vs.) değişebilecek şekilde düzenlenmiştir
6.Yakıt verileri TKİ, Bursagaz, BOTAŞ ve Teknik Yayıncılık sitelerinden alınmıştır.

Çalışmadaki baz veri seti, TEİAŞ’ın 2009 yılı
istatistiklerinde yer alan “Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar
İtibariyle Gelişimi (1984-2009)” dosyasıdır
(TEİAŞ, 2010). Bu dosyada Türkiye kurulu gücünün 1984 yılından 2009 yılına göre birincil
enerji kaynakları (kömür, doğal gaz, hidrolik vs)
bazında artışı gözükmektedir. 2010 yılına ait
veriler ise TEİAŞ’ın yıllık işletme faaliyetleri
raporundan alınmıştır (TEİAŞ, 2011). 2011 yılına ait raporda TEİAŞ Yük Tevzi raporlarından
alınmış ve 50.406 MW için çalışma yapılmıştır.

7.Karbondioksit emisyonları konusunda (gr/
kWh), UEA’nın Karbondioksit emisyonları konusundaki yayınındaki veriler kullanılmıştır
(Uluslararası Enerji Ajansı, 2011).

Metodoloji

Yukarıdaki metodolojiye ek olarak, gecelik yatırım maliyetlerinin, yıllık çalışma süresine göre
$cent/kWh olarak hesaplanması gerektiğinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz verileri alınmıştır. Ayrıca 10 yıldan eski tüm santrallerin amortismanlarının tamamlandığı kabul edilmiştir.

8.VBA (Visual Basic for Applications)’da yazılmış iki ayrı program ile, tabloları listelere aktarma ve sıralama fonksiyonları yazılmıştır. Özellikle karbon vergileri ile arz eğrisi ciddi miktarda değiştiği için sıralamalar hem karbon fiyatı
olmadan hem de karbon fiyatı ile eş zamanlı yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

TEİAŞ’ın web sitesinden alınan kurulu güç verileri üzerinden sırasıyla şu işlemler yapılmıştır.
1. 1984 yılı stok kabul edilerek, her yıl yeni eklenen santrallerin birincil enerji kaynakları bazında kurulu güç artışı MW olarak çıkarılmıştır.
2.Yıllar içerisinde hurdaya ayrılan santraller (-
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Bunun haricinde karbondioksit emisyonları, emre amadelik ve işletme ve bakım giderlerinin
(O&M)’in santralin yaşı ile doğrusal şekilde arttığı, verimlilik değerinin de aynı şekilde düştüğü kabul edilmiştir. Karbondioksit verileri direkt
olarak gr/kWh olarak alınmış, yakıt maliyetleri
ise yakıt girdi fiyatının sistem verimliliğine bölünmesi ile bulunmuştur.

MW cinsinden kümülatif toplandığı bir sütun da
hesaplanmıştır.
Beklendiği gibi hem karbon fiyatlı hem de karbon fiyatı olmadan yapılan çalışmada, eğrinin en
sol tarafında hidroelektrik, jeotermal, amortismanı dolmuş rüzgar santralleri ve biyokütle
(land fill’ler dahil) santralleri bulunmaktadır.
Ardından bir kısım kömür santralleri ve amortismanını tamamlamış doğal gaz santralleri gelmektedir, eğrinin en ileri ucunda ise Fuel oil ve
diğer petrol ürünlerine dayalı santraller bulunmaktadır. Çok yaşlı santraller hariç işletme giderleri çok fazla bir maliyet tutmamaktadır. Genelde iki maliyet kalemi ağırlıktadır: yakıt ve
amortisman. Doğal gaz santralleri ise, karbon
salınımları açısından da çok avantajlı durumda
olduğundan termiklerde en avantajlı olanlar,
amortismanını yeni tamamlamış doğal gaz santralleridir.

Konsolide edilen tablolarda sırasıyla; enerji kaynağının türü, yaşı, MW’ı, verimlilik, yakıt maliyeti (fuel), işletme ve bakım maliyeti (O&M),
toplam maliyet ve karbon fiyatı bulunmaktadır.
Ayrıca arz eğrisini oluşturmak için kurulu güçlerin toplam maliyetlere göre küçükten büyüğe
sıralandığı tabloya ek olarak kurulu güçlerin
Tablo 1. Arz eğrisi için kurulan tablo başlıkları

Karbon fiyatı
Çalışmada ayrıca, 15€/ton karbondioksit fiyatı
üzerinden arz eğrisinde oluşan değişim görülmektedir. Bu rakam $cent/gr karbondioksit rakamına çevrilerek buradan $cent/kWh ek maliyetler hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere arz eğrisi
soldan sağa doğru gittikçe karbon fiyatının etkisini daha da fazla hissetmektedir. Bu da, kurak

Şekil 3. Toplam yatırım, işletme bakım ve yakıt maliyetleri ile arz eğrisi (solda normal, sağda karbon
fiyatlı arz eğrisi)
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yıllarda ve yaz ve kış aylarında karbon fiyatının
etkisinin daha da fazla hissedileceğini gösterir.

toplamından bir arz eğrisi elde edilmesi olmuştur. Daha sonra bu verilere karbon fiyatı da eklenerek fiyatlardaki değişimler incelenmiştir. Bazı
MW değerleri için oluşan fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. “Tüm Santraller %100” senaryosu sadece teorik limiti göstermesi açısından
önemli olup, pratikte bir geçerliliği yoktur.
Kısaca çalışmanın sonuçları:
1. Hidroelektrik santrallerin durumu elektrik
fiyatlarını çok ciddi şekilde etkilemektedir.
2. Rüzgar (1400 MW) fiyatlar üzerinde çok etkili olmamakla birlikte fiyatları düşürücü yönde
etki yapmaktadır. Rüzgar kapasitesi arttıkça,
fiyatlar üzerindeki düşürücü etkisi de artacaktır.

Şekil 4. Aynı senaryo için normal ve 15€/ton CO2 3. Karbon vergisinin fiyatlara etkisi talebin bir
fiyatı ile oluşturulan arz eğrileri
fonksiyonudur.
4. Oluşan elektrik fiyatları mevsimsel değişimlerden (kuraklık, yağış vs) önemli miktarda etkilenmektedir.

Sonuç
Bu çalışmada, Türkiye için bir arz eğrisi modellemesi anlatılmıştır. Bu modelleme gerçeği %
100 yansıtmasa da fikir vermesi açısından yeni
bir pencere açmaktadır. Pratikte yapılan sadece
yakıt, işletme ve yatırım maliyetlerinin geri ödemesinin $cent/kWh cinsine çevrilerek bunların

Tablo 2. Değişik senaryolar altında farklı MW değerlerinde oluşan fiyatlar ($cent/kWh)

24500 MW

25000 MW

30000 MW

Tüm Santraller %100 emreamade

($cent/kWh)

7.318

7.357

7.817

Sıcak Yaz Günü

($cent/kWh)

7.817

11.259

14.377

Sıcak Yaz Günü - Rüzgar %100

($cent/kWh)

7.817

8.343

14.263

Sıcak ve Kurak bir Yaz günü

($cent/kWh)

14.069

14.214

15.051

Karbon vergisi

($cent/kWh)

8.647

13.066

16.491

14

Şekil 5. Dört senaryo için ayrı ayrı hesaplanmış arz eğrileri
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ULUSAL PETROL STOKLARININ ARZ KESİNTİSİ DURUMUNDA
KULLANILMASI: LİBYA ARZ KRİZİ UYGULAMASI
Kenan SİTTİ
olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve uluslararası anlaşmalar gereği olağanüstü hal petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla bir önceki yıl günlük ortalama kullanımının içindeki net ithalatın en az doksan günlük
miktarı kadar petrol stoğu tutulur.” hükmü yer
almış ve takip eden fıkralarda rafinerilerin ve
dağıtıcıların ikmal ettikleri akaryakıtın en az 20
günlük kısmını, büyük serbest kullanıcıların da
tüketimlerinin 15 günlük kısmını her an depolarında tutmaları zorunluluğu getirilmiştir.

1973-74 Petrol Krizi ve ulusal stok tutulması
kararı
Ekim 1973 - Mart 1974 tarihleri arasında devam
eden Arap-İsrail savaşında ABD’nin İsrail’i desteklemesi sonucu OPEC ülkeleri tepki olarak arz
kesintisine gitmiş ve ABD başta olmak üzere
birçok ülkeye petrol ambargosu uygulamıştır.
OPEC ülkelerinin günlük 5 milyon varillik kesintilerinin 1 milyon varillik kısmı diğer üretici
ülkeler tarafından karşılanabilmiş ancak net 4
milyon varillik arz eksikliği (o tarihteki dünya
talebinin % 7’si), petrol sıkıntısı yaşanmasına
yol açmıştır. 1972 başında 3 $/varil olan fiyatlar
1974 sonunda dörde katlanarak 12 $/varil (2008
yılı dolarına göre reel olarak 45 $/varil) olmuştur
[1].

Rafinerinin, ülke akaryakıt ihtiyacının yaklaşık
yarısını karşıladığı göz önüne alındığında ulusal
stoğun 10 günlük kısmının rafineri depolarında,
20 günlük kısmının dağıtıcı depolarında olmak
üzere toplam 30 günlük kısmının piyasa oyuncuları tarafından tutulduğu anlaşılmaktadır. Kalan
üçte ikilik tamamlayıcı kısmın tutulması görevi;
temin ve işletme maliyetleri, ithal edilen veya
rafineriden satılan beher litre akaryakıta eklenen
‘gelir payı’ndan karşılanmak üzere rafinericilere
verilmiştir (gelir payı benzin için 1,32 TL/m3,
motorin için 1,27 TL/m3’tür). Kanunda ayrıca
ulusal petrol stoğunun esas gün sayısının belirlenmesi, artırılması, yönetimi, tutulacak stoğun
cinsi, stoklama yerinin belirlenmesi, olağanüstü
hallerde stoklardan satış yapılması gibi konuların Ulusal Stok Komisyonu tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

Birinci petrol krizi olarak nitelendirilen yukarıdaki olayda OECD ülkeleri, petrolün ülkeler arasında serbestçe ticareti yapılan sıradan bir mal
olmadığı konusunda sert bir şekilde uyarılmıştır.
Arz kesintisine hazırlıksız yakalanan pek çok
ülkede petrol sıkıntısı had safhaya ulaşmış, akaryakıt satışları karneye bağlanmış, tek-çift plaka
uygulamaları gibi talep daraltma metotları uygulamaya konmuştur. Aynı yıl içinde, OECD bünyesinde, bu tür arz kesintilerine karşı önlemler
alınması amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı
(UEA) oluşturulmuş ve üye ülkelerin tamamının
net ithalatlarının 90 günlük kısmını ulusal stok
olarak tutmaları yönünde ortak karar alınmıştır.

Başlıca petrol arz kesintileri ve ulusal stok
bırakma kararları

Mevzuatımızda Ulusal Stok Kavramı

Dünya tarihindeki başlıca petrol arz krizleri Şekil 1’de gösterilmektedir. Bunlardan 1990-1991
yılları arasındaki Irak’ın Kuveyt’i işgali ve Körfez Savaşı sırasındaki arz kesintisinin (günlük
4,3 milyon varil) telafi edilmesi ve 2005 yılında

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 16 ncı maddesinde ulusal petrol stokuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu maddede
“Piyasada sürekliliğin sağlanması, kriz veya
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ABD’nin rafineri ve boru hattı tesislerinin büyük
çoğunluğunu barındıran Meksika Körfezi bölgesine çok ciddi zararlar veren Katrina Kasırgasının sebep olduğu rafine ürün eksikliğinin
(günlük 1,5 milyon varil) giderilmesi amacıyla
UEA ülkeleri ulusal stoklarından bir kısmını
piyasaya arz ederek, arz eksikliğini giderme yoluna gitmişlerdir. UEA tarihindeki üçüncü stok
bırakma kararı ise 23 Haziran 2011 tarihinde
alınmış olup, bir sonraki bölümde bu konu ayrıntılı olarak işlenecektir.

UEA’nın hedefi piyasaya 60 milyon varil eşdeğeri arz yaratmak şeklinde olmuş; bunun 52.2
milyon varili doğrudan ulusal stoklardan, 6.6
milyon varillik kısmı ham petrol üretim artışından, 1.2 milyon varillik kısmı ise talep kısmadan
karşılanmıştır.
UEA’nın Libya Krizi ortak eylemi
Şubat ayından itibaren Libya’da yaşanan iç karışıklıkların sebep olduğu günlük 1,5 milyon varillik arz kesintilerinin toplamı Haziran ayı başı
itibarıyla 132 milyon varile ulaşmıştır. UEA ülkeleri öncelikle bu arz eksikliğinin giderilmesi
için OPEC ülkelerinin üretim artışı kararını beklemiş ancak OPEC’in 8 Haziran’daki toplantısında üretim artışı yapılacağı yönünde bir karar
çıkmamıştır. Bunun üzerine UEA tarafından 23
Haziran tarihinde, 28 üye ülkenin ortak kararıyla
ulusal stoklardan bir ay içinde piyasaya toplam
60 milyon varil arz edileceği duyurulmuştur.
Günlük 2 milyon varile tekabül eden bu rakamın
Libya’nın eksik üretiminden daha fazla olması,
yaz döneminde petrol talebindeki artışa ve toplamda 132 milyon varillik arz eksiğinin yarattığı
daralmanın hafifletilmesine bağlanmıştır.

Buna karşılık UEA, Haziran-Temmuz 2001 tarihlerinde Irak’tan petrol ihracının durması sebebiyle arzda yaşanan günlük 2,1 milyon varillik
azalma, Aralık 2002—Mart 2003 arasında
Venezzuela’da yaşanan işçi eylemleri sebebiyle
oluşan günlük 2,6 milyon varillik azalma, MartAralık 2003 arasındaki ABD’nin Irak’a askeri
müdahalesi sonrası oluşan günlük 2,3 milyon
varillik azalmalara karşı herhangi bir stok serbest bırakma eylemine girişmemiştir.
Arz krizleri esnasında UEA’nın piyasa arzını
artırması, yalnızca ulusal stoklarından fiziki olarak petrol satışı gerçekleştirmesi kanalıyla değil,
aynı zamanda üye ülkelerin üretim artırması veya talep daraltması şeklinde de olabilmektedir.
Örneğin Katrina Kasırgası ortak eyleminde,

Toplamda 60 milyon varillik stok serbest bırakma eylemine, UEA ülkeleri içinde toplam tüke-

Katrina Kasırgası

Eyl. 2005

Irak Savaşı

Mart 2003 - Ara. 2003

Venezzuela Grevi

Ara. 2002 - Mart 2003
Haz. - Tem. 2001

Irak Petrol İhracının Durması
Irak'ın Kuveyt'i İşgali

Agu. 1990-Ocak 1991

İran-Irak Savaşı

Eyl. 1980-Ocak 1981

İran Devrimi

Kas.1978-Nis.1979
Arap-İsrail Savaşı

Eyl.1973-Mart 1974

0,0

Haz.-Agu.1967

6 gün savaşı (Arap-İsrail)

Kas.1956-Mart 1957

Süveyş Krizi

1,0

2,0

3,0

4,0

Arz kesintisi (milyon varil/gün)

Şekil 1. Başlıca petrol arz kesintileri [2]
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5,0

6,0

tim payı %1’den daha fazla olan ve ulusal stok
tutma yükümlüsü durumundaki 12 ülkenin katılımı öngörülmüştür. Türkiye’nin de yer aldığı bu
eylem planına, net ihracatçı olmalarından dolayı
ulusal stok tutma yükümlüsü olmayan Kanada,
Norveç ve Danimarka katılmamışlardır.

UEA’nın Suudi Arabistan’la yaptığı görüşmelerde, S. Arabistan’ın yedek kapasite üretiminin
devreye girmesi ve üretilen petrolün piyasaya
arz edilebilmesi için minimum bir aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğu, bu sebeple UEA’nın stok
bırakma kararının aslında S.Arabistan’ın yedek
kapasite üretimi devreye girene kadarki sürede
piyasada köprü vazifesi göreceği belirtilmiştir.

Bölgesel paylaşım olarak, belirlenen stok bırakmanın Kuzey Amerika (A.B.D.) %50’sini, Avrupa %30’unu ve Asya Pasifik (Japonya ve Kore) %20’sini yükümlenmiştir (bkz. Şekil 2). Tablo 1’de ise yükümlülükler ülkeler bazında ayrıştırılmıştır.

Ayrıca, piyasada tekrar bir daralmaya sebep olmamak amacıyla serbest bırakılan stokların geri
alımı 2012 yılından önce başlamayacaktır.
28 Haziran 2011 UEA Acil Durumlar Daimi
Komitesi Toplantısı
28-29 Haziran 2011 tarihlerinde UEA merkezinde, ağırlıklı olarak Libya Krizi Eylem Planının
görüşüldüğü bir toplantı tertiplenmiştir. Söz konusu toplantıda tartışılan konulara aşağıda değinilmektedir:

Avrupa
30%
A.B.D.
50%
Asya
Pasifik
20%

Bir üye ülkenin, UEA’nın müdahale edeceği arz
kesintisi eşiğinin %7 olduğu, dünya günlük petrol tüketimi 88 milyon varil olarak alındığında
6,16 milyon varilden daha düşük arz kesintilerine müdahale edilmemesi gerektiği yönündeki
fikrine, UEA yetkilileri arz kesintisine ilaveten
Kuzey yarımkürede yaz dönemindeki talep artı-

Şekil 2. Libya Krizi Eyleminde yükümlülüğün
bölgesel dağılımı

Tablo 1. Ülkeler bazında stok serbest bırakma yükümlülükleri (bin varil) [3]
Ülke
A.B.D.
Japonya
Kore
Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
İspanya
Hollanda
Türkiye
Polonya
Belçika
TOPLAM

Toplam
30.640
7.915
3.467
2.770
3.242
3.000
2.524
2.274
1.173
1.071
959
797
59.833

Devlet
Stoku
30.640
3.467
2.770
1173
95
38.145

Özel Sektör Ham
Stoku
Petrol
- 30.640
7.915 3.958
- 1.998
- 1.620
3.242
3.000
600
2.524
2.274
- 1.023
1.071
959
310
702
21.688 40.149

* Ürün kırılımları belirtilmemiştir.
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Ürün
3.957*
1.469
1.150
3.242
2.400*
2.524
2.274
150
1.071
650
797
19.684

Benzin

Motorin
-

FuelJet
Oil
Yakıtı
-

300
500
476

1.169
650
2.375

64

327

1.183
331
176
139
43
3.148

373
1.799
150
895
510
654
8.576

968
144
6
1.181

95
422
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şıyla birlikte piyasada zaten bir daralma beklendiği, sıkışmakta olan bir piyasada günlük 1,5
milyon varillik arz kesintisinin etkisinin çok daha büyük boyutlarda yaşanabileceği, üstelik global finansal krizin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir ekonomik ortamda petrol fiyatlarının
daha da artmasının dünya ekonomisine ciddi
zararlar verebileceği öngörülerini bildirmişlerdir.
Bu sebeple, Libya arz kesintisinin değerlendirilmesinde mevcut konjonktürün göz önüne alınması gerektiği ifade edilerek bundan önceki Irak
ve Katrina eylemlerinde de %7’den daha düşük
bir kesintide müdahale etmek zorunda kalındığı
belirtilmiştir.

günde 2 milyon varil bırakılması halinde stokların 6 yıla yakın (70 ay) dayanacağı görülmektedir.

S to k d a y a n m a s ü re s i (Y ıl)

Bırakılan stokların tekrar ne zaman tamamlanacağı konusundaki sorulara da, geri alımların
2012 başından önce olmayacağı, aksi halde bu
durumun piyasada tekrar bir daralma yaşatacağı
yönünde bilgi verilmiştir.

Libya’daki arz kesintisinin Şubat ayından beri
devam etmesine rağmen eylem planının Haziran
ayında uygulamaya konulmasına yönelik eleştirilere ise UEA yetkilileri tarafından, öncelikle
OPEC ülkelerinden üretim artışı bekledikleri
ancak OPEC ülkelerinin 8 Haziran’daki toplantılarında üretim artışına gidilmemesi yönündeki
kararlarının ardından eylem planını uygulamaya
koydukları ifade edilmiştir. Ayrıca Şubat-Mart
dönemlerinde pek çok rafinerinin yıllık bakım ve
onarıma girmeleri sebebiyle ham petrol ihtiyacının azaldığı ve Libya’dan kaynaklanan arz kesintisinin etkisinin bu aylarda görülmediği, yaz
sezonunda Kuzey yarımküredeki petrol talebinin
artışıyla birlikte hissedilmeye başlandığı belirtilmiştir.

13
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4,2 milyar varillik
UEA toplam stoğu
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Stok bırakma (milyon varil/gün)

Şekil 3. UEA ülkeleri toplam stokları (Devlet
Stokları [1,6 milyar varil] + Ticari Stoklar [2,6
milyar varil])’nın stok bırakma miktarına göre
dayanma süreleri

Toplantı sırasında söz alan bazı ülke temsilcilerinin görüşleri aşağıda sunulmaktadır:
 Petrol fiyatlarının %25’inin spekülasyon-

dan kaynaklandığı, bu sebeple fiyatlardaki dengenin sağlanması amacıyla UEA’nın fiziki arz
kesintilerinden ziyade finansal piyasalara müdahale etmesinin daha uygun olacağı,

Bir aydan sonra da stok bırakmanın devam edip
etmeyeceği yönündeki sorulara da, piyasanın ve
fiyatların UEA tarafından sürekli olarak izlendiği ve ihtiyacın devam etmesi halinde daha fazla
stok serbest bırakılabileceği söylenmiştir. Mevcut durumda UEA ülkelerinin toplam ulusal
stoklarının (devlet ve ticari stoklar toplamı) 4
milyar varilden fazla olduğunu ve bunun da 146
günlük ithalat ihtiyacına karşılık geldiği belirtilerek, stok bırakmalar sonucunda hala zorunluluk olan 90 günlük stoğun üzerinde kalınacağı
ifade edilmiştir. Şekil 3’te UEA stoklarından

 UEA mevzuatına göre sadece arz kesinti-

leri olması durumunda UEA’nın müdahale yetkisinin olduğu, fiyat artışlarının kapsam dışı kalması gerektiği,
 Arz kesintisinin sonucunun sadece bazı

sektörlerdeki girdi maliyetlerinin artması olduğu
ve bunun ülkesel boyutta bir sorun teşkil etmedi-
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ği, neticede istedikleri zaman petrol satın alabildikleri,

da yukarıda belirtilen soruların tamamına cevap
verilmiş olduğundan burada tekrar etmenin gereksiz olduğunu ifade etmişler ve bir önceki hafta petrol fiyatlarında yaşanan fiyat düşüşüne bakıldığında şikayetin burada bulunan ülkelerden
değil, OPEC’ten geldiğinin bilinmesi gerektiğini
söylemişlerdir. Buna rağmen, stok bırakmadaki
asıl amacın arz kesintisinin telafisi olduğunu,
fiyat manipülasyonunun kesinlikle amaçlanmadığını, fiyattaki düşüşün arzdaki rahatlamanın
doğal bir sonucu olduğunu vurgulamışlardır.

 Fiyatlara müdahale etmenin sanal bir etki

yaratacağı, kaldı ki fiyatı oluşturan ana unsurun
sadece arz-talep değil aynı zamanda spekülasyon
olduğu,
 60 milyon varil serbest bırakmanın politik

bir karar olduğu, 2,7 milyar varillik ulusal stok
(ticari stoklar) içinde bu miktarın çok düşük kaldığı, esasen bu kararın alınabilmesini OECD
stoklarının rahat bir durumda olmasının sağladığı,

UEA temsilcilerinden Baş Ekonomist Dr. Fatih
BİROL, önümüzdeki dönemde ham petrol üretim artışının % 90’ının Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan geleceğini, şu anda bölgede yaşanan iç
karışıklar sebebiyle ertelenen yatırımların faturasının 2-3 yıl sonra çıkacağını, esas sorunun Libya’nın bugünkü arz kesintisinden ziyade bölgede
üretim artırma yatırımlarının yapılamaması nedeniyle gelecekte yaşanacak arz sıkıntıları olacağı konusunda uyarmıştır. Ayrıca dünya ekonomisinin ekonomik krizden çıkmaya çalıştığı
mevcut konjonktür sebebiyle stok bırakma müdahalesinin gerekli olduğunu belirtmiştir.

 Libya üretiminin devre dışı kaldığı sürede

petrol fiyatlarının çok artmadığı, stok bırakmanın olmadığı geçen ay, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı,
 Kararın gerekçesinin UEA’nın saygınlığı

için önemli olduğu,
 Bazı ülkeler tarafından bu kararın sadece

politik olarak, bazıları tarafından ise sadece fiyat
manipülasyonu olarak değerlendirildiği, bu yüzden karar aşamasında her ülkeden mutabakat
beklenmediği,

Karar öncesi ve sonrasında petrol fiyat hareketleri

 Müdahalenin gerekliyse neden Libya’da

arz kesintisinin başladığı üç ay önce yapılmadığı,

2011 başından itibaren ham petrol fiyatları incelendiğinde, Kuzey Denizi Brent ile Amerikan
Teksas WTI ham petrolü arasındaki genellikle 23 $/varil seviyesinde seyreden fiyat farkının
anormal şekilde $21 $/varil seviyesine kadar
çıktığı, WTI’nın ortalama 98 $/varilden,
Brent’in ise ortalama 111 $/varilden işlem gördüğü dikkat çekmektedir. Amerikan WTI’daki
fiyat düşüşünün sebebi olarak Kanada’dan
ABD’ye giren ham petrol miktarındaki artış ve
doğalgazdan akaryakıt üretimi teknolojilerindeki
(GTL) gelişmeler ve bu alandaki üretim artışı
sebep olarak gösterilmektedir. Fiyat farkından
dolayı ABD’den Avrupa’ya yapılacak ihracatı
kısıtlayan etmenler, ABD ham petrol stoklarının

 Piyasaya sürülen 60 milyon varil petrolün

fiyatları ve enerji dengesini nasıl etkilediğinin
UEA tarafından takip edilmesi gerektiği ve üye
ülkelerin bu konuda UEA’ya destek vermeleri
gerektiği,
 Stokları serbest bırakmak yerine UEA’nın

stratejisinin öncelikle petrol talebini azaltmaya
ve enerji verimliliğini artırıcı yöntemlerin uygulanmasına ilişkin olması gerektiği
belirtilmiştir.
UEA temsilcileri, komisyon görüşmeleri sırasın-
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arttığı güney-orta kesimden (Oklahoma) ihracatın yapılacağı Meksika Körfezi’ne taşıma maliyetinin varil başına $6-$10 arasında olması ve
iletim tesisi sahibi olan rafinerilerle dikey bütünleşik yapıda olan petrol üretici firmaların ham
petrol fiyatlarıyla çok fazla ilgilenmemesi
(neticede toplam karın ham petrol satışından
veya rafineri marjından gelmesi arasında bir fark
yoktur) olarak gösterilmektedir.
Aşağıdaki grafiklerde, Libya Kararının petrol
fiyatlarına etkisi gösterilmektedir. Kararla birlikte Brent’te yaklaşık 6 $/varil ve WTI’da 3 $/varil
düşen fiyatların bir hafta sonra eski konumuna
geldiği, sonrasında ise daha sabit seyretmekte
olduğu görülmektedir.

Şekil 6. 2010 Ekim –2011 Temmuz Brent-WTI
fiyat farkı ($/varil)
Sonuç itibarıyla Libya Kararı sonrası stok bırakmaların, ham petrol fiyatları üzerinde pek de
etkili olmadığı, fiyatlarda sadece bir haftalık bir
düşüş yaşandıktan sonra fiyat seviyesinin eski
konumuna yükseldiği değerlendirilmektedir.
Sonuç

Şekil 4. 01 Haziran – 04 Temmuz 2011 ham petrol fiyatları ($/varil)

Stokların sınırlı olması ve stok bırakma kararının
uzun süre sürdürülebilir olmamasından dolayı,
UEA stoklarından bir miktar serbest bırakılması
kararının Suudi Arabistan’ın yedek kapasitesi
devreye girene kadarki sürede (minimum 1 ay)
köprü vazifesi göreceği anlaşılmaktadır. Başka
bir deyişle, OPEC’in arz kesintilerine karşı önlem alınması amacıyla 1974 yılında kurulmuş
olan UEA teşkilatının, arz kesintileri durumunda
yine OPEC ülkelerinden medet ummak zorunda
olduğu görülmektedir.
Ülke temsilcilerinin soru ve yorumlarından anlaşıldığı üzere, bu kararın alınmasında ön ayağı
A.B.D.’nin oluşturduğu, İngiltere’nin bu kararı
desteklediği ve diğer ülkelerin çoğunlukla kararı
sorguladıkları görülmektedir. Ancak, 60 milyon
varillik miktarın, toplamda 4,2 milyar varillik
UEA stokları içindeki payının oldukça küçük
kalması sebebiyle herhangi bir güçlü itiraz tarafı

Şekil 5. 2010 Ekim - 2011 Temmuz ham petrol
fiyatları ($/varil)
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yer almamaktadır.

olması sebebiyle, stoklardan 1 milyon varil satış
yapılması halinde hala yükümlülük stoğumuzun
üzerinde kalınacaktır.

Söz konusu müdahalenin fiyatlara etkisi ise kısa
süreli olmuş ve bir hafta gibi bir sürede fiyatlar
eski konumuna yükselmiştir.

Kaynaklar

23 Haziran tarihli Karar sonucunda, ülkemizin
de stoklarından yaklaşık 1 milyon varil petrol
ürünü serbest bırakması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mevcut ulusal stoğumuz Nisan 2011 tarihi itibarıyla yaklaşık 51,8 milyon varil (7 milyon
ton)’dir ve 104 günlük net ithalatımıza karşılık
gelmektedir. 90 günlük yükümlülük miktarımızın ise yaklaşık 44,7 milyon varil (6 milyon ton)

[1] http://www.wtrg.com/prices.htm
[2] IEA Response System
Emergencies 2011, s.11.

For

Oil

Supply

[3]
http://www.iea.org/files/
Breakdowncollectiveaction.pdf
[4] http://www.econbrowser.com/archives/2011/02/
brentwti_spread.html
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TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GELECEK 20 YILINA BAKIŞ:
Türkiye Elektrik Enerjisi Projeksiyonu ve İstihdam, Su ve Malzeme Kullanımı
Fakir Hüseyin ERDOĞAN*, Barış SANLI
Giriş

Elektrik Enerjisi Talebi ‐ Artış Hızı
10,0%

800.000,0

Elektrik enerjisi sektörü, geçmiş veriler değerlendirildiğinde, istisnai birkaç yıl hariç, Türkiye’de kesintisiz büyüyen ender sektörlerden biridir. Cumhuriyet döneminde yılda ortalama %
10; son 40 yılda ise % 8,4 oranında artan elektrik
enerjisi talebinin önümüzdeki dönemde de dünya ile kıyaslandığına yüksek hızlarda artması
beklenmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar [1],
önümüzdeki 20 yılda elektrik enerjisi talebinin
yıllık ortalama % 6,3 oranında artacağına işaret
etmektedir. Buna göre halen 210 TWh düzeyinde olan elektrik enerjisi talebinin 2020 yılında
378 TWh ve 2030 yılında 706 TWh düzeyine
ulaşacağı tahmin edilmektedir (Grafik 1). Bir
başka ifadeyle, 20 yıllık zaman diliminde elektrik enerjisi talebinin 2,5 kat artması söz konusudur. Bu noktada, artan elektrik enerjisi talebinin
nasıl karşılanacağı sorusu gündeme gelmektedir.
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Grafik 1. Elektrik enerjisi talebi artış hızı
me ve su ihtiyacı, karbon salımı vb. üzerindeki
etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır.
Elektrik enerjisi talebinin güvenilir bir şekilde
karşılanabilmesi için sahip olunacak üretim altyapısına ilişkin iki farklı projeksiyon oluşturulmuştur: Fosil Yakıt Ağırlıklı Kompozisyon ve
Yenilenebilir Ağırlıklı Kompozisyon. Bu projeksiyonlar oluşturulurken, kurulu güç yedeğinin %
20’nin altına düşmemesi ve mümkün olduğunca
% 30’un üzerine çıkmaması ve üretim yedeğinin
% 10’un altına düşmemesi ve % 20’nin üzerine
çıkmaması kriterleri esas alınmıştır. Belirli varsayımlar altında 2030 yılına gelindiğinde kurulu
güç kompozisyonun Grafik 2’deki gibi oluşacağı
öngörülmüştür

Elektrik enerjisi talebinin nasıl karşılanacağı,
çok farklı parametrelere bağlı olup, karmaşık
ilişkiler bütününün analizini gerektiren kararların alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda,
sahip olunan doğal kaynakların miktarı ve erişilebilirliği, teknolojik altyapı, enerji ithalatı kolaylıkları, makroekonomik dengeler, sermaye
birikim ve edinim düzeyleri, ham madde ve ara
malı ihtiyacı, çevresel sınırlamalar, toplumsal
duyarlılıklar, uluslararası ilişkiler ve yükümlülükler vb. çok sayıda parametre sayılabilir. Bu
makalede, elektrik enerjisi talebinin güvenilir bir
şekilde karşılanabilmesinde sahip olunabilecek
kurulu güç ve üretim kompozisyonlarına ilişkin
alternatiflerin, istihdam sağlama imkânı, malze-

Bu projeksiyonlarda elde edilen kurulu güç ve
ortalama elektrik üretim kapasitesi esas alınarak,
söz konusu kapasitenin kurulması ve işletilmesi
durumunda, Türkiye’nin elektrik enerjisi üretiminde izleyeceği farklı yolların istihdam, elekt-

* Makale hakkındaki her türlü görüş ve eleştiri efh@ttmail.com e-posta adresine gönderilebilir.
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Grafik 2. 2030 yılında kurulu güç Kompozisyonu
mevcut koşullarda ülkemiz için geçerli olmayacağı düşünülse de, sanayi ve teknoloji altyapısının geliştirilmesine bağlı olarak dolaylı istihdam
potansiyelinin görülebilmesi açısından yararlı
olacağı düşüncesiyle bu makalede ele alınmıştır.

rik enerjisi sektöründen kaynaklanabilecek toplam ölüm riski, malzeme ve su ihtiyacı ile karbon salımı hesaplanmıştır.
İstihdam
İstihdam konusundaki en güncel çalışmalardan
biri California Üniversitesi, Berkeley’de yapılan
çalışmadır (University of California, Berkeley,
2011). Bahse konu çalışma kapsamında geliştirilen Yeşil İşler Hesap Makinesi (Green Jobs
Calculator) adı verilen bir “Excel” dosyası yardımıyla, değişik üretim teknolojilerinin yaratabileceği doğrudan ve dolaylı istihdam rakamları hesaplanabilmektedir (University of California,
Berkeley, 2009). Burada doğrudan ve dolaylı
istihdam kavramlarının bir örnekle açıklanması
faydalı olacaktır. Bir rüzgâr türbinini yerleştirmek doğrudan bir iş olarak değerlendirilirken,
bu türbin için malzeme üretmek dolaylı istihdam
kapsamında ele alınmaktadır (Wei, Patadia, &
Kammen, 2010). Bahse konu çalışmadaki dolaylı istihdam rakamlarının önemli bir kısmının

2010 yılı sonu itibarıyla üretim kompozisyonumuz esas alındığında, Türkiye elektrik enerjisi
sektöründe 37 bini doğrudan ve 33 bini dolaylı
olmak üzere toplam 70 bin civarında istihdam
imkânı bulunduğu tahmin edilmektedir. Şekil
3’teki grafiklerden de görüleceği üzere, 2030
yılına gelindiğinde, fosil yakıt ağırlıklı üretim
tercihinin yapılması durumunda 119 bini doğrudan olmak üzere toplam 226 bin istihdam; yenilenebilir ağırlıklı üretim tercihinin yapılması
durumunda ise 130 bini doğrudan olmak üzere
toplam 247 bin istihdam imkânı yaratılabileceği
öngörülmektedir.
Fosil yakıt ağırlıklı üretim kompozisyonunda
yaratılan istihdamda en büyük pay % 61,2 ile
fosil yakıtlı santrallere aitken en düşük pay %
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Grafik 3. Kümülatif doğrudan ve dolaylı istihdam
Yenilenebilir Ağırlıklı Kompozisyon Toplam İstihdam İmkanı
250.000

200.000

200.000

150.000

150.000

İstihdam Sayısı

İstihdam Sayısı

Fosil Yakıt Ağırlıklı Kompozisyon Toplam İstihdam İmkanı
250.000

100.000

100.000

50.000

50.000

0

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
Doğrudan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dolaylı

2018

2019

Doğrudan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Dolaylı

Grafik 4. Toplam istihdam imkanı
Yaratılan İstihdamın Nüfusa Oranı
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Grafik 5. Yaratılan istihdamın nüfusa oranı
8,9 ile yenilenebilir kaynaklara aittir. Yenilenebilir ağırlıklı üretim kompozisyonunda ise yaratılan istihdamda en büyük pay % 45,8 ile fosil
yakıtlı santrallere aitken en düşük pay % 10,3 ile

nükleer santrallere aittir. Bu üretim kompozisyonunda yenilenebilir kaynaklara dayalı istihdamın
payı % 27’ye kadar çıkmaktadır (Grafik 4-5).
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İki üretim kompozisyonu arasında senaryo süreci sonunda yaklaşık 21 bin kişilik istihdam farkı
bulunmaktadır. Bu durumda, toplumsal maliyetler açısından bakıldığında yenilenebilir ağırlıklı
üretim kompozisyonu daha cazip görünmektedir.

iken, 2030 yılına gelindiğinde bu sayı fosil yakıt
ağırlıklı üretim kompozisyonunda yaklaşık 5 bin
500’e; yenilenebilir ağırlık üretim kompozisyonunda ise 5 bin düzeyine çıkmaktadır (Grafik 6).
Buna göre nüfus başına ölüm riski hesaplandığında, halen 1 milyon kişi başına 27 kişi düzeyinde olan ölüm riskinin, 2030 yılına gelindiğinde fosil yakıt ağırlıklı üretim kompozisyonunda
62,5’e; yenilenebilir ağırlıklı üretim kompozisyonunda ise 57’ye çıkacağı öngörülmektedir. Bu
tablo, fosil yakıt ağırlıklı üretim kompozisyonu
ile yenilenebilir ağırlıklı üretim kompozisyonu
arasında tercihleri etkileyecek denli bariz bir
fark olmadığını söylemektedir (Grafik 7).

Ölüm sayısı
Literatürde, üretilen elektrik başına toplumun
tüm kesimlerinde, elektrik üretiminden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı nedenlerle görülebilecek ölüm sayısı da incelenmektedir. Bu rakamlar genelde tüm bir yaşam döngüsü içerisinde olabilecek kazalardan hava kirliliği etkilerine
kadar birçok sebepten gerçekleşebilecek ölüm
miktarlarının göstergesidir. Bir başka ifadeyle bu
rakamlar, bir olasılığı göstermektedir. Örneğin
üretilen 1 milyar kWh elektrik enerjisi başına
kömürdeki ölüm oranı dünya ortalamasında 161
iken, bu rakam Amerika da 15, Çin’de ise
278’dir (Next Big Future, 2011).

Malzeme ihtiyacı
Elektrik santralleri, çok sayıda malzeme girdisi
gerektirmektedir. Öyle ki, kimi zaman bir türbin
imalatı için ihtiyaç duyulan malzeme tedarikinde
yaşanan gecikmelere bağlı olarak santral yapımında gecikmelerle karşılaşılabilmektedir.

Doğal olarak elektrik üretimine bağlı olarak doğrudan veya dolaylı olarak görülen ölüm olasılığının en önemli dayanağı fosil yakıtlardır. Fosil
yakıtların toplam ölüm olasılığı içindeki payı
fosil yakıt ağırlıklı üretim kompozisyonunda %
97,7 iken yenilenebilir ağırlıklı üretim kompozisyonunda % 91,2’ye düşmektedir.

Literatürde, malzeme ve elektrik santrali teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak santrallerde
kullanılan malzeme hakkında oldukça farklı veriler bulunduğu görülmektedir. Örneğin rüzgâr
enerjisinde 3 MW’lık bir türbin için 335 ton çelik, 4,7 ton bakır, 1 200 ton beton, 3 ton alüminyum, 2 ton ender toprak elementleri kullanıldığı
(Northwest Mining Association) veya Per

2010 yılı sonu itibarıyla elektrik üretimine bağlı
olarak görülebilecek ölüm sayısı yaklaşık 2 bin
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Grafik 6. Kümülatif ölüm riski

27

Enerji Piyasası
Bülteni * Ağustos 2011

Nüfus Başına Ölüm Riski
70,00

60,00

Milyon Kişi Başına Ölüm Olasılığı

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fosil Yakıt Ağırlıklı

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Yenilenebilir Ağırlıklı

Grafik 7. Nüfus başına ölüm riski
Peterson’un internette oldukça referans gösterilen çalışmasında (Next Big Future, 2008) olduğu
gibi, MW başına 460 ton çelik ve 870 m3 beton
kullanıldığına ilişkin verilere rastlamak mümkündür. Bu nedenle, bu makalede, bir çalışmanın
sonucu yerine, bir kaç çalışmanın ortalaması
esas alınmıştır.

Amerikan Argonne Ulusal Laboratuarında yapılan “Life-Cycle Analysis Results of Geothermal
Systems in comparison to Other Power Systems”
isimli çalışmadaki veriler referans alınarak
(Sullivan, Clark, Han, & Wang, 2010), bu veriler, belirli ölçülerde ülke şartlarına uyarlanmış
ve izleme kolaylığı sağlanabilmesi için sadece
belli başlı malzemelere olan ihtiyaç çıkarılmıştır.
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Çalışma, alüminyum, beton, demir ve çelik ihtiyacı üzerine yoğunlaşmıştır. Beton ihtiyacı, üretim kompozisyonuna duyarlı değildir. Diğer taraftan, alüminyum ihtiyacının üretim kompozisyonu tercihine çok duyarlı olduğu görülmektedir. Fosil yakıt ağırlıklı kurulu güç kompozisyonu tercih edilmesi durumunda, önümüzdeki 20
yıl içerisinde 134 bin ton alüminyum, 85 milyon
ton beton, 357 bin ton demir ve 6,2 milyon ton
çelik ihtiyacı olacağı öngörülmektedir. Yenilenebilir ağırlıklı kurulu güç kompozisyonunun
tercih edilmesi halinde ise bu değerlerin sırasıyla
şöyle olacağı hesaplanmaktadır: Alüminyum 430
bin ton; beton 96,5 milyon ton; demir 740 bin
ton ve çelik 10,2 milyon ton (Grafik 8).

Bir santralde ne kadar su kullanılacağı sistemin
kuruluşuna, ortam sıcaklığına ve yük faktörlerine bağlıdır. Bununla birlikte, teorik düzlemde,
santral tipine bağlı olarak birim elektrik üretimi
başına yaklaşık su ihtiyacının hesaplanabileceği
düşünülmektedir. Nitekim bazı uluslararası saygın kuruluşların elektrik üretiminde su kullanımı
konusunda hazırladıkları raporlar mevcuttur. Bu
makalede, elektrik üretiminde kullanılacak su
miktarının hesaplanmasında, Amerikan Kongresine, Kongre Araştırma Servisi tarafından sunulan “Enerji’nin Su Talebi” adlı rapordan faydalanılmıştır (Carter, 2010). Söz konusu raporda,
hidroelektrik santrallerin yüzey alanlarına bağlı
buharlaşma için verilerin değişken olduğu belirtilmiştir. Türkiye’deki hidroelektrik santrallerin
toplam yüzey alanları net olarak bilinmediği için
bu konuda herhangi bir çıkarım yapılmamıştır.

Malzeme ihtiyacı dikkate alındığında, fosil yakıt
ağırlıklı kurulu güç kompozisyonunun daha ekonomik bir tercih olduğu görülmektedir.

Halen, elektrik üretiminde yıllık 20 milyon ton
civarında olan su ihtiyacının 2030 yılına gelindiğinde fosil yakıt ağırlıklı üretim kompozisyonunda 75 milyon ton/yıl; yenilenebilir ağırlıklı
üretim kompozisyonunda ise 70 milyon ton/yıl
civarına çıkacağı hesaplanmıştır (Grafik 9).

Su ihtiyacı
Elektrik enerjisi üretimi, özellikle termik santral
sistemlerinde hacimli miktarda soğutma suyunu
gerektirmektedir. Her ne kadar hava soğutmalı
sistemler olsa da, bu çalışma, tüm sistemlerin,
tipine göre tespit edilmiş bir ortalama miktar
üzerinden tam kapasite çalışmaları halinde tüketeceği su miktarı varsayımına dayandırılmıştır.
Soğutma suyu ihtiyacının yanı sıra maden çıkarma ve işleme esnasında da su kullanılmaktadır.

Her iki üretim kompozisyonunda su ihtiyacının
yaklaşık % 86,5’lik kısmının soğutma suyu ihtiyacından ve % 6,5’inin maden çıkarma ve işleme ihtiyacından kaynaklandığı görülmektedir.
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Grafik 10. Su ihtiyacı
Kalan % 7’lik kısım ise elektrik üretim sürecinde ihtiyaç duyulan diğer süreçlerden kaynaklanmaktadır.

salımının logaritmik olarak azaldığını göstermektedir. Bununla birlikte, petrole dayalı elektrik üretiminde aynı eğilim görülmemektedir.

Her iki üretim kompozisyonu için toplam su ihtiyacına bakıldığında, fosil yakıt ağırlıklı üretim
kompozisyonunun yenilenebilir ağırlıklı üretim
kompozisyonunun biraz üzerinde seyrettiği ve
makasın çalışma periyodunun sonuna doğru giderek açıldığı görülmektedir. Burada çarpıcı
olan, kWh başına su ihtiyacının nükleer santrallerin devreye girmesiyle belirgin bir şekilde artmasıdır (Grafik 10).

Çalışmanın basitleştirilmesi amacıyla, en çok
karbon salımına neden olan fosil yakıtlar ele
alınmıştır. Bugün için karbon salımının % 58’inin kömür yakıtlı santrallerden, % 35’inin doğal
gaz yakıtlı santrallerden ve % 7’sinin petrol yakıtlı santrallerden kaynaklandığı hesaplanmaktadır. 2030 yılına gelindiğinde bu oranların toplam
retim kapasitesi için sırasıyla, fosil yakıt ağırlıklı
üretim kompozisyonunda % 67,8, % 25,5 ve %
6,6; yenilenebilir ağırlıklı üretim kompozisyonunda ise % 69,4, % 22,6 ve % 8 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (Grafik 11).

Karbon salımı
Küresel iklim değişikliği, dünya genelinde başat
tartışma konularından birisidir. Karbon salımına
bağlı olarak gelişen sera etkisi, ülkelerin gelecek
senaryolarında mutlaka tartışılan konu başlıkları
arasında yer almaktadır. Karbon salımının önemli kaynaklarından birisi de enerji, özellikle elektrik enerjisi sektörüdür.

Bugün için 135 milyon ton/yıl düzeyinde olduğu
tahmin edilen elektrik üretiminden kaynaklanan
karbon salımının, 2030 yılına gelindiğinde, fosil
yakıt ağırlıklı üretim kompozisyonunun tercih
edilmesi halinde 345 milyon ton/yıl düzeyine;
yenilenebilir ağırlıklı üretim kompozisyonu tercih edilmesi halinde ise 285 milyon ton/yıl düzeyine yükseleceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, birim kWh başına karbon salımı miktarının
ise, teknolojik gelişmelere bağlı olarak zaman
içerisinde azalacağı öngörülmektedir. Halen
kWh başına 0,5 kg düzeyinde olduğu tahmin

Bu makalede, son 20 yıllık dönemde, birim
elektrik üretimi başına salınan karbon miktarı
esas alınarak geleceğe ilişkin projeksiyon yapılmıştır. Son 20 yıllık veriler, özellikle kömür ve
doğal gaza dayalı elektrik üretiminde karbon
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Grafik 12. Karbon salımı
edilen karbon miktarının 2030 yılına gelindiğinde fosil yakıt ağırlıklı üretim kompozisyonu için
0,43 kg/kWh ve yenilenebilir ağırlıklı üretim
kompozisyonu için 0,37 kg/kWh düzeyine ineceği öngörülmektedir (Grafik 12).

yonlar genelde MW ve kWh tahminin ötesine
fazla geçememektedir. Bu çalışma, halen uygulanmakta olan yönteme yeni olmayan bir alternatif getirmeye çalışmıştır. Çalışmanın kabulleri,
verileri ve sonuçları tartışmaya açıktır. Hatalar,
hiç kuşkusuz yazarlara aittir.

Sonuç

Her çok yönlü çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da tek bir sonuç değil, farklı bakış açılarının mümkün olduğu ve farklı bakış açılarının
farklı sonuçlar ortaya koyduğu resmedilmeye
çalışılmıştır. Çıkan sonuçlar, karar vericilere,
yapılan tercihlerin farklı avantaj ve dezavantajları barındırdığı; dolayısıyla üstlenilecek maliyetlerin de farklı olacağı bilgisini sunmaktadır.
Bunlar kısaca Tablo 1’de gösterilmektedir.

Gelecek projeksiyonları sayıları bilimsel metotlar ile tahmin etme oyunları değildir. Sayıların
ne olacağından çok ne anlam ifade edeceği
önemlidir. Türkiye’nin kurulu gücü, talepteki
artışa paralel olarak artacaktır. Bu artışın nasıl
bir yol izleyeceği ve bu yola hangi araçlarla çıkılması gerektiğini planlamak ve buna göre alınacak tedbirlere karar vermek, geleceği yönetebilme açısından gereklidir. Türkiye’de projeksi-
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Tablo 1. Senaryoların karşılaştırılması
Fosil Yakıt Ağırlıklı Senaryo

Yenilenebilir Ağırlıklı Senaryo

Su tüketimine etkisi

+++

++

Malzeme talebine etkisi

++

++++

İstihdama etkisi

++

+++

Ölüm riski etkisi

++

+

Karbon salımına etkisi

+++

++

Yazıda değinilmemiş olsa da, okuyucu tarafından referanslar kısmında bulunan yazılardan
“enerji verimliliği”nin istihdama etkisi veya hidroelektrik santrallerdeki buharlaşmanın sebep
olduğu su kayıpları bulunabilir. Nihai olarak bu
yazının sonunda “hangi politika tercihi hangi
sonucu doğurur” sorusu kadar, “hangi noktalarda
Ar-Ge yapmalıyız ki, seçtiğimiz tercih projeksiyonlarımızdan daha çok istihdam ile daha az
kaynak kullansın” arayışının da altı çizilmelidir.
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GÜN ÖNCESİ PİYASASI VE BÖLGESEL FİYATLANDIRMA
Fatih KÖLMEK

A

ğustos 2006 tarihinden beri uygulanmakta olan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (GDUY) yerini alan Elektrik Piyasası Dengeleme
ve Uzlaştırma Yönetmeliği (N-DUY)
01/12/2009 tarihinden bu yana yürürlüktedir. GDUY’a göre çok daha gelişmiş bir piyasa yapısı
öngören N-DUY ile dengeleme piyasasının temel olarak gün öncesi ve gerçek zamanlı olmak
üzere iki alt piyasadan oluşması öngörülmüştür.
Bu sayede, elektrik sisteminin dengeleme işlemleri büyük ölçüde gün öncesi piyasasında yapılmakta, gün içerisinde oluşabilecek dengesizlikler için ise dengeleme güç piyasası işletilmektedir. Esasen “gün öncesi piyasası” ismi Aralık
2011 tarihinde işletilmeye başlanacak olan ve
katılımın zorunlu olmadığı, talep tarafı yönetimine ve piyasa ayrışımı ya da diğer bir adıyla bölgesel fiyatlandırmaya imkan tanıyacak piyasanın
resmi adıdır. Halihazırda gün öncesinde işletilmekte olan ve görece daha basit bir yapıya denk
gelen piyasaya ise “gün öncesi planlama” adı
verilmektedir.

sa gibi değerlendirilir. Eğer bölgeler arasında
herhangi bir kısıt söz konusu değilse, yani elektrik enerjisinin ticaretinde herhangi bir kapasite
sınırlaması ile karşılaşılmıyorsa sistemde tek bir
elektrik fiyatı oluşur. Bölgeler arasında bir kısıt
olması durumunda ise, her bir bölgeye ayrı bir
piyasa gibi davranılır ve işlemler ona göre yürütülür. Şimdi bunu iki bölgeli bir örnek üzerinde
açıklayalım.
Sistemin, iki bölge arasındaki iletim hattının kapasitesinin yeterli gelmeyerek kısıtın oluştuğu
durumlarda olmak üzere A ve B bölgeleri olarak
iki ayrı bölge şeklinde yapılandırıldığını ve A ve
B bölgeleri arasındaki iletim hattının maksimum
kapasitesinin
olduğunu varsayalım
(Şekil 1). A bölgesinde daha düşük maliyetle
üretim yapan tesisler (örn. HES’ler) varken, tüketimin büyük bir kısmı B bölgesinde gerçekleşiyor olsun. A ve B bölgelerindeki elektrik enerjisi arz ve talep miktarlarını da sırasıyla,
olarak gösterelim. Eğer bölgeler arasındaki hatta herhangi bir enerji akışı olmazsa, yani ticaret söz konusu değilse, elektrik
enerjisinin A bölgesindeki (ortada, düz çizgili)

Genel olarak bakıldığında gün öncesi piyasa ile
planlamanın işleyişi büyük ölçüde aynıdır. Aralarındaki belki de en büyük farklılık gün öncesi
piyasası ile birlikte uygulanması planlanan piyasa ayrışımıdır (bölgesel fiyatlandırma). Piyasa
ayrışımının, her ne kadar piyasanın devreye girmesine paralel şekilde uygulanması söz konusu
olmasa da, önümüzdeki dönemde yoğun şekilde
tartışılacağı açıktır.

fiyatı

’nın altında, B bölgesindeki (sağda,

düz çizgili) fiyatı ise
’nin üzerinde olacaktır.
Şimdi, bölgeler arasında ticaretin olduğunu ancak herhangi bir iletim kısıtının yaşanmadığını
varsayalım, bu durumda sistemde oluşan ortak
fiyat, toplam arz ve talebin dengelendiği
noktasında oluşur (solda).

Piyasa ayrışımı (market splitting), şebekenin
farklı bölgelerinde farklı elektrik fiyatlarının
oluşması sonucunu ortaya çıkarır. Şebeke, önceden belirlenmiş bir şekilde, birden fazla bölgeden oluşur ve bu bölgelerin her biri ayrı bir piya-

Bölgeler arasındaki ticaret nedeniyle aradaki
hattın kapasitesi olan
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’ın aşılacak olması

Şekil 1. Piyasa ayrışımı (bölgesel fiyatlandırma) [1]
halinde ise piyasa ayrışımı gerçekleşecektir. Piyasa işletmecisi bu durumda, hattın kapasitesini
maksimum oranda kullanarak A bölgesinden
düşük maliyetli elektrik enerjisi satın alır ve
elektriğin daha pahalı olduğu B bölgesinde satar.
Böylelikle, A bölgesindeki elektrik enerjisi talep
eğrisi

’den

ise her bir teklif bölgesi için Nihai Piyasa
Takas Fiyatına (NPTF) denk gelmektedir.
Her ne kadar piyasa ayrışımı kapsamında elektrik enerjisinin piyasa işletmecisi tarafından bir
bölgede alınıp diğer bölgede satıldığı ifadelerine
yer verilse de böyle bir zorunluluk yoktur. Bunun yerine, herhangi bir alım satım yapılmadan,
A bölgesinde üretilen elektriğin maksimum kapasite kullanılarak B bölgesine aktarılabilmesine
dayalı bir dengeleme yapılarak her bir piyasanın
kendi içinde dengelenmesi ve piyasa fiyatlarının
yukarıda daha önce belirtildiği gibi yine ayrı ayrı
oluşması sağlanabilir. Nitekim genel kabul gören
yöntem de budur. Diğer taraftan, başlangıçta bir
bütün olan piyasayı alt parçalara ayırmanın aksine birden fazla piyasayı aradaki enterkoneksiyonlar ile birbirine bağlamanın söz konusu olduğu durumlarda, piyasa ayrışımı ile aynı süreç
işletiliyor olmasına rağmen, yapılan uygulama
piyasa bağlama (market coupling) olarak adlandırılmaktadır.

’ye, B bölgesindeki

elektrik enerjisi arz eğrisi
’den
’ye
kayar. Gerçekleşen kaymanın miktarı, bölgeler
arasındaki iletim hattının kapasitesi olan
kadardır. Sonuç olarak, elektrik enerjisinin A
bölgesindeki fiyatı

’ya yükselirken, B bölge-

sindeki fiyatı
’ye düşmüş olur. Piyasa işletmecisinin elektrik enerjisini düşük fiyatlı bölgeden satın alıp yüksek fiyatlı bölgede satması işlemine “arbitraj ticareti” denir. Bu ticaret neticesinde ortaya çıkan gelir aslında “kısıt getirisi”dir
ve yaşanan kısıtları gidermek için şebekeye yatırım yapmak amacıyla kullanılabilir veya sistem
kullanıcıları arasında paylaştırılabilir. Bu metodun uygulandığı piyasalarda, fiyatlardaki dalgalanma riskinin çeşitli araçlarla hedge edilmesi
mümkündür. Bu anlatımdaki ifadeleri N-

Piyasa ayrışımı, piyasa katılımcılarının elektrik
enerjisi ticaretinde bulunabilmek için tek yapmaları gereken bulundukları bölge için fiyat teklifi
vermek olduğundan, serbest piyasanın işleyişi
açısından gayet kullanışlı bir yöntemdir. Bununla birlikte, piyasa ayrışımına konu her bir bölgede veya bu bölgeleri kontrol edebilen bir tek ge-

DUY’daki karşılıkları ile belirtecek olursak;
Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatına (KPTF),

ve
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lişmiş piyasa işletimine ihtiyaç duyulduğundan
çok büyük şebekeler için (örn. Avrupa’daki iletim şebekesi) uygulamada bazı zorluklar yaşanabilir. Fakat yine de, Nordpool’da (özellikle Norveç’in ulusal elektrik sisteminde) başarılı bir
şekilde uygulanan piyasa ayrışımı metodu, Avrupa Birliği için de en gelecek vaat eden metottur [2-3] Ancak yine de, özellikle piyasa yapıları arasındaki farklılıklar nedeniyle uluslararası
elektrik ticaretinde en yaygın biçimde kullanılan
kısıt yönetimi metodunun açık artıma (explicit
auction) olduğunu belirtmek gerekir.

Mevcut piyasanın işleyişinin de sağlıklı
olup

olmadığı

anlamak

ve

gerekli

önlemleri alabilmek için piyasanın ve
katılımcıların çeşitli parametrelerin takibi
yoluyla izlenmesinde ve bu izlemenin
sonuçlarının hesap verilebilirlik açısından
mümkün olduğunca erişime açık (en
azında bir rapor halinde) olmasında büyük
fayda vardır.

Bu noktada akla gelecek ilk soru muhtemelen
aynı ülke içerisinde farklı fiyat bölgeleri oluşturmanın ne gibi bir gerekçesi olduğudur. Buradaki
en temel gerekçe, serbest piyasa yapısının benimsendiği bir ortamda, mümkün olduğunca
maliyet bazlı gerçekçi bir fiyatlandırma sağlayarak hem işletmecileri hem de oyuncuları, herhangi bir müdahaleye gereksinim duymadan piyasa tabanlı sinyallerle yönlendirebilmektir. Örneğin yaşanan kısıtın bir maliyet olarak ortaya
çıkması ile oyuncular yatırımların kısıtın yaşandığı bölgelere doğru teşvik edilirken sistem işletmecisi de ihtiyaç duyulan şebeke yatırımları için
yönlendirilmektedir. Böylelikle, etkin bir üretim
tesisi dağılımı ve şebeke büyüklüğü sağlanabilir.

önce iki önemli konunun ele alınmasında fayda
görülmektedir.
Bu konulardan birincisi, mevcut duruma göre
özellikle üretim tarafı açısından daha serbest
hale gelmiş bir piyasada, teklif bölgelerinin oluşturulmasından sonra bulundukları konumlar itibariyle yüksek öneme sahip üreticilerin konumlarını piyasa fiyatlarını manipüle ederek haksız
kazanç sağlamak amacıyla kullanıp kullanmayacakları ve bu durumun bölgesel fiyatlandırma
mekanizmasının işleyişini olumsuz şekilde etkileyip etkilemeyeceğidir. Böyle bir sorunla karşılaşılmaması için, dengelemeden sorumlu bir tarafın tek başına veya birden fazla dengelemeden
sorumlu tarafın birlikte piyasanın rekabetçi yapısına aykırı hareket edip etmediklerinin sıkı şekilde izlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, kısıt
yönetimi açısından bakıldığında, bölgeler arasında normal şartlarda oluşmayacak bir kısıt oluşturularak veya oluşacak bir kısıta karşılık ilgili
bölge içerisinde yüksek telif fiyatları verilerek
tüketicilerin yüksek maliyetlere maruz bırakılması söz konusu olabilir. Bu nedenle, teklif bölgelerinin sınırlarının belirlenmesinde, sistemdeki
süreklilik arz eden kısıtlarla birlikte, kurulu güçleri ve bulundukları konumlar itibariyle yüksek
önem arz eden üreticilerin sistemdeki konumla-

Bu çerçevede piyasa ayrışımının hayata geçirilmesi, serbestleşme yolunda çok önemli mesafeler almış olan ülkemizdeki elektrik piyasasının
daha da serbestleşmesi ve derinleşmesi bakımından önemli katkılar sağlayacaktır. Uygulamanın
başarısı doğal olarak ne kadar sağlıklı bir altyapı
ile hayata geçirildiği ile doğru orantılıdır. Şimdiye kadarki piyasa geçişlerinin şu veya bu nedenle gerekli hazırlıklar tamamlanamadığı için birkaç kez ertelenerek devreye girmiş olması bundan sonraki aşamaların işleyişine ilişkin olarak
pek de iyimser bir durum değildir. Ancak, ertelenerek de olsa söz konusu geçişlerin yapılmış
olmasını takdir etmek gerekir. Diğer taraftan,
piyasa ayrışımı uygulaması hayata geçirilmeden
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rının dikkate alınması faydalı olacağı gibi, piyasaya verilecek satış tekliflerinin incelenmesi de
piyasanın rekabetçi bir yapı içerisinde işletilebilmesine katkı sağlayacaktır. Elbette ki, bu tür bir
izleme faaliyeti yapmak için piyasa ayrışımını
beklemeye gerek yoktur. Mevcut piyasanın işleyişinin de sağlıklı olup olmadığı anlamak ve gerekli önlemleri alabilmek için piyasanın ve katılımcıların çeşitli parametrelerin takibi yoluyla
izlenmesinde ve bu izlemenin sonuçlarının hesap
verilebilirlik açısından mümkün olduğunca erişime açık (en azında bir rapor halinde) olmasında
büyük fayda vardır. Bu noktada yol gösterici
olması bakımından, N-DUY’da 20/02/2011 tarihinde yapılan ve kısıt yönetimini gün öncesinden
kaldırarak tamamen gerçek zamanlı dengeleme
piyasasına bırakan değişikliğin gündeme gelmesinin nedenlerini incelemek yerinde olacaktır.

herhangi bir noktada sistemden elektrik enerjisi
alması ile yapılmakta, mali uzlaştırması ise
(taraflar herhangi bir dengesizliğe düşmedikleri
sürece) piyasa işletmecisinin müdahalesi olmadan, yapılan anlaşma çerçevesinde tarafların
kendi aralarında sonuçlandırılmaktadır.
Ancak, teklif bölgelerinin belirlenmesi ve sistemde kısıt olması durumunda piyasa ayrışımı
yapılarak bölgesel fiyatların oluşması durumunda, ikili anlaşmaların mevcut yapılarının korunması mümkün değildir. Zira, iki bölge arasındaki
iletim kapasitesi sınırlı olduğundan, ayrı bölgelerde yer alan piyasa katılımcılarının kendi aralarında yaptıkları ikili anlaşmaların mali uzlaştırmasının (taraflar herhangi bir dengesizliğe düşmeseler bile) söz konusu bölgelerin fiyat farklılıkları dikkate alınmadan anlaşmadaki fiyat üzerinden katılımcılar arasından yapılması, iki bölge
arasındaki kapasitenin anlaşmanın taraflarına
ticarete konu miktar ölçüsünde tahsis edilmesi
anlamına gelecek ve bu durumda piyasa ayrışımı
ile yapılan kısıt yönetimi anlamını yitirecektir.
Ayrıca, kısıt nedeniyle yüksek fiyatın oluştuğu
teklif bölgesindeki piyasa katılımcıları esasen
kendilerinden kaynaklanmayan bir kısıtın maliyeti üstlenmek zorunda kalacakken ikili anlaşma
yapan katılımcılar söz konusu maliyetten hiç
etkilenmeyecektir. Bu nedenle, N-DUY’da teklif
bölgelerinin oluşturularak bölgesel fiyatlandırmaya geçilmesi halinde uygulanmak üzere ikili
anlaşmalar kısıtlanmış ve piyasa katılımcılarının
sadece aynı teklif bölgesi için ikili anlaşma bildiriminde bulunabilmeleri öngörülmüştür.

İkinci konu ise ikili anlaşmaların yapısıdır. Bilindiği üzere, mevcut piyasa modelinin temelini
oluşturan ikili anlaşmalar, iki piyasa katılımcısı
arasında yapılmakta olup yapılan anlaşmaların
uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmak
üzere piyasa işletmecisine bildirilmeleri gerekmektedir. Özel hukuk hükümlerine tabi olan bu
ikili anlaşmalar için getirilmiş başka herhangi bir
kısıt (elektrik enerjisinin fiyatı, üretici ve tüketicilerin şebekedeki konumları, vs.) söz konusu
olmayıp katılımcılar bu konuda serbest bırakılmışlardır. Bu kapsamda, ikili anlaşmaların fiziksel uzlaştırması üreticinin herhangi bir noktada
sisteme elektrik enerjisi vermesi ve tüketicinin

Teklif bölgelerinin belirlenmesi ve

Aslında kısıtlamayı bu kadar ileriye götürmeden
de soruna çözüm bulunabilir. Örneğin bir ikili
anlaşmanın, üreticinin bulunduğu bölgenin fiyatı
üzerinden sisteme elektrik enerjisi satması, tüketicinin ise bulunduğu bölgenin fiyatı üzerinden
sistemden elektrik enerjisi alması esasına dayalı
olacak şekilde yapılması ve tarafların fiyat risklerini kendi aralarında yapacakları hedging niteliğindeki finansal sözleşmelerle veya fiziksel

sistemde kısıt olması durumunda
piyasa ayrışımı yapılarak bölgesel
fiyatların oluşması durumunda, ikili
anlaşmaların mevcut yapılarının
korunması mümkün değildir.
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piyasayı tamamlayan finansal piyasadaki türev
araçlarla gidermeleri mümkündür. Nitekim ülkemizdeki piyasanın örnek aldığı Nord Pool’da
işleyiş bu şekildedir. Böylelikle, farklı teklif bölgelerinin oluşturulması halinde piyasa katılımcıları arasında yapılacak ikili anlaşmalar spot ve
bölgesel fiyat farklılıklarına karşı üretici ile tüketici arasında yapılan birer hedging anlaşması
haline gelecek ve taraflar arasındaki fiziksel teslimat zorunluluğu taşıyan ikili anlaşmaların yerini fiziksel teslimat zorunluluğu taşımayan finansal sözleşmelerinin alması söz konusu olacaktır.
Ülkemizdeki piyasanın, artan serbestleşme ve
derinleşme ile birlikte başta spot fiyatlar için
finansal bir piyasaya ihtiyaç duyduğu ve buna
yönde çalışmalar yapıldığı dikkate alındığında
bu tür bir çözüm çok da uzak değildir.
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HAM PETROL FİYATLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETTİKLERİ
Mustafa DÜZGÜN

P

mundadır. Doğal olarak, petrol fiyatlarındaki
artış ne kadar fazla ve uzun süreli ise, makro
ekonomi üzerindeki etkisi de o kadar büyük olmaktadır. Fiyat artışının ekonomi üzerindeki
doğrudan etkisinin büyüklüğü genel olarak; petrol maliyetinin milli gelir içindeki payı, nihai
kullanıcıların tüketimde tasarruf etme ve verimli
kullanma becerisi ile alternatif enerji kaynaklarının kullanımına bağlıdır.

etrol fiyatlarının aşırı artış göstermesi
son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin en önemli sorunlarından birisi
haline gelmiştir. 2002 yılında ham petrolün varil
fiyatı 20 dolar düzeyinde iken 2008’de tarihi
rekorunu kırarak 144 doları görmüştür. Küresel
ekonomik krizin etkisiyle 2009’da dramatik bir
düşüş yaşayan ham petrol fiyatları 2010 yılından
itibaren tekrar artış trendine girmiş, 2011 yılında
ise Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da yaşanan
siyasi çalkantıların da etkisiyle 100 doların üzerine çıkmıştır. Önümüzdeki yıllarda da petrol
fiyatlarındaki bu yüksek seviyenin devam etmesi
beklenmektedir. 2002 yılından günümüze Brent
tipi ham petrol fiyatının seyri Şekil 1’de yer almaktadır.

Ham petrol fiyatları ekonomiyi birçok kanaldan
etkilemektedir. Bu kapsamda bu yazıda petrol
fiyatlarının; akaryakıt fiyatlarına, ödemeler dengesine, büyümeye, enflasyona ve diğer bazı parametrelere olan etkisi incelenecektir.
Akaryakıt fiyatlarına etkisi
Bu etkiyi analiz etmek için 2005’ten günümüze
petrol fiyatlarında ve Türkiye’deki akaryakıt
fiyatlarında yaşanan değişimler ele alınacaktır.
Türkiye’de akaryakıt fiyatları sadece ham petrol
fiyatlarından değil aynı zamanda dolar kurundan
da etkilenmektedir. Bu nedenle Şekil 2’de 1
Ocak 2005—1 Temmuz 2011 tarihleri arasında
Brent tipi ham petrol fiyatıyla dolar satış kurunun grafiği incelenmiştir.
Şekil 2’de birincil eksen Brent tipi ham petrol
fiyatını gösterirken ikincil eksen Dolar satış kurunu göstermektedir. Şekilden görüldüğü gibi
ülkemizde oluşan akaryakıt fiyatını etkileyen her
iki değişken de zaman içerisinde oldukça değişkenlik göstermiştir. Petrol fiyatı 4 Temmuz
2008’de varil başına 144,23 $ ile tüm zamanların
rekorunu kırarak maksimum değerine ulaşırken
ele alınan dönemde minimum değerini ise varil
başına 33,66 $ ile 25 Aralık 2008’de görmüştür.
Yani Brent ham petrol fiyatı 2008 yılı içindeki 6
aylık dönemde maksimum ve minimum değerle-

Şekil 1. Yıllar itibarıyla Brent Dtd ham petrol
fiyatının seyri ($/Varil)
Şekil 1’de görüleceği gibi, petrol fiyatları küresel ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılı haricinde sürekli artış göstermiştir.
Petrol fiyatları, dünya ve ülke ekonomik performansı açısından önemli göstergelerden biri duru-
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kurunun maksimum düzeye ulaştığı dönemde de
ham petrol fiyatı dip seviyelerinde olduğu için
akaryakıt fiyatları aşırı yükseliş göstermemiştir.
Ancak 2011 yılında Orta Doğu’daki isyan dalgasının etkisiyle hızlı bir artış trendine giren petrol
fiyatlarına dolar kurundaki artışlar da eşlik edince akaryakıt fiyatlarındaki artış daha keskin olmuştur. Öte yandan 2008’den günümüze akaryakıt ürünlerine 15 Temmuz 2009 ve 30 Aralık
2009 tarihlerinde yapılan ÖTV zamları da akaryakıt fiyatlarındaki artışın önemli sebeplerinden
biridir.
Petrol fiyatlarındaki değişimlerin Türkiye’deki
akaryakıt fiyatlarına etkisi kurşunsuz benzin için
Şekil 3’te ve motorin için Şekil 4’te yer almaktadır.

Şekil 2. Brent Dtd ham petrol fiyatı ve dolar kurunun zaman içindeki değişimi
rini yaşamıştır.
Dolar kuru ise, 10 Mart 2009’da 1,8045 ile maksimum değerine ulaşırken 16 Ocak 2008’de
1,1504 ile minimum değerini görmüştür. Ülkemizde sıkça dile getirilen “petrol fiyatı 2008’de
maksimum düzeyindeyken benzinin fiyatı 3,60
TL/lt iken 2011’de petrol fiyatı maksimum 126
dolar olmuşken benzinin fiyatı nasıl oluyor da 4
TL/lt’yi aşıyor?” sorusunun cevabı da aslında
burada yatmaktadır. Zira ülkemizdeki akaryakıt
fiyatları sadece ham petrol fiyatlarından değil
dolar kurundan ve vergi uygulamalarından da
etkilenmektedir. Esasında kurşunsuz benzin ve
motorin fiyatları kendi CIF fiyatları baz alınarak
oluşmaktadır. Ancak Brent petrol fiyatı, sırasıyla
benzinin CIF fiyatı ile % 97,3 ve motorin CIF
fiyatıyla da % 96,9 korelasyona sahip olduğu
için Brent ham petrol fiyatı akaryakıt fiyatlarının
zaman içindeki gelişimini inceleme noktasında
doğru bir göstergedir. 2008’de ham petrol fiyatı
144 dolar iken dolar kuru 1,2513 idi. Yani petrol
fiyatı pik yapmışken dolar dip seviyelerindeydi.
Dolayısıyla dolardaki düşüş sayesinde petrol
fiyatlarındaki artışın ülkemiz akaryakıt fiyatlarına etkisi sınırlı olmuştur. Benzer şekilde dolar

Şekil 3. 01/01/2005-01/07/2011 tarihleri arasında
kurşunsuz benzin CIF fiyatı ve vergisiz toptandağıtıcı-bayi çıkış fiyatları (TL/lt)

Şekil 3’te ve Şekil 4’te görüldüğü gibi ilgili
akaryakıt türünün CIF fiyatındaki değişimler
direkt olarak ülkemizdeki toptan-dağıtıcı-bayi
satış fiyatlarını etkilemektedir. Zira 2005 başında kurşunsuz benzinin ve motorinin vergisiz bayi çıkış fiyatları sırasıyla 0,59 TL/lt ve 0,65 TL/
lt iken, 1 Temmuz 2011 itibarıyla kurşunsuz
benzin için 1,64 TL/lt’ye motorin için ise 1,68
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Şekil 4. 01/01/2005-01/07/2011 tarihleri arasında
motorin CIF fiyatı ve vergisiz toptan-dağıtıcıbayi çıkış fiyatları (TL/lt)
TL/lt’ye çıkmıştır.
2. Ödemeler dengesine etkisi
Ödemeler dengesi, en geniş tanımıyla, bir ülkede
yerleşik kişilerin (gerçek veya tüzel kişiler), diğer ülkelerdeki yerleşik kişilerle (yurtdışında
yerleşik gerçek veya tüzel kişiler) belli bir dönem içinde yaptıkları ekonomik işlemlerin sistematik bir şekilde kaydedildiği tablo olup ülkelerin ilgili dönem içerisinde dış dünya ile yapmış
olduğu mali işlemlerin bir özetini vermektedir.
Cari açık ise bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ithal ettiği mal ve
hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasına denir.
Ödemeler dengesi başlıca iki bölümden oluşur:
Cari denge ve sermaye hesabı.
Cari denge kendi içinde dört alt dengeden oluşur: Mal dengesi (bir ülkenin yurtdışına sattığı
mallardan elde ettiği döviz gelirleri ile yurtdışından aldığı mallara ödediği döviz bedelleri arasındaki farkı gösterir), hizmetler dengesi (bir ülkenin yurtdışına sağladığı nakliye, sigorta, turizm
vb. gibi hizmetlerden elde ettiği döviz gelirleri
ile yurtdışından aldığı benzeri hizmetlere karşılık ödediği döviz bedelleri arasındaki farkı gös-
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terir), yatırım gelirleri dengesi (bir ülkenin
yurtdışında yaptığı doğrudan sermaye yatırımları
karşılığında elde ettiği kârlar, portföy yatırımları
karşılığında elde ettiği faizler vb. ile yabancıların o ülkede yaptığı benzer yatırımlar karşılığında elde ettiği kâr ve faiz biçimindeki döviz gelirleri arasındaki farkı gösterir) ve cari transferler
(yurtdışındaki işçilerden sağlanan döviz girdilerini gösterir). O halde cari denge şu şekilde formüle edilebilir: Cari denge = Mal Dengesi +
Hizmetler Dengesi + Yatırım Gelirleri Dengesi + Cari Transferler. Bu toplamın sonucu artı
ise cari denge fazlası, eksi ise cari denge açığı
söz konusu demektir.
Yabancıların ülkeye yolladıkları doğrudan sermaye yatırımları (yani şirket almak ya da yeni
işletmeler kurmak için yolladıkları paralar) veya
yolladıkları portföy yatırımları (yani hisse senedi, tahvil vb. almak amacıyla yolladıkları paralar) ve benzeri döviz girişleri ödemeler dengesinin ikinci kalemi olan sermaye hesapları dengesini oluşturur. Dikkat edilecek olursa sermaye
hesabında ülkeye giren ve ülkeden çıkan sermayenin anaparası, cari dengenin alt dengelerinden
birisi olan yatırım gelirleri dengesinde ise bu
sermayeden elde edilen faiz, kâr gibi getiriler yer
almaktadır. Sermaye hesabı, cari dengenin finansmanını sağlayan bölümdür. Eğer cari denge
açık veriyorsa sermaye hesabı bunu dengelemek
üzere fazla verir, eğer cari denge fazla veriyorsa
sermaye hesabı eksi sonuç verir. Bir başka ifadeyle eğer ekonomi cari açık veriyorsa bunu kapatmasının yolu dışarıdan sermaye girişi sağlamaktır. Öte yandan ödemeler dengesinde nereden geldiği ya da nereye gittiği tam olarak ayırt
edilmeyen miktarlar da söz konusudur. Bunlara
net hata ve noksan adı verilir. Örneğin turizm
gelirleri anketlerle belirlenir. Yapılan anketler
sonucunda kişi başına ortalama 700 dolar harcandığı saptanmışsa ve gelen turist sayısı 20 milyon ise 14 milyar dolar turizm geliri tahmini
yapılır ve ödemeler dengesine yazılır. Oysa tu-
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ristlerin ortalama kişi başına harcaması anketten
farklı olarak 750 dolar ise gerçekte turizm geliri
15 milyar dolar demektir. Bu durumda 1 milyar
dolar tutarında artı işaretli bir net hata ve noksan
doğmuş olur.

fiyatı arasında yüksek düzeyde bir korelasyon
vardır. Petrol fiyatının zirve yaptığı 2008 yılı
Ağustos ayında 12 aylık kümülatif cari açık rekor kırarak 50 milyar dolara çıkmışken 2009
yılında ise petrolde yaşanan dramatik düşüşe
paralel olarak cari açık da azalmış ve 14 milyar
dolara kadar inmiştir. 2011 yılında ise yine artan
petrol fiyatlarıyla birlikte cari açık da tırmanışa
geçmiştir. Öyle ki, 2011 yılı Mayıs ayında 7,75
milyar dolar olarak gerçekleşen cari açık 2010
yılının aynı ayına göre % 164 artmıştır.
Yıllıklandırılmış bazda ise 12 aylık cari açık
2010 yılının aynı ayına göre % 166 artış göstererek 68,174 milyar dolara yükselmiştir.
Cari açığın bu denli yüksek çıkmasındaki en
önemli sebep dış ticaret açığı olmuştur. Zira
2011 yılı Mayıs ayı dış ticaret rakamlarına bakıldığında 2010 yılının aynı ayına göre ithalat %
42,6 artmasına karşın ihracat sadece % 11,7 artınca dış ticaret açığı 4,9 milyar dolardan 10,06
milyar dolara çıkmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 52,1’e gerilemiştir. Bu oran en
son 2001 krizi öncesinde görülmüştü.

Şekil 5. Brent Dtd ham petrol fiyatı-cari açık
ilişkisi
Petrol ithalatı rakamları, cari işlemler hesabının
alt kalemi olan dış ticaret dengesi içerisinde yer
almaktadır. Bir yıl içerisinde yurt içinde yerleşik
kişiler ile yurt dışında yerleşik kişiler arasında
gerçekleştirilen, gümrüklerden geçen mal ihracat
ve ithalat farkını ifade eden dış ticaret dengesi,
genellikle ithalat miktarının ihracat miktarından
fazla olması sebebiyle sürekli olarak negatif değer almaktadır.

Türkiye açısından cari açığın en önemli sebebinin petrol fiyatları olduğu aşikardır. Peki petrol
ithalatına Türkiye her yıl ne kadar para ödüyor?
Maliye
Bakanlığı
tarafından
hazırlanan
''Ekonomik Veriler'' raporundan derlenen veriler
ışığında Türkiye’nin yıllar itibarıyla ithal ettiği
ham petrol miktarı ve ithal edilen ham petrole
ödediği faturaya Şekil 6’da yer verilmiştir.

Ödemeler dengesiyle ilgili temel kavramları verdikten sonra ham petrol fiyatındaki değişimlerin
Türkiye’nin cari açığı ile olan ilişkisine değinilecektir. Şekil 5’te 2005 Ocak ayı ile 2011 Mayıs
ayını kapsayan dönem itibarıyla birincil eksende
12 aylık kümülatif cari açık rakamı yer alırken
ikincil eksende aylık ortalama Brent tipi ham
petrolün varil fiyatı yer almaktadır.

Şekil 6’da birincil eksen ham petrol ithalat miktarını, ikincil eksen ise ham petrol ithalatına ödenen faturayı göstermektedir. Türkiye’nin son 8
yılda ham petrol ithalatı için ödediği toplam fatura 77,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
2002 yılına göre 2010 yılında yapılan ham petrol
ithalatı yaklaşık % 29 azalmasına rağmen, artan
petrol fiyatları nedeniyle katlanılan maliyet artmıştır.

Şekil 5’te görüldüğü gibi cari açıkla ham petrol
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şın cari açığı yaklaşık 4 milyar dolar artıracağı
tespitinde bulunmuştur. Bu bağlamda şu sıralar
110 $ civarında seyreden petrol fiyatı baz alındığında (öngörülenin 30 $ fazlası) cari açığın öngörülenden 12 milyar dolar daha fazla gelmesi
muhtemeldir. Zaten 2011 yılında petrol fiyatlarında yaşanan aşırı artış sonrasında Hazine,
DPT, Merkez Bankası ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yıl sonu cari açık beklentilerini 70-73,5 milyar
dolar bandına, yatırım bankası Morgan Stanley
ise 71 milyar dolara yükseltmiştir.
Öte yandan cari açığın milli gelire oranı da
önemli bir gösterge olarak ele alınmalıdır. 2008
yılı sonunda cari açık/milli gelir oranı % 5,7 idi.
Krizin ilk çeyreğinde, yani 2009’un ilk 3 ayında
GSMH’de yaşanan küçülme ithalatı da azaltmış
ve cari açık/milli gelir oranı % 1,5’e kadar gerilemişti. 2010’un ilk çeyreğinde söz konusu oran
% 5,9’a yükselmiş ve her çeyrekte büyüyerek
2010 yılı sonunda % 6,6’ya çıkmıştır. Uluslararası piyasalarda, başta enerji olmak üzere, temel
mal fiyatlarındaki yükselme, ekonomideki canlanma, rekabet gücündeki zayıflama ve uluslararası likidite bolluğunun finansman imkanlarını
artırması, 2005'ten itibaren Türkiye'de cari açığın yükselmesine neden olmuştur. 1997–2004
döneminde GSYH'nin % 1,1'i kadar olan cari
işlemler açığı, 2005–2010 döneminde % 5,2'ye
çıkmıştır. Merkez Bankası Danışmanı Zafer
Yükseler’in hazırladığı çalışmada, Türkiye ile
Türkiye’nin dış ticareti içinde önemli payı bulunan ve uluslararası piyasalarda rakip konumdaki
15 ülkenin [1] performansı karşılaştırılmıştır.
Türkiye’nin performansı söz konusu 15 ülkeyle
karşılaştırıldığında, bu ülkelerin 1997-2010 döneminde ortalama % 1 cari işlemler fazlası verdiği görülürken aynı dönemde Türkiye % 2,9
cari işlemler açığı vermiştir. Türkiye’de cari açığın % 5,2′ye yükseldiği 2005-2010 döneminde
ise, 15 ülke genelinde cari işlemler dengesi fazla
vermeye devam etmiş ve cari fazlanın GSYH’ye
oranı % 1,6′ya çıkmıştır. Türkiye gibi cari işlem-

Şekil 6. Yıllar itibarıyla ham petrol ithalat miktarı (Milyon ton) ve ödenen fatura (Milyar dolar)
Ortalama petrol fiyatı 2002 yılına göre 2010 yılında yaklaşık % 239 artış gösterirken; bu artışın
maliyeti Hazine'ye 2003 yılında 0,64 milyar dolar, 2004 yılında 1,97 milyar dolar, 2005 yılında
4,62 milyar dolar, 2006 yılında 6,61 milyar dolar, 2007 yılında 7,74 milyar dolar, 2008 yılında
11,9 milyar dolar, 2009 yılında 3,97 milyar dolar, 2010 yılında da 6,74 milyar dolar olmak üzere toplam 44,1 milyar dolar ek yük getirmiştir.
Eğer 2002 yılındaki ortalama fiyat değişmeseydi
Türkiye 2002 yılında 23,7 milyon ton karşılığında ödediği 4,1 milyar dolara karşılık, 2010 yılında 16,9 milyon tonluk ithalatına karşılık sadece
2,9 milyar dolar ödeme yapacaktı.
Bu arada Orta Vadeli Program (OVP)’a göre
Türkiye'nin 2011 yılında 18 milyon ton ham petrol ithalatına 10,6 milyar dolar ödeyeceği tahmin
ediliyor. Fakat hemen hatırlatmakta fayda var;
bu petrol faturası 2011 yılında petrol fiyatının
79,9 $ civarında olacağı varsayımına dayanmaktadır. Petrol fiyatında yaşanacak artışlar doğal
olarak Türkiye’nin petrol faturasını da kabartacaktır. Nitekim Başbakan Yardımcısı Ali Babacan; petrol fiyatında yaşanan her 10 dolarlık artı-
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ler açığı/GSYH oranı hızla artan ülkeler arasında; Yunanistan, İspanya ve ABD ilk sıralarda
yer almıştır.

tikası rota değişikliği ile eğilmesinde, cari açık
konusunun G-20 Zirvesi’nin de gündemine girmiş olmasının ve ülkelerin makro ekonomik performans karşılaştırmasında göstergelerden birisi
olarak kabul edilmesinin etkisi göz ardı edilmemelidir. 2010 yılı Kasım ayı sonlarından itibaren
masaya yatırılan konu, hem cari açığın büyümesinin önlenmesi, hem de cari açığın finansmanının kalitesinin yükseltilmesi boyutuyla ele alındı. Bu nedenle, 2010 yılı Aralık ayı başından
itibaren hayata geçirilen yeni para politikası modeliyle, kısa vadeli sıcak para giriş ve çıkışından
kaynaklanan makro ekonomik dengesizliklerin
önünü almaya yönelik adımlar atılmıştır. Ayrıca,
cari açığın beklenenden hızlı büyümesinin Türkiye’nin ekonomik büyümesiyle de bağlantılı
olduğu görüşüyle, Türk ekonomisini soğutma
girişimine ağırlık verilmiştir. Beyanatlardan anlaşılacağı üzere önümüzdeki dönemde ekonomi
yönetiminin eğileceği öncelikli mesele cari açık
sorunu olacaktır.

Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan ve
görülme sıklığı giderek artan krizlerin nedenlerine bakıldığında, diğer göstergelerle olan ilgisi ve
krizlerin tetikleyici ana unsuru olması nedeniyle
cari açık, küresel ekonomide en önemli parametrelerden biri haline gelmiştir. Çünkü küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte sermayenin dolaşımı giderek ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu
bağlamda, Türkiye’nin dış dünyayla olan ekonomik ilişkilerinin reel sektör açısından özetini
veren cari işlemler dengesi bu veriler ışığında
sürdürülemez boyuttadır ve acilen daha “makul”
düzeylere çekilmek zorundadır. Bu düzeydeki
bir cari açık ekonominin kırılganlığını artıracak
ve ülkeyi dış şoklara karşı daha korumasız hale
sürükleyecektir.
Türkiye’nin artan dış ticaret ve cari açık konusu,
2004 yılından beri gündemden düşmeyen bir
tartışma konusudur. Türk Lirası’nda aşırı değerlilik uzunca bir süredir ekonomi çevrelerinde
ihracatı yavaşlatıcı, ithalatı ise hızlandırıcı bir
etkiye neden olduğu düşüncesi ile konuşuluyor.
Küresel krizle birlikte Türkiye’de yavaşlama
eğilimi gösteren dış ticaret ve dolayısıyla cari
işlemler açığının, sadece 2010 yılı içerisinde
dahi ocak ayında kümülatif olarak yaklaşık 17
milyar dolardan aralık ayı sonunda 49 milyar
dolara ulaşması (sadece bir yıl içerisinde 32 milyar dolarlık bir artış göstermesi) ekonomi yönetimini cari açığa yönelik önlem almaya sevk etmiştir.

3. Büyümeye etkisi
Bugünlerde uluslararası ekonomi çevrelerinde en
çok tartışılan konu, petrol fiyatlarındaki artışın
küresel krizden çıkma yönündeki çabaları sekteye uğratıp uğratmayacağıdır. Petrol fiyatlarındaki artışların milli gelir üzerinde yarattığı olumsuz etki, petrol harcamalarının milli gelir içindeki payına ve ülkenin petrole olan bağımlılığına
göre değişmektedir. Bir ülkede petrol harcamalarının milli gelir içindeki payı yüksekse ve bu
ülkenin petrol tüketimini azaltılarak diğer alternatif enerji kaynaklarına yönelme olanağı sınırlı
ise, yüksek petrol fiyatlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi artmaktadır.

Bu olumsuz durumun önüne geçebilmek için
ekonomi yönetiminin, küresel kriz öncesinde de
40 milyar doları aşmış olan cari açık konusuna o
dönemde tedbir almak için önemli bir ekonomi
politikası model değişikliğine gitmemiş iken son
birkaç aydır konuya daha ciddi bir hassasiyet ile
yaklaşmasında, daha kapsamlı bir ekonomi poli-

Yüksek petrol fiyatları, petrol ithalatçısı ülkelerin reel milli gelirlerinin azalmasına yol açmaktadır. Bu ülkelerin petrol tüketimlerini petrol
fiyatının artışı oranında azaltmalarının mümkün
olmaması nedeniyle, milli gelir içerisinde toplam
petrol harcamalarına ayrılan pay giderek artmak-
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ta ve dolayısıyla diğer harcamalara ayrılan pay
azalmaktadır. Petrol fiyat artışının ilk etkisi, üretimdeki temel bir girdinin kullanılırlığı azaldığından dolayı potansiyel çıktıda bir azalma yaşanmasıdır. Yani üretim maliyetindeki artış çıktı
büyümesinde azalışa neden olmaktadır.

fiyatları petrol ithalatçısı konumundaki ülkelerde
girdi maliyetlerinde yükselişe neden olmaktadır.
Girdi maliyetlerinin ürün fiyatına yansıtılması
sonucunda da girdi-çıktı ilişkisiyle zincirleme
olarak fiyatlar genel düzeyinin de artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca petrol fiyatlarının petrol
türevi ürünlere getirdiği etki de enflasyonu yükseltmektedir. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırıcı etkisi ülkemiz gibi yapısal sorunları
olan ve bütçe açıklarını borçla kapatmaya çalışan gelişmekte olan ülkelerde daha da şiddetlidir.

Financial Times'ta yayımlanan bir makaleye göre, petrol fiyatlarında 10 dolarlık bir artışın kalıcı
hale gelmesi, gelişmekte olan ülkelerin Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla'sını (GSYİH) % 0,5, gelişmiş
ülkelerin GSYİH'sini ise % 0,4 aşağı çeken bir
etki yaratıyor. Yine OPEC ve IMF raporlarına
göre petrol fiyatındaki 10 dolarlık bir artış küresel büyümede % 0,5-0,6 oranında azalmaya neden olmaktadır. Türkiye özelinde bakıldığında
ise, ''The Boston Consulting Group (BCG)'' raporunda petrol fiyatlarında yaşanan her 10 dolarlık artışın Türkiye'nin ekonomik büyümesinde %
0.5 oranına varan bir azalmaya sebep olacağını,
yine JP Morgan ise petrol fiyatında yaşanan 10
dolarlık artışın Türkiye’nin büyümesini % 0,4
azaltacağını tahmin etmektedir.

Ayrıca petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ABD
gibi büyük ekonomilerde enflasyon oranlarının
artması, FED’in faiz oranlarını artırması demektir. Bu da gelişmekte olan ülkelere giren yabancı
sermayenin durmasına ya da geri çekilmesine
neden olacaktır.
2011 yılında artan petrol fiyatları sadece ülkemizi değil tüm ekonomilerin etkilemektedir. Zira
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet enflasyonun, yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle % 2’nin üzerinde kalacağını vurgulamıştır.

Türkiye ekonomisi 2010 yılında % 8,9 büyüme
göstermiştir. 2011 yılının ilk çeyreğinde ise %
11 büyüyerek dünya rekoru kırmıştır (Aynı dönemde Arjantin % 9,9, Çin % 9,7 büyümüştür.).
Bu oranlar, Avrupa'da birçok ülkenin borç sarmalından kurtulmaya çalıştığı, büyümeyi aklının
ucundan bile geçiremediği bir dönemde gerçekten önemlidir. Ancak yukarıda da belirtildiği
üzere yüksek petrol fiyatları nedeniyle cari açığın yükseldiği, enflasyonist baskının arttığı, kamu maliyesinin zora girme ihtimalinin yüksek
olduğu 2011 yılında aynı büyüme düzeyinin yakalanabilmesi pek muhtemel görünmemektedir.

Türkiye özelinde ise enflasyon sepetinde petrol
ve türevleriyle bağlantılı birçok ürün yer almaktadır. Bu da petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist etkisini artırmaktadır. Nitekim Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın enflasyonda yıllık 40
baz puan (% 0,4) artışa neden olduğunu belirtmiştir. Bu hesap doğrultusunda, ekonomi yönetiminin 2011 yılı için öngördüğü ortalama petrol
fiyatı 79,9 dolar iken, petrol fiyatları 110 dolara
oturur ise, 30 dolarlık fark nedeniyle yıl sonu
enflasyon hedefinden 1-2 puan sapma oluşacağını öngörebiliriz.

4. Enflasyona etkisi
Artan petrol fiyatlarının etkilediği önemli makroekonomik büyüklüklerden birisi de şüphesiz
enflasyondur. Petrol, ekonominin her alanında
kullanılan temel bir girdi olduğu için artan petrol

5. Diğer parametrelere etkisi
Son olarak petrol fiyatlarında yaşanan artışların
doğrudan sonucu olan bazı noktalara değinmekte
fayda vardır. Özellikle petrol fiyatlarında yaşa-
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artmasına ve yerel para biriminin değer kaybetmesine neden olacaktır. Literatürde yapılan
eşbütünleşme ve nedensellik testlerinde petrol
fiyatlarının döviz kurunun Granger nedeni olduğu tespitinde bulunulan birçok çalışma mevcuttur.

nan artışa paralel olarak büyüyen cari açığın
oluşturduğu risk, Türkiye’nin borçlanma faizini
artırmaktadır. Türkiye'nin CDS (Credit Default
Swap) puanı ile bono ve tahvil faizleri yükselmektedir. Cari açığın petrol fiyatları nedeniyle
her geçen gün artması, Türkiye'nin borçlanma
oranını doğrudan etkileyen faktörlerin başında
gelen ülke notunu da doğrudan etkilemektedir.
Son yıllarda Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s
gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye ile ilgili sürekli not artırımına gitmiştir. Ancak son zamanlarda bu süreç sekteye uğramış durumda. Söz konusu kuruluşlara göre
bunun nedeni, cari açıktaki artışın ve bunun finanse edilmesinin Türkiye'yi şoklara açık hale
getiriyor olması. Bu nedenle petrol fiyatlarının
yüksek seviyelerde kalması durumunda Türkiye'nin notunun yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi biraz daha zaman alabilir. Nitekim JP
Morgan 26 Mayıs 2011’de yüksek petrol fiyatlarının sebep olduğu cari açık ve enflasyon sebebiyle Türkiye için yatırım tavsiyesini “nötr”den
“underweight”e indirirken 1 ay sonra ise petrol
fiyatlarında yaşanan düşüşten dolayı yatırım tavsiyesini tekrar “nötr”e yükseltmiştir.

Petrol gibi önemli bir tüketim malının fiyatındaki büyük ve ani bir artış ya da arzındaki bir kesilme hane halkı güvenilirliğini etkileyerek hane
halkı geliri ve harcamaları üzerinde kısa dönemli
etkilere yol açabilir. İlk olarak nominal ücretlerdeki azalmanın ve enflasyondaki artışın birlikte
etkisiyle reel ücretler düşmektedir. Diğer yandan
hane halkının yıllık ortalama enerji harcamaları
artmakta ve tasarruf oranları düşmektedir. Tasarruf oranındaki düşüş yüksek enerji fiyatlarının
kısa dönemde ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasında yardım etmektedir. Tüketici güvenindeki azalma, yüksek petrol fiyatlarının gelecekteki gelirlerini nasıl etkileyeceği konusunda emin oluncaya kadar insanların büyük
alımlarının erteleme şeklinde harcamalar hakkında kararlar almalarına neden olabilmektedir.
HSBC tarafından Mart 2011’de yayınlanan rapora göre Türkiye petrol fiyat şoklarından en fazla
etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir. Çalışmada ele alınan 8 ülke arasında (Rusya, Çek
Cumhuriyeti, İsrail, Polonya, Güney Afrika, Macaristan, Romanya, Türkiye) ilgili ülkenin petrol
ithalatının toplam ithalat içindeki payı, petrol
fiyatlarının ödemeler dengesine ve enflasyona
etkisi gibi parametreler kullanılarak hesaplanan
“Oil-Price-Vulnerability Index (OPVI)” sıralamasında en yüksek çıkan ülke Türkiye’dir. Yani
Türkiye muhtemel bir petrol fiyat şokundan en
fazla etkilenecek ülke olarak bulunmuştur. Tür-

Öte yandan yüksek petrol fiyatları nedeniyle
ortaya çıkan enflasyonla mücadele programlarında iç talebin kısılması hedeflenmekte, bu amaçla
uygulanan politikalar sonucunda yatırımlar ve
vergi gelirleri azalmakta, dolayısıyla bütçe açığı
artmaktadır. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki artışa,
merkez bankası enflasyon hedefini tutturabilmek
için faizleri yükselterek cevap verirse ekonomik
faaliyetlerin daralması gibi çok ciddi bir sonuç
ortaya çıkacaktır. Ayrıca, faiz artışının; üretim
maliyetlerine yansıtılacağı ve sonuçta yine enflasyonist etki yaratacağı da unutulmamalıdır.
Yukarıda da değinildiği gibi petrol fiyatlarının
ülkemize olan en olumsuz etkisi cari açıktır. Cari
açığın finansmanında ülkeler, ihracat tutarlarını
arttıramıyorlarsa borçlanma yoluna gideceklerdir; döviz talebinde meydana gelen artış kurların

HSBC tarafından Mart 2011’de
yayınlanan rapora göre Türkiye petrol fiyat
şoklarından en fazla etkilenecek ülkelerin
başında gelmektedir.
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kiye’nin petrolde % 93, doğalgazda % 97 oranındaki kronik dışa bağımlılığı, cari açığı da kronik bir sorun haline getirmiştir. Zira cari açıkta
aslan payına sahip olan petrol ve fiyatı petrole
bağlı olarak değişen doğalgazın ithalattaki payı
2010 yılındaki toplam ithalatın % 21'ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yapılan çalışmada petrol
fiyat şoklarından en fazla etkilenecek olan ülkenin Türkiye çıkması şaşırtıcı değildir.

suz etkilerin önlenmesi amacıyla izlenecek politika tedbirlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
[1] Bu ülkeler, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, Yunanistan, Japonya, Rusya, Polonya, Çin,
Güney Kore, Tayland, Malezya, Brezilya ve ABD
olarak belirlenmiştir.

Kaynaklar
http://arsivde.blogspot.com/2010/06/cari-ack-nedirmahfi-egilmez.html

Sonuç olarak, dünya ile hızlı bir entegrasyon
sürecine giren ve gelişmekte olan bir ülke niteliğindeki Türkiye’de petrol üretimindeki yetersizlik nedeniyle petrol tüketiminin çok büyük bir
kısmı ithalatla karşılanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde petrol fiyat artışlarının izlenmesi, büyüme, cari açık ve enflasyon üzerindeki etkilerinin
yönünün ve büyüklüğünün incelenmesi; yaşanacak olan yeni petrol fiyatı artışlarının yaratacağı
olumsuz etkilerin önceden tahmini ve bu olum-

TCMB, www.tcmb.gov.tr
http://petroturk.com/HaberGoster.aspx?
id=4996&haber=Petrol-fiyatlarindaki-artisin-Turkiye
-ekonomisine-etkileri
Vulnerability to the Middle East and North Africa,
HSBC Global Research.
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TARİFESİ DÜZENLENEN ŞİRKETLERİN MALİ BAŞARISIZLIĞININ
ÖNCEDEN TAHMİNİ
Ali Rıza DİNÇ

D

üzenleyici kurumlar 20. yy.’da ABD’de ortaya çıkmış ve daha sonra 21. yy
başlarında dünya genelinde yaygın bir
hal almıştır. Özellikle 1980 ve 90’larda telekomünikasyon ve elektrik gibi kamu tekelinde olan
teşebbüslerin özelleştirilmesi ile bunlardan tekel
niteliği devam edenlerin düzenlenmesi ihtiyacı
ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde 4628 ve 4646 sayılı kanunlar; elektrik ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren
tekel niteliğindeki kamu işletmelerinin yapıları,
piyasadaki durumları ve buna ilişkin düzenleyici
kurumun görev ve sorumluluklarını ortaya koymuştur. Buna göre elektrik piyasasında üretim
serbest rekabet ortamında düzenleyici kurumdan
lisans alınması koşuluyla gerçekleşecek, iletim
devlet tekelinde kalacak tek bir şirket tarafından
gerçekleştirilecek, dağıtım ise 21 bölge bazında
özel şirketler tarafından yürütülecektir. Doğal
gaz piyasasında ise iletim faaliyeti devlet teke-

linde, dağıtım faaliyeti ise bölgesel tekel niteliğindeki şirketler tarafından yürütülecektir.
Mali başarısızlık tahmini, ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Her şeyden önce başarısız olan işletmeler kullanmış olduğu
kaynakları etkin bir şekilde değerlendiremeyerek
ülke ekonomisini zarar vermektedir. Kaynakların kıt olduğu bir ekonomide o işletmenin kullandığı kaynakların bir maliyeti vardır.
Düzenleyici kurum açısından düzenlenen piyasa-

Şekil 1. Tekel piyasasında denge
Kaynak: Ertürk, 2006, s.8.
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bankalara kredi için başvuran şirketlerin kredi
riskini ortaya çıkarıp buna göre faiz oranlarının
belirlenmesinde bankalara yol göstermesi için
ortaya çıkmıştır. Bir işletme ile ilgili birçok finansal oran çıkarılabilir. Fakat bu noktada sorun
hangi finansal oranın işletmenin finansal durumunu ortaya koymada ne kadar önemli olduğudur. Örneğin incelediğimiz işletmenin 50 finansal rasyosundan 30 tanesi piyasa şartlarına göre
iyi 20 tanesi kötü olabilir. Bu durumda işletmenin genel finansal durumunu değerlendirmede
her bir finansal orana ne kadar ağırlık verileceği
önemli olmaktadır.

larda faaliyet gösteren şirketlerin mali istikrarı
daha da önemlidir. Düzenleyici kurumların görevi, tekel piyasasının ekonomik etkinlik düzeyini
rekabetçi piyasalardaki etkinlik düzeyine çıkarma konusunda firmayı zorlamak ve piyasa dengesini tekelci dengede ortaya çıkan fiyat-miktar
düzeyinden rekabetçi piyasada oluşan fiyatmiktar düzeyine yaklaştırmaktır. Fakat bunu yaparken fiyat rekabetçi fiyat düzeyinin altında
belirlenmemeli, firmanın uzun vadede zarar etmesine sebebiyet verilmemelidir (Ertürk, s. 9.).
Şekil 1’de tekel piyasada düzenleme olmadığında Mt-Ft fiyat miktar düzeyinde oluşan bir piyasa
dengesi görülmektedir. Düzenleyici kurum OM
ortalama maliyet eğrisinin üzerinde serbest rekabet ortamında oluşması beklenen Mr-Fr fiyat
miktar düzeyine yakın bir piyasa dengesini sağlamalıdır.

Bu temel sorunu çözmek için mali başarısızlığın
tahminine yönelik tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel analiz modelleri kullanılmaktadır.
Sadece bir mali oranının bağımsız değişken olarak kullanıldığı tek değişkenli istatistiksel analizde, 0-1 basit regresyon modeli, tekli
diskriminant analizi, Markow zinciri gibi istatistiksel teknikler kullanılır.

Tarifesi düzenlenen şirketler düzenleyici kurum
tarafından belirlenen tarife unsurları neticesinde
belirlenen tavan kadar gelir elde etmektedir. Dolayısıyla şirketin mali açıdan istikrarında belirlenen tarifeler önemli bir parametredir. Fakat belirlenen tarife ne kadar yeterli olursa olsun işletmenin kendi kararları doğrultusunda etkileyebileceği bir alanda, alınan karalar neticesinde de
mali başarısızlık durumu ortaya çıkabilir. Bu
durumda düzenleyici kurum işletmeleri sadece
belirlenen tarifelerin yeterliliği konusunda değil
bir bütün olarak izlemelidir.

Bu alandaki ilk çalışmada 133 işletme incelenmiş ve net çalışma sermayesi en önemli bağımsız değişken olarak saptanmıştır. Bu çalışmada
önemli bulunan diğer iki oran toplam varlıklar/
toplam borçlar ve toplam varlıklar/sabit varlıklar
oranları olmuştur.
Tek boyutlu modeller aşağıda hususlarda eleştirilmektedir:

Mali başarısızlığın tahmini ile ilgili çalışmalarda
işletmenin çok sayıda finansal rasyosundan faydalanılır. Bu finansal rasyolar likidite, mali yapı,
faaliyet ve karlılık olarak dört ana gruba ayrılır.
Mali başarısızlığın tahminine yönelik çalışmalar



Tek boyutlu modeller çelişkili sonuçların
ortaya çıkmasına yol açabilirler,



Çok boyutlu modelde önemli bulunabilen
bir oran tek boyutlu modelde önemsiz bu-

Düzenleyici kurum olarak özellikle doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin sektör
bazında incelenerek bu şekilde her bir sektör için finansal durumun ortaya
konmasında önemli olan göstergelerin ortaya çıkarılması izleme faaliyetleri açısından
önem arz etmektedir.
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lunabilir,


Yapılan araştırmalar sonucunda, tek boyutlu modellerin tahmin gücü çok boyutlu
modellere kıyasla daha düşük olarak saptanmıştır,



Çok boyutlu modeller, işletmenin hem
tüm özelliklerini hem de bu özellikler arasındaki ilişkiyi ölçme olanağına sahipken,
tek boyutlu modeller için böyle bir olanak
söz konusu değildir (Aktaş, s.31).

Yukarıdaki denklemde görüldüğü gibi çalışma
kapsamına alınan işletmeler için finansal başarısızlığın tahmininde gösterge niteliğinde olan beş
tane finansal oran katsayıları ile birlikte ortaya
çıkmıştır. Bundan sonrasında her bir şirketin
ilgili oranı katsayısıyla çarpılarak şirketler aldıkları skorlara göre sıralanabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen sakıncalar nedeniyle mali
başarısızlık çalışmalarında 1960’lı yıllardan sonra çok değişkenli istatistiksel modeller ağırlık
kazanmıştır.
Çok boyutlu istatistiksel modelleri kullanan ilk
ve en önemli çalışma Edward Altman’ın çalışmasıdır. Altman çalışmasında çok boyutlu
diskriminant analizini kullanmıştır. 1946-1965
yılları arasında iflas durumuna düşen 33 işletme
ile 33 başarılı işletmeyi araştırma kapsamına
almıştır. Eşlemeli örnekleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, eşleme kriterleri olarak
endüstri ve “işletme büyüklüğü” kriterleri kullanılmıştır. 22 mali oranla analize başlayan
Altman, sonuçta 22 oranı 5’e indirgemeyi başarmıştır. Bu oranlar şunlardır;


Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar
(X1)



Dağıtılmamış
(X2)



Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar (X3)

Karlar/Toplam

Düzenleyici kurum olarak özellikle doğal gaz ve
elektrik dağıtım şirketlerinin sektör bazında incelenerek bu şekilde her bir sektör için finansal
durumun ortaya konmasında önemli olan göstergelerin ortaya çıkarılması izleme faaliyetleri açısından önem arz etmektedir.
Kaynaklar
Aktaş, Ramazan, “Endüstri İşletmeleri İçin Mali Başarısızlık(İşletme Riski) Tahmin Modelleri”, 2. Baskı,
Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1997.
Altman, Edward, “Financial Ratios, Discriminant
Analysis and The Prediction of Corporate
Bankruptcy”, Journal of Finance, 1968, C:23, No:4.
Ertürk, Mehmet, “Doğal Gaz İletiminde Uygulanan
Tarife Yöntemlerinin İncelenmesi, Karşılaştırılması
ve Türkiye Örnek Uygulaması”, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara, Mart 2006.

Varlıklar



İşletmenin Piyasa Değeri/Toplam Borcun
Piyasa Değeri (X4)



Satışlar/toplam Varlıklar (X5)

Torun, Talip, “Finansal Başarısızlık Tahmininde Geleneksel İstatistiki Yöntemlerle Yapay Sinir Ağlarının
Karşılaştırılması ve Sanayi İşletmeleri Üzerinde Uygulama”, Doktora Tezi, Aralık 2007.
Yıldırım, İsmail, “İşletmelerde Mali Başarısızlıkların
Tahmininde Erken Uyarı Sistemleri ve Türkiye için
bir Model Önerisi”, Master Tezi, Ankara, 2006.

Z=0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 +
0.999X5

51

Enerji Piyasası
Bülteni * Ağustos 2011

SOME THOUGHTS ON “ARAB AWAKENING” AND REGIONAL
ENERGY ORDER
Selahattin Murat ŞİRİN

Pacific, North America and Europe make up
nearly 70% of world oil and natural gas consumption. On the other hand, these regions cover
30% of oil production and 50% of natural gas
production. In addition, oil reserves and natural
gas reserves are declining in these regions, and it
is reported that oil reserves can only be used for
another 20 years. However, Middle East, Africa
and South America have plenty of oil and gas
reserves, there regions consume a small share of
oil and natural gas.

Introduction
Current energy system is mostly dependent on
oil and natural gas, and the sustainability of this
system is being questioned as available oil and
natural gas resources are declining, and only a
few regions have the reserves to cover world
energy demand. On the other hand, political instabilities in the Middle East region may alter
Western countries’ energy policies that mostly
depend on oil flow from the Middle East.
Shaped by democratic and economic demands,
recent major protests ended authoritian regimes
in the Middle East and North Africa, and new
regimes will propabably not follow pro-Western
polices in energy issues. What we will possibly
see in the coming years is an amalgam of increasing demand, decreasing oil supplies to
Western countries and increasing role of China
and Turkey in regional energy order.

An outlook of these patterns gives important
insights about the possible problems and source
of conflicts in world energy system. First of all,
developed regions notably North America and
Europe have a lack of both oil and natural gas
reserves. As a result, increasing energy demand
can only be covered by increasing oil and gas
imports from other regions unless they change
their oil-dependent energy system into a lowcarbon energy system and foster use of alternative energy sources. Secondly, Asia-Pacific region has the highest share in oil consumption,
and this region also lacks enough resources to
cover its oil demand. Therefore, countries in this
region will also look for alternative oil and gas
resources to meet their demands.

A snapshot of current energy dynamics
Since the industrial revolution, world energy
system has been dependent on fossil fuels. The
inceasing energy demand was mostly covered by
coal in the 18th and 19th century. However, oil
replaced coal in the early 20th century, and has
become the main energy source since then. In
the second-half of the 20th century, natural gas
was begun to be used to cover increasing energy
demand, and today, natural gas has also become
an important energy source for many countries.

Secondly, Middle East and Africa regions produce nearly 40% of oil and 20% of natural gas.
On the other hand, these regions consume only
one-tenth of oil and natural gas in the world.
Consequently it is essential for developed regions to limit oil and gas consumption in these
regions. Otherwise, growing consumption in
these regions may decrease their export capabilities and endanger oil and gas exports to devel-

On the other hand, oil and natural gas reserves
have not been distributed equally among regions. Table 1 shows the share of oil and natural
gas consumption, production and reserve shares
in major regions. As seen from the table, Asia-
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Table 1. Oil and Natural Gas Production, Consumption and Reserves-2009
Production
North America
S. & Cent. Ame.
Europe & Eurasia
Europe
Middle East
Africa
Asia Pacific
Proved Reserved

Oil

Natural Gas

Share of total
16,5%
27,4%
8,9%
5,1%
22,4%
32,5%
4,5%
8,5%
30,3%
13,6%
12,0%
6,8%
10,0%
14,6%

Consumption
North America
S. & Cent. Ame.
Europe & Eurasia
Europe
Middle East
Africa
Asia Pacific
Oil

Share of total
5,5%
North America
14,9%
S. & Cent. America
10,3%
Europe & Eurasia
56,6%
Middle East
9,6%
Africa
3,2%
Asia Pacific
Source : BP, 2010
R/P Ratio shows the remaining amount of a resource in years.

Natural
Gas
Share of total
26,4%
27,8%
6,6%
4,6%
23,5%
35,9%
16,7%
15,6%
8,7%
11,7%
3,7%
3,2%
31,1%
16,8%
Natural Gas
Oil

R/P ratio*

Share of total

R/P ratio*

15,0
80,6
21,2
84,8
36,0
14,4

4,9%
4,3%
33,7%
40,6%
7,9%
8,7%

11,3
53,2
64,8
*
72,4
37,0

oped regions.

“Arab Awakening” and the Middle East

Thirdly, there is a concentration of oil and gas
reserves in a handful of countries. As seen from
the Table 1, known oil reserves in developed
regions can only cover their demand for another
20 years, and only Middle East and South America region can only sustain oil production more
than 50 years. Unless developed countries find a
way to use alternative sources, these regions will
be the only regions that supply oil for developed
countries. Therefore, whoever controls these
regions will not only gains huge oil reserves but
also controls the essential input of rival economies, and this will not only increase economic
burdens, but also will bring political and military
clashes as well.

The end of 2010 has brought significant political
changes in the Middle East. In December 2010,
Mohamed Bouazizi's death sparked a series of
protests in Tunisia, and then spreaded to Algeria, Jordan, Egypt, and Yemen, and other countries. These protests have resulted in the overthrown of Tunisian and Egyptian presidents:
Zine El Abidine Ben Ali and Hosni Mubarak. In
addition, other leaders have decleared democratic reforms. Only, Libyan leader Muammar alGaddafi has refused to step down, and there
have been serious clashes (even a civil war) between opposition and Gaddafi’s forces.
These events which are called as “Arab Awakening”, “Arab Revolution” or “Arab Spring”,
have been a result of long political, social and
economical problems in the Middle East. Protests mainly aimed to end authoritarian regimes
and establish democratic governments. Moreover, the cultural problems emerged from immigration and the approach of Western world
against Muslims since 9/11 (Islamophia) have
humiliated many Muslims and increased their
sense of insecureness. In addition to the de-

Additionaly, the geopolitics of energy clearly
indicates that the era of plentiful oil has ended,
and our world is entering a new stage of oil and
gas politics. In addition, the significant share of
oil reserves is located in the area where the socalled “Greater Middle East Project” of the
Western world, the ideals of “Arab Awakening”
and harsh realities of energy geopolitics are
clashing currently.
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mands for freedom and democracy, these protests also aim to end the political economy that
exploited resources of Arab countries while giving them a little in return (Aita, 2011). The governments in Arab World pursued state-led economic development model in the 60s and 70s,
and state intervened in every aspect of economic
life. However, the neo-liberal policies begun to
transform the essentials of state-society relations
in most Middle East and North-African states,
and states could no longer fulfill their role as a
provider of basic rights for their citizens. Besides, high population increase and governments’ failure to create new jobs for educated
people increased unemployment and uneasiness
among young people (Berman, 2003)

term and they have little influence on recent
events. In fact, Western powers have tried to
shape the region after 9/11 (following invasion
of Afghanistan and Iraq) under the so-called
“Greater Middle East Project” which aimed to
transform Arab countries economically, politically and culturally by 1) promoting democracy
and good governance, 2) building a knowledge
society, and 3) expanding economic opportunities (Al-Hayat,2004). The first pillar of GMEP
is promotion of democracy via establishing freeelections, strenghtening relations with parliaments, strenghtening the role of women in politics, increasing transparency in public administration and strenghtening media and civil societies. The second pillar of GMEP is building a
knowledge society by increasing literacy, providing technical support and assistance for education reform in these countries. Finally, third
pillar of GMEP includes economic measures
(based on neo-liberal policies) that help integration of these countries with global economy. All
these policies are shaped both to reduce the possible threats/problems from these countries to
Western world like immigration, crime or terrorism, and to help capital flourish in these countries. But, recent financial crisis and failures in
Iraq and Afghanistan have eroded both their political credibility and military and economic capacity in the region (NATO has not succeed to
overthrow Gaddafi in Libya yet). Therefore, in
my opinion, Western powers did not shape these
events as we - generally accustomed to – think,
and we are witnessing a new political order in
the region.

Some authors think that “Arab revolutions” may
be unsuccessful and may cause more problems
than the previous regimes (Smoltczyk and Windfuhr, 2011). Similar to Iran Revolution in 1979,
the result of regime changes in the region is
claimed to strengthen Islamic-oriented parties
which are against Western values and aim to
establish Islamic order, including a religious
state and sharia. On the contrary, some authors
argue that the new revolutions will be different
from previous revolutions, and most Islamic parties in the region perceive democracy and human
rights as a principal value for themselves (Aita,
2011).
Overall, current turmoil in the region has not
ended; the impacts of “Arab Awakening” will be
seen in time. However, all these authors agree
that something has changed, and the new regimes/governments in the region will probably
not follow similar pro-Western policies as previous governments did. While some politicians
and journalists argue that these revolutions are
mostly controlled by Western powers that want
to shape and integrate the region with the world
economy, others argue that Western powers
were not expecting such huge events in short-

The impact of “Arab Awakening” on regional
energy order
Since the WW2, Western countries shaped their
energy policies to secure oil supplies from the
Middle East, and used their military and diplomatic forces to achieve this goal. Moreover,
Western countries have supported authoritian
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regimes in these regions despite the fact that
these regimes generally had conflict with Western “values” (Klare, 2011). However, “Arab
Awakening” may jeopardize this policy and may
cause conflicts among big energy consumers in
the coming years.
As discussed in Section 2, oil and natural gas
reserves are declining and only the reserves in
the Middle East region have the capacity to support growing energy demand in the coming decades. Table 2 provides data regarding proved
reserves in Middle East and North African countries. Saudi Arabia has the largest oil reserves,
while Iran and Iraq have the other large oil reserves in the world. The North African countries
have only 5% of world oil and natural gas reserves. Although the amount of reserves are not
as high as Iran and Saudi Arabia, the political
and economic situation in Iraq after invasion,
and the Iran’s conflict with USA reduces the
possibility to cover increasing oil demand from
Iran and Iraq, and this makes North African
countries important sources for western economies.

Table 2. Proved Reserves -2010
Oil

Natural Gas

% of World total
Iran

9,9%

15,8%

Iraq

8,3%

1,7%

Kuwait

7,3%

1,0%

Saudi Arabia

19,1%

4,3%

Syria

0,2%

0,1%

Yemen

0,2%

0,3%

Algeria

0,9%

2,4%

Egypt

0,3%

1,2%

Libya

3,4%

0,8%

Total

49,6%

27,6%

Source : BP, 2010

A second question arises with the funding of
USA and Europe economies with petro-dollars.
As oil & natural gas prices continue to rise, energy-exporting countries have collected huge
reserves, and these funds are mostly used to finance USA current account and budget deficits.
According to US Treasury data, oil exporting
countries are third major foreign holder of US
Treasury Securities following China and Japan.
In addition, these countries also provide funds
for US and European economies. But, regime
changes in these countries may also direct flow
of petro-dollars from USA and Europe into other
regions, which will also exaggerate economic
problems in western economies.

Nevertheless, the recent political events create
question marks whether the new politicians in
these countries follow pro-Western or proAmerican policies or not. USA has provided
significant military and financial supports for
authoritarian regimes in order to secure oil flow
to western countries from the Middle East region. Even more, USA and some western countries intervened in domestic politics of these
countries and suppressed democratic wills of
citizens (Klare, 2011). Recent political events
strengthened parties that are against USA hegemony, and these parties will possibly be
elected as governments in the coming years.
Therefore, it can be expected that new governments will focus on domestic demands, and will
not follow similar policies as previous governments did.

The third problem arises with the need for significant amounts of funds for infrastructure investments in the exploitation of new oil and gas
reserves and sustaining current production patterns. Recent economic crisis has created economic turmoil in both USA and European countries, and it has limited available funds for infrastructure investments in third countries. On the
other hand, China has managed to sustain its
high economic growth, and has been using its
financial resources to make new investments and
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Table 3. FDI stocks in Africa from China- 2005

to acquire new natural resource reserves in developing regions notably in Africa (French,
2010). As Table 3 shows, China has spent more
than 1,5 billion USD for investments in Africa in
2005, and nearly half of this investment was
made in North African countries, notably in Sudan and Algeria. Moreover, China did not
strongly oppose to invasion of Iraq in 2003, but
the economic interests of China in Africa are
different from that in Iraq, and China’s influence
in Africa also creates anxiety among some Western politicians. Therefore, the increasing influence of China in Africa will also affect political
and economic relations with western countries.
Besides, India is another energy-hungry growing
economic power that invests in Africa. Both
China and India have to meet their increasing
energy demand, and these countries have the
financial resources to support their demand
which makes them very lucrative markets for
new governments in Africa and Middle East.
Therefore, new governments have a good opportunity to direct their exports and to gain financial
resources for reconstruction after revolutions.

(Millions of US dollars)
Africa

1595.3

North Africa

618.4

Algeria

171.2

Egypt

39.8

Libyan Arab Jamahiriya

33.1

Morocco

20.6

Sudan

351.5

Tunisia

2.2

Other Africa

976.9

Source : UNCTAD

bridge between East and West, and Turkey
wants to use this advantage to transport oil and
natural gas from Central Asia and Middle East to
Europe. The importance of Turkey has also been
acknowledged by Western leaders, and they support construction of new oil and natural gas
pipelines in Turkey to carry Central Asian gas
and oil to Europe in order to diversify resources
and to reduce the influence of major energy exporters (Russia and Iran) and major energy consumers (China and India) in the Central Asia.
As discussed above, the recent events in Arab
countries will possibly reduce oil exports from
Middle East and North African countries to USA
and Europe, and this will eventually increase the
importance of Turkey as an alternative energy
route that carry oil and natural gas from Caspian
Basin to western markets.

The fourth problem arises with the possible oil
consumption increase in the Middle East. Oil
exporting countries pursued an export policy that
limits internal consumption. However, new governments have to meet citizens’ demands, and
the increasing demand will increase domestic oil
consumption and will tighten available capacity
to export. Besides other countries, Saudi Arabia
may also change its policy and divert more oil
for domestic consumption to ease public opposition and create more employment which means
the fall of existing energy order in the Middle
East and a decline in the availability of exportable oil (Klare, 2011).

Conclusion
Current energy system is mostly dependent on
oil and natural gas, and the available oil and gas
reserves are concentrating in a few regions, notably in the Middle East. Since the WW2, Western
countries have pursued an energy policy to limit
domestic consumption in oil exporting countries
and increase export as much as possible. In this
regard, they even provided political and military

Speaking of regional energy order, we have to
mention the role of Turkey in regional energy
politics. Located between oil-rich East and energy-demanding West, Turkey is as a natural
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support for authoritarian regimes in the Middle
East. Nonetheless, current political events in
North Africa and in the Middle East have ended
some regimes in these regions, and the demands
of citizens will possibly shape the energy order
in the region.

ergy security and USA’s foreign and energy policy as USA and Europe try to find alternative
energy routes.
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ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSLARININ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ
HIZLANDIRMAYA YÖNELİK BİR TEKLİF
Muhammet Ali ATEŞ
değildir. Örneğin lisans sahibi tüzel kişilerin;
EPDK veya EPDK’nın uygun göreceği kişilerce
denetime tâbi tutulması ve ilerleme raporu sunma yükümlülüğü altında olmaları bu kapsamdaki
tedbirler arasında sayılabilir. Ancak belirtmek
gerekir ki, lisansların yatırıma dönüştürülmesi
ile ilgili alınan bu tedbirler yetersiz kalmaktadır.
Uygulamada özellikle “çantacı” tabir edilen lisans tacirleri nedeniyle, üretim tesislerinin tamamlanması uzun süreler almakta, üretim yatırımlarının gerçekleşmesi sürekli ertelenmektedir.
Bu durumu önlemek için, lisans sahibi tüzel kişilerin sıkı denetime bir tâbi tutulmasının yanı sıra
başka tedbirlere de ihtiyaç vardır.

Arz güvenliği ve lisansların yatırıma dönüştürülmesi
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) ile
yapılan elektrik piyasası reformunun en önemli
ayaklarından biri de elektrik piyasasında arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Toplam elektrik tüketim miktarı süratle artan ülkemizde, elektrik arz
güvenliğinin sağlanması için çok büyük üretim
yatırımlarına ihtiyaç vardır. Bu yatırımların gerçekleştirilmesinin ön koşulunu ise, EPDK’dan
üretim lisansı alınması oluşturur. Ancak
EPDK’dan lisans alınması, üretim yatırımı için
yalnızca bir ilk adımdır. Bunun sonrasında esas
önemli olan husus, üretim faaliyeti için gerekli
olan üretim tesisinin inşa edilmesi; bir başka
anlatımla, alınan lisansın yatırıma dönüştürülmesidir.

Teklif
Lisansların bir an evvel yatırıma dönüştürülmesi
hususunda, lisans sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ
veya ilgili dağıtım şirketi (Sistem İşletmecisi)
arasında imzalanan “Sistem Kullanım Anlaşmaları”nın (SKA) çok önemli bir araç olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. SKA’lar çerçevesinde alınacak tedbirler şu şekilde sıralanabilir:

Arz güvenliğinin sağlanmasında EPDK tarafından verilen üretim lisanslarının bir an önce yatırıma dönüştürülmesi hayati önem arz etmektedir.
Yalnızca kâğıt (lisans) üzerinde kalmış girişimler, tüketiciler için kesintisiz elektrik enerjisi
sağlanması hususunda hayal kırıklığından başka
bir sonuç doğurmayacaktır. Bu itibarla, üretim
lisanslarının yatırıma dönüştürülmesi ciddiyetle
izlenmesi gereken önemli bir konudur.

1. SKA’lara, lisans sahibi tüzel kişilerin; tesislerini, lisanslarında belirtilen ilk tesis tamamlama
süresinde [1] tamamlamalarını ve şebekeyi kullanıyor hâle getirmelerini zorunlu kılacak bir
hüküm eklenmelidir.

Esasında üretim lisanslarının yatırımlara dönüştürülmesi konusunda çeşitli tedbirler alınmamış

Arz güvenliğinin sağlanmasında EPDK tarafından verilen üretim lisanslarının bir an
önce yatırıma dönüştürülmesi hayati önem arz etmektedir. Yalnızca kâğıt (lisans) üzerinde
kalmış girişimler, tüketiciler için kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması hususunda hayal
kırıklığından başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu itibarla, üretim lisanslarının yatırıma
dönüştürülmesi ciddiyetle izlenmesi gereken önemli bir konudur.
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2. Şayet lisans sahibi tüzel kişi kendisine tanınan
ilk tesis tamamlama süresinde üretim tesisini
tamamlayamıyorsa; bu takdirde, sanki söz konusu üretim tesisi ilk tesis tamamlama süresinin
sonundan itibaren her an tam kapasite çalışıyormuş gibi işleme tâbi tutulmalıdır. Bir başka anlatımla, SKA’lara eklenecek bir cezaî şart hükmüyle; tesisin sahibi olan lisans sahibi tüzel kişi,
lisansta öngörülen ilk tesis tamamlama tarihinden itibaren tesisini işletmeye aldığı tarihe kadar, tesis sanki her an tam kapasite çalışıyormuşçasına sistem kullanım, sistem işletim ve piyasa
işletim ücretlerini ödemek zorunda bırakılmalıdır.

büyük menfaati vardır. Şebekede kullanılmayan
bir kapasitenin varlığı, Sistem İşletmecisi için
her geçen saniye önemli bir gelir kaybı anlamına
gelmektedir. Şebeke İşletmecisi, söz konusu kapasiteyi yatırımı geciktiren tüzel kişiye değil de,
yatırımını zamanında gerçekleştirecek başka bir
kişiye tahsis etseydi, çok önceden bir gelir kazanmaya başlayacağına göre, bu gelirin bir şekilde mevcut tüzel kişiden telafi edilmesi gerekir.
Öte yandan şebeke varlıklarının atıl durumda
beklemesi nedeniyle Şebeke İşletmecisinin uğradığı gelir kaybı dolayısıyla ortaya çıkan zarar,
mevcut durumda netice itibariyle nihaî elektrik
tüketicilerin omuzlarında kalmaktadır. Şöyle ki;
asgarî belirli bir gelir tutarı, düzenlemeye tâbi
tarifelerle kendilerine garanti edilen Şebeke İşletmecilerinin, atıl kalan tesislerden elde edemediği gelir, tüketicilerin elektrik faturalarındaki
ücret kalemleri artırılmak suretiyle telafi edilmektedir. Tüketicilerin üzerinde ilave bir yük
oluşmasına sebep olan bu yapının, tüketicilerin
korunması adına da değiştirilmesi elzemdir.

Tip sözleşme niteliğindeki SKA’lara eklenecek
hükümlerle alınacak bu tedbirlerin, lisansların
yatırıma dönüştürülmesinde hızlandırıcı bir rol
oynayacağına inanılmaktadır. Lisans sahibi tüzel
kişiler, kullanmadıkları bir şey için bedel ödemek istemeyecekleri için, aldıkları lisansları bir
an önce yatırıma dönüştürme gayreti içerisinde
olacaklardır. Hatta uygulanacak cezaî şart miktarının birkaç kat artırılmasının, tesislerin zamanında tamamlanmasında çok büyük bir teşvik
edici etken olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu
tedbirlerle birlikte, piyasada “çantacı” tabir edilen lisans tacirlerinin hareket alanları da bir anlamda sınırlandırılmış olacaktır.

Sonuç
Üretim tesislerinin şebekeye bağlanmalarında ve
şebekeyi kullanmalarında bir gecikme yaşanması
hâlinde, bu tesislerin maliki olan lisans sahibi
tüzel kişilerin bunun karşılığında bir bedel ödemek zorunda bırakılmalarının çeşitli olumlu sonuçları vardır. Bu durum, bir taraftan lisansların
yatırıma dönüştürülmesini hızlandıracakken;
diğer taraftan Sistem İşletmecilerinin gelir kaybını önleyecek ve böylelikle nihaî tüketicilerin
elektrik faturalarının şişirilmesine mani olacaktır.

Diğer taraftan, böyle bir çözüm yolu Sistem İşletmecisinin durumu açısından da hakkaniyete
daha uygun olacaktır. Bilindiği üzere Sistem
İşletmecisi, lisans sahibi tüzel kişilerin üretim
tesisleri tarafından şebekeye verilen her bir birim
elektrik enerjisi başına, lisans sahibi tüzel kişilerden sistem kullanım ve sistem işletim ücreti
almaktadır. Lisans sahibi tüzel kişiler, şebekeye
ne kadar çok elektrik sevk ederse Sistem İşletmecisinin kazancı da o oranda artmaktadır. Bu
nedenle, özellikle yeni kurulacak üretim tesislerinin bir an önce işletmeye alınarak şebekeye
bağlanması ve bir an önce bu şebekeyi kullanmaya başlamasında Sistem İşletmecisinin çok

SKA’larda yapılacak bu yöndeki bir değişiklik,
tesis tamamlama sürelerinin (inşaat öncesi süre
+ inşaat süresi), inşaat öncesi süreler kısmına
ilişkin itirazlara neden olabilecektir. Gerçekten
de uygulamada, kamu kurumlarından gerekli
izin ve onayların alınması için verilen inşaat ön-
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cesi sürelerin, bazı durumlarda yeterli olmadığı
görülmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir
ki, yapılacak ilave düzenlemelerle bu sorunun da
aşılması mümkündür. SKA’larda yapılacak değişiklikle beraber inşaat öncesi sürelerle ilgili de
bir çalışma yürütülebilir. Bu çerçevede, inşaat
öncesi sürelerin özellikle en çok hangi kurumların işlemleri için gerektiği saptanabilir ve bu süreçteki tüm kurumlarla işbirliği yapılarak tesis
tamamlama sürelerinin kullanımına ilişkin gerekirse müştereken bağlayıcı bir düzenleyici işlem
tesis edilebilir. Sorunun aşılmasında son çare
olarak; tesisin tamamlanmasının, kendisine ku-

sur isnat edilemeyecek bir biçimde inşaat öncesi
dönemdeki işlemler nedeniyle geciktiğini belgeleri ile ispat eden lisans sahibi tüzel kişinin, belgeleri ile ispat edilen bu süre ile sınırlı olmak
üzere, cezaî şarta maruz kalmayacağının düzenlenmesi de düşünülebilir.
[1] Buradaki “ilk tesis tamamlama” süresinden kasıt,
lisansın alınma tarihinde lisansta gösterilen süredir.
Sonradan tadil suretiyle alınan ilave süre buraya dâhil
değildir. Söz konusu süreler için bkz. 20.11.2008
tarihli ve 1855 sayılı Kurul kararı, http://
www.epdk.gov.tr/web/elektrik-piyasasi-dairesi/110
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TERÖR OLAYLARI VE ENERJİ ZİNCİRİ: İSTATİSTİKSEL BİR İNCELEME
Barış SANLI

D

ünyadaki terör olaylarının ne kadarının enerji kaynaklarına yönelik olduğu
veya bu olayların temelinde kaynak
kontrol etme kaygılarının olup olmadığı bir tartışma kaynağıdır. Nijerya’dan Irak’a birçok bölgedeki terör olaylarının bir kısmı enerji zincirini
de hedef almaktadır.

ve doğal gaz sevkiyatını etkileyen örneğin Irak’taki olaylar da gelmektedir. Aynı şekilde doğal
gaz olayları genelde “gaz” kelimesi ile belirtilirken, bu olay dökümlere “gas station”, yani benzin istasyonu olayları da girebilmektedir. Bu
konularda araştırma yapanların bu hususlara dikkat etmesi önerilir.

“Ölçemediğin şeyi yönetemezsin” cümlesinin de
verdiği genel bir fikir vardır. Olaylar arasında
genel ilişkilerin bazen kolaylıkla kurulabilmesine rağmen, bu ilişki bağlarının ölçüsü ve boyutunun belirlenmesi proaktif önlemler açısından
önemlidir.

Bu çalışmada petrol (“oil”), doğal gaz (“gas”),
elektrik (“power”) ve boru hattı (“pipeline”) kelimeleri çerçevesinde bir çalışma yapılmıştır.
Genel bakış
Bu makalenin yazıldığı sırada veri tabanında 1
Ocak 2004’ten 2010 yılı sonuna kadar 77,130
olayın yer aldığı görülmüştür (Worldwide
Incidents Tracking System). Bu olayların önemli
bir kısmının, Latin Amerika, Balkanlar, Irak,
Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Orta Afrika’da olduğu görülmektedir. Ülkeler bazında bakılacak olursa, 24.126 olay ile Irak’ın listede birinci olduğu görülecektir. Yani tüm olayların %
33’ü Türkiye’ye çok yakın olan bir coğrafyada
olmaktadır. Sırasıyla listedeki diğer ülkeler Afganistan, Pakistan, Hindistan, Tayland, Nepal,
İsrail, Kolombiya, Rusya ve Somali’dir.

Bu yazıda, güvenlik kavramına girilmeden kısaca, hangi eylem, nerede, kimleri hedef alıyor,
hangi aylarda oluyor gibi sorulara enerji arz zinciri özelinde bazı istatistikler eşliğinde cevap
aranacaktır. Veriler, internet üzerinden erişilebilir bir veri tabanından alındığı için, okuyucu tarafından da kontrol edilebilir.
Küresel Olayları İzleme Sistemi
11 Eylül sonrası tekrar yapılanan Amerikan güvenlik sisteminin yeni bir parçası olarak kurulan
“Küresel Olayları İzleme Sistemi” (“WITS”)
Amerikan Ulusal Karşı-Terör Merkezinin terörist olayları izleme veri tabanıdır (Worldwide
Incidents Tracking System).
Veri tabanı en son güncellemesi ile 1 Ocak
2004’ten 31 Aralık 2010’a kadar veriler içermektedir. Veri tabanında arama yapmak için
doğru kelimeleri seçmek ve buradaki veri dökümlerini detaylı incelemek gerekmektedir. Mesela, “Türkiye” ve “petrol ve doğal gaz boru hattı” gibi kelimelerin İngilizcesi ile arama yapıldığında, Türkiye’de olmasa da Türkiye’deki petrol

Şekil 1. Veri tabanındaki terör olaylarının dağılımı
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Enerji zincirine saldırı olayları
Bu genel bilgilerden sonra, belirli enerji saldırılarının toplam veri tabanındaki verilerle karşılaştırmasını yapmakta yarar vardır. Kısaca enerji
zinciri diyebileceğimiz, bir enerji kaynağının
üretildiği yer dahil olmak üzere talep noktasına
kadar ki tüm yapıları, taşıtları “enerji zinciri”
olarak tanımlayabiliriz.

Tablo 1. Saldırıların aylara göre dağılımı (petrol,
doğal gaz, elektrik ve boru hattı kelimelerini içeren olaylar)

Enerji zincirindeki olayların tüm olaylara oranı
% 3’ler civarındadır. Yani ölçüm yapılan dönemde tüm dünyadaki terör olaylarının sadece %
3’ü enerji tesisleri, araçları veya yapılarına saldırıyı içermektedir. Bu saldırıların da önemli bir
kısmı Irak, Afganistan, Nijerya ve Kolombiya
gibi ülkelerde olmaktadır

Diğer önemli bir gösterge olarak boru hattı, petrol, doğal gaz ve elektrik saldırılarının aylara
göre dağılımlarına bakıldığında çıkan sonuçlar
Tablo 1’de verilmiştir.
Bu tabloya bakarak kısaca şunlar söylenebilir:
1. Boru hattı saldırıları daha çok ya kışın
(ekonomik etkisinin en çok olacağı) ya da
yazın ortasında olmaktadır.
2. Petrol saldırıları daha çok Mayıs, Haziran ve
Temmuz aylarında olmaktadır.
3. Doğal gaz ile ilgili saldırılar en çok Şubat

Şekil 2. Veri tabanındaki enerji zincirine saldırı
olaylarının dağılımı

aylarında olmaktadır.
4. Elektrik zincirine saldırılar da en çok Ağus-

Tablo 2. Saldırıların ülkelere göre dağılımı (ilk 5 ülke)
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etkilidir.

tos, ardından Mart ve Nisan aylarında gerçekleşmektedir.

Bir diğer nokta ise, saldırılarda en çok başarıya
ulaşan boru hattı saldırılarıdır. Bu tip saldırıların
sadece % 5’i hasarsız olarak atlatılırken, genel
bir ölçü açısından, tüm saldırıların % 23’ü hasarsız atlatılabilmektedir. Enerji zincirine gerçekleştirilen saldırılarda genel olarak hasar oranı
toplama oranla daha yüksektir.

Tablo 2’de ise olayların ülkelere göre dağılımdaki gruplar bazında ilk 5 ülke görülmektedir. Şüphesiz en çok göze çarpan Irak’ın sıralamadaki
üstünlüğüdür. Tabii ki burada da genelden
önemli sapmalar olmaktadır. Irak’ı bir taraf bırakırsak:


Boru hattı konusundaki olaylarda Kolombiya, Nijerya ve Rusya öne çıkmaktadır.



Tüm dünyadaki petrol konulu terör olaylarının yarısı Irak’ta olmaktadır.



Nijerya önemli miktarda hem petrol hem
de boru hattı olaylarına maruz kalmaktadır.



Kavram bulutları açısından
Kavram bulutları, bir kelimenin başka hangi diğer kavramlarla ne ölçüde ilişkili olduğunu gösterir. WITS sistemindeki en önemli özelliklerden
biri de budur.
Veri tabanında “enerji” kavramı ile en çok ilintili kavramlar Tablo 4’te de verildiği üzere boru
hattı, yakıt, petrol ve gaz boru hatları, tanker,
güç, istasyon ve NATO kelimeleridir.

Doğal gaz ve elektrikte ise Pakistan, Tayland ve Hindistan’daki olay yoğunluğu
daha fazladır.

Benzer şekilde “petrol” kelimesi içeren olaylarda, boru hattı, petrol boru hattı ve ardından petrol tankerleri gelmektedir. Elektrik zincirinde
ise, güç, güç iletimi ve pilon gibi kelimeler ön
plana çıkmaktadır.

Önemli bir nokta olarak, Irak haricinde nispeten
daha gelişmiş ülkelerde petrol yerine daha modern enerji kaynak zincirlerine saldırı fazla olmaktadır.

Türkiye

Peki tüm bu saldırılara maruz kalan enerji zincirindeki hasar ne kadar olmuştur? Tablo 3’te de
görüldüğü üzere, tüm enerji zinciri genelindeki
saldırıların hemen hemen çoğu düşük hasarla
atlatılmaktadır. Fakat özellikle boru hattı veya
petrol saldırılarında bu hasar miktarı biraz daha
yüksek olabilmektedir. Çok ağır hasarlı saldırıların oranı ise çok düşüktür. Tabii ki burada kullanılan metodoloji de bu tanımların kapsamında

Türkiye ile ilgili verilere de kısaca değinmek
gerekirse, toplamda ülkemizde olmuş veya başka
ülkede olup Türkiye’yi de etkileyen olaylar, tüm
veri tabanındaki olayların % 0,82’sidir. Diğer
taraftan sadece Türkiye’de olan olay sayısı ise
tüm veri tabanının % 0,6’sının da altındadır. Fakat bu olayların da tamamı Türkiye’de olmamaktadır. Ama tüm listede bu olayların ayıklan-

Tablo 3. Saldırıların sonuçlarına göre dağılımı
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Tablo 4. “Enerji” kavramı ile en çok ilişkilendirilen kelime grupları

ması oldukça zaman aldığı için enerji özelindeki
olaylara bakılacaktır.

zincirine olabilecek saldırılara “basit” bir öngörü
boyutu eklerken diğer taraftan da bu saldırıların
neleri hedeflediği konusunda daha fazla bilgi
sahibi olabilmek mümkündür. Tabii ki, bu makalenin yazarı güvenlik konularına vakıf olmadığından daha kapsamlı bir incelemeyi işin uzmanlarına bırakmaktadır.

Türkiye’de olan olaylarda, boru hattı ve petrol
konulu olaylar 16’şar tane, gaz konusunda 6 tane
ve elektrik konusunda sadece 1 tane olay bulunmaktadır. Yani Türkiye’deki enerji zinciri bu
açıdan çok fazla saldırıya maruz kalmamaktadır.
Sonuç

Kaynaklar

Enerji zincirindeki her bir birimin, parçanın güvenliği çok önemlidir. Bu yapılar çok fazla saldırıya maruz kalmamakla birlikte, veri tabanındaki
veriler ışığında belirli şablonların olduğu görülebilir. Örneğin kavram bulutlarından, hedef alınan yer ve kurumların saptanması ve diğer istatistiklerdeki zaman verileri (hangi aylarda daha
sık olay oluyor?) ile birleştirilmesi ile hem enerji

Worldwide Incidents Tracking System. (n.d.). About
WITS. Retrieved 06 22, 2011, from WITS: http://
www.nctc.gov/witsbanner/wits_subpage_about.html
Worldwide Incidents Tracking System. (n.d.). WITS
NextGen. Retrieved 06 22, 2011, from WITS: https://
wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?
N=0&Nf=p_IncidentDate|GT+20040101
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EPDK 2011‐2015 Stratejik Planını ve 2010 Yılı Faaliyet
Raporunu Yayımladı.
lini belirleme yetkisine sahip olması

EPDK 2011-2015 Stratejik Planını ve 2010 yılı
Faaliyet Raporunu yayımladı.

olarak ve EPDK’nın zayıf olduğu alanlar da;

Stratejik Planda EPDK’nın misyonunun
“Enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve
çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması
için düzenleme ve denetleme yapmak” ve vizyonunun “Güçlü, rekabetçi ve şeffaf enerji piyasalarını oluşturacak düzenleme anlayışıyla değer
yaratmak” olduğu belirtilmektedir. Stratejik
Planda Kurumun güçlü ve zayıf alanlarına da yer
verilmekte. Stratejik Plana göre EPDK’nın güçlü
olduğu alanlar;

1. Birim ve ünvan bazında görev tanımlarının
net bir şekilde belirlenmemiş olması
2. Asli olarak yapması gereken regülasyon görevini yeterince yerine getirememesi
3. Birimler / gruplar arası koordinasyon, iletişim ve paylaşım eksikliği
4. Kurum iç işleyişinin müdahalelere açık olması
5. Kurum işleyişinde yeterince şeffaf olunmaması

1. Enerji piyasasına ait düzenleme, denetleme,
gözetim, izleme yetkilerini kendi bünyesinde
toplaması

6. Eşit iş dağılımının sağlanamaması
7. Kurulun sektörel stratejiler geliştirmeye yeterince yoğunlaşamaması

2. Piyasayı yönlendirme enstrümanlarının ve
yaptırım gücünün yüksek olması

8. Personelin ve yöneticilerin bilgi, tecrübe ve
vizyon eksikliği

3. Düzenlediği piyasanın mali açıdan büyük ve
siyasi açıdan önemli bir piyasa olması

9. Personelin atanmasında, yükselmesinde açık
ve objektif kuralların olmaması

4. Genç, dinamik ve eğitim seviyesi yüksek personele sahip olması

10.Kurum kültürünün oluşmaması

5. Yeniliklere ve değişime açık olması

11.Mevzuatının sade olmayışı

6. Mali kaynaklarının iyi olması
7. Fiziksel çalışma şartlarının iyi olması

12.Personelin niteliğine uygun pozisyonlarda
çalıştırılmaması

8. Özerk idare yapısına, kendi bütçe ve persone-

olarak sayılmakta.

Güncel Mevzuat Değişiklikleri
21 Temmuz 2011: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
21 Temmuz 2011: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
17 Temmuz 2011: İthalat ve İhracata İlişkin Dengeleme ve Uzlaştırma Usul ve Esasları yayımlandı.

13 Temmuz 2011: Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
25 Haziran 2011: Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

17 Haziran 2011:Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği Uyarınca Kapasite Tahsisine ve
İkincil Ticari İletim Hakkı Piyasasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı.
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Enerji Piyasası Bülteninin Ekim Sayısı “Yenilenebilir Enerji Kaynakla‐
rı, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Durumu ve Yenilene‐
bilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Düzenlemeler” Özel Sayısı Olarak
Yayımlanacak.
Enerji Piyasası Bülteni’nin 2011 Ekim sayısı “Yenilenebilir Enerji Kaynakları
ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Durumu” konulu özel bir sayı
olacaktır.
Enerji Piyasası Bülteni’nin 2011 Ekim sayısında yayımlanabileceğini düşündüğünüz yazıların 8 Eylül 2011 tarihine kadar nkorkutata@epdk.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Ekim 2011 özel sayısında yayımlanmasını istediğiniz reklamlar için Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz İbrahim Etem ERTEN ile aşağıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
E-posta: ierten@epdk.org.tr

Tel: 0 312 201 4173
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