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ELEKTRİK DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDIRME
Ali Rıza DİNÇ, Ercüment CAMADAN

D

ağıtım bölgelerinin özelleĢtirilmesi
yeniden yapılandırılan Türkiye elektrik piyasasında önemli bir yer iĢgal
etmektedir. Bu doğrultuda özelleĢtirme ihaleleri
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (ÖĠB) tarafından
gerçekleĢtirilmiĢ olup halihazırda 21 dağıtım
Ģirketinin 12’sinin sahibi özel kiĢiler 9’unun sahibi ise kamudur. Bu yazının amacı süregelen
dağıtım özelleĢtirmelerini değerlendirmek ve
geleceğe iliĢkin öngörüleri paylaĢmaktır. Yazının ilk bölümünde tarihi süreç özetlenecek, ikinci bölümünde ise dağıtım özelleĢtirmeleri değerlendirilecektir.

elektrik enerjisinin kurulu gücü 500 kW’ı aĢan
müĢterilere satıĢ imtiyazı 49 yıllığına; Kepez
Elektrik T.A.ġ.’ye Kepez Hidroelektrik santralinin iĢletilmesi ve üretilecek elektrik enerjisinin
kurulu gücü 500 kW’ı aĢan müĢterilere satıĢ imtiyazı 60 yıllığına verilmiĢtir.

Türkiye elektrik sektörünün tarihi gelişimi
[1]

Elektrik hizmetlerinin belediyelerden TEK’e
devrini sağlayan 2705 sayılı Kanun 1982 yılında
yürürlüğe girmiĢtir.

1970 yılında 1312 sayılı Kanunla Türkiye
Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuĢtur. Bu Kanunla, Etibank, DSĠ, Ġller Bankası ve belediyelere ait santraller TEK’e devredilmiĢtir. Belediyelere ait elektrik iletim ve dağıtım Ģebekeleri ise
belediyelerde bırakılmıĢtır.

1930’lu yıllara kadar Türkiye’de elektrik hizmetleri, genellikle yabancı iĢletmelerin elinde
olan küçük yerel santraller ve onların beslediği
birbirlerinden ayrı yerel dağıtım Ģebekelerinin
iĢletilmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢtir.

1984 tarihinde çıkarılan 3096 sayılı Kanun ile
TEK dıĢındaki özel hukuk hükümlerine tabi sermaye Ģirketlerinin de elektrik üretimi, iletimi,
dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesine imkân tanınmıĢtır.

1939 yılında yabancı sermayeli Ģirketler devletleĢtirilmiĢ ve dağıtım hizmetleri ağırlıklı olarak belediyelere devredilmiĢtir.

3096 sayılı Kanun öncesinde TEK dıĢında sadece Çukurova Elektrik A.ġ ile Kepez Elektrik
T.A.ġ bölgelerinde imtiyazlı Ģirketler olarak
enerji üretmekte ve ürettikleri enerjiyi büyük
tüketicilere satmaktaydı. KCETAġ’ın ise imtiyaz süresi sona ermiĢ olduğu için bu Ģirket 1982
yılında iĢletmeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)’na devretmiĢti. 3096 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi üzerine KCETAġ
ETKB’ye görevli Ģirket olma talebinde bulunmuĢ ve Bakanlar Kurulu'nun 1988 yılındaki kararı ile görev bölgesinde 70 yıl süre ile görevlendirilmiĢtir. Mevcut sözleĢme 4628 sayılı Kanuna
göre Bakanlık ile Ģirket arasında tadil edilmiĢtir.

1910 tarihli Menafi-i Umumiye Müteallik
Ġmtiyazat hakkındaki Kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararıyla;
- 1926 yılında Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.
(KCETAġ)’ye Kayseri ve civarındaki yerleĢim
birimleri ile bu bölgede kurulması düĢünülen
sanayi tesislerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretini yapma
imtiyazı 56 yıllığına verilmiĢtir.
-1953 yılında Çukurova Elektrik A.Ş’ye Seyhan
Hidroelektrik santralinin iĢletilmesi ve üretilecek
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ması sonucu oluĢacak teĢebbüslerinin özelleĢtirilmesine ETKB önerisi ile Bakanlar Kurulunca;
müessese, bağlı ortaklık, iĢtirak, iĢletme ve iĢletme birimlerinin özelleĢtirilmesine yine ETKB
önerisi ile YPK tarafından karar verilmesi ilkesi
getirilmiĢtir. Ancak Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etmiĢtir.

Çukurova Elektrik A.ġ. ve Kepez Elektrik
T.A.ġ. imtiyazlı Ģirket statüsü ile çalıĢmakta
iken; 1985 tarihinde ETKB’ye müracaat ederek
3096 sayılı Kanun’a göre görevli Ģirket olma
talebinde bulunmuĢlar, Bakanlar Kurulunun
1988 yılındaki kararları ile görev bölgelerinde
70 yıl süre ile görevlendirilmiĢlerdir. Bakanlar
Kurulu'nun 1989 yılındaki kararı ile bu Ģirketlere
iĢletme haklarının devredilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
Ġstanbul Anadolu yakasında elektrik dağıtım
iĢini yapmak üzere AktaĢ Elektrik T.A.ġ. 1989
yılındaki Bakanlar Kurulu kararı ile görev bölgesinde 30 yıl süre ile görevlendirilmiĢtir.
AktaĢ Elektrik, ÇEAġ ve KEPEZ’in sözleĢmeleri ilerleyen yıllarda ETKB tarafından çeĢitli
gerekçelerle fesh edilmiĢtir.
1993 yılında TEK Türkiye Elektrik Üretim,
Ġletim Anonim ġirketi (TEAġ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi (TEDAġ) ünvanlı
iki ayrı Ġktisadi Devlet TeĢekkülü Ģeklinde yeniden yapılandırılmıĢtır.

TEAġ ve TEDAġ’a ait varlıkların mülkiyet
devri ile özelleĢtirilmesinin Anayasaya aykırı
görülmesi nedeniyle sadece 3096 ve 4046 sayılı
yasalara göre iĢletme hakkı devir yöntemiyle
özelleĢtirmelerin gerçekleĢtirilebilmesi mümkün
hale gelmiĢtir.

1994 yılında çıkarılan 3996 sayılı Kanunla
büyük miktarlarda yatırım gerektiren alt yapı
tesislerinin ve elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı projelerinin Yap-ĠĢlet-Devret modeli kapsamında gerçekleĢtirilmesini sağlamaya yönelik
usul ve esaslar düzenlenmiĢtir.

Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla yeniden yapılandırılan TEDAġ 29 görev bölgesine
ayrılmıĢ ve o tarihte özel sektör tarafından iĢletilmekte olan 4 görev bölgesi dıĢında kalan 25
görev bölgesindeki dağıtım tesislerinin mülkiyeti
devlette kalmak Ģartıyla iĢletme haklarının 30 yıl
süreyle özel sektöre devredilmesi amacıyla Kasım 1996 tarihinde ihaleye çıkılmıĢtır. Nisan
1997 de sona eren ihaleye 83 firmadan 150 adet
teklif gelmiĢtir. Bu ihalelerden 11 tanesi DanıĢtay tarafından onaylanmıĢtır.

1994 yılında 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun çıkarılmıĢtır. Bu kanunda enerji tesislerinin bu kanun uyarınca özelleĢtirilmesini engelleyen açık bir hüküm olmamasına
rağmen özel sektörün enerji sektöründeki faaliyetlerine iliĢkin uygulamalar 3096 sayılı Kanun
ve 3996 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmiĢtir.

YPK’nın 17/3/2004 tarihindeki kararı ile kabul
edilmiĢ olan “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu
ve ÖzelleĢtirme Strateji Belgesi”nde yer alan
eylem planında Türkiye 21 dağıtım bölgesine

1994 yılında yürürlüğe giren 3974 sayılı Kanunla TEK’in mevcut veya yeniden yapılandırıl-
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ayrılmıĢ ve dağıtım bölgelerinin özelleĢtirilmesinin 2006 yılı sonuna kadar nihayetlendirilmesi
hedeflenmiĢtir.

beyan ederek bölgelerin kapsam dıĢı bırakılması
yönünden itiraz etmiĢlerdir. Bu iki firma 2001
yılında yürürlüğe giren 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK)’na göre eski sözleĢmelerini uyarlamaya davet edilmiĢlerdir. 2008 yılındaki Rekabet Kurulu Kararı ile Aydın-DenizliMuğla illerinden oluĢan elektrik dağıtım bölgesindeki TEDAġ’a ait elektrik dağıtım varlıklarının 30 yıl süreyle iĢletilmek üzere devralınması
iĢlemine izin verilmiĢtir. Benzer Ģekilde Göksu
EdaĢ da 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle
AKEDAġ’a devredilmiĢtir.

Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve ÖzelleĢtirme Strateji Belgesine rağmen ilk özelleĢtirme
ihalesi ancak 2008 ilk devir ise 2009 yılında gerçekleĢtirilebilmiĢtir.
AYDEM ve AKEDAŞ özelleştirmeleri [2]:
1996 yılında Aydın-Denizli-Muğla Bereket
Enerjiye
AdıyamanKahramanmaraĢ
AKEDAġ’a verilmiĢtir. Diğer bölgelere iliĢkin
kazanılan ihaleler 2005 yılında Bakanlar Kurulu
kararıyla iptal edilmiĢtir. Bereket Enerji ve
AKEDAġ ETKB’ye DanıĢtay’da açmıĢ olduğu
davaları 2000 yılında enerji yatırımlarının gecikmesi ve bir an önce bu yatırımların gerçekleĢtirilebilmesi için yabancı yatırımcıların isteği yönünde 7,5 milyar dolarlık enerji sektörü yatırımlarına geriye dönük olmak üzere Tahkim anlaĢması getirilmiĢ ve bu iki bölge de tahkim imtiyazı kazanmıĢtır. 2004 yılında 20 bölgede elektrik
dağıtım ihalesine çıkılacağı açıklandığında bu
iki Ģirket daha önce kazanılmıĢ hakları olduğunu

ÖzelleĢtirme kapsamındaki bölgelere iliĢkin
ihale tarihi, devir tarihi, ihaleyi kazanan ve devir
bedeline iliĢkin bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir. Bu tabloda da görülebileceği üzere özelleĢtirme kapsamındaki 18 bölgeden 27/12/2011
tarihi itibariyle 9’u devredilmiĢtir. KCETAġ,
AYDEM ve AKEDAġ da bölgelerinde özel tüzel kiĢilikler olarak faaliyet göstermeye devam
etmektedir.
Boğaziçi EDAġ’ın devrine iliĢkin ihalede AKSA ek süre talep etmediği için sıra 3. Teklif sahi-

Tablo 1. Elektrik dağıtım Ģirketleri özelleĢtirme bilgileri
Şirket

İhale Tarihi

ÖYK Tarihi

BaĢkent

01/07/2008

19/09/2008

Devir Tarihi
28/01/2009

Sakarya
Meram
Aras*
Osmangazi
YeĢilırmak
Çoruh
Çamlıbel
Vangölü
Fırat
Uludağ
Boğaziçi
Gediz
Trakya
Dicle
AyedaĢ
Toroslar
Akdeniz

01/07/2008
25/09/2008
25/09/2008
06/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
18/02/2010
18/02/2010
18/02/2010
18/02/2010
09/08/2010
09/08/2010
09/08/2010
09/08/2010
07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010

19/09/2008
30/04/2009
22/04/2010
07/06/2010
07/06/2010
26/07/2010
01/11/2010
01/11/2010
24/06/2010
11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011

11/02/2009
30/10/2009
31/05/2010
29/12/2010
30/09/2010
31/08/2010
31/12/2010
31/08/2010
-

İhaleyi Kazanan/Devir Alan
Verbund-Enerjisa
Enerjisa
Akcez OGG/Akcez
Alsim Alarko/Alcen
Kiler
Eti GümüĢ/Dedeli
Çalık
Aksa/Çoruh Aksa
Kolin/Çamlı Enerji
Aksa
Aksa
Limak/Uludağ Enerji
Aksa
ĠPTAL
IC ĠçtaĢ
Karavil-Ceylan OGG
Enerjisa
Türkerler
Emkat

*Aras EDAġ ihalesinde DanıĢtay tarafından iptal kararı verilmiĢ olup, temyize baĢvurulmuĢtur
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OGG/

İhale
Bedeli
(USD)
1.225.000.000
600.000.000
440.000.000
128.500.000
485.000.000
441.500.000
227.000.000
258.500.000
100.100.000
230.250.000
940.000.000
2.751.000.000
575.000.000
228,000,000
1.515.000.000
2.016.000.000
1.100.000.000

.

bi PARK Holding’e geçmiĢtir. Aynı Ģekilde Akdeniz EDAġ’ta EMKAT, AYEDAġ’ta Enerjisa
3. Teklif sahibi olarak bölgeleri devralmak üzere
davet edilmiĢtir.

maliyetler oluĢturmaktadır. Ayrıca, üreticiler
arasında ve toptan satıĢ piyasalarında rekabeti
oluĢturmak daha kolaydır. Dağıtım bölgeleri ise
tekelci yapılarını günümüz teknolojisi ve anlayıĢı içerisinde korumaya mahkumdurlar. Bu nedenle, rekabetçi bir yapının tesisi için öncelik
özel üreticilerin piyasaya sokulması ve üretim
tesislerinin özelleĢtirilmesi olmalıdır. Türkiye
dağıtım özelleĢtirmeleri ve tüketim tarafının düĢürülen serbest tüketici limitleri ile birlikte seçeneklerinin artırılması yolunda ciddi zaman harcarken üretim özelleĢtirmelerinde ancak bir arpa
boyu yol alabilmiĢtir.

Dağıtım özelleştirmelerine ilişkin sürecin ve
halihazırdaki durumun değerlendirilmesi
Dağıtım bölgelerinin tamamının özelleĢtirilmesinin yeniden yapılandırma sürecinde ilk öncelikler arasında tanımlanması ve tüm bölgelerin aynı
dönem içerisinde ve aynı yöntemle iĢletme hakkı
devri yoluyla özelleĢtirilmesinin hedeflenmesinin doğru bir tercih olup olmadığı tartıĢmaya
açık bir konudur. ÖzelleĢtirme bir amaç değil
araç olarak kabul edilmelidir. ÖzelleĢtirme daha
düĢük maliyetle daha kaliteli bir hizmetin sunulmasının amaçlandığı bir yapı içerisinde önerilen
temel araçlardan birisidir. Dolayısıyla tüm bölgelerin topyekun özelleĢtirilmesindense önce
dağıtım bölgelerinin bir kısmının özelleĢtirilmesi
ve oluĢan durum ve baĢarı seviyesi dikkate alınarak diğer bölgelerin aynı metot kullanılarak
veya varsa ortaya çıkan aksaklıklar giderilerek
özelleĢtirilmesi de denenebilirdi.

Özelleştirme bir amaç değil araç olarak kabul
edilmelidir. Özelleştirme daha düşük maliyetle
daha kaliteli bir hizmetin sunulmasının
amaçlandığı bir yapı içerisinde önerilen temel
araçlardan birisidir.

Perakende satıĢ ile dağıtım faaliyetleri tam olarak ayrıĢtırılmaksızın özelleĢtirme sürecine girilmesi bazı kafa karıĢıklıklarını da beraberinde
getirmiĢtir. Bilindiği üzere halihazırda dağıtım
Ģirketleri en büyük elektrik perakende satıcılarıdır. Dağıtım Ģirketleri dıĢındaki tedarikçilerden
ikili anlaĢmalarla enerji tedarik eden serbest tüketici sayısı hala düĢüktür. Dolayısıyla, özelleĢtirme sadece dağıtım hizmetini değil bir anlamda
perakende satıĢ hizmetini de kapsamıĢtır. Bu
nedenle geleceğe dair enerji satıĢına vb. iliĢkin
öngörüleri sağlıklı yapabilmek biraz daha zorlaĢmıĢtır.

2011 yılı sonu itibari ile dağıtım özelleĢtirmelerinde bir çıkmaza girilip girilmediği önemli bir
tartıĢma konusu haline gelmiĢtir. Çok ciddi devir
bedelleri vaat edilerek kazanılan Boğaziçi, Gediz, AyedaĢ ve Toroslar gibi bölgelerin özelleĢtirme sürecinin yakın zamanda nihayetlendirilip
nihayetlendirilmeyeceğine iliĢkin bu bölgeler
için verilmiĢ olan yüksek tekliflerin gerçekçiliği
hakkındaki Ģüpheler ve Rekabet Kurumu tarafından özelleĢtirmelere iliĢkin verilen kararlar sebebiyle tereddütler ortaya çıkmıĢtır. Kayıp-kaçak
oranı en yüksek üçüncü bölge olan Aras bölgesinin özelleĢtirilmesi ise DanıĢtay tarafından iptal
edilmiĢtir. Kayıp-kaçak oranı çok yüksek olan
Dicle ve Vangölü bölgelerinin ihaleyi kazanan
Ģirket ve konsorsiyumlarca devralıp devralınmayacağı konusundaki tereddütler de izale edilebilmiĢ değildir. Özetle, halihazırda dağıtım özelleĢ-

Üzerinde durulması gereken diğer bir husus da
üretim özelleĢtirmeleri ile dağıtım özelleĢtirmeleri arasındaki iliĢkidir. Bilindiği üzere elektrik
maliyetlerinde en ağırlıklı kısmı üretime iliĢkin
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tirmelerinin ne zaman tamamıyla bitirilebileceğine dair bir belirsizlik ortaya çıkmıĢtır.

kaldırılması yönünde adımlar atılması önem taĢımaktadır.

Dağıtım özelleĢtirmelerinde amaçlanan ana sonuçlardan birisi özellikle bazı bölgelerdeki kayıp
-kaçak oranının düşürülmesidir. 2006 yılından
itibaren yürütülen süreçte bazı bölgelerde kayıpkaçak oranları düĢmek bir yana yerinde bile saymamıĢtır. Bu durumun nedenlerinden birisi geliĢen teknoloji ile birlikte elektrikli alet sayısının
artması ve diğeri ortaya çıkan belirsiz yeniden
yapılandırma sürecidir. Dağıtım bölgelerinin
özelleĢtirilmesinin sürekli olarak gündemde olması sebebiyle, görülen o ki, gelecekleri belirsiz
dağıtım Ģirketleri çalıĢanları kendilerini iĢlerine
verme noktasında sorun yaĢamıĢlardır. Kayıpkaçakla mücadele dozajında gerekli yükselme
yakalanamamıĢtır. Kayıp-kaçak oranı yüksek
bölgelerden hiç birisinin özelleĢtirilmesinin sonuçlandırılmıĢ olmaması ve aynı süreçte kayıpkaçak oranında ciddi bir azalıĢ olmaması nedenleriyle bu bölgeleri alma yolunda çabalayan kiĢilerde de duraksamalar ortaya çıkmıĢtır. ÖzelleĢtirme veya özelleĢtirmeme hususunda net bir
sonuca varılmaması halinde kayıp-kaçakla mücadelede önümüzdeki yılda da bir baĢarı elde
etmek zorlaĢacaktır. Bu durum Türkiye elektrik
piyasasındaki uzun vadeli hedeflere ulaĢma açısından da önemli sorunları beraberinde getirecektir. Örneğin, belki de bölgesel tarife uygulamasına uzun yıllar geçilemeyerek tarifelerin ülke
genelinde her abone grubu için tek bir fiyat olarak belirlenmesi uygulaması devam edecektir.
Bu nedenle, özelleĢtirmeden elde edilecek gelire
odaklanmaktansa belirsizliğin yol açtığı maliyete
yoğunlaĢarak bu belirsizliğin bir an önce ortadan

EPK gereğince dağıtım Ģirketleri üretim ve perakende satıĢ faaliyetlerini, 2013 yılı baĢından itibaren ayrı tüzel kiĢilikler altında yürütmek zorundadırlar. Bu ayrı tüzel kiĢiliklerin nasıl kurulacağı, ayrıĢtırmanın nasıl gerçekleĢtirileceği,
ortaya çıkması muhtemel maliyetlerin hangi tüzel kiĢiliklere nasıl yansıtılacağı hususları net
olmamakla birlikte kamu dağıtım Ģirketleri ile
özel dağıtım Ģirketlerinin ayrıĢtırma konusunda
karĢı karĢıya kalacağı sorun ve maliyetlerin farklılık arz edeceğini iddia etmek yanlıĢ olmayacaktır. Dolayısıyla, özelleĢtirme sürecinin ayrıĢma
öncesinde nihayetlendirilmemesi halinde farklı
dağıtım Ģirketleri farklı maliyetlere maruz kalacak ve değiĢik uygulamaların ortaya çıkması söz
konusu olacaktır. Eğer dağıtım özelleĢtirmeleri
ilerleyen yıllara sarkacak ise bu konuda da en
kısa zamanda ön çalıĢmaların yapılması ihmal
edilmemelidir.
ÖzelleĢtirme sonrası özel dağıtım Ģirketlerinin
düĢünce ve hareket tarzı ile kamu dağıtım Ģirketlerinin düĢünce ve hareket tarzında farklılıklar
olduğu çok net bir Ģekilde gözükmektedir. Özel
dağıtım Ģirketlerinin en ufak bir zarara yol açacak düzenlemeler karĢısında dahi seslerini hemen yükseltip zaman zaman taleplerini agresif
bir Ģekilde dile getirdikleri gözlemlenirken kamu
dağıtım Ģirketlerinin bazen zararlarına yol açması muhtemel düzenlemelere karĢı seslerini çıkarmadıkları/çıkaramadıkları görülmektedir. Hal
böyle iken, yaklaĢım tarzlarında bir değiĢiklik
ortaya çıkmaması ve devirlerin gerçekleĢtirilememesi halinde özellikle 2013 yılı ve sonrasında
kamu Ģirketlerinin zararına yol açabilecek uygulamaların hayata geçirilmesi söz konusu olabilecektir. Örneğin, TETAġ’ın almakla yükümlü
olduğu elektriği nasıl satacağına dair net bir mekanizmanın 2012 yılı içerisinde belirlenmemesi
halinde bu enerjinin büyük kısmının 2013 yılından itibaren kamu dağıtım Ģirketlerine ortaya

Özelleştirmeden elde edilecek gelire
odaklanmaktansa belirsizliğin yol açtığı
maliyete yoğunlaşarak bu belirsizliğin bir an
önce ortadan kaldırılması yönünde adımlar
atılması önem taşımaktadır.
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çıkacak maliyet çok da analiz edilmeksizin satılması bir öneri olarak karĢımıza çıkabilecektir.

[1] Bu bölüm B. Nazım Bayraktar’ın yedinci dönem
enerji uzman yardımcılarına 2008 yılında yapmıĢ
olduğu sunum ve ders notlarından faydalanılarak hazırlanmıĢtır, EPDK, 2008.

Dağıtım özelleĢtirmelerinin gecikmesi ve belirsizliğin ortaya çıkmasının ciddi sorunları beraberinde getirdiği çok net bir Ģekilde görülmektedir.
Bu nedenle bölgelerin özelleĢtirmesi hızlandırılarak ve özelleĢtirilmesi ilerleyen yıllara sarkacak bölgeler özelleĢtirilmeden önce yönetim
mantalite ve yapısının değiĢtirilmesi yoluyla sürdürülebilirliği sağlanarak gelecek adına olumlu
sinyaller verecek bir ortama zemin hazırlanmaması halinde hoĢ olmayan sonuçlarla karĢı karĢıya kalınması kaçınılmaz olacaktır.

[2] Bu paragraf Av. Aykut BaĢcıl’ın "Elektrik Dağıtım ġirketlerinin ÖzelleĢtirilmesi-Öncesi ve Sonrası
Yükümlülükleri” kitabından faydalanılarak hazırlanmıĢtır: Babıali Kültür Yayıncılık, Ġstanbul, 2008.
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NİHAİ-DUY’UN 1 ARALIK 2011 TARİHİNDE BAŞLAYAN “GÜN ÖNCESİ
PİYASASI” UYGULAMASI VE GETİRDİĞİ TEMİNAT SİSTEMİNE İLİŞKİN
BİR İNCELEME
Muhsin ERSOY, Volkan ALAÇAM

E

lektrik Piyasası Kanunu (Kanun)’nun
tanımlar kısmında yer alan Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği (DUY), piyasada faaliyet gösteren
taraflar arasındaki anlaĢmalar kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite alım-satımının gerçek zamanlı dengelenmesi ve mali uzlaĢtırmanın
gerçekleĢtirilmesi ile ilgili ayrıntılı usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır. Yönetmeliğin
kapsamını ise dengeleme mekanizmasının ve
uzlaĢtırmanın taraflarının görev, yetki ve sorumlulukları ile aktif elektrik enerjisi arz ve talebinin
dengelenmesine ve lisans sahibi tüzel kiĢilerin
dengeleme mekanizması ve uzlaĢtırmaya katılımları sonucu oluĢan alacak ve borçlarının mali
açıdan uzlaĢtırılmasına iliĢkin usul ve esaslar
oluĢturmaktadır.

aylık sanal uygulama sürecinde edinilen tecrübeler ıĢığında revize edilmiĢ ve 2003 yılı Aralık
ayında fiilen uygulanmaya baĢlamıĢtır. Buna
paralel olarak piyasa iĢletmeciliği görevini üstlenmek üzere PMUM, 20/07/2003 tarihinde
TEĠAġ bünyesinde yeniden yapılandırılmıĢtır.
Elektrik piyasası oluĢturma çalıĢmalarının birinci ayağını oluĢturan Tebliğ kapsamındaki mali
uzlaĢtırma uygulamaları Aralık 2003 ila Temmuz 2006 dönemini içermektedir. Bu uygulamalar kapsamında;
Sadece özel sektör kuruluĢları Tebliğ’e tabi
tutulmuĢlardır,
Katılımcı Ģirketler tarafından, her ayın baĢında, o aya iliĢkin tüketicilere elektrik enerjisi
satıĢ miktarlarını ve tüketicilere iliĢkin sayaç
bilgilerini içeren ikili anlaĢma bildirimleri
PMUM’a iletilmiĢtir,

Ülkemizde DUY kapsamında yürütülen dengeleme ve uzlaĢtırma piyasasında elektrik enerjisi
arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden sorumlu kuruluĢ TEĠAġ’a bağlı olan
aynı zamanda sistem iĢletmecisi olan Milli Yük
Tevzi Merkezi (MYTM)’dir.

Ayın sonunda TEĠAġ ve dağıtım Ģirketleri
tarafından PMUM’a iletilen üretici ve tüketicilerin sayaç okuma bilgileri, ikili anlaĢma
bildirimleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır,

Piyasa iĢletmecisi olan Piyasa Mali UzlaĢtırma
Merkezi (PMUM) ise piyasa katılımcılarının
uzlaĢtırılması görevini yerine getirmektedir.
PMUM, MYTM tarafından gerçekleĢtirilen dengeleme faaliyetleri sonucunda oluĢan enerji açıkları veya enerji fazlalıklarını baz alarak, katılımcıların alacak veya borç tutarlarını belirleyerek
uzlaĢtırma görevini ifa etmektedir.

Ġkili anlaĢmalardan kaynaklanan elektrik üretim yükümlülüklerini karĢılayamayan katılımcılara düĢtükleri enerji açığına karĢılık,
Kurul onaylı yük alma fiyatları esas alınarak,
TETAġ tarafından borç tahakkuk ettirilmiĢtir,
Enerji fazlası veren üreticilere ise Kurul
onaylı yük atma tarifeleri üzerinden TETAġ
tarafından ödeme yapılmıĢtır.

30/03/2003 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik
Piyasasında Mali UzlaĢtırma Yapılmasına ĠliĢkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ), sekiz

Yönetmeliği hazırlamak hususunda TEĠAġ’a ve
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onaylama yönünde Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu’na Kanun tarafından verilen görev uyarınca TEĠAġ tarafından 2004 yılı baĢında
DUY’un hazırlanması faaliyetlerine baĢlanmıĢtır. BaĢlatılan çalıĢmaların ilk bölümünün sonucunda DUY’un ilk ana versiyonu (G-DUY) hazırlanmıĢ ve 3 Kasım 2004 tarihli ve 25632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.

Gün Öncesi Piyasası ülkede mevcut arz ve
talebin serbest olarak işlem göreceği
organize bir elektrik borsası özelliğini
taşımaktadır. Bu piyasada verilen alış ve
satış tekliflerinden oluşan arz ve talep
eğrilerinin kesiştiği noktada elektriğin
gerçek değerini yansıtan bir piyasa fiyatı
oluşmakta ve tüm ülkeye açıklanmaktadır.

Geçici DUY olarak nitelendirilen ve nihai olarak
öngörülen piyasa yapısı ve buna uygun mevzuat
sürecinde bir aĢama olarak görülen G-DUY,
2004 yılı sonunda yürürlüğe girmesine ve buna
iliĢkin sayaç ve bilgi iĢlem altyapısının hazır
olmasına rağmen, nakdi unsurlarıyla fiili olarak
ancak Ağustos 2006 tarihinde, yani 1,5 yıllık bir
gecikme ile uygulamaya geçmiĢtir. Bu sürecin
baĢlaması, 01/07/2006 gecesi yaĢanan kısmi
elektrik sistem oturması sonrasında mümkün
olabilmiĢtir. Söz konusu durum, özel sektör Ģirketlerinin Tebliğ uygulamaları kapsamında maliyetlerini karĢılayamamaları nedeniyle üretim
yapmak istememelerinden kaynaklanmıĢtır.

Planlama 1 Aralık 2011’den itibaren ise gerekli
hazırlıkların tamamlanmasını müteakip, Gün
Öncesi Piyasası kapsamında yürütülmektedir.
Gün Öncesi Piyasasının iĢlemeye baĢlayacağı
tarih, Kurul Kararı ile 1 Mayıs 2011 daha sonra
1 Aralık 2011 olarak saptanmıĢtır. Gün Öncesi
Piyasası ülkede mevcut arz ve talebin serbest
olarak iĢlem göreceği organize bir elektrik
borsası özelliğini taĢımaktadır. Bu piyasada verilen alıĢ ve satıĢ tekliflerinden oluĢan arz ve
talep eğrilerinin kesiĢtiği noktada elektriğin gerçek değerini yansıtan bir piyasa fiyatı oluĢmakta
ve tüm ülkeye açıklanmaktadır.

Dengeleme ve UzlaĢtırma Mekanizması’nın 1
Ağustos 2006’da çalıĢmaya baĢlaması ile baĢlayan süreçte, Saatlik Uygulama (Gün Öncesi
Planlama) 01 Aralık 2009 tarihinde nakdi uygulama olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Nihai DUY
(N-DUY) olarak tanımlanan bu süreç ile birlikte
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile öngörülen tam rekabeti sağlayacak bir piyasa yapısına
ulaĢılması için en uygun ortamı sağlayacak modelin ortaya konulduğu değerlendirilmektedir. N
-DUY çerçevesinde ortaya konulan piyasa kuralları çerçevesinde oluĢturulan modelin en önemli
özellikleri Ģunlardır:

Portföyler üzerinde teklif verilmesi imkanı
tanınmıştır:
Gün Öncesi Piyasasında piyasa katılımcılarına
serbestçe alım satım hakkı verilerek kendi dengeleme sorumluluklarını yerine getirmek Ģartıyla
üretim ve tüketimden oluĢan fiziksel portföylerini optimizasyon imkanı tanınmaktadır. Bu optimizasyon sonucunda, gerçek zamandaki sapmalar hariç olmak üzere ülkedeki tüketimin en düĢük maliyete sahip üretim kompozisyonu ile karĢılanması amaçlanmıĢtır. Benzer Ģekilde piyasa
katılımcıları bir araya gelerek dengeden sorumlu
grup oluĢturabilir ve bu Ģekilde grup bazında
toplam dengesizliklerini azaltabilirler.

Gün öncesi dengeleme ile gerçek zamanlı
dengeleme aşamaları bir birinden ayrılmıştır:

Son olarak yukarıdaki temel değiĢikliklerin yanında, sistem iĢletmecisine sistem kısıtlarını gün

Gün öncesi dengeleme, daha önce Gün Öncesi
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f) Kojenerasyon tesisleri,

öncesi dengeleme aĢamasında ele alarak gerçek
zamanda olası sistem kısıtlarını çözme imkanı
tanınmıĢtır.

g) Jeotermal üretim tesisleri.
Ancak, bu üretim tesisleri, katılımcı tarafından
talep edilmesi ve TEĠAġ-MYTM tarafından uygun bulunması halinde dengeleme faaliyetine
katılabilmektedir.

Dengeleme faaliyetleri “Gün Öncesi Dengeleme” ve “Gerçek Zamanlı Dengeleme” faaliyetlerinden oluĢmaktadır. Gün öncesi dengeleme
Gün Öncesi Piyasası, gerçek zamanlı dengeleme
ise Dengeleme Güç Piyasası ve bu piyasada tanımlanmıĢ olan kurallar çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir.
Gerçek zamanlı dengeleme, sistem aktif elektrik
enerjisi arz ve talebinin eĢ zamanlı olarak dengede tutulması amacıyla MYTM tarafından yürütülen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler; yük alma tekliflerinin kabul edilmesi suretiyle, dengeleme birimlerinin üretimlerinin arttırılması; yük atma
tekliflerinin kabul edilmesi suretiyle, dengeleme
birimlerinin üretimlerinin azaltılması ve bu Ģekilde frekans kontrolü için gerekli tersiyer rezervin temin edilmesi ile Elektrik Piyasası ġebeke
Yönetmeliği’nde yer alan teknik özellikleri sağlayacak olan primer ve sekonder frekans kontrol
hizmetlerinin Elektrik Piyasası Yan Hizmetler
Yönetmeliği çerçevesinde temin edilmesini kapsamaktadır.

Ġlerleyen süreçte; DUY’un Geçici 5 inci Maddesi, “Gün öncesi piyasasının alt yapısının kurulması ve işlerlik kazanmasına kadar gün öncesi
dengeleme, gün öncesi planlama aracılığıyla
gerçekleştirilir. Gün öncesi piyasasının işlerlik
kazanacağı tarih en az 1 ay öncesinden Kurul
Kararı ile ilan edilir.” hükmü çerçevesinde
14/04/2011 tarihli ve 3169-13 sayılı Kurul Kararı alınmıĢ olup; 01/05/2011 olarak belirlenmiş
tarih, TEİAŞ tarafından Piyasa Yönetim Sisteminde ihtiyaç duyulan düzeltme ve geliştirme
işlemlerinin tamamlanmasını teminen söz konusu tarihin 01/12/2011 olarak yeniden belirlenmesine ve söz konusu tarihe kadar Gün Öncesi
Piyasasının sanal olarak işletilmesine… Ģeklindeki karar çerçevesinde çalıĢmalara PMUM bünyesinde devam edilmiĢtir.

Dengeleme güç piyasası katılımcıları, piyasada
üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢilerden oluĢmaktadır. Üretim faaliyeti gösteren katılımcının
dengeleme sistemi katılımcısı olması için kendi
adına kayıtlı en az bir adet dengeleme biriminin
olması gereklidir. AĢağıda belirtilen üretim tesisleri dengeleme birimi olmaktan muaftır:
a) Kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim tesisleri,
b) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri,
c) GüneĢ enerjisine dayalı üretim tesisleri,

DUY kapsamında piyasaya uyum için yapılan
son değiĢiklikler ise EPDK ve TEĠAġ heyetlerinin çalıĢmalarıyla tamamlanmıĢ, 03/11/2011

d) Dalga enerjisine dayalı üretim tesisleri,
e) Gel-git enerjisine dayalı üretim tesisleri,
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ve blok teklifler sebebiyle oluĢan günlük sistem alıĢ tutarı ve sistem satıĢ tutarı arasındaki farkın finanse edilmesi amacıyla, tüm piyasa katılımcılarından alınacak Fark Fonu
oluĢturulması düzenlenmiĢtir.

tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiĢtir. Bu Yönetmelik değiĢikliği ile aĢağıdaki önemli hususlar düzenlenmiĢtir:
Dengeleme Güç Piyasası (DGP) kapsamında
çift fiyat ile dengesizliğin sınırlandırılması
hedeflenmiĢtir,

Piyasa katılımcılarının piyasaya iliĢkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için ise bazı mekanizmalar öngörülmüĢtür. Bu noktada teminatlar
önem kazanmaktadır. Teminatlar, piyasa katılımcılarının piyasaya iliĢkin yükümlülüklerini
yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleĢtirememesi durumunda, katılımcılar arasındaki nakit akıĢının sürekliliğini; piyasa katılımcısının ödemesini zamanında gerçekleĢtirememesi
durumunda ise alacaklı durumunda olan diğer
piyasa katılımcılarının güvence altına alınmasını
sağlar. Piyasa iĢletmecisi, piyasa katılımcıların-

DGP kapsamında Sistem Marjinal Fiyatı
(SMF) için yeni bir yöntem ile fiyat ve talimat etiketleri arasında bağ ortadan kaldırılarak fiyat oluĢumunun daha sağlıklı olması
desteklenmiĢtir,
MW olarak girilen tekliflere LOT tanımı ile
0,1 MW alt limit teklif usulü getirilmiĢ, küçük üretim tesislerinin de önü açılmıĢtır,
Teminat mekanizması uygulamaya baĢlarken, enerji alıĢ veriĢi için ikili anlaĢması olmayan ve uzlaĢtırmaya esas veriĢ çekiĢ birimi olmayan otoprodüktör lisansı sahibi tüzel
kiĢiler minimum teminat verme yükümlülüğünden muaf tutulmuĢtur,
Yaz ve kıĢ saati uygulamalarına göre fiyat
oluĢumu konusunda düzenleme yapılmıĢtır,
Fatura ve sayaç hususlarına ihtilaf olduğu
düĢünülen itiraz konuları termin süreci düzenlenmiĢ ve PMUM kapsamında tedarikçi,
tüketici iĢlemlerinde sorun olan konular açıkça belirtilerek giderilmeye çalıĢılmıĢtır,

dan, dengeleme mekanizması ve uzlaĢtırmaya
iliĢkin yükümlülüklerine karĢılık teminat alır.

DGP kapsamında Sistem ĠĢletmecisi tarafından ilgili piyasa katılımcılarına gönderilen
talimatlara iliĢkin olarak, her saatin bitimini
takip eden dört saat içerisinde taraflar arasında mutabakat sağlanması, sürenin sona ermesi sonrasında talimatlara ve ilgili saat için
DGP kapsamında belirlenen Sistem Marjinal
Fiyatına iliĢkin herhangi bir değiĢiklik yapılmasının önüne geçilmiĢtir.

DUY’da düzenlenen teminat mekanizması ile
elektrik piyasasındaki rekabet kurallarına zarar
vermeden piyasa gereksinimlerini karĢılamak,
nakit akıĢını sürekli bir Ģekilde sağlamak ve tüm
katılımcılara riski doğru miktarda yansıtmak
amaçlanmaktadır. Teminat mekanizmasında piyasa katılımcıları, Piyasa ĠĢletmecisi, uzlaĢtırma
bankaları ve merkezi uzlaĢtırma bankası aktif
olarak faaliyet gösterecektir. UzlaĢtırma Banka-

Gün öncesi piyasası kapsamında yuvarlama

13

Enerji Piyasası

Bülteni

* Aralık 2011

ları, piyasa katılımcılarının merkezi uzlaĢtırma
bankasına karĢı olan günlük nakit takas ve teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayan kuruluĢlardır. Bu bankalar aracı banka rolü
üstlenmekle birlikte herhangi bir riske maruz
değillerdir.

lunması gibi avantajları sayesinde sistem için
merkezi uzlaĢtırma bankası olarak ön plana çıkmaktadır.
Teminat mekanizmasının işleyişi
N-DUY çerçevesinde; perakende veya toptan
satıĢ lisansı sahibi bir tüzel kiĢinin piyasada faaliyetlerine devam edebilmesi için sunması gereken minimum teminat tutarı aĢağıdaki Ģekilde
hesaplanır:

Merkezi UzlaĢtırma Bankası, farklı katılımcılar
arasındaki nakit akıĢını yönetmesi için piyasa
iĢletmecisi tarafından kullanılan bankadır. Merkezi uzlaĢtırma bankası olarak, kurulu altyapısı
ve diğer piyasalara sunduğu takas ve teminat
yönetiminden kaynaklanan tecrübesi sebebiyle
Takasbank’ın faaliyet göstermesi öngörülmektedir. Sermaye piyasası katılımcılarının ortaklığı
ile kurularak faaliyete baĢlayan Takasbank
ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ., para ve
sermaye piyasaları arasında köprü iĢlevi görmekte ve bu iĢlevi ile ülkemizin önemli finansal
kurumları arasında yer almaktadır. 1988 yılında
Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde
bir müdürlük olarak faaliyet göstermekte iken 12
Temmuz 1991 tarihinde ĠMKB Takas ve Saklama A.ġ. unvanı ile faaliyete geçen kuruluĢ, 8
Ağustos 1995 tarihinde ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. unvanıyla mevduat kabul etmeyen bir yatırım bankasına dönüĢmüĢtür.
Takasbank mevcut ortaklık yapısı itibariyle (%
47,8 kamu), kamusal hizmet anlayıĢıyla çalıĢması, takas, saklama ve teminat yönetim hizmetleri
sunmak üzere kurulan özel bir ihtisas bankası
olması ve bu konulardaki bilgi birikimi, teknolojik alt yapısı ve operasyonel tecrübesi, mevcut
elektrik piyasasında veya ileride kurulacak olan
enerji ürünlerine dayalı türev ürünler piyasalarında doğrudan veya iĢtirakleri aracılığıyla iĢlem
yapmasının söz konusu olmaması, merkezi uzlaĢtırma bankası fonksiyonunu üstlenmesinin
hiçbir Ģekilde menfaat çatıĢması yaratmayacak
olması, sermaye ve para piyasalarındaki özel
konumu, görevleri, uluslararası standartlara uyumu, kendi alanında uluslararası tanınmıĢlığı,
güçlü bir iç ve dıĢ denetim mekanizmasının bu-

MIN _ TT p , g

STT _ 1p , g

OSB üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör
grubu lisansı sahibi tüzel kiĢinin gün öncesi
planlama, gün öncesi piyasası ve dengeleme güç
piyasası kapsamında faaliyetlerine devam edebilmesi için sunması gereken minimum teminat
tutarı aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır:
a) Ġlgili piyasa katılımcısının iĢletmedeki kurulu
gücünün toplamının 1000 MW’dan fazla olması
durumunda:

MIN _ TTp , g

STT _ 1 p , g

b) Ġlgili piyasa katılımcısının iĢletmedeki kurulu
gücünün toplamının 50 MW ile 1000 MW arasında olması durumunda;

MIN _ TTp , g

( KGUC _ TTp , g KGUC p , g )

c) Ġlgili piyasa katılımcısının iĢletmedeki kurulu
gücünün toplamının 50 MW’ın altında olması
durumunda;

MIN _ TTp , g

STT _ 2 p , g

Bu formüllerde geçen;
MIN_TTp,g “p” piyasa katılımcısının “g” gününe iliĢkin olarak sağlamakla yükümlü olduğu
minimum teminat tutarını,
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tüzel kiĢilerin bu üretim tesisleri için, minimum
teminat sağlama yükümlülüğü bulunmaz.

STT_1p,g
bir piyasa katılımcısının perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢi, toptan satıĢ
lisansı sahibi tüzel kiĢi veya iĢletmedeki kurulu
gücünün toplamı 1000 MW ve üzerinde olan
üretim, OSB üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansına sahip tüzel kiĢi olması
durumunda, “g” gününe iliĢkin olarak ilgili katılımcının sunması gereken sabit teminat tutarını
(TL),

Bir dengeden sorumlu tarafın, sahip olması gereken toplam teminat tutarının hesaplanmasında
kullanılacak dengesizliklerin uzlaĢtırılmasına
iliĢkin teminat tutarı ise aĢağıdaki formüle göre
hesaplanacaktır:
k

KGUCp,g
“g” gününde “p” piyasa katılımcısı adına kayıtlı tesislerin iĢletmedeki kurulu
gücünün toplamını (MW) ,

m

n

( EDM i , f ,t ,u

f 1 t 1 u 1
k m

SMF _ ORTi

n

f 1 t 1 u 1

KGUC_TTp,g
ĠĢletmedeki kurulu gücünün
toplamı 50 MW ile 1000 MW arasında olan üretim, OSB üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansına sahip tüzel kiĢi olan bir piyasa katılımcısından “g” gününde talep edilecek
sabit teminat tutarını (TL/MW),

SMFi ,t ,u )

EDM i , f ,t ,u

SMF _ MAX g max SMF _ ORTi
Her SMF_ORTi için i =g-1, g-2, g-3,g-4, g-5, g-6

min(

i 1
i

STT_2p,g
ĠĢletmedeki kurulu gücünün
toplamı 50 MW ve altında olan üretim, OSB
üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu
lisansına sahip tüzel kiĢi olması durumunda, “g”
gününe iliĢkin olarak ilgili katılımcının sunması
gereken sabit teminat tutarını (TL)

m

n

t 1 u 1

EDM i , f ,t ,u )
<0

TT _ DU f , g SMF _ MAX g min(

min(

i 1
i

ifade eder.

m

t 1 u 1

TT _ DU f , g

DUY’da dengeden sorumlu grubun enerji dengesizliğine iliĢkin Piyasa ĠĢletmecisine karĢı mali
sorumluluğu, dengeden sorumlu grup adına üstlenen ya da herhangi bir dengeden sorumlu gruba dahil olmayan piyasa katılımcısı Dengeden
sorumlu taraf olarak tarif edilir.

n

i 1 m

ise
n

i t 1 u 1

EDM i , f ,t ,u ) xRK

EDM i , f ,t ,u )
>= 0

ise

=0

(29c)

Her EDMi,f,t,u için i =g-1, g-2, g-3,g-4, g-5, g-6
Bu formülde geçen:
EDMi,f,t,u
111 inci madde uyarınca hesaplanan, risk döneminde yer alan “i” ayı için,
“f” dengeden
sorumlu tarafın, “t” teklif
bölgesindeki, “u” uzlaĢtırma dönemine iliĢkin
enerji dengesizliği miktarını (MWh),

Gün öncesi piyasası katılım anlaĢmasını imzalamamıĢ olan ve baĢka bir dengeden sorumlu gruba dahil olan bir piyasa katılımcısının, minimum
teminat sağlama yükümlülüğü bulunmaz.

SMFi,t,u
Risk döneminde yer alan “i”
ayı ve “t” teklif bölgesi için 109 uncu madde
uyarınca, “u” uzlaĢtırma dönemi için hesaplanan, sistem marjinal fiyatını (TL/MWh),

Enerji alıĢ veya satıĢı için uzlaĢtırmaya esas ikili
anlaĢması ve uzlaĢtırmaya esas veriĢi-çekiĢi olmayan otoprodüktör lisansına sahip tüzel kiĢiler
ile YEKDEM’e tabi lisanslı üretim tesisi olan
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faaliyetlerinde ikinci ayını henüz tamamlamamıĢ
bir katılımcıdan talep edilen teminat tutarı katılımcının bir önceki aydaki dengesizlik miktarının iki ile çarpılması ile elde edilen toplam dengesizlik miktarı ile bir önceki aya iliĢkin sistem
marjinal fiyatının ağırlıklı ortalamasının çarpılması ile elde edilir. Hesaplanan bu tutar daha
sonra risk faktörü ile çarpılır.

m
Ġlgili fatura dönemi için belirlenmiĢ
olan teklif bölgesi sayısını,
n
Bir fatura döneminde yer alan uzlaĢtırma dönemi sayısını,
k
Ġlgili fatura dönemi için toplam
dengeden sorumlu taraf sayısını,
SMF_ORTi GeçmiĢ 6 aylık risk dönemi içerisinde yer alan i ayındaki ortalama sistem marjinal fiyatını,

c) Dengesizliklere iliĢkinin teminat hesabının
yapıldığı gün itibariyle, kayıt tarihinden itibaren
faaliyetlerinde altıncı ayını henüz tamamlamamıĢ bir katılımcıdan talep edilen teminat tutarı;
katılımcının geçmiĢ aylarındaki iki aylık maksimum dengesizlik miktarı ile geçmiĢ aylardaki
maksimum sistem marjinal fiyatının ağırlıklı
ortalamasının çarpılması ile elde edilir. Hesaplanan bu tutar daha sonra risk faktörü ile çarpılır.

SMF_MAXg “g” ayına iliĢkin teminat hesaplamasında kullanılan geçmiĢ 6 aylık risk dönemindeki maksimum aylık ortalama sistem marjinal fiyatını,
TT_DUf,g
“f” dengeden sorumlu taraf
niteliğinde olan “p” piyasa katılımcısının, “g”
ayında, dengesizliklerin uzlaĢtırılmasına iliĢkin
sağlamakla yükümlü olduğu teminat tutarını,
RK

Dengeden sorumlu taraf niteliğindeki piyasa katılımcıları, uzlaĢtırma bildirimlerinin yayınlanmasını müteakiben, dengesizliklerin uzlaĢtırılmasına iliĢkin sunmaları gereken teminat tutarında artıĢ olması durumunda, katılımcıların teminatlarını güncellemelerine iliĢkin olarak fatura
tebliğ tarihinde piyasa iĢletmecisi tarafından bilgilendirilecek, piyasa katılımcısı bu değiĢikliğe
iliĢkin olarak fatura tebliğ tarihini takip eden
altıncı iĢgünü içerisinde teminat artırımı yapmakla yükümlü olacaktır.

Risk katsayısını

ifade etmektedir.
Piyasa katılımcısının dengesizliklerin uzlaĢtırılmasına iliĢkin teminat hesaplamalarında, geçmiĢ
altı ay içerisindeki, peĢ peĢe gelen ikiĢer aylık
toplam enerji açığı miktarlarının en yükseğinin
dikkate alınması gerekmektedir.
Kayıt iĢlemlerini tamamladığı tarihten itibaren
faaliyetlerinde altıncı ayını tamamlamamıĢ bir
piyasa katılımcısının dengesizliklere iliĢkin teminat gereksinimi aĢağıdaki Ģekilde hesaplanacaktır:

Risk katsayısı değerinde değiĢiklik olması durumunda, Piyasa iĢletmecisi, yeni risk katsayısını,
bu katsayının geçerlilik tarihinden en geç bir ay
önce Piyasa Yönetim Sistemi aracılığıyla yayınlayacaktır.

a) Dengesizliklere iliĢkinin teminat hesabının
yapıldığı gün itibariyle, kayıt tarihinden itibaren
faaliyetlerinde birinci ayını tamamlamamıĢ bir
katılımcıdan dengesizliklere iliĢkin teminat talep
edilmez.

Her katılımcının aracı ödeme kurumu olarak
görev yapacak olan bir uzlaĢtırma bankasında,
fatura alacaklarını/ödemelerini gerçekleĢmesine
yönelik olarak bir nakit hesabı, merkezi uzlaĢtırma bankasına ise teminatlarının bulunduğu bir
teminat hesabı bulunacaktır. Ek olarak, katılımcıların alıĢ ve satıĢlarından kaynaklanan alacak

b) Dengesizliklere iliĢkinin teminat hesabının
yapıldığı gün itibariyle, kayıt tarihinden itibaren
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ve borçlar, Takasbank’ta uzlaĢtırma bankası adına açılan hesaplar vasıtasıyla yürütülecektir.
Takasbank katılımcıların alacak/borç durumuna
göre uzlaĢtırma bankalarıyla iletiĢime geçip yeterli teminatın sağlanması ve ödemelerin yapılması iĢlemini yönetecektir.

OSB üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör
grubu lisansına sahip tüzel kiĢi olması durumunda 200.000 TL’dir.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan ve minimum teminat tutarı hesaplamalarında kullanılacak olan sabit teminat tutarı
(STT_2) iĢletmedeki kurulu güç toplamı 50 MW
ve altında olan üretim, OSB üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansına sahip tüzel
kiĢi olması durumunda 10.000 TL’dir.

Ticari iĢlemlerine göre alacak/borç faturaları
piyasa iĢletmecisi tarafından kendilerine tebliğ
edilen katılımcılar, alacak/ödemelerine iliĢkin
olarak uzlaĢtırma bankalarına bildirimde bulunurlar. UzlaĢtırma bankası kendi portföyünde
bulunan tüm katılımcıların alacak/borçlarını netleĢtirerek merkezi uzlaĢtırma bankasına ödeme
yapar ya da alacak var ise merkezi uzlaĢtırma
bankasından alacaklarını tahsil eder. Alacak/
borç bilgileri piyasa iĢletmecisi tarafından kendisine de bildirilen merkezi uzlaĢtırma bankası,
uzlaĢtırma bankası ile gerçekleĢen iĢlemler sonucunda, hesap dengelerini piyasa iĢletmecisine
bildirir. Ödemesini yapmayan katılımcıların
Takasbank’ta bulunan teminatları nakde çevrilerek ödemelerin yapılmasında kullanılır. GerçekleĢen iĢlemler sonucunda, katılımcıların yatırması gereken teminata iliĢkin hesaplamaları yapan
Piyasa iĢletmecisi, merkezi uzlaĢtırma bankasından gelen bilgiler doğrultusunda katılımcılara
gerekli teminat miktarını bildirerek, teminat çağrısı yapar. Teminat çağrısı alan katılımcı uzlaĢtırma bankasını bu konuda bilgilendirir ve uzlaĢtırma bankası da teminat artırımını yapar. Kendisine çağrı yapıldığı halde teminatını güncellemeyen katılımcı ertesi güne ilişkin tekliflerini piyasaya sunamayacaktır. Piyasa iĢletmecisi
tarafından kendisine gerekli teminat miktarı bildirilen merkezi uzlaĢtırma bankası, Piyasa iĢletmecisine güncel teminat bilgilerini bildirir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan ve minimum teminat tutarı hesaplamalarında kullanılacak olan sabit teminat tutarı
(TT_KGUC) iĢletmedeki kurulu güç toplamı 50
MW ile 1000 MW arasında olan üretim, OSB
üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu
lisansına sahip tüzel kiĢi olması durumunda, 200
TL/MW’dır.

Teminat sürecine ilişkin olarak mekanizmanın bu şekilde kurulmasının sebepleri:
Sistemdeki teminatların Takasbank nezdinde
tutulması ile temerrüt takibinin kolaylaĢması
ve temerrüt durumunda teminatların kullanıma hazır halde tutulması ile sistemik riskin
azalması,

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli
olan ve minimum teminat tutarı hesaplamalarında kullanılacak olan sabit teminat tutarı (STT_1)
piyasa katılımcısının perakende, toptan satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢi veya iĢletmedeki kurulu
güç toplamı 1000 MW ve üzerinde olan üretim,

Teminatların tek bir merkezden sürekli izlenebilmesi ile risk yönetimi ve raporlamanın
kolaylaĢması ve sistem güvenilirliğinin art-
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kullanılabilmesi amacıyla, merkezi uzlaĢtırma
bankası ile anlaĢma yapılmasından,

ması,
Merkezi UzlaĢtırma Bankasının tüm katılımcılarla çalıĢmak yerine sadece uzlaĢtırma bankaları ile çalıĢacak olması ve bunun da günlük iĢlemlerin daha seri bir Ģekilde gerçekleĢmesine katkıda bulunması,

-Merkezi uzlaştırma bankasının, piyasa katılımcılarının sunmakla yükümlü oldukları teminat
tutarları ve alacakları/borçları hakkında, düzenli
ve doğru Ģekilde bilgilendirilmesinden,
-TEİAŞ adına sunulan teminat mektuplarının
muhafazasından ve kendisine sunulan teminat
mektupları hakkında merkezi uzlaĢtırma bankasının bilgilendirilmesinden,

Piyasa üyeleri, anlaĢma imzalayacakları uzlaĢtırma bankaları ile takas ve teminat yönetim hizmeti alınması dıĢında, kredi iliĢkisi
içinde de olacaklarından mali yeterlilikleri bu
bankalarca sürekli olarak takip edileceği için,
üyelerin finansal durumundaki ciddi bozulmalar takas sistemine yansımadan bankalarca
gerekli önlemler alınabilmesi,

-Merkezi uzlaştırma bankası tarafından sunulan
teminat yönetimi ve nakit takas hizmetine iliĢkin
olarak, merkezi uzlaĢtırma bankası tarafından
alınacak olan hizmet bedeline iliĢkin oranlar ile
merkezi uzlaĢtırma bankası tarafından sunulan
TL cinsinden nakit teminatların nemalandırılması hizmeti karĢılığında tahsil edilecek olan fon
yönetim komisyonu oranın piyasa katılımcılarına
duyurulmasından sorumludur.

Özellikle Gün Öncesi Piyasasında teminatların nakit olarak alınması durumunda, söz konusu nakit teminatlara Takasbank tarafından
günlük nema ödenebilmesi, olarak sıralanabilir.

Merkezi uzlaĢtırma bankası;

ĠĢlemlerin zamanında ve düzgün bir Ģekilde gerçekleĢmesi için, uzlaĢtırma bankalarıyla merkezi
uzlaĢtırma bankası arasında kuvvetli bir iletiĢim
altyapısı gerekmektedir. Takasbank’ın sermaye
piyasalarındaki takas iĢlemlerini yürütmesi nedeniyle tüm bankalarla söz konusu iletiĢim alt yapısının kurulmuĢ vaziyette olması artı değer yaratmaktadır.

-Avans, fatura ve temlik ödemeleri ile teminat
iĢlemlerinin zamanında ve doğru bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinden,
- Piyasa katılımcıları ile teminat mektubu dışındaki diğer teminatları saklama ve nakit takas
hizmetine iliĢkin merkezi uzlaĢtırma bankasıkatılımcı anlaĢmasının imzalanmasından,

Tarafların teminat ve ödemelere ilişkin sorumlulukları

-Teminat ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi
amacına yönelik olarak Piyasa iĢletmecisi ile
merkezi uzlaĢtırma bankası anlaĢmasının imzalanmasından,

Teminat mekanizmasının taraflarını oluĢturan
Piyasa ĠĢletmecisi, Merkezi UzlaĢtırma Bankası
ve Piyasa Katılımcısının sistemde teminat ve
ödemelere iliĢkin bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kapsamda,

-Piyasa İşletmecisi adına sunulan teminat mektubu dıĢındaki tüm teminatların muhafazasından,
-Teminatlara ilişkin gerçekleşen işlemlerin izlenmesinden,

Piyasa iĢletmecisi;
-Teminat ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi
amacıyla Piyasa ĠĢletmecisi tarafından belirlenen
merkezi uzlaĢtırma bankasının tüm taraflarca

-Bir piyasa katılımcısının belli bir piyasa faaliyetine iliĢkin olarak sunmuĢ olduğu toplam teminat
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tutarı ve/veya minimum nakit teminat tutarının,
tutarı
tutarıve/veya
ve/veyaminimum
minimumnakit
nakitteminat
teminattutarının,
tutarının,
ilgili katılımcının sağlaması gereken teminat
ilgili
ilgilikatılımcının
katılımcınınsağlaması
sağlamasıgereken
gerekenteminat
teminat
seviyenin altına düĢmesi durumunda, ilgili katıseviyenin
seviyeninaltına
altınadüĢmesi
düĢmesidurumunda,
durumunda,ilgili
ilgilikatıkatılımcıya sunması gereken toplam ve/veya minilımcıya
lımcıyasunması
sunmasıgereken
gerekentoplam
toplamve/veya
ve/veyaminiminimum nakit teminat tutarına iliĢkin teminat tamum
mumnakit
nakitteminat
teminattutarına
tutarınailiĢkin
iliĢkinteminat
teminatta-tamamlama çağrısına iliĢkin olarak gerekli bildirimamlama
mamlamaçağrısına
çağrısınailiĢkin
iliĢkinolarak
olarakgerekli
gereklibildiribildirimin Piyasa ĠĢletmecisine yapılmasından,
min
min
Piyasa
Piyasa
ĠĢletmecisine
ĠĢletmecisine
yapılmasından,
yapılmasından,
-Piyasa katılımcıları tarafından TL cinsinden
-Piyasa
-Piyasakatılımcıları
katılımcılarıtarafından
tarafındanTLTLcinsinden
cinsinden
sunulan nakit teminatların nemalandırılmasınsunulan
sunulannakit
nakitteminatların
teminatlarınnemalandırılmasınnemalandırılmasından,
dan,
dan,
-Piyasa katılımcıları tarafından ödenmesi gere-Piyasa
-Piyasakatılımcıları
katılımcılarıtarafından
tarafındanödenmesi
ödenmesigeregereken hizmet bedelleri ile ilgili katılımcıların bilgiken
kenhizmet
hizmetbedelleri
bedelleriileileilgili
ilgilikatılımcıların
katılımcılarınbilgibilgilendirilmesinden sorumludur.
lendirilmesinden
lendirilmesinden
sorumludur.
sorumludur.

Piyasa Katılımcısı ise;
Piyasa
Piyasa
Katılımcısı
Katılımcısı
ise;
ise;
-Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen merkezi
-Piyasa
-Piyasaİşletmecisi
İşletmecisitarafından
tarafındanbelirlenen
belirlenenmerkezi
merkezi
uzlaĢtırma bankasında kendi namına, teminat ve
uzlaĢtırma
uzlaĢtırmabankasında
bankasındakendi
kendinamına,
namına,teminat
teminatveve
ödemelere iliĢkin iĢlemlerin gerçekleĢmesine
ödemelere
ödemelere iliĢkin
iliĢkin iĢlemlerin
iĢlemlerin gerçekleĢmesine
gerçekleĢmesine
yönelik olarak teminat ve nakit hesabının zamayönelik
yönelikolarak
olarakteminat
teminatvevenakit
nakithesabının
hesabınınzamazamanında ve doğru Ģekilde açılmasından,
nında
nında
veve
doğru
doğru
Ģekilde
Ģekilde
açılmasından,
açılmasından,
-Merkezi uzlaştırma bankası tarafından sunula-Merkezi
-Merkeziuzlaştırma
uzlaştırmabankası
bankasıtarafından
tarafındansunulasunulacak olan teminat mektubu dıĢındaki diğer temicak
cakolan
olanteminat
teminatmektubu
mektubudıĢındaki
dıĢındakidiğer
diğertemiteminatları saklama ve nakit takas hizmetine iliĢkin
natları
natlarısaklama
saklamavevenakit
nakittakas
takashizmetine
hizmetineiliĢkin
iliĢkin
merkezi uzlaĢtırma bankası-katılımcı anlaĢmasımerkezi
merkeziuzlaĢtırma
uzlaĢtırmabankası-katılımcı
bankası-katılımcıanlaĢmasıanlaĢmasının imzalanmasından,
nın
nın
imzalanmasından,
imzalanmasından,
-Piyasa işletmecisi namına sunmaları gereken
-Piyasa
-Piyasaişletmecisi
işletmecisinamına
namınasunmaları
sunmalarıgereken
gereken
teminat tutarının bu Yönetmelikte yer alan ilgili
teminat
teminattutarının
tutarınınbubuYönetmelikte
Yönetmelikteyer
yeralan
alanilgili
ilgili
maddeler gereğince hesaplanmasından,
maddeler
maddeler
gereğince
gereğince
hesaplanmasından,
hesaplanmasından,

-Ödeme yükümlülüklerini teminat altına almak
-Ödeme
-Ödemeyükümlülüklerini
yükümlülükleriniteminat
teminataltına
altınaalmak
almak
için Piyasa ĠĢletmecisi tarafından belirlenen meriçin
içinPiyasa
PiyasaĠĢletmecisi
ĠĢletmecisitarafından
tarafındanbelirlenen
belirlenenmermerkezi uzlaĢtırma bankasında, adlarına açılmıĢ olan
kezi
kezi
uzlaĢtırma
uzlaĢtırma
bankasında,
bankasında,
adlarına
adlarına
açılmıĢ
açılmıĢ
olan
olan
teminat hesaplarına, piyasa iĢletmecisi tarafınteminat
teminathesaplarına,
hesaplarına,piyasa
piyasaiĢletmecisi
iĢletmecisitarafıntarafından bildirilen miktardaki teminatın zamanında
dan
danbildirilen
bildirilenmiktardaki
miktardakiteminatın
teminatınzamanında
zamanında
yatırılmasından (Gerekli teminat sağlanamaması
yatırılmasından
yatırılmasından(Gerekli
(Gerekliteminat
teminatsağlanamaması
sağlanamaması
halinde, piyasa katılımcıları ilgili piyasa faaliyehalinde,
halinde,piyasa
piyasakatılımcıları
katılımcılarıilgili
ilgilipiyasa
piyasafaaliyefaaliyetini gerçekleĢtiremez.),
tini
tini
gerçekleĢtiremez.),
gerçekleĢtiremez.),
-Merkezi uzlaştırma bankası tarafından sunulan
-Merkezi
-Merkeziuzlaştırma
uzlaştırmabankası
bankasıtarafından
tarafındansunulan
sunulan
teminat yönetimi ve nakit takas hizmetine iliĢkin
teminat
teminatyönetimi
yönetimivevenakit
nakittakas
takashizmetine
hizmetineiliĢkin
iliĢkin
olarak kendilerinden talep edilen hizmet bedeliolarak
olarakkendilerinden
kendilerindentalep
talepedilen
edilenhizmet
hizmetbedelibedelinin merkezi uzlaĢtırma bankasına zamanında
nin
ninmerkezi
merkeziuzlaĢtırma
uzlaĢtırmabankasına
bankasınazamanında
zamanında
yatırılmasından, sorumludur.
yatırılmasından,
yatırılmasından,
sorumludur.
sorumludur.
Sonuç ve öneriler
Sonuç
Sonuç
veve
öneriler
öneriler
N-DUY ile getirilen teminat mekanizmasının
N-DUY
N-DUYileilegetirilen
getirilenteminat
teminatmekanizmasının
mekanizmasının
iĢletim kolaylığı, nakit teminatların nemalandıiĢletim
iĢletimkolaylığı,
kolaylığı,nakit
nakitteminatların
teminatlarınnemalandınemalandırılabilmesi, piyasa katılımcılarına bankalar tararılabilmesi,
rılabilmesi,piyasa
piyasakatılımcılarına
katılımcılarınabankalar
bankalartaratarafından bazı finansman avantajları sağlanması,
fından
fındanbazı
bazıfinansman
finansmanavantajları
avantajlarısağlanması,
sağlanması,
piyasa iĢletmecisinin riskinin azaltılması, temipiyasa
piyasaiĢletmecisinin
iĢletmecisininriskinin
riskininazaltılması,
azaltılması,temiteminat miktarının azalması,
optimal raporlama,
natnatmiktarının
miktarınınazalması,
azalması, optimal
optimalraporlama,
raporlama,
artan sistem güvenilirliği gibi avantajlarının
artan
artansistem
sistemgüvenilirliği
güvenilirliği gibi
gibiavantajlarının
avantajlarının
olduğu kabul edilmekle birlikte;
olduğu
olduğu
kabul
kabul
edilmekle
edilmekle
birlikte;
birlikte;
Piyasa katılımcılarının sistem kullanım anlaĢmaPiyasa
Piyasakatılımcılarının
katılımcılarınınsistem
sistemkullanım
kullanımanlaĢmaanlaĢması, bağlantı anlaĢması, lisans baĢvurusu, enerji
sı,sı,bağlantı
bağlantıanlaĢması,
anlaĢması,lisans
lisansbaĢvurusu,
baĢvurusu,enerji
enerji
alım anlaĢması ve perakende ve toptan satıĢ kapalım
alımanlaĢması
anlaĢmasıveveperakende
perakendevevetoptan
toptansatıĢ
satıĢkapkapsamında her bir anlaĢma ve sözleĢme için temisamında
samındaher
herbirbiranlaĢma
anlaĢmavevesözleĢme
sözleĢmeiçin
içintemiteminat vermesi zorunlu olduğundan; bu kapsamdanatnatvermesi
vermesizorunlu
zorunluolduğundan;
olduğundan;bubukapsamdakapsamdaki teminatlar ile ilgili olarak yüksek olan malikikiteminatlar
teminatlarileileilgili
ilgiliolarak
olarakyüksek
yüksekolan
olanmalimaliyetleri azaltacak yeni formüller üzerinde çalıĢma
yetleri
yetleriazaltacak
azaltacakyeni
yeniformüller
formüllerüzerinde
üzerindeçalıĢma
çalıĢma
ve düzenlemeler geliĢtirilebilir.
veve
düzenlemeler
düzenlemelergeliĢtirilebilir.
geliĢtirilebilir.
Verilen teminatların; toplamından daha düĢük
Verilen
Verilenteminatların;
teminatların;toplamından
toplamındandaha
dahadüĢük
düĢük
miktarda tek bir kaynaktan karĢılanacak Ģekilde
miktarda
miktardatektekbirbirkaynaktan
kaynaktankarĢılanacak
karĢılanacakĢekilde
Ģekilde
ortak bir teminat mekanizması oluĢturulması ve
ortak
ortakbirbirteminat
teminatmekanizması
mekanizmasıoluĢturulması
oluĢturulmasıveve
herhangi bir yükümlülüğün ihlal edilmesi duruherhangi
herhangibirbiryükümlülüğün
yükümlülüğünihlal
ihlaledilmesi
edilmesidurudurumunda riskin bu kaynaktan karĢılanması düĢünümunda
munda
riskin
riskin
bubukaynaktan
kaynaktankarĢılanması
karĢılanması
düĢünüdüĢünülebilir.
lebilir.
lebilir.
Tahsilat sürelerinin uzunluğu yüksek teminat
Tahsilat
Tahsilatsürelerinin
sürelerininuzunluğu
uzunluğuyüksek
yüksekteminat
teminat
gereksinimi ile doğru
orantılı olduğundan,
gereksinimi
gereksinimiileiledoğru
doğru orantılı
orantılıolduğundan,
olduğundan,
mümkün olan en kısa sürede tahsilatların yapılmümkün
mümkünolan
olanenenkısa
kısasürede
süredetahsilatların
tahsilatlarınyapılyapıl-
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masını sağlayacak faturalama ve tahsilat süreçleri öngörülebilir.

rafından zaman kaybı olmaksızın kullanılması
gerekmektedir. Bu sebeple Gün Öncesi Piyasasında dengesizliklerin uzlaĢtırılmasına iliĢkin
olarak alınacak olan teminatın, belirli bir kısmının nakit kalan miktarın ise devlet tahvili, hazine
bonosu, teminat mektubu Ģeklinde sağlanması
uygulamada kolaylık sağlayacaktır.

Gün Öncesi Piyasasında günlük teklif alınarak
alım satım iĢlemleri gerçekleĢtirileceğinden, nakit akıĢının da günlük olarak sağlanması uygun
olacaktır. Ödemelerin yapılmaması durumunda
ise, teminatların merkezi uzlaĢtırma bankası ta-
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ELEKTRİK TARİFELERİ VE ÇAPRAZ SÜBVANSİYONLAR
Nedim KORKUTATA

B

ilindiği üzere, Elektrik Piyasası Kanunu
(Kanun)’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlemeye
tabi tarifeler; Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifeleri, Ġletim Tarifesi, Toptan SatıĢ Tarifesi, Dağıtım Tarifeleri ve Perakende SatıĢ Tarifeleri
olarak belirlenmiĢ olup, bu tarifelerin ilgili tüzel
kiĢiler tarafından hazırlanacağı, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu (Kurul) onayına sunulacağı
ve onaylanarak yürürlüğe gireceği öngörülmüĢtür.

gulamasının gerekleri esas alınır ve teklif edildiği Ģekliyle Kurulca onaylanır. Bu dönem süresince abone grupları arasında çapraz sübvansiyon uygulanır. Bu kapsamda, TEDAġ tarafından
ilk uygulama dönemini kapsayacak Ģekilde Kuruma yapılan tarife teklifinde abone grupları için
uygulanacak çapraz sübvansiyona da yer verilir.
Kurul onaylı bu tarifeler ile çapraz sübvansiyon,
ancak Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde yapılacak öneri ile değiĢtirilebilir. GeçiĢ dönemi süresince tüm hesaplar 4628 sayılı Kanun ve ilgili
mevzuatına uygun Ģekilde ayrıĢtırılarak tutulur.”
hükmü eklenmiĢtir.

Düzenlemeye tabi tarifelerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde belirleneceği Elektrik Piyasası
Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerinde yer
almaktadır. Birden fazla yılı içeren uygulama
dönemi için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, lisans sahibi tüzel kiĢilerce yapılacak tarife tekliflerinin Kurulca onaylandıktan sonra bu
dönem boyunca yürürlükte olması esastır.

Kanunun geçici 9 uncu maddesiyle, dağıtım Ģirketlerince hazırlanacak tarifeler için geçiĢ dönemi uygulaması öngörülmüĢ olup, uygulanacak
tarifelerin TEDAġ tarafından teklif edileceği,
teklif edildiği Ģekliyle Kurulca onaylanacağı, bu
dönem boyunca ulusal tarifenin uygulanacağı,
ulusal tarife uygulamasının gereklerinin esas
alınacağı, tarife teklifinde abone grupları için
uygulanacak çapraz sübvansiyona da yer verileceği ve bu dönemin 31/12/2010 tarihinde sona
ereceği öngörülmüĢtür. TEDAġ tarafından hazırlanıp EPDK’ya sunulan ve 2006-2010 sürecinde
tarifelerde mevcut olan çapraz sübvansiyonların
tedrici olarak kaldırılmasını esas alan uyum bileĢeni tablosuna göre tek zamanlı tarifelerin ġekil
1’de yer aldığı haliyle değiĢmesi beklenmekte
idi.

10/5/2006 tarihli ve 5496 sayılı kanun ile Kanuna geçici 9 uncu madde olarak “Düzenlemeye
tâbi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan
tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından
kısmen veya tamamen koruyacak Ģekilde tesis
edilmiĢ geçici bir “Fiyat EĢitleme Mekanizması”
uygulanır. Fiyat EĢitleme Mekanizmasına iliĢkin
usûl ve esaslar ile Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt Anonim ġirketi ve perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketlerinin bu uygulamaya
iliĢkin görev ve yükümlülükleri, Bakanlık ile
Hazine MüsteĢarlığının görüĢleri alınmak suretiyle Kurul tarafından altmıĢ gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir. Fiyat EĢitleme Mekanizmasının uygulanacağı geçiĢ dönemi 31
Aralık 2010 tarihinde sona erer. Bu tarihte sona
eren ilk uygulama dönemi için, TEDAġ tarafından yapılan tarife tekliflerinde, ulusal tarife uy-

Buna karĢın daha sonra, 30/12/2007 tarihli ve
26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2007/13032 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
“4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici
9 uncu maddesine göre Perakende Elektrik SatıĢ
Tarifelerine ĠliĢkin “4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun geçici 9 uncu maddesi çerçevesinde,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından
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Şekil 1
onaylanmıĢ geçiĢ dönemi "TEDAġ Geneli 2007
Yılı Fonsuz Tarifesi" tablosunda yer alan tek
zamanlı nihai tüketici fiyatlarında sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma abone gruplarında %
10, mesken ve ticarethane abone gruplarında %
15 oranında artıĢa tekabül edecek Ģekilde belirlenen ekli perakende satıĢ tarifeleri 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacaktır.” kararı alınmıĢtır.

men koruyacak Ģekilde tesis edilmiĢ ve uygulamaya iliĢkin hususları tebliğle düzenlenmiĢ olan
fiyat eĢitleme mekanizması uygulanır. Tüm kamu ve özel dağıtım Ģirketleri fiyat eĢitleme mekanizması içerisinde yer alır.
(2) GeçiĢ dönemi süresince ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal tarifede
çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe
girer. Kurul onaylı çapraz sübvansiyon ancak
Bakanlar Kurulu kararı ile değiĢtirilebilir.

Bakanlar Kurulu Kararının alındığı tarihte,
1/9/2006- 31/12/2010 dönemin her bir yılı ve her
bir faaliyet (Perakende net enerji, kayıp enerji,
dağıtım, iletim ve perakende satıĢ hizmet bedeli)
için abone grubu bazında uygulanması beklenen
çapraz sübvansiyonlara alınan bu karar ile müdahale edilmiĢ ve yeni oranlar uygulanmıĢtır.

(3) GeçiĢ dönemi süresince tüm hesaplar ilgili
mevzuata göre ayrıĢtırılarak tutulur.” Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
Yapılan düzenlemede de; Fiyat EĢitleme Mekanizmasının yanı sıra ulusal tarife uygulamasının
iki yıl uzatıldığı (2012 yılı sonuna kadar), Fiyat
EĢitleme Mekanizmasına tüm kamu ve özel dağıtım Ģirketlerinin dâhil olacağı, ulusal tarifenin
Kurumca hazırlanacağı, tarifenin çapraz sübvansiyon içereceği ve çapraz sübvansiyonun ancak
Bakanlar Kurulu kararı ile değiĢtirilebileceği

Diğer taraftan, 9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı
kanun ile Kanunun geçici 9 uncu maddesi “(1)
31/12/2012 tarihinde sona erecek geçiĢ döneminde düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden
elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım
bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var
olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tama-
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Sağlıklı bir piyasa yağısı için çapraz sübvansiyonların kaldırılmasının ve enerjinin gerçek maliyetinin gerçek müsebbiplerine yansıtılmasının
doğruluğu açık olmakla birlikte maliyetin nasıl
hesaplanacağı, müsebbibin maliyetlere ne oranda sebebiyet verdiği, abone tiplerinin sayısının
ne olacağı ve nasıl gruplandırılması gerektiği
gibi felsefi bazı sorunların çözümü o kadar da
net değildir.

öngörülmüĢtür.
18/09/2009 tarih ve 2009/11 Yüksek Planlama
Kararı ile yayımlanan Elektrik Piyasası ve Arz
Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında 2013 yılı
itibariyle mesken hariç tüm tüketicilerin, 2015
yılı itibariyle ise tüm tüketicilerin serbest tüketici olacağı hususu ile birlikte;
Kanunun Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi baĢlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası
Tüketicilerin Desteklenmesi baĢlıklı c bendi
“Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla
sübvansiyon yapılması gerektiğinde, bu sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin, miktarı
ile esas ve usulleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri ödeme Ģeklinde yapılır.”
hükmü gereği maliyet esaslı fiyatlandırmanın
yapılması,

Örneğin elektrik zamana bağlı maliyetinin nasıl
hesaplanıp tüketiciye yansıtılacağı önemli bir
sorunsaldır. Saatlik maliyetlerin Dengeleme ve
UzlaĢtırma Piyasası’nda (DUP) oluĢan SGÖFSMF fiyatları olarak mı yoksa elektriğin yük
eğrisinden hareketle elde edilebilecek olan marjinal maliyet mi olacağı maliyet hesaplarının
sonucunu etkileyecektir. Ayrıca elektriğin yük
eğrisinden hareketle marjinal maliyet hesabı yapılırken tüm abone gruplarının toplam yük eğrisi
dikkate alınarak ortak bir saatlik maliyet mi yoksa yalnızca talebi fiyata karĢı inelastik olan mesken-ticarethane gibi grupların yük eğrisinin saatlik marjinal maliyeti mi yoksa her bir abone grubu için ayrı bir saatlik marjinal maliyet mi hesap
edileceği biraz politikalarla iliĢkilidir. Yani tek
bir doğrunun olduğunu söylemek yerine uzman
gözüyle, oluĢacak sonuçları da dikkate alarak

Kanunun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında
Kurum’un “... bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten” sorumlu olduğu,
hususları dikkate alınarak abone grupları arasında
var
olan
çapraz
sübvansiyonun
(maliyetlerine) piyasa fiyatlarına yakın olarak
belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıĢtır.

Şekil 2
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yeni iterasyonlar yapmaya açık olmak gerekmektedir. Birkaç farklı metot ile elde edilen sonuçların, saatlik marjinal maliyet eğrisinin
nekadar değiĢebileceği ġekil 2’de kolaylıkla
gözlemlenebilmektedir.

Saatlik marjinal maliyetlerde önemli farklılıklar
olduğu düĢünülse dahi alternatif metotlarla elde
edilen sonuçlar karĢılaĢtırıldığında bazı çok belirgin ortak sonuçlara ulaĢılmaktadır. Ortak sonuçlardan en önemlisi ticarethanelerin ve iletime

Şekil. 3

24

doğrudan bağlı sanayicilerin önemli ölçüde sübvanse edici rol oynadığı, diğer sanayi ve tarımsal
sulama abonelerinin ise belirgin biçimde sübvanse edildiği gerçeğidir. ġekil 3’te farklı alternatiflerle elde edilen sübvansiyon rakamlarının
mukayesesi yer almaktadır.

lanmaktadır.
2. Sübvanse edilen sanayi grubu abonelerinde
ise tersi bir durum söz konusudur. Örneğin
elektrik üretim santrali olan 2 nolu bağlantıdan
bağlı bir OSB için ürettiği elektriği PMUM
üzerinden satıp tükettiği elektriği dağıtım Ģirketinden almak daha makuldür. Yani mevcut sübvansiyon yapısı ile, söz konusu tüketicilere,
kendi ürettiğinden daha ucuz elektrik almak
imkanı sunulmaktadır.

Sübvansiyonların mevcudiyeti ve ölçüsünün ne
olacağı hususları stratejik seviyede enerji piyasalarına yön vericilerin kararı olmakla birlikte sübvansiyonların Türkiye elektrik piyasası gibi geliĢimini henüz tamamlayamamıĢ bir piyasada ne
gibi sonuçlar vereceğine değinilmesi yararlı olacaktır.

3. Ucuz tarifelerden enerji almak için tüketiciler hukuki olsun ya da olmasın çeĢitli yollara
baĢvurmaktadır. Tarımsal sulama amaçlı elektriği meskende kullanmak, OSB’ler içerisinde
ticarethane kurmak, diğer-1 ve diğer-2 abone
gruplarına dahil olabilmek için yetkili mercilere
sürekli baĢvurularda bulunmak gibi pek çok
menfi etki bu kapsamda değerlendirilebilir.

ġekil. 4’te bağlantı türlerine göre bazı abone
gruplarına ait tek zamanlı enerji tarifesinin
PMUM'da oluĢan enerji fiyatları (Sistem Gün
Öncesi Fiyatı ile gün içi fiyat olan Sistem Marjinal Fiyatı) ile mukayesesi yer almaktadır. Buna
göre:

4. Perakende satıĢ lisansına da sahip dağıtım
Ģirketi dıĢındaki bir tedarikçiden enerji temin
etmek zorunda kalan ticarethane gibi tüketiciler
sistemden çıktıkça, geride kalan tarifesi düĢük
tüketicilere mevcut alım maliyetleri ile aynı
fiyattan enerji satmak mümkün olmayacağı için
sonraki dönemlerde söz konusu tüketicilerin de

1. Diğer tüketicileri sübvanse eden ticarethane
gibi abonelerden serbest tüketici limitini
(30.000 kWh/yıl) aĢanlar elektriği, tarifesi düzenlenen dağıtım Ģirketleri yerine dengeleme ve
uzlaĢtırma piyasasında ya da ikili anlaĢmalar
yoluyla özel üretim Ģirketlerinden almaya zor-

Şekil. 4
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Tablo 1. Vergi fon ve paylar dâhil tek zamanlı fiyat yaklaĢık değiĢim oranları
Değişim (%)

2010 ABONE
SAYILARI

ENERJİ TÜKETİMİNDEKİ
YAKLAŞIK PAYI

323 A
Çift Terimli Tarife Sanayi

18,98%

83

5,62%

Tek Terimli Tarife Sanayi

6,40%

89

1,23%

Ticarethane
Diğer 1

0,28%
18,99%

64
31

0,18%
0,04%

Diğer 2

15,71%

20

0,05%

Tarımsal Sulama

19,30%

22

0,09%

323 B
Çift Terimli Tarife Sanayi

18,99%

35

1,33%

Tek Terimli Tarife Sanayi

3,92%

34

0,39%

Ticarethane

-3,66%

76

0,01%

Diğer 1

18,65%

15

0,02%

Diğer 2

16,01%

4

0,13%

2,88%

3

0,00%

19,34%

3.429

6,72%

Orta Gerilim

9,28%

34.815

10,66%

Alçak Gerilim

10,02%

665.575

2,27%

0,51%

3.847.543

20,57%

Diğer 1

19,03%

117.393

2,41%

Diğer 2

18,86%

3.529.880

2,01%

Mesken

9,59%

16.889.168

24,05%

Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler

-0,03%

42.102

0,09%

K.Ö.İ. Mesken

18,36%

6.602.525

7,00%

Tarımsal Sulama

11,10%

473.668

1,73%

Aydınlatma

14,03%

223.081

2,99%

İletim Sanayi

3,30%

176

10,37%

GENEL (ENERJİ ve ŞEBEKE MALİYETLERİ İLE VERGİ, FON VE PAYLAR DAHİL)

9,98%

32.429.654

100,00%

Tarımsal Sulama
Dağıtıma Gömülü
Çift Terimli Tarife Sanayi
Tek Terimli Tarife Sanayi

Ticarethane
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3443 sayılı Kurul Kararı ile tek zamanlı tarifelerde meydana gelen değiĢim Tablo 1’de yer
almaktadır. Bunun yanında aynı tabloda abone
gruplarının yaklaĢık sayıları ve tüketim payları
da verilerek ilgili grupların sübvansiyonlardan
ne ölçüde istifade ettiği ve fiyat değiĢimlerinden
etkilenen tüketici sayıları görülebilmektedir. Genel olarak gece tarifelerinin tek zamanlı tarife
değiĢimlerinin üzerinde, puant tarifelerinin ise
tek zamanlı tarife değiĢimlerinin altında oranlarda değiĢtiği de bilinmelidir.

tarifelerinin arttırılması gerekecektir. Yani teoride sübvanse ediliyormuĢ gibi görünen tüketiciler pratikte sebep oldukları tüm maliyetleri
ödemek zorunda kalacaklardır / kalmaktadır.
5. Dağıtım Ģirketinin satacağı enerji ticarethane
grubuna girenler gibi abonelerin sistemden çıkması ile azalacak iken, satın aldıkları enerjinin
büyük bölümünde (EÜAġ ve TETAġ’tan geçiĢ
dönemi sözleĢmeleri ile almak zorunda oldukları enerjide) kısa vadede azalma olmayacaktır.
Bu durumda satılamayan enerjinin dengeleme
ve uzlaĢtırma piyasasında satılmaya çalıĢılması
bu piyasada oluĢan fiyatları düĢürücü etki yapacak, oluĢan SGÖF ve SMF fiyatlarının gerçek
maliyetler ile ilgisi azalacaktır. Yani üretim
yatırımı yapmayı düĢünen yatırımcılara yanlıĢ
fiyat sinyali verilecek, bu durum yeni yatırımları azaltacaktır.

3443 sayılı Kurul Kararı ile piyasaya etkileri
büyük olan, mühim bir iĢ yapıldığı aĢikardır.
Bundan sonra ne yapılacağı henüz net olmamakla birlikte yakın gelecekte;
1. Serbest tüketici limitinin sıfırlanması ile birlikte abone grubu mefhumunun da ortadan
kalkması,

6. Dengeleme ve uzlaĢtırma piyasasında elektrik satıĢı yapmak zorunda kalan dağıtım Ģirketleri yeni maliyetler ile karĢılaĢacak, bu da tekrar tarifeleri menfi yönde etkileyecektir.

2. Tek bir “son kaynak” enerji tarifesinin belirlenmesi,
3. Gerilim seviyelerine göre daha az sayıda
Ģebeke tarifelerinin belirlenmesi,

Yukarıda sayılan piyasa aksaklıklarının bir ölçüde ortadan kaldırılması için Eylül 2011 sonuna
kadar mevcut olan çapraz sübvansiyonlar
29/09/2011 tarihli ve 3443 sayılı Kurul Kararı
ile büyük oranda azaltılmıĢtır. Söz konusu karar
yukarıda belirtilen hesaplamalardan tüketiciye
etkisi en “hafif” olanını, tedrici geçiĢi en kolay
kılan metodu tercih etmiĢtir.

4. Tarifeler yoluyla sübvansiyonların tamamen
kaldırılması ve “doğrudan sübvansiyonlar”ın
uygulanması
gibi Ģu an için radikal görünen ama birkaç yıl
sonra bizler için gayet sıradan olacak olan bazı
geliĢmelere piyasanın hazır olmasında fayda bulunmaktadır.
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HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNÜ FİYATLARININ FİZİKİ İLİŞKİSİ
Kenan SİTTİ

H

am petrolün fiyatlandırılması, baĢlı
baĢına bir araĢtırma konusu olmakla
birlikte bu yazıda ham petrol ve petrol ürünlerinin fiyatları veri kabul edilerek aralarındaki fiziki iliĢki incelenecektir. Bu iliĢkinin
anlaĢılabilmesi için öncelikle rafinasyon iĢlemiyle birlikte ham petrol ve ürünler arasında ortaya
çıkan fiziki iliĢkiden bahsedilecek, daha sonra
piyasa fiyatlarından yola çıkılarak bu iliĢkinin
finansal boyutu gösterilecektir.

Ham petrol ticaretinde kullanılan referans fiyatlar ABD piyasası için WTI, Avrupa ve Orta Doğu petrolleri için ise Brent’tir. WTI ham petrolünün finansal iĢlemleri ağırlıklı olarak New York
Mercantile Endex (NYMEX)’te yapılırken
Brent’in
iĢlemleri
Londra’da
bulunan
Intercontinental Exchange (ICE)’de yapılır. Bölgesel bazdaki diğer petrollerin fiyatlandırması
genelde bu referans fiyatlara eklenen/çıkarılan
API, kükürt oranı farkları ve o petrolün arz/talep
dengesi farkıyla belirlenir.

Ham petrolün fiyatlandırılma esasları

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu
maddesinde yerli ham petrolün fiyatlandırılmasında Arab Medium ve Ras Gharib petrolünün
fiyatları esas alınmakla birlikte, ham petrolün %
90’ını Brent fiyatına endeksli piyasalardan ithal
ettiğimizden dolayı bu çalıĢmada referans olarak
Brent esas alınacaktır.

Farklı ham petrol çeĢitlerinin fiyatlandırılmasında baz alınan en önemli özellikler, ham petrolün
yoğunluğu ve içerdiği kükürt oranıdır. Genellikle yoğunluk yerine kullanılan ölçü birimi olan
API gravitesine göre ham petroller hafif veya
ağır petrol olarak, içindeki kükürt oranına göre
de tatlı veya acı petrol olarak adlandırılır. Hafif
petrolün avantajı, içeriğinde katma değeri daha
yüksek olan beyaz ürünlerin oranının daha fazla
olmasıdır, kükürt oranının düĢüklüğü de iĢleme
maliyetini düĢürücü bir unsurdur.

Ham petrol ve ürünler arasındaki fiziki ilişki
Ham petrol ve ürünlerin fiziki bağlantısının çözülme yeri rafinerilerdir. Ham petrolü; bir nevi
benzin, motorin, fuel-oil, LPG vb. ürünlerin fiziki karıĢımı olarak düĢünmek mümkündür.
Rafinasyonun temel fonksiyonu da birbirine ka-

Aynı yerde bulunan ham petrollerin fiyatlandırmasında doğrudan API gravitesine ve kükürt
içeriğine bakılarak aralarında fiyat sıralaması
yapılabilir. Ancak genellikle farklı özelliklere
sahip ham petrollerin farklı coğrafi bölgelerden
çıkarılması nedeniyle oluĢan lojistik faklılıklar
sebebiyle de fiyatlar farklılaĢmaktadır. Bunun en
güzel örneği 2011 yılı baĢından itibaren, Kuzey
Denizi Brent ile Amerikan WTI arasında oluĢan
fiyat farkıdır. [API, kükürt] karĢılaĢtırması açısından WTI[39,6, % 0,24], Brent [38,06, %
0,37]’ten her iki özellik açısından üstün olmasına rağmen aralarındaki fiyat farkı Brent lehine
23 $/varile kadar çıkmıĢ ve 2011 ortalamasında
13,5 $/varil seviyesinin üzerinde kalmıĢtır.

Şekil 1. Ham petrolün ürünlere ayrımı
(Distilasyon prosesi)
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rıĢmıĢ haldeki bu ürünleri ayrıĢtırmaktır. Çok az daha detayına girecek olursak, ham petrolün içeriği
1 karbonlu moleküllerden 80+
karbonlu moleküllerden oluĢur ve
petrol ürünleri 3-4 karbon arası
LPG, 4-12 karbon arası benzin, 616 karbon arası jet yakıtı, 8-21
karbon arası motorin, 20-70 karbon arası fuel-oil, daha yüksek
karbonlar asfalt Ģeklinde karbon
sayılarına göre ayrıĢırlar. ġekil
1’de rafinasyonun temel prosesi
olan distilasyon ünitesi gösterilmektedir.
Rafinerilerin kompleksitesi arttıkça, fuel-oil ve altındaki ürünler Şekil 2. Bir varil ham petrolden elde edilen ürün yüzdeleri [2]
biraz daha parçalanarak motorine,
benzinden hafif olan nafta molehem de rafineri geliĢmiĢlik durumları birlikte
külleri de birleĢtirilerek benzine dönüĢtürülebideğerlendirildiğinde, bir varil ham petrolden
lir. Böylelikle katma değeri yüksek olan otomoelde edilecek ürün miktarının sadece ürün taleptiv yakıtları üretimi artırılır.
leri göz önüne alınarak belirlenemeyeceği açıkBir varil ham petrolden elde edilen ürün yüzde- tır. Örneğin ülkemizde motorin talebi, benzin
leri Türkiye rafinerileri ve ABD rafinerileri için talebinin yaklaĢık yedi katı olmasına rağmen
ġekil 2’de gösterilmektedir. Ürün çıktı oranları rafineri tarafından üretilebilen motorin/benzin
değerlendirildiğinde,
ABD
rafinerilerinin oranı 2/1 oranının dahi altında kalmaktadır. Bu
distilasyon sonucu elde ettikleri fuel-oil ve diğer fiziki iliĢkiden Ģunu da çıkarabiliriz ki, ülkemizdip ürünleri, Türkiye’deki rafinerilere kıyasla deki rafineriler mevcut teknolojileriyle daha fazdaha fazla ikincil iĢlemden geçirerek benzine la motorin üretmek istediklerinde iĢledikleri her
100 varil ham petrolün en fazla 26 varilini motoçevirdiği anlaĢılmaktadır.
rine çevirebilecekler, diğer 74 varil ürün ise ihtiRafinerilerin ham petrolden, daha fazla katma yaç olmasa dahi yan ürün olarak çıkmak zorunda
değerli ürün üretebilme kabiliyeti, rafinerinin kalacaktır.
yatırım maliyeti endeksini (dolayısıyla geliĢmiĢ
düzeyini) gösteren Nelson Kompleksitesi ile öl- Coğrafi bölgeler arasındaki araç yakıt tipleri daçülür. Örneğin TÜPRAġ’ın Batman rafinerisinin ğılımı dikkate alındığında, ülkeler arası ticaret
kompleksitesi 1,83, Kırıkkale rafinerisinin 6,32, yoluyla akaryakıtların üretim dengesizliğinin
Ġzmir rafinerisi 7,66 ve Ġzmit rafinerisi 7,78 ol- kapatılmaya çalıĢıldığı görülmektedir. Örneğin
mak üzere ortalama 7,25 iken ABD ortalaması Kuzey Amerika’da esas talep benzin olup motorin yan ürün olarak değerlendirilirken Avrupa
10,2, AB-27 ülkelerinin ortalaması 7,3’tür [1].
ülkelerinde benzin yan ürün olarak değerlendirilHem ham petrol ve ürünlerin fiziksel bağlantıları mekte ve karĢılıklı ithalat-ihracat yoluyla her
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akaryakıt türü kendi pazarında kulanım imkanını
bulabilmektedir. Aksi takdirde kullanım alanı
bulamayan ancak ham petrolün yapısında bulunan petrol ürünlerinin israf edilmesi gündeme
gelecektir. Petrolün sadece aydınlatmada kullanılmak üzere gazyağı elde edebilmek için rafine
edildiği ve motorlu araçların henüz icat edilmediği yıllarda, üretilen benzinin en yakın nehre
boĢaltılmak zorunda kalındığı bilinmektedir. Bu
açıdan bakıldığında üretim payı % 3 olan
LPG’nin her ülkede araçlarda kullanılmak üzere
yaygınlaĢmasının fiziki olarak imkansız olduğu
görülmekte ancak bu oranın atıl kalmasının önlenmesini teminen birkaç ülkede kullanımının
yaygınlaĢtırıldığı görülmektedir.

maz. Kaldı ki belli zamanlarda bir ürüne olan
talebin artması veya baĢka bir ürünün stok miktarının artması sebebiyle ham petrol ve ürünlerin
fiyatları kısa vadede ayrı yönlerde de hareket
edebilirler. Ancak, hammadde-ürün iliĢkisi sebebiyle uzun vadede fiyatların iliĢkili olmak zorunda olduğu da aĢikardır.

Petrol ürünleri fiyatlandırması ve rafinasyon
marjları

Tablo 1’de bir ton ham petrol için Türkiye ve
ABD rafinerilerinin getirileri gösterilmektedir.
Ancak, bu tabloda verilen ABD rafineri geliri
hesaplamasında, Türkiye’deki rafinerilerle sadece teknolojik açıdan kıyaslama yapılabilmesi
amacıyla ürün fiyatları FOB Ġtalya ve ham petrol
fiyatı Brent olarak alınmıĢtır, bununla birlikte
ABD piyasasının Avrupa’dan ayrı bir piyasa
olması sebebiyle gelirin gerçek değerinin hesap-

Rafineri marjı, rafinerinin ürettiği ürünlerden
elde ettiği toplam gelir ile ham petrolün iĢlenmesi için katlandığı maliyetler arasındaki farktır.
Bu durumda rafinerinin gelir fonksiyonu Ģu Ģekildedir:
Rafineri Geliri = Σ (Ürün Oranı x Ürün Fiyatı) –
Ham Petrol Fiyatı – ĠĢleme Maliyeti

Petrol ürünlerinin fiyatları, ham petrol fiyatlarından bağımsız olarak kendi arz ve taleplerine göre belirlenmekte olup her bir ürünün ayrı bir piyasası vardır. Bu itibarla, petrol ürünlerinin fiyatlandırılmasında doğrudan ham petrol fiyatının
bir katsayıyla çarpılması vs. yöntemleri kullanıl-

Tablo 1. Bir ton ham petrolün rafinasyonu sonucu çıkan ürünlerin FOB Ġtalya fiyatları ile ham petrol fiyatının karĢılaĢtırılması
Ham Petrol
(Brent)

$/ton

$/varil

865,1

113,8

TR Rafineri Ort.
ABD Rafineri Ort.
1 ton ham petrolün içindeki
1 ton ham petrolün içindeki
ürün oranı (%) ve değeri ($/
ürün oranı (%) ve değeri ($/
ton)
ton)
$/ton
$/varil
Benzin
998,4
119,9
% 21
$205
% 43
$429
Motorin
969,2
129,9
% 26
$253
% 26
$252
Jet Yakıtı
1012,6
128,3
% 14
$143
%9
$91
Fuel Oil 6
616,6
97,1
% 13
$79
%3
$18
LPG
885,0
%4
$32
%4
$35
Asfalt
520,0
% 15
$77
%2
$12
Bazyağ
1388,0
%2
$23
%2
$26
Nafta
910,6
102,3
%3
$25
%2
$15
Diğer*
996,8
%3
$35
% 10
$95
Toplam
% 100
$873
% 100
$974
$/ton
$7,5
$109
Rafineri
Geliri
$/varil
$1.0
$14,3
*Diğer ürün fiyatı için tahmini olarak white spirit, bazyağ ve asfaltın ortalaması alınmıştır.
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lanabilmesi için FOB Meksika Körfezi ürün fiyatları ve ham petrol olarak da LLS’in esas alınması gerekmektedir. Bu haliyle ise, ortalama bir
ABD rafinerisinin Akdeniz piyasasında faaliyet
göstermesi halinde elde edeceği gelir gösterilmektedir. Aynı Ģekilde Türkiye rafinerileri için
de bu rafinerilerin Ġtalya’da kurulu olmuĢ olmaları halinde elde edecekleri getiri gösterilmektedir. TÜPRAġ’ın ülkemiz pazarındaki hakim konumu nedeniyle rafineri çıkıĢ fiyatlarının Ġtalyan
rafineri çıkıĢ fiyatlarından genellikle yüksek olduğu düĢünüldüğünde bu getiri oranının daha
yüksek olacağı bilinmelidir.

kar marjı, Nelson kompleksitesi 7,25 olan bir
rafineri için varil baĢına $1/varil iken
kompleksitesi 10,2 olan bir rafineri içinse $14/
varildir.
Bu sebeple, rafinerilerin kurulmaya baĢlanmasından önce hangi cins ham petrolü iĢleyeceği ve
hangi ürünleri üreteceği dikkate alınarak tesis
teknolojisi belirlenmektedir. Örneğin, ülkemizde
halihazırda benzin fazlalığı olmasından dolayı
yeni
kurulacak
rafinerilerin
üretim
proeksiyonlarında benzin üretimi yer almamakta, mevcut rafinerilerde de üretilen fuel-oilin
motorine çevrilmesini sağlayacak yatırımlar yapılmaktadır.

Sonuç

Dipnotlar

Ham petrol, bir nevi petrol ürünlerinin fiziki karıĢımı olup rafinasyonun amacı öncelikle birbirine karıĢmıĢ olan bu ürünleri ayırmak, daha sonra
da ihtiyaç durumuna göre birbirlerine dönüĢtürmektir.

[1] http://core.theenergyexchange.co.uk/
agile_assets/1319/10.15__Sebastien_Huchette.pdf
[2]
Türkiye
verisi:
TÜPRAġ
(http://
www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?
redirect=production.tr.php&lRedirect
PageID=212) , ABD verisi: Amerikan Enerji
Enformasyon Ġdaresi (http://www.eia.gov/dnav/
pet/pet_pnp_pct _dc_ nus _pct_a.htm)

Bununla birlikte, ham petrolden elde edilebilecek petrol ürünü oranları rafinerilerin teknolojik
geliĢmiĢlik düzeyleriyle iliĢkili olup, rafinerinin
katma değeri yüksek ürünleri üretebilme kabiliyeti oranında karlılığı yükselmektedir. Tablo
1'den görüleceği üzere, ilgili günün piyasa fiyatları üzerinden yapılan bir hesaplamada rafineri

31

Enerji Piyasası

Bülteni

* Aralık 2011

ENERJİ HARCAMALARI VE EKONOMİLERE ETKİLERİ
Barış SANLI

A

vrupa’nın derin bir krize gireceği beklentisine rağmen petrol fiyatlarının geçen sene taban olarak gördüğümüz 80
$’ların üzerinde seyretmesi, hepimizi endiĢeye
sürüklüyor. Bu yüksek fiyatlar, Afrika’nın dört
bir yanında iĢletmesini ayakta tutmak için dizel
jeneratörlere ihtiyaç duyanlardan, Ģehrin dıĢındaki evine gitmek için her gün 50-60 km yol yapan
Amerikalılara kadar herkesi kötü etkiliyor. Verimlilik, yenilenebilir kaynaklar da tüketicinin
derdine derman olmamaktadır. Verimlilik bir
nebze iyileĢme sağlarken, yenilenebilir politikalarının agresif bir Ģekilde uygulandığı tüm ülkelerde petrol fiyatlarından kaynaklı olmanın ötesinde fiyat artıĢları öngörülüyor (Ör: Almanya
elektrik fiyatları).

önemli geliĢmeler ise Çin’in büyümesindeki bir
yumuĢak düĢüĢ ve beraberinde gelen bir Asya
krizi ihtimalidir. (AB’nin zaten krizde bir süre
daha kalacağını varsayıyoruz.) Diğer taraftan
küresel çatıĢma riskleri ise petrolün bu direncinin temel sebepleri arasında yer alıyor. Tabii
Amerika’da hiper enflasyon dönemi bekleyenler
de bulunmaktadır. Uzun vadede ise petrol fiyatlarının kararlı hale gelmesi “yenilenebilir”den
çok, doğal gazın ikame ürün haline gelebilmesiyle mümkün olacaktır. AĢağıdaki ticaret verilerinden de görüleceği üzere buna hala yıllar vardır.
Yenilenebiliri biraz alan dıĢına itmemizin temel
sebebi, tüm yenilenebilir politikalarının orta vadede bir karbon fiyat mekanizması ile devreye
alınma zorunluluğu yaĢamasıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde bazı mekanizmalar kurulmuĢtur. Bu da
pratikte enerjinin maliyetini arttırıyor. Dolayısıyla fosil kaynakların ikamesi olarak gördüğümüz yenilenebilir kaynakların fiyatı yükseliyor
ve fosil kaynaklar eskisine nazaran daha cazip

Diğer taraftan petrol fiyatlarının tahmin edilmesi
neredeyse imkansız olmakla birlikte, her zaman
bu konuda çalıĢan kiĢilerin bir fikri vardır. Petrol
fiyatları öyle ya da böyle 5 yıl içerisinde 200$’ı
görme riskini bünyesinde barındırıyor. Bu fiyatın 80$’ın altına kırılmasını sağlayabilecek en

Şekil 1. Petrol ve gazın üretim ve deniz aĢırı ticareti (Christopher Smith, DOE)
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hale geliyor.

(UlaĢtırma dahil). Diyelim ki çok verimi yüksek
ürünler aldı ve bu miktar 12 liraya düĢtü. 8
TL’lik bir kazanım elde etti. Peki bu 8 TL’lik
kazanımını enerji gerektirmeyecek bir aktivitede
kullanacağı garanti edilebilir mi? Yani enerjiden
elde ettiği her kazanımı hiç bir Ģey almayacak ve
sadece bankada tutacak... Bu da bir diğer çıkmaz.

Enerji verimliliğinde ise ölçüm kriterlerinin bir
kısmı, tarafları yanlıĢ yönlendirmektedir. Mesela
enerji yoğunluğu göstergesi bilmeyenler için
yanıltıcı bir göstergedir. ġöyle ki, eğer tüm sanayinizi kapatır ve sadece bankacılık ve sigortacılık yaparsanız, bu gösterge bir anda iyileĢmektedir. Hiç bir makine, ekipman ve A+ cihaz alınmasına gerek kalmadan... Bir diğer örnekte ise,
evimde çay içmem yerine, yandaki bir kafede 5
liraya çay içmem daha az enerji yoğun görülmektedir. Çünkü evimde ekonomik bir değer
oluĢturmadan enerji harcamaktayım (su ısıtma,
aydınlatma vs). Dolayısıyla enerji yoğunluğum
çok yüksek çıkacaktır (Birim $’lık ürün baĢına
harcanan enerji). Oysaki kafeye gittiğimde aynı
ihtiyacım için daha fazla enerji harcanacak ama
5 TL’lik bir büyüklük oluĢacaktır. Ama enerji
yoğunluğu hesabına göre ben kafede çay içtiğimde birim değer (TL) üretmek için daha az
enerji harcamıĢ görüneceğim.

Şekil 2.

Diğer taraftan Jevon’un paradoksuna göre, bir
kaynağı ne kadar verimli kullanırsanız, o kaynaktan o kadar çok kullanma gereği duyarsınız.
Jevon, Ġngiltere’de kömürün verimli kullanıldıkça daha çok kullanılacağını belirterek, bir tahminde bulunuyor. Çünkü bir kaynağı ne kadar
verimli kullanırsanız, onu kullanmak o kadar
ekonomik hale geliyor ve daha çok kullanıyorsunuz. Özellikle bu sıralar gündemde olan bir tartıĢmada AB’nin enerji verimliliği hedeflerinin
ulaĢılmasının güç olduğu bir “rebound” etkisinin
dikkate alınması gerektiği gündeme geliyor.
Rebound etkisi ile ilgili olarak IAEE’de Almanya ve ulaĢtırma sektöründe yapılmıĢ çalıĢmalar
bulunmaktadır. (Rebound etkisi, verimlilik kazanımlarının daha fazla kullanım ile sonuçlanmasıdır.)

Tüm bu kontra argümanların anlatılmasının temel sebebi, politikaların sonuçları konusunda
öngörülebilir bir fikir sahibi olmaktır. Yoksa bu
satırların yazarı, verimlilik ve yenilenebilir konularının istihdam, yerli sanayi geliĢimi ve uzmanlık oluĢması açısından stratejik konular olduğunu düĢünmektedir. Kısa dönemde ise konsantre enerji kaynağı petrolün yerini hiç biri tutamaz.
Fiyat Ģoklarının ise bu geçiĢi hızlandırıp hızlandıramayacağı, petrol Ģokuna ve bunların arasında
geçen zamana bağlı olarak değiĢmektedir. Evet
“taĢ devri taĢlar bittiği için bitmedi.”, ama bugün
taĢ devrinden kat kat daha fazla taĢ kullanıyoruz.
Aynı Ģekilde 18. Yüzyılda Ġngiltere’de, 20. Yüzyılın hemen baĢında Amerika’daki kereste kıtlıklarını bir tarihsel ders olarak incelemekte fayda
vardır.

Bir de pratik bir örnekten bakmak gerekirse, misal olarak 100 TL toplam harcaması olan biri,
bunun 20 TL’sini enerjiye harcıyor olsun

Kereste (ve odun) hem bir yapı malzemesi hem
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Şekil 3. Net petrol fiyat indeksi ve Amerikan ekonomisinin yaĢadığı krizler (James Hamilton)
de yavaĢ yavaĢ mı yükselecek sorusu çok temel
bir sorudur. Ġlkinde tüketici hazırlıksız yakalanarak çok daha geç cevap verirken, ikincisinde
tüketicinin kendini yeni duruma adapte etme
Ģansı oluyor ve bir kriz ihtimali düĢüyor.

de bir yakıt olarak azalınca, beton ve diğer yapı
malzemelerinin ve kömürün de önü açılmıĢ oldu.
Fakat bu geçiĢ çok da hızlı olmadı.
Ġlk kereste fiyat Ģoku o kadar Ģiddetliydi ki,
Amerika’da Noel için ağaç kesilmesi yasaklanmıĢtı. Diğer ekonomik olmayan bir çok araĢtırma ve alternatif arayıĢı baĢlamıĢtı. Ġkinci fiyat
Ģokunda ise alternatifler hazırdı ve dönüĢüm geri
dönülmez Ģekilde baĢladı.

2. Fiyat Ģokunun enerjisi çok önemlidir. Yani bu
Ģok ne kadar sürecek? Eğer 2-3 ay sürerse tüketiciler hemen hemen çok az etkilenerek ve mevcut davranıĢlarını değiĢtirmeden yola devam
etmektedirler. Ama Ģok, artçıları ile uzun dönemli sürerse, tüketici kendisini gereğinden fazla korumaya almakta ve bir ekonomik çökme
baĢlamaktadır.

Petrol’deki ilk fiyat Ģokunun sebebi bir kaynak
kıtlığı değil ambargoydu. Oysa 2007’den bu yana yaĢadığımız petrol Ģoku ve artçılı yüksek fiyat tabanı, en iyimser ihtimalle bir kaynak kıtlığı
olmasa da, piyasaya arz edilecek kadar çok petrolün üretilemiyor olmasıdır. Yani bir “yalancı
kıtlık”tır, fakat etkileri açısından gerçektir. Belki
çok büyük petrol rezervleri bulunacaktır ama en
iyimser ihtimalle bunların piyasaya gelmesi
2017’leri bulacaktır.

3. Fiyat Ģokları arasındaki dönem çok önemlidir.
Yani birinci Ģoktan bir ders çıkarılması ile ikinci
Ģokta bunun devreye alınması arasındaki zaman
uzarsa, ilk Ģokta öğrenilen dersler kaybolmaktadır. Örneğin, Amerika’da Jimmy Carter döneminde yapılan düzenlemelerin Ronald Reagan
döneminde kaybolması gibi…

Tüm bu yüksek fiyatlar ve bu fiyat seviyelerinin
korunması, ekonomilerin sağlıklı büyümesine
nasıl etki edecek?

4. Yan faktörler. Örneğin gıda fiyatlarının da
aynı süre içerisinde enerji fiyatları ile birlikte
artması durumu daha da kötüleĢtiriyor. Yani bir
çarpan etkisi yapıyor.

1.Fiyat Ģokunun hızı çok önemlidir. Yani fiyatlar
bir anda mı yükselecek yoksa 2-3 sene içerisin-
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Şekil 4. Tüketici harcamalarının bölgelere göre dağılımı (ENERDATA)
Amerikalı ekonomist James Hamilton’a göre
hemen hemen bir çok petrol fiyat artıĢını Amerika’da bir ekonomik kriz takip etmektedir. Yukarıdaki Ģekilde görülen kırmızı çizgiler petrol
fiyat artıĢlarını, gri taralı alanlar ise ekonomik
krizleri göstermektedir. Dolayısıyla yukarıda
yapılan açıklamalara da bir örnek niteliği taĢımaktadır

harcadığımız ve diğer aktivitelere ne kadar kaynağımız kaldığı sorusu gelmektedir. Bu temel
soru, tüm dünyada ekonominin motoru olarak
orta sınıfın harcama alıĢkanlıklarına ve en nihayetinde tüketim temelli büyüme sorunlarına yol
açmaktadır.
Ülkelerden baĢlarsak, OECD ülkelerindeki enerji talebindeki yavaĢlamanın temellerini de ortaya
çıkarma Ģansımız olabilir.

Tüm bunların temelinde ise enerjiye ne kadar

Şekil 5. Tüketici enerji harcamalarının miktarı ve oranı, bölgelere göre (ENERDATA)
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Şekil 6
En yüksek tüketici kalemlerinin baĢında gelen
iki kalem enerji ve sağlık harcamalarıdır. Tüm
dünyada enerji harcamalarına 1990’larda 2.7
trilyon $ harcanırken, 2010 yılında bu 6,4 trilyon
$’a çıkmıĢtır (Enerdata).

harcama trendi son 20 yılda hızla artmıĢtır. Yani
hepimiz gelirimizin çok daha fazla bir kısmını
enerji harcamalarına ayırıyoruz.
Peki verimlilik bu durumu nasıl etkiliyor? Amerika özelinde geçen sene benzin talebi % 1,8
azaldı ki bazı uzmanlar buna “benzin tepesi –
peak gasoline” adını verdiler. Yani Amerika’nın
benzin talebi rekor seviyelerini gördü ve bir daha bu seviyeleri görmeyecek. Fakat bu talep
azalması beraberinde bir harcama azalması da
getirmedi, artan petrol fiyatları sebebi ile ortala-

KiĢi baĢına enerji harcamalarında ise tüm dünyada 1990 yılında ortalama gelirin % 7-8’i enerji
harcamalarına giderken bu oran %1 0’lara çıkmıĢtır. KiĢi baĢı enerji harcamasında ise Amerika, Avrupa ve Japonya baĢta gelmektedir. Buna
rağmen gelirinin en büyük kısmını enerji harcamalarına ayıranlar ise Çin ve Hindistan’dır. Bu

Şekil 7. Yıllara göre gelir ve benzin fiyat esneklikleri – Amerika ( Price Induced Energy Trap, New
America Foundation)
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ma bir tüketici petrole % 25 daha fazla ödedi.
Peki Amerikan tüketicisinin geliri % 25 arttı mı?

me ile birlikte benzin talebini arttırmaması için
gerekli benzin fiyat artıĢı hesaplanmıĢtır. Seneden seneye % 3’lük bir gelir artıĢına karĢılık %
16’lık bir fiyat artıĢı, benzin tüketimini sabit seviyelerde tutmaktadır.

Piyasa ekonomisinin temel argümanlarından
olan verimlilik artıĢı aslında 1990’ların argümanıdır. Harvard Business Review’a göre yeni dönemin argümanı ise yenilikçiliktir. Tüm bu argümanlar, orta sınıf için daha yüksek gelir anlamına gelmiyor. Verimlilik argümanları zaten bunu
içermez iken, yenilikçilik rüzgarı ise en üste seviye eğitim grubuna fayda sağlıyor (Doktora
vs.). Oysa harcamalar açısından ekonominin motoru olan orta sınıfın gelirleri ekonomik büyümelerin çok gerisinde kaldı. Yani bir ülkenin büyümesi ile harcamaları kıyaslamak doğru olmaz.
Orta bir ailenin (Median family), gelir artıĢı aslında kiĢi baĢı büyümenin çok çok gerisinde kalmaktadır. Bu da Ģunu söylemektedir, fiyat artıĢları ekonomik büyüme ile birlikte olsa da, daima
ortalama bir aile gelirinin değiĢimine bakmakta
fayda vardır. Çünkü “katma değer”’i bankalar ve
sigortacılar üretirken, orta sınıf bu katma değerden çok az faydalanmakta, hızla büyüyen ekonomide, hep geride kalan olmaktadır.

Aynı rapora göre, 2010 yılı verilerinden, en fakir
kesimin fiyat artıĢlarına daha duyarsız olduğu
(çünkü asgari ihtiyaç seviyesinde kullanıyor),
gelir artıĢları ile talep artıĢında da en az duyarlı
olan grup olduğu görülüyor. Yani geliri artarsa
enerjiden önce baĢka harcamalarını arttırıyor.
Tüm bu veriler tabii ki enerji üzerinde çok fazla
vergilendirme yapmayan Amerikan ekonomisi
üzerinden elde edilen verilerdir.
Sonuç
Dünya hızla büyümüĢ olmasına rağmen, harcamaya dayalı büyümenin temelinde olan orta sınıfın bu büyümeden payı sınırlı olmuĢtur. Göreceli
olarak daha yavaĢ büyüyen bu gelir grubu, petrol
fiyat artıĢlarını daha yüksek hissetmektedir. Verimlilik için harcama yapması da gelirini ve harcama planlarını değiĢtirmekte, petrol fiyatlarının
uzun süre yüksek seyretmesi, pesimist bir tüketim düzlemine itmektedir. Dolayısıyla özelliğine
göre yüksek fiyatlar ekonomileri temelden sarsmaktadır. Fakat AB krizine rağmen fiyatların
düĢmemesi, piyasaların bir çatıĢma riskini fiyatlayıp fiyatlamadığını bizlere sorgulattırmaktadır.
Sadece ekonomik kriz korkusu petrol fiyatını 80
$’ın altına indirebilecekken, 100$’larda direniĢe
devam etmesi, ya ani bir kırılmayı, yada yaklaĢmakta olan bir fırtınayı haber vermektedir. Bir
çatıĢma veya Çin’in yavaĢlaması petrol fiyatlarını mevcut sıkıĢtığı bandın dıĢına itebilir, fakat
reel etkileri çok daha farklı olur.

Peki tüketiciler benzin fiyatı ve gelir artıĢlarına
nasıl tepki vermektedirler?
Yukarıdaki grafikte, Amerikan ekonomisinde
mutlak değer açısından (fiyat esnekliği, kırmızı
çizgi hep negatif) fiyat ve gelir esnekliklerinin
zamanla geliĢimi görülmektedir. Bu grafiğe göre
hem talep hem de fiyat esnekliği yakın zamanda
artmıĢtır. Geçen yıllarla kıyaslayınca tüketiciler
fiyat ve gelirlere daha duyarlı hale gelmiĢtir.
Burada bir Ģeyi hatırlatmakta fayda var. Petrol,
Japonya, OPEC ülkeleri gibi ülkeler haricinde
“ulaĢtırma” sektörüne sıkıĢmıĢ durumdadır.
UlaĢtırma sektöründe ise alternatifler henüz ekonomik değildir. Ama yüksek fiyatlar bunu yavaĢ
yavaĢ değiĢtirmektedir.
“Price Induced Energy Trap” raporunda, ortalama bir Amerikan tüketicisinin ekonomik büyü-
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YILLAR İTİBARIYLA AKARYAKIT PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU
Mustafa DÜZGÜN

5

015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre, petrol fiyatları 01/01/2005 tarihinden
itibaren en yakın eriĢilebilir dünya serbest piyasa oluĢumu dikkate alınarak serbest
piyasa koĢullarına göre oluĢmakta olup, rafineri
fiyatlarının endeksle oluĢturulması, dağıtıcı ve
nakliye paylarının tavanı gibi fiyatların dolaylı
veya dolaysız olarak kamuca belirlenmesine iliĢkin uygulamalar sona erdirilmiĢtir. Ayrıca petrol
piyasasında dolaĢımda bulunan tüm petrollerin
fiyatı, ham petrol fiyatındaki değiĢimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat teĢekkülünün arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı oluĢtuğu, fiyatların oluĢumuna etki eden birçok faktörün de bu süreçte rol oynadığı bilinmektedir.
Ham petrol fiyatı ve benzin, motorin gibi ürünlerin kendi arz-talep koĢullarının yanı sıra navlun
bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre
gümrük vergileri, ÖTV ve KDV gibi diğer vergileme unsurları gibi hususlar yanında tarafların
özel hukuk çerçevesinde aralarında kararlaĢtırdıkları unsurlar, belirli bir zamandaki

konjonktürel geliĢmeler gibi birçok husus fiyat
oluĢumuna etki edebilmektedir.
Yurt içinde akaryakıt bayi satıĢ fiyatı oluĢumunda temel olarak 3 adet bileĢen bulunmaktadır.
Bunlar; Rafineri SatıĢ Fiyatı/Ġthalat Fiyatı, Dağıtıcı/Bayi Maliyeti ve Kar Payı ile sabit tutarlı
ÖTV ve ÖTV dahil olmak üzere yukarıdaki toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV’dir.
Rafineri Satış fiyatı: Gümrüksüz Rafineri Ürün
Fiyatı [1] +ÖTV+EPDK Payı+Servis Ücreti+KDV (% 18)
Depo Satış Fiyatı: Rafineri SatıĢ fiyatının üzerine depolama giderleri, dağıtıcı marjı ve KDV (%
18) eklenerek bulunur.
Pompa Satış Fiyatı: Depo satıĢ fiyatının üzerine
bayinin genel giderlerini, karlılığını ve bulunduğu bölgenin ürün aldığı satıĢ noktasına olan
uzaklığına göre taĢıma maliyetlerini düĢünerek,
tavsiye edilen pompa satıĢ fiyatı dağıtıcı tarafından oluĢturularak bayiye bildirilir. Bayi kendisi-

Şekil 1. K 95 yıllar itibarıyla ayrıĢtırılmıĢ fiyat oluĢumu (TL/lt)
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Şekil 2. K 95 yıllar itibarıyla ayrıĢtırılmıĢ fiyat oluĢumunun yüzdesel dağılımı
ne sadece tavsiye niteliğinde bildirilen pompa
tavan satıĢ fiyatlarını uygulamakta ya da bulunduğu bölgenin rekabet koĢullarına göre hareket
etmekte serbesttir.

hai fiyat içerisindeki yüzdesel payları ele alınmıĢtır. Hesaplamalar yıllık ortalamalar baz alınarak yapılmıĢtır.
ġekiller birlikte incelendiğinde 2005’ten 2011’e
ortalama akaryakıt pompa fiyatlarının kurĢunsuz
benzinde % 65, motorinde ise % 72 arttığı görülmektedir. Hem kurĢunsuz benzinde hem de motorinde pompa fiyatları 2009 yılı hariç diğer tüm
yıllarda bir önceki yıla göre artıĢ göstermiĢtir.

ġekil 1-4’te 2005-2011 yılları arasında yurt içi
akaryakıt fiyatlarının ayrıĢtırılmıĢ maliyet analizi
yapılmaktadır. Bu kapsamda, KurĢunsuz Benzin
95 Oktan ve Motorin pompa satıĢ fiyatlarını
oluĢturan parametreler ve bu parametrelerin ni-

Şekil 3. Motorin yıllar itibarıyla ayrıĢtırılmıĢ fiyat oluĢumu (Tl/lt)

39

Enerji Piyasası

Bülteni

* Aralık 2011

Şekil 4. Motorin yıllar itibarıyla ayrıĢtırılmıĢ fiyat oluĢumun yüzdesel dağılımı
Ģimleri daha net görebilmek amacıyla Brent Dtd
ham petrol varil fiyatının yıllar itibarıyla seyri
incelenmiĢtir [2].

AĢağıda maddeler halinde pompa fiyatlarında
yaĢanan değiĢimlerin analizi yapılmaktadır.
1. CIF MED fiyatının etkisi

Petrol fiyatlarının tarihsel seyrine bakıldığında,
2005 yılı baĢında 55 TL/Varil iken baĢlayan
yükseliĢ trendi Temmuz 2008’de 180 TL/Varil
ile yükselen kanal içerisinde zirvesini görmüĢ,
akabinde yaĢanan küresel ekonomik kriz neticesinde sert bir düĢüĢle 2008’in son günlerinde dip
yapmıĢ ve ikinci yükseliĢ kanalı içerisinde tekrar

Pompa fiyatlarında yaĢanan bu değiĢimdeki en
önemli sebep ham petrol fiyatlarında yaĢanan
artıĢa paralel olarak söz konusu akaryakıt ürünlerinin CIF MED fiyatlarındaki yükseliĢtir. Öyle
ki, 2005’ten 2011’e kurĢunsuz benzinin CIF fiyatı % 132 artarken motorinin CIF fiyatı % 114
artmıĢtır. CIF MED fiyatlarında yaĢanan deği-

Şekil 5. Yıllar itibarıyla petrol fiyatlarının seyri (TL/Varil)
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Şekil 6. Akdeniz ülkelerinin K 95 pompa fiyatı içerisinde verginin payı (%)
artıĢa geçmiĢtir. Öyle ki, ham petrol fiyatları
hala Ocak 2009’da baĢlayan yükseliĢ kanalının
içerisinde hareket etmektedir. Yurt içi akaryakıt
fiyatları da petrol fiyatlarına paralel olarak
2009’dan beri artan bir trend içerisindedir.

zinde ve motorinde nihai fiyat içerisinde alınan
vergilerin yüzdesel payı karĢılaĢtırılmıĢtır.
ġekil 6 ve ġekil 7 incelendiğinde, Türkiye’de
akaryakıt ürünlerinde uygulanan vergi oranlarının ele alınan diğer dört ülkeden yüksek olduğu
görülmektedir. Sadece Yunanistan 2011’in son
döneminde kurĢunsuz benzinde uygulanan vergi
oranında Türkiye ile baĢa baĢ noktasına gelmiĢtir. Ayrıca Ġspanya’nın hem kurĢunsuz benzinde
hem de motorinde en düĢük vergiyi uyguladığı
görülmektedir.

2. Vergi etkisi
ġekil 6-7’de de görüldüğü gibi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli parametre
vergidir. Vergi içinde en önemli pay ise litre baĢına sabit alınan ÖTV tutarıdır [3]. Öte yandan,
Avrupa ile kıyaslandığında da litre baĢına alınan
vergi oranlarının yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bu kapsamda, 2010’dan günümüze dört
Akdeniz ülkesi ile Türkiye’nin kurĢunsuz ben-

3. Rafineri-Dağıtıcı-Bayi marjı
Yurt içi akaryakıt fiyatlarının oluĢumunda ele
alınması gereken bir diğer unsur da rafineri, da-

Şekil 7. Akdeniz ülkelerinin motorin pompa fiyatı içerisinde verginin payı (%)
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ğıtıcı ve bayi marjlarıdır. Rafineri marjının takibinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 10
uncu maddesindeki “en yakın eriĢilebilir dünya
serbest piyasa fiyat oluĢumunun dikkate alınması” hükmü kapsamında Eenrji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca referans olarak alınan CIF
MED (Genova/Lavera) fiyatları TüpraĢ vergisiz
rafineri çıkıĢ fiyatları ile karĢılaĢtırılmıĢtır. KurĢunsuz benzinde rafineri marjı 2008 yılında
pompa fiyatının % 2,35’i ile zirve yapmıĢtır.
2005-2011 dönemi boyunca rafineri marjı ortalaması ise % 1,22 olarak gerçekleĢmiĢtir. Motorinde rafineri marjı yine 2008 yılında % 2,14 ile
zirve yapmıĢtır. 2005-2011 dönemi boyunca rafineri marjı ortalaması ise % 1,06 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu çerçevede TÜPRAġ tarafından verilen tarife ile oluĢan fiyatların Akdeniz fiyatlarına kabul edilebilir derecede yaklaĢan bir profil
ortaya koyduğu görülmüĢtür.

(Ġspanya, Fransa, Ġtalya, Yunanistan) oluĢan bayi
ve dağıtıcı fiyatlarına yakınsayan bir fiyat oluĢumu “dikkate alma” kriteri kapsamında temel
alınmaktadır. Yıllar itibarıyla marjlar incelendiğinde; hem kurĢunsuz benzinde hem de motorinde 2007 yılında sırasıyla pompa fiyatının %
12,77’si ve % 14,65’i oranıyla en yüksek marjlar
görülmüĢtür. KurĢunsuz benzinde 2008’den itibaren, motorinde ise 2010’dan itibaren marjların
pompa fiyatı içerisindeki ağırlığının azaldığı
göze çarpmaktadır [4].
Dipnotlar
[1] Ġlgili dönemdeki ortalama CIF Med (Genova/
Lavera) fiyatının TüpraĢ Rafinerileri tarafından dağıtıcı firmalara uygulandığı varsayılmaktadır.
[2] Brent Dtd ham petrol fiyatının KurĢunsuz Benzin
CIF MED fiyatıyla korelasyonu % 97.65, motorin
fiyatıyla korelasyonu ise % 97.14’tür. Bu nedenle her
iki ürünü ayrı ayrı incelemek yerine Brent Dtd ham
petrol fiyatlarının analizi tercih edilmiĢtir.

Dağıtıcı ve bayi marjlarının takibinde, Akdeniz
havzasındaki ticarette kullanılan CIF MED
Genova/Lavera fiyat oluĢum merkezi ve serbest
piyasanın hâkim olduğu ve rekabetçi uygulamaların yerleĢik olduğu, benzer tedarik bölgesinden
benzer tedarik usulleri ile piyasasının ihtiyaçlarını karĢılayan, nüfus ve diğer büyüklükler gibi
hususlarda da ülkemiz Ģartlarına benzeyen Akdeniz havzasındaki Avrupa Birliği ülkelerinde

[3] KurĢunsuz benzinde litre baĢına ÖTV 1,8915,
motorinde litre baĢı ÖTV 1,3045 TL’dir.
[4] EPDK petrol piyasasında fiyat oluĢumunun yeterince rekabetçi Ģartlarda gerçekleĢmediği gerekçesiyle 28/05/2009 tarihli ve 2111 sayılı Kurul Kararı ile
petrol piyasasında 2 ay süreyle tavan fiyat uygulamıĢtır.
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TURKISH LIBERALIZED ELECTRICITY MARKET’S CHALLENGE IN
RENEWABLE ENERGY INTEGRATION
Fatih KÖLMEK

A

s the recent statistics for the 2nd half
2011 indicate, Turkish economy has an
impressive annual growth rate of 8,8 %
after the record in 1st quarter by 11,6 %. However, this is a great challenge for the economy as
Turkey is mostly reliant on imported energy and
growing economy means increasing energy demand and consequently increasing current account deficit. In order to have an idea about the
size of the problem, consider that total energy
demand in 2010 was over 110 Mtoe and this
amount is expected to double in the next 10
years. Therefore, country’s energy (supply) policy focuses on increasing domestic production.

glance as it envisages increasing the share from
26 % to 30 % but note that large hydro plants are
not considered as renewable implying that the
goals target an actual share well above 30 %.

With regard to increasing domestic production,
it is fair to say that better utilization of renewable energy is “the hottest” topic among all the
options as in other countries and the government
has a special concern on increasing the share of
renewable energy in electricity supply. In parallel with this interest, two laws have been enacted
in 2005 and 2010 and aggressive goals
(indicated below) have been set for 2023. As
seen, the target seems to be conservative at first

Commissioning all of geothermal potential
(0.6 GW, currently installed: 0.1 GW)

Increasing share of renewable energy resources to at least 30% in total generation
(currently 26 %)
Complete utilization of technical and economical hydroelectric potential (40 GW, currently installed: 17 GW)
Increasing installed capacity of wind energy
to 20 GW (currently installed: 1.6 GW)

Utilization of other renewables such as solar
and biomass.
In order to reach these targets, many incentive
mechanisms have been developed including the
latest feed-in-tariff (FIT) valid for 10 years after
commissioning of the power plant (also addi-

Figure 1. Development of renewable installed capacity
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tional FIT for utilizing domestically manufactured equipments), free land from treasury, 85 %
discount for grid connection and usage fees, etc.
As a result of such incentives and opportunities
in the liberalized market, installed renewable
energy capacity has grown rapidly as seen at
Figure 1. This is definitely the success of promotive renewable policy.

eration schedules. On the other hand, electricity
generations in the wind farms are determined by
the wind speed which cannot be known exactly
in the day-ahead due to changing weather conditions. Moreover, as solar power plants (they are
also intermittent sources like wind plants) are
introduced to the system, the amount of imbalance will be much higher. In other words, if renewable capacity development continues as in
Figure 1, which is definitely desirable, there will
be undesirable problems like increasing imbalance problems for the operator and penalties for
plant owners.

However, integration of higher amount of renewable has created significant problems as follows: Turkish electricity market is liberalized
and based on bilateral contracts (among participants) which are complemented by the pool.
This market mechanism is operating on two submarket basis, namely day-ahead and real-time
markets. In other words, next day’s demand is
balanced in the day-ahead and generators are
informed about their generation schedule for the
next day. In the real-time (following day), inevitable imbalance in the system caused by changing consumption or generation pattern is balanced. As many of the new renewable power
plants (especially wind and run-of-the-river type
hydro power plants) are having imbalance problems in the real-time, they cannot meet their day
-ahead commitments. Due to these imbalances
(missing or excess generation) the system becomes very difficult to manage and generators
are penalized (by the marginal cost of the imbalance).

Some solution alternatives can be proposed for
this problem. One of them is allowing renewable
power plants to be exempt from the day-ahead
market. Thus, electricity generated in these
plants will be delivered to the system in the realtime and no imbalance will occur. Apparently,
this solution addresses the imbalance penalty
problem of the plant owners and aims integrating more renewable energy to the system. However, it undermines technical and financial cost
of the exemption. Consider that the imbalance is
positive, meaning there is more renewable energy in the system than expected. Since electricity demand and supply must be in balance all the
time, system operator will have to dispatch off
some other power plants and these plants will
lose revenue unexpectedly. Naturally, this will
lower the electricity prices in the market but be a
negative signal for new thermal power plant investments. In the end, the system will be unbalanced in terms of installed capacity portfolio. If
the imbalance is negative meaning there is less
renewable energy in the system than expected,
then system operator will have to dispatch on
some other power plants having higher generation costs, and this will put an extra burden on
the electricity price. In both cases, renewable
energy generators are supported at the expense
of either other generators or consumers in an

The problem is quite complex unfortunately. For
example, there are many new run-of-the river
type hydro power plants (HPPs) that are cascaded (e.g. consider that there are 5 HPPs on a
50 km river). As these plants don’t have sufficient reservoirs, electricity generation of the
ones in the downstream heavily depend on how
much water is released from the plants in the
upstream. Therefore, there are cases in which
water released from a plant located at the source
can reach the plant in the end with a long lag
resulting in a big uncertainty on electricity gen-
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unsustainable way.

Third alternative is developing a new market
mechanism, namely intra-day market. This
mechanism is based on providing a market place
for the participants enabling them to manage
their imbalance before the real-time. For a specific hour in the day, say 4 pm, market participants can be allowed to trade electricity until 2
pm. Thus, if a generator notices that an imbalance is likely to occur in a couple of hours, this
imbalance can be managed by selling the extra
or buying the deficit energy without being penalized. Moreover, the demand side can also participate in this over-the-counter (OTC) trade and
this increases the efficiency of the balancing in
terms of system management and economic cost.
It is fair to say that OTC option seems much better as it can serve for renewable power plants’
inevitable imbalance problem, utilizing demand
side response and deepening the market structure
at the same time. More importantly, this is a
completely market oriented solution that will
make the market mechanism self-sufficient.

Second option is forcing the problematic renewable generators to form balanced portfolio
groups and act together in order to minimize
their total disturbing effect on the system. For
instance, fossil fired generators or HPPs with
reservoirs can be in the same group with run-ofthe-river type HPPs, wind or solar power plants
and act together in order to be in balance all the
time while enjoying the benefits of the market
environment. In particular, cascaded HPPs can
be forced to act as a single generation source. As
they are located on the same river, this can provide an efficient source management and water
can be utilized in electricity generation to the
utmost extent. However, power plants that can
balance themselves or are located in the upstream of a river will not be eager to be in such
groups. Evidently, they will prefer to generate
electricity at peak hours independently in order
to make more revenues.
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ELEKTRİK PİYASASINDA GEÇİŞ DÖNEMİ SÖZLEŞMELERİNİN ETKİLERİ
VE GELECEĞİ
Ercüment CAMADAN

B

ilindiği üzere, 10 Mayıs 2006 tarihinde
Elektrik Piyasası Kanunu (EPK)’nda
yapılan değiĢiklik ile 2010 yılı sonuna
kadar bir geçiĢ dönemi tanımlanmıĢtır. Bu kapsamda, geçiĢ dönemi süresince tüm Türkiye’de
abone grupları için ulusal bir tarifenin belirlenmesi, tarifelerde çapraz sübvansiyona yer verilmesi öngörülmüĢtür. GeçiĢ dönemi 2008 yılında
yapılan değiĢiklikle 2012 yılı sonuna kadar uzatılmıĢtır.

veya ihracat anlaĢmaları imzalayabileceği hükme bağlanmıĢtır.
EPK’nın 13 üncü maddesinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun toptan satıĢlar
için TETAġ’ın elektrik enerjisi satma yükümlülüğü olan tüm gerçek ve tüzel kiĢilere eĢit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulayacağı
fiyatları, hükümleri ve Ģartları içeren toptan satıĢ
tarifesini onaylayacağı hükme bağlanmıĢtır. Söz
konusu tarifenin belirlenmesinde Kurulun satın
alınan elektrik enerjisinin ortalama fiyatının yansıtılmasını ve TETAġ’ın mali yükümlülüklerini
yerine getirebilme kapasitesini esas alacağı da
aynı madde içerisinde belirtilmiĢtir.

EPK gereğince Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim ġirketi (TETAġ) ile ve Elektrik
Üretim Anonim ġirketi (EÜAġ)’nin yeniden
yapılandırılmasıyla oluĢan gruplarca yapılan
elektrik üretimi için EÜAġ ile perakende satıĢ
lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri arasında (beĢ yılı
aĢmayacak Ģekilde) 2010 yılı sonuna kadar enerji alım-satımına iliĢkin geçiĢ dönemi anlaĢmaları
imzalanmıĢtır. Bu süre, daha sonra EPK’daki
hüküm gereğince Bakanlık görüĢü alınarak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararı ile 2012 yılı sonuna kadar uzatılmıĢtır. Damga
vergisinden müstesna söz konusu anlaĢmalar
halen yürürlükte olup zaman zaman önemli bir
tartıĢma konusu olabilmektedir.

Yine EPK’da EÜAġ’ın süresi Kurulca belirlenen
bir dönem boyunca, ürettiği elektrik enerjisini,
TETAġ’a satacağı belirtilmiĢ ve bu dönemin
hazırlık döneminin sona ermesinden itibaren beĢ
yıldan fazla olamayacağı hükme bağlanmıĢtır.
Özetle halihazırdaki durum itibariyle EÜAġ
ürettiği elektriği TETAġ’a, TETAġ EÜAġ’tan
ve mevcut sözleĢmeler kapsamında satın aldığı
ve özelleĢtirilmesi gündemde olan portföy grupları ürettikleri elektriği geçiĢ dönemi sözleĢmeleri kapsamında dağıtım Ģirketlerine satmaktadırlar
[2]. Bu durum 2012 yılı sonuna kadar geçerliliğini koruyacaktır.

Yine EPK’nın 2 nci maddesinde TETAġ’ın
mevcut sözleĢmeler [1] kapsamında imzalanmıĢ
olan enerji alıĢ ve satıĢ anlaĢmalarını TEAġ’dan
ve TEDAġ’dan devralacağı, mevcut imtiyaz ve
uygulama sözleĢmeleri kapsamında enerji alım
ve satıĢ anlaĢmaları imzalayabileceği ve dağıtım
Ģirketlerine karĢı üstlendiği enerji alım ve satım
taahhütleri ile sınırlı kalmak üzere, bir yılı aĢmamak ve Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla
enerji alım anlaĢmaları ve Hükümetler arası anlaĢmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat ve/

2012 yılı sonrası için üzerinde düĢünülmesi ve
çözülmesi gereken meselenin boyutunun anlaĢılabilmesi için Tablo 1-2’ye bakmak gerekir.
19/12/2012 tarihi itibariyle kurulu gücün yaklaĢık % 64’lük bir kısmı EÜAġ, EÜAġ’a bağlı
ortaklıklar ve TETAġ’a mevcut sözleĢmeler
kapsamında ürettiği satan Ģirketlere aittir. Söz
konusu Ģirketlerin 2010 yılı üretimi ise toplam
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Tablo 1. Kurulu gücün kuruluĢlar bazında dağılımı (19/12/2011) [3]
KURULUŞLAR

KURULU GÜÇ

ORAN

MW

%

EÜAġ

20.330

38,8

EÜAġ'A BAĞLI ORTAKLIK SANTRALLARI

3.870

7,4

ĠġLETME HAKKI DEVREDĠLEN SANTRALLAR
YAP ĠġLET SANTRALLARI

688

1,3

6.102

11,6

YAP ĠġLET DEVRET SANTRALLARI

2.429,8

4,6

SERBEST ÜRETĠM ġĠRKETLERĠ

16.003

30,5

OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARI

TOPLAM

3.028

5,8

52.451

100

elektrik üretiminin yaklaĢık % 68’ini oluĢturmaktadır [3]. Dolayısıyla piyasada serbestçe faaliyet gösteren Ģirketlerin üretim ve kurulu güç
içerisindeki payı % 30’lar civarındadır.

na kadar meskenler hariç tüm tüketicilerin 2015
yılı sonuna kadar da tüm tüketicilerin serbest
tüketici olmasının sağlanması öngörülmektedir
[5].

2011 yılı itibariyle tüketim üzerinden hesaplanan
piyasa açıklık oranının % 75’in üzerinde olduğu
kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle elektrik
tüketicilerinin elektrik tüketimleri toplam elektrik tüketiminin % 75’ine denk gelen bir kısmı
tedarikçilerini seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu
tüketiciler isterlerse dağıtım Ģirketlerinden değil
de ikili anlaĢmalarla diğer tedarikçilerden enerji
satın alabilmektedirler. Ayrıca, talep birleĢtirme
yoluyla da ikili anlaĢmalar kapsamında serbest
piyasada elektrik satın alınabilmesi mümkündür.
PMUM’a kayıtlı serbest tüketici sayısı
1/12/2009 tarihinde sadece 380 iken bu rakam
1/12/2011 tarihinde 27.502’ye ulaĢmıĢtır [4].

Bütün bu açıklamalar doğrultusunda geçiĢ dönemi sözleĢmelerinin sona ereceği, piyasa açıklık
oranının artacağı bir yapıda EPK ve Strateji Belgesinde öngörülen yapının tesisine iliĢkin projeksiyonlar da ihmal edilmeksizin 2013 yılından
itibaren TETAġ, EÜAġ ve portföy gruplarının
satın almak zorunda oldukları ve/veya ürettikleri
enerjiyi kime, nerede ve nasıl satacaklarına dair
mekanizmanın netleĢtirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Ġlk bakıĢta çözümü çok kolaymıĢ gibi
görülen bu meselenin tartıĢılmasına 2012 yılı
sonlarında baĢlanması halinde en makul çözüm
önerisinin hayata geçirileceğini söylemek fazlasıyla iyimser bir yaklaĢım olacaktır. Bu nedenle,
ilgili kiĢiler 2013 yılından itibaren oluĢturulacak
mekanizmanın tasarımına iliĢkin önerilerini bir
an önce kamuoyuyla paylaĢmalıdırlar. Bu yazı-

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi (Strateji Belgesi)’nde 2011 yılı sonu-

Tablo 2. 2010 yılı elektrik üretiminin kuruluĢlar bazında dağılımı [3]
KURULUŞLAR
EÜAġ
EÜAġ'A BAĞLI ORTAKLIK SANTRALLARI
ĠġLETME HAKKI DEVREDĠLEN SANTRALLAR
OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARI
YAP ĠġLET SANTRALLARI
YAP ĠġLET DEVRET SANTRALLARI
SERBEST ÜRETĠM ġĠRKETLERĠ
TÜRKİYE ÜRETİM TOPLAMI
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ORAN (%)
32,53
8,04
2,01
5,16
19,76
5,61
26,89
100
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nın amacı da geleceğe iliĢkin beyin fırtınasına
giriĢ mahiyetinde bazı tespit ve önerileri tartıĢmaya açmaktır.

lisanslı dağıtım Ģirketinden enerji satın almak
zorunda olan tüketiciler yer almaktadır. Birinci
gruba satılan elektrik enerjisinin fiyatı taraflar
arasında belirlenebilmektedir. Ġkinci gruba satılan enerjinin fiyatı ise EPDK tarafından düzenlenmektedir.

Öncelikle geçiĢ dönemi sözleĢmelerinin halihazırdaki piyasa yapısı içerisindeki ve bu sözleĢmelerin değiĢtirilmeksizin bir Ģekilde süresinin
uzatılması halinde olası etkileri üzerinde durmak
faydalı olacaktır. Bu sözleĢmeler kapsamında
alıp satılan elektriğin toplam üretim içerisindeki
payı % 70’leri bulabilmektedir. Diğer yandan,
daha önce de belirtildiği üzere serbest tüketici
olabilme imkanı olan tüketicilerin tüketiminin
toplam tüketim içerisindeki payı % 80’e dayanmıĢtır. Hal böyle iken geçiĢ dönemi sözleĢmelerinin devamı halinde tüketim oranı açısından %
80’i bulan piyasa açıklık oranının [6] tedarik
açıklığındaki yetersizlik sebebi ile bir anlam ifade etmeyeceği herkesin malumudur. Dolayısıyla,
2011 yılı sonuna kadar meskenler haricindeki
tüm tüketicilerin 2015 yılı sonuna kadar da istisnasız tüm tüketicilerin tedarikçisini serbestçe
seçme hakkına sahip olması tedarikçi yetersizliği
nedeniyle amaca hizmet etme noktasında yetersiz kalacaktır. Özetle, amaç tüm elektrik tüketicilerinin serbest tüketici olarak tedarikçisini istediği Ģekilde seçmesine zemin hazırlamaksa geçiĢ
dönemi sözleĢmelerinin sona erdirilmesi kaçınılmazdır.

Fiili durum dağıtım Ģirketlerinin bir kısmının
talep tahminlerini geçiĢ dönemi sözleĢmeleri
üzerinden yaptığını göstermektedir. Dolayısıyla,
geçiĢ dönemi sözleĢmelerindeki miktarın dağıtım Ģirketinin fiili talebini aĢması halinde veya
bu miktarın fiili değerin çok altında kalması halinde bu miktarlar üzerinden talep tahmini yapan
Ģirketlerin talep hatalarının boyutu artmaktadır.
Yüksek talep tahmini hataları ise dengeleme güç
piyasasında gerçek zamanda iĢlem gören enerjinin hacmini artırmaktadır. Bu durumun değiĢkenliği yüksek ve gerçek maliyetleri yansıtma
özelliği zayıf sistem gün öncesi fiyatları ve saatlik marjinal fiyatlarına yol açması olası hale gelmektedir.
Dağıtım Ģirketleri talep tahminlerini mükemmel
bir Ģekilde yapsalar dahi geçiĢ dönemi sözleĢmelerinde yer alan miktarların dağıtım Ģirketlerinin
talep tahminlerini aĢması halinde dağıtım Ģirketleri gün öncesinde satıcı hale gelmektedirler.
Söz konusu miktar-talep farkının sürekliliği ise
gün öncesi fiyatlarına negatif yönlü bir baskı
uygulayacak ve fazla enerji nedeniyle bu fiyatlar
daha düĢük bir değerde dengeye ulaĢacaktır.
TETAġ ve EÜAġ tarafından daha yüksek bir
fiyatla dağıtım Ģirketlerine ve dolayısıyla düzenlenen tarifelerle enerji alan tüketicilere satılan
enerjinin piyasadaki tedarikçiler, üretim Ģirketleri ve serbest tüketiciler tarafından söz konusu
saatlerde daha düĢük fiyatlarla alınabilmesi
mümkün olmaktadır. Böyle bir durum ise dolaylı
bir sübvansiyon olarak değerlendirilmelidir.
Özetlemek gerekirse, geçiĢ dönemi sözleĢmelerinde yer alan miktarların dağıtım Ģirketlerinin
talep gerçekleĢmeleri dikkate alınmaksızın belirlenmesi halinde piyasada olumsuz bir kısım etki-

Halihazırda 21 dağıtım Ģirketinin bir kısmı özel
bir kısmı kamu dağıtım Ģirketleridir. Perakende
satıĢ lisansına da sahip bu dağıtım Ģirketleri piyasadaki en büyük tedarikçilerdir. Dağıtım Ģirketleri TETAġ ve EÜAġ’tan geçiĢ dönemi sözleĢmeleri kapsamında, ikili anlaĢmalarla özel
tedarikçilerden ve dengeleme ve uzlaĢtırma piyasasında satın aldıkları elektriği müĢterilerine
satmaktadırlar. Bu müĢteriler iki gruba ayrılabilir. Birinci grup serbest tüketici hakkını kullanan
tüketicileri kapsamaktadır. Ġkinci grupta ise serbest tüketici limitini geçmesine rağmen bu hakkı
kullanmayan tüketiciler ile serbest tüketici hakkını elde edemeyen, dolayısıyla bölgesindeki
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lerinin olacağını söylemek hiç de dayanaksız bir
iddia olmayacaktır.

göstermek zorunda bırakılmaları da bir kısım
yan etkileri beraberinde getirecektir. Bundan
dolayı 2012 yılı içerisinde öncelikle Ģirketlerin
yeniden yapılandırılmasına öncelik verilmeli
ondan sonra bu Ģirketlerin 2013’ten itibaren serbest piyasada faaliyet göstermelerine olanak sağlanmalıdır.

GeçiĢ dönemi sözleĢmelerinin olumsuz etkileri
üzerine bir kısım baĢka savlar da ileri sürülebilir.
Ancak bu yazının amacı her Ģeyi dile getirmek
olmadığı için bu konu geniĢletilmeyecektir.
TETAġ ve EÜAġ tarafından tedarik edilen enerjinin nasıl satılacağına iliĢkin 2013 yılından itibaren oluĢturulacak mekanizmaya dair en temel
iki öneri özelleĢtirme kapsamındaki portföy
gruplarının bir an önce özelleĢtirilmesi ve
TETAġ’ın almak zorunda olduğu ile EÜAġ’ın
özelleĢtirilmeyecek santrallerde ürettiği elektriği
serbest piyasada satacağı bir yapının tesisidir.
EPK ve Strateji Belgesinde yer alan amaçlar
kapsamında bir piyasa hedefleniyorsa özelleĢtirmenin hızlı bir Ģekilde nihayetlendirilmesi
önemlidir. TETAġ ve EÜAġ’ın diğer tedarikçiler gibi serbest piyasada faaliyet göstermesi de
bir çözüm olabilir. Ancak bu Ģirketlerin rekabetçi bir piyasada faaliyet göstermeleri, rekabet
edebilmeleri için yapısal ve zihinsel değiĢime
ihtiyaçları bulunmaktadır. Serbest piyasada
elektrik tedariki için personel yapısının ve zihniyetin değiĢmesine gereksinim vardır. Ayrıca, söz
konusu Ģirketlerin ticari kaygıları ön planda tutan, kar güdüsüyle hareket eden, basiretli tacir
gibi hareket eden bir yapıya dönüĢümünün ihmal
edilerek serbest piyasaya itilmesi istenmeyen
sonuçların ortaya çıkmasına da yol açabilir. ġirketlerin fiyatlarının ticari kaygılarla değil baĢka
kaygılarla belirlemesi halinde ortaya sosyal ve
ekonomik zararların çıkması kaçınılmazdır. Yine
bu Ģirketlerin fiyat politikalarının spot piyasada
da bir kısım negatif etkileri olabilecektir. Tüm
bu nedenlerden ötürü, Ģirketlerin piyasada faaliyet gösteren normal bir Ģirket gibi karar alabileceği bir yönetim mekanizması oluĢturulmaksızın, gerekirse bu Ģirketler belli bir oranda halka
açılmaksızın, yönetim üzerindeki dıĢ etkilerden
soyutlanmaksızın, Ģirketler içerisinde liyakat
sistemi oturtulmaksızın serbest piyasada faaliyet

TETAġ’ın serbest piyasada faaliyet göstermesinin önündeki bir engel de mevcut sözleĢmelerdeki fiyatlarla piyasa fiyatları arasında bir farkın
ortaya çıkma olasılığıdır. Mevcut sözleĢmelerdeki fiyatların sürekli olarak piyasa fiyatlarının
üzerinde olması halinde TETAġ’ın serbest piyasada zarar etmeksizin faaliyet göstermesi olanaksız hale gelecektir. Bu nedenle, TETAġ’ın
EÜAġ’tan bağımsız olarak serbest piyasada normal bir tedarikçi gibi faaliyet göstermesi halinde
ortaya çıkması kaçınılmaz olan bir zararın mevcudiyeti durumunda bu zararın tüm tüketicilere
yüklendiği bir mekanizma da kaçınılmaz olacaktır. TETAġ’ın serbest piyasada faaliyet göstermesinin yolunun açılmasına eĢzamanlı olarak
söz konusu muhtemel zararı veya zararın boyutunu azaltıcı önlemlerin tanımlanması da ihmal
edilmemesi gereken bir husus olarak ilgili kiĢilerin gündemini iĢgal etmek durumundadır.
TETAġ’ın elindeki enerjiye iliĢkin diğer bir alternatif de bu enerjinin yine düzenlenen fiyatlar
kapsamında ve/veya ikili anlaĢmalar kapsamında
serbest tüketici limitini aĢan kamu kurumlarına
satılmasıdır. Örneğin, bilindiği üzere aydınlatmaya iliĢkin bedeller Hazine MüsteĢarlığı tarafından bütçesine konulan ödenek kapsamında
dağıtım Ģirketlerine ödenmektedir. Dağıtım Ģirketleri ise geçiĢ dönemi kapsamında TETAġ ve
EÜAġ’tan aldıkları enerjiyi düzenlenen tarifelerle aydınlatma grubundaki aboneler de dahil tüm
müĢterilere satmaktadırlar. Dolayısıyla, dağıtım
Ģirketleri aradan çıkarılarak, yapılacak yeni sözleĢmeler kapsamında TETAġ’ın (ve kaçınılmaz
olması halinde) EÜAġ’ın satın aldığı/ürettiği bu
enerjiyi doğrudan ilgili kamu tüzel kiĢiliklerine
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satmalarına olanak sağlanabilir. Böylelikle hem
dağıtım Ģirketlerinin üzerindeki yükün azalması
hem de geçiĢ dönemi sözleĢmelerinin piyasaya
ve piyasa fiyatlarına etkilerinin önemli ölçüde
ortadan kalkması olası hale gelecektir. Böyle bir
mekanizmanın dezavantajı ise söz konusu kamu
tüzel kiĢilerinin zaman zaman piyasa fiyatlarının
üzerinde bir bedelle enerji kullanmalarının olası
hale gelmesidir.

tam tersi ödüllendirildiğini göstermektedir. Bu
nedenle, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde oluĢturulması planlanan piyasa yapısının
tam tersi bir amaca hizmet eden bir politika hayata geçirilmiĢ olacaktır.
Dağıtım Ģirketleri bölgelerinde ortaya çıkan kayıp-kaçak enerji miktarını tedarik etmekle yükümlüdürler. Aydınlatma ve mesken grubu tarafından ve son kaynak tedariki kapsamında tüketilen enerji için olabileceği gibi kayıp-kaçak
enerji miktarının da TETAġ ve/veya EÜAġ tarafından karĢılanması de bir öneri olarak ortaya
atılabilir. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken
bir husus tüm bu önerilerin optimum üretime
olanak sağlayan öneriler olmadığıdır. Piyasada
daha düĢük maliyetle, daha az iĢletme gideriyle
vb. üretim imkanı varken dahi söz konusu kamu
Ģirketleri enerji üretmeye/tedarik etmeye devam
edeceklerdir. Bu durum zaman zaman verimsiz
bir üretim yapısına yol açacaktır.

Halihazırda öngörülen takvim dikkate alındığında mesken tarifeleri 2015 yılı sonuna kadar düzenlenecektir. Ayrıca, tedarikçisini seçmede sorun yaĢayan diğer tüketici grupları için de bir
son kaynak tarifesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır.
Düzenlenmeye devam edilecek/baĢlanılacak bu
tarifeler için tedarik edilecek enerjinin TETAġ
ve/veya EÜAġ’tan alınması Ģart koĢulabilir. Ancak, söz konusu miktarın kesinlikle talep dikkate
alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu mekanizmanın da sorunsuz olduğunu söylemek zordur. Politik ve sosyal kaygılarla söz konusu fiyatların düĢük tutulması halinde son kaynak tarifesi içerisinde enerji satın almak isteyen tüketici
sayısı artacaktır. Bugüne kadarki tecrübeler bu
tarz davranıĢ tarzlarının cezalandırılmadığını,

Bu yazıda yer alan alternatifleri okuyan veya
baĢkaları tarafından dile getirilen önerileri dinleyen bazı kiĢiler tarafından bu hususların mevzuat
kapsamında hayata geçirilemeyeceğini söyleyenlere rastlamak da olasıdır. Ancak, söz konusu
tüm alternatiflerin gerekli mevzuat değiĢikliklerinin de hayata geçirileceği kabulü altında dile
getirilmekte olduğunu hatırlatmak da yarar vardır.

2012 yılı geleceğe yönelik projeksiyonların
ve mekanizmaların hazırlanması için çok
önemli bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır.
Elektrik piyasasına ilişkin politika ve
uygulamaların birbirini tamamlayıcı
özelliklere mi sahip olacağı yoksa çelişkilere
mi sahip olacağı hususu pek çok insan
tarafından dikkatle izleniyor olacaktır. Bu
doğrultuda öngörülen yapıyla uyumlu
uygulama ve politikaların acilen hayata
geçirilmesinin belirsizliklerin kaldırılması ve
güven telkini açısından elzem olduğunu
vurgulamak gerekmektedir.

Son söz olarak, 2012 yılı geleceğe yönelik projeksiyonların ve mekanizmaların hazırlanması
için çok önemli bir yıl olarak karĢımıza çıkmaktadır. Elektrik piyasasına iliĢkin politika ve uygulamaların birbirini tamamlayıcı özelliklere mi
yoksa çeliĢkilere mi sahip olacağı hususu pek
çok insan tarafından dikkatle izleniyor olacaktır.
Bu doğrultuda öngörülen yapıyla uyumlu uygulama ve politikaların acilen hayata geçirilmesinin belirsizliklerin kaldırılması ve güven telkini
açısından elzem olduğunu vurgulamak gerekmektedir.
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Dipnotlar

TETAġ bu tüketicilere de enerji tedarik etmekle yükümlüdür.

[1] Mevcut sözleĢmeler EPK’da “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096
sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun,
16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun, 21/1/2000
tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmeleri” olarak tanımlanmaktadır.

[3] TEĠAġ (2011),www.teias.gov.tr, EriĢim tarihi:
19/12/2011.
[4] TEĠAġ (2011), http://dgpys.teias.gov.tr/dgpys/,
EriĢim tarihi: 26/12/2011.
[5] Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’ne www.enerji.gov.tr bağlantısı kullanılarak ulaĢılabilmektedir.

[2] EPK yürürlüğe girmeden önce iletim sistemine
doğrudan bağlı olan tüketicilerle yapılan ve TETAġ
tarafından devralınan sözleĢmeler söz konusu tüketiciler yeni bir tedarikçi seçene kadar yürürlükte olup

[6] Burada piyasa açıklık oranından kasıt tedarikçisini seçme hakkı bulunan serbest tüketicilerin tüketiminin toplam elektrik tüketimine oranıdır.
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DAĞITIM SİSTEMİ KAYIPLARININ AYRIŞTIRILMASINDA BİR METOT
Mehmet Ali KÖLMEK
Oransal paylaşımlı yansıtma

Burada,

Teknik kayıplar, kısaca “kayıplar” gerek iletim
seviyesinde gerekse dağıtım seviyesinde verimli
hizmet sunmak isteyen iĢletmecinin önemli sorunlarından birisi olagelmiĢtir. Çoğu zaman lineer davranmayan ve formüle edilmesi zor olan bu
kayıpların nelerden ve kimlerden kaynaklandığı
tam olarak anlaĢılamamıĢ ve bu durum öncelikle
kaybın boyutunun belirlenmesinde, daha sonra
da oluĢan bu maliyetlerin sistem iĢleticileri ve
katılımcılarına yansıtılmasında çeĢitli hesaplama
yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
Bu yazıda öncelikle kaybın kısaca tanımı ve
özellikleri anlatılacak, daha sonra dağıtım Ģebekesinde kayıpların yansıtılmasında kullanılan
güncel bir metot ele alınacaktır.

TK, Toplam kayıp

KÜi
KTi

, i numaralı Tüketiciye bağlanan kayıplar
olarak belirtilmektedir.
Ġletim sistemi kaybı hesaplarından farklı olarak
dağıtım kayıpları yansıtılırken, bir referans bara
tanımlanır, kayıplar herhangi bir kayıp
kompanzasyonu yapılmadan yukarıdaki formülde de görüldüğü üzere direkt üreticiye ve tüketiciye yansıtılır.
Bu kaybı teorik olarak yük bazında yansıtmak
için günümüze kadar literatürde birçok metot
önerileri sunulmuĢtur. BaĢlıca bilinen yöntemler
Ģunlardır:

Genel olarak şebeke kayıpları
Elektriğin iletilmesinde kayıp yaĢanılması kaçınılmazdır. Bu kayıplar hat direnci ve akım menĢeli olan termal kayıplar olarak kabul edilmektedir [1]. Ġletimde kullanılan tüm ekipmanın direncinin sabit olduğu varsayımı ile kayıplar akım
sistemi
topolojisinin
ve
yük-üreteç
lokasyonunun birlikte etkilediği karmaĢık bir
fonksiyon halini alır.

*Gömülü AkıĢ (Roll-in Embedded) yaklaĢımı
*Devre Bazlı yaklaĢımlar
*Marjinal Fark yaklaĢımları
*Kaçınılan Maliyet (Avoided Cost) yaklaĢımı
*Ġzleme Esaslı YaklaĢım

Dağıtım Ģebekesindeki aktif güç kaybının iki ana
ayağı bulunmaktadır. Bunlar sisteme bağlı üreteçlerden kaynaklı olanlar ile tüketim (talep)
tarafından kaynaklı kayıplar olarak değerlendirilmektedir. AĢağıda bu toplam kaybı bu kaynaklara dağıtarak formüle edersek [2];

TK

n
i 1

KÜi

m
i 1

, i numaralı Üreticiye bağlanan kayıplar,

Bu yazıda izleme esaslı bir yaklaĢım olan
“Oransal PaylaĢım” metodu ile kayıp yansıtılması incelenecektir.
Kayıp yansıtma metodu olarak “Oransal Paylaşım”
Oransal paylaşım

KTi

Elektrik Ģebekesini bir havuz olarak düĢündüğümüzde bu havuzun üstünde havuzu dolduran
musluklar (üreticiler) ile havuzu boĢaltan alttaki

(1)
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musluklar (tüketiciler) eĢzamanlı olarak bu Ģebekede faaliyet göstermektedirler. Uzun yıllardan
beri hangi tüketicinin kullandığı elektriği hangi
üreticiden ne kadar sağladığı konusu tartıĢıla
gelmiĢtir. Bialek [3], 1996 tarihli makalesinde
bu durumu “oransal paylaĢım” yaklaĢımı ile göstermeye çalıĢmıĢtır.

ġekil 2’deki örnek üzerinden paylaĢımı anlatalım. ġekil üstündeki değerleri baz alırsak, i noktasına gelen toplam güç miktarı Pi=40+60=100
olacaktır. m ve l noktalarına hangi yönden ne
kadar enerji geldiğine aĢağıdaki gibi bulabiliriz:
Pj-m=(Pj/Pi)x(Pm)=(40/100)x70=28 MW
Pk-m=(Pk/Pi)x(Pm)=(60/100)x70=42 MW

Elektrik Ģebekesini radyal (tek yönlü) bir Ģebeke
olarak düĢündüğümüzde, yük dağıtımı için her
bir düğümden (node) çıkan elektrik akım miktarının giren elektrik akım miktarına eĢit olacağını
kabul eden KirĢof Akım Kanununu (KAK) kullanmak sağlıklı bir yaklaĢım olacaktır. ġekil
1’de de gösterildiği üzere bir Ģebeke bölgesini
ele alalım. Bu bölgede i (düğüm) noktasına j ve
k noktalarından (fiderlerinden) gelen toplam
akım miktarı ile bu noktadan l ve m yönüne gidecek toplam akım miktarı birbirine eĢit olacaktır (KAK). Gerilim seviyesinin Ģebekenin her
tarafında eĢit olduğu varsayımıyla, dağılan akım
miktarını sanki iletilen güç miktarına eĢitmiĢ
gibi kabul edebiliriz.

Pj-l=(Pj/Pi)x(Pl)=(40/100)x30=12 MW
Pj-l=(Pk/Pi)x(Pl)=(60/100)x70=18MW

Şekil 2. Örnek bir yük akıĢı (MW)

Burada Pa-b, a noktasından b noktasına iletilen
enerjiyi göstermektedir.
Oransal paylaĢım metodu, bu bağlantı noktasını
mükemmel bir “mixer” olarak kabul etmektedir.
Elektriğin elektron düzeyinde hangi yöne gitmeye “niyetleneceğini” bilmenin imkansızlığı ve
gerçek ve kesin bir akıĢ diyagramı oluĢturulamayacağından dolayı böylesine tüm Ģebeke katılımcılarına eĢit yaklaĢan teorik bir yaklaĢım kabul
görmektedir.

Şekil 1. Bir düğüm ve yük akıĢ Ģekli
Oransal paylaĢımdaki mantık, i noktasına gelen
yüklerde hangi yönden gelen akımın ne kadar
orana sahip olduğudur. BaĢka bir deyiĢle i noktasına gelen toplam gücü Pi ile, j noktasından i
noktasına gelen gücü Pj-i ve k noktasından i noktasına gelen gücü Pk-i ile gösterirsek Pj-i/ Pi ve Pki/ Pi oranları “m” ve “l” noktalarının nerelerden
beslendiği noktasında belirleyici olacaktır.

Oransal paylaşım yaklaşımının kayıp yansıtılmasında kullanılması
Yukarıda sözü edilen oransal yaklaĢım ile, ilgili
düğüme (node) oransal olarak ne kadar yük düĢtüğü ve bu iletim iĢlemi sırasında yükün ne kadarının kaybolduğu konusunda bir metot önerilmektedir. Yukarı Doğru YaklaĢım (upstream) ile
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bu düğüme giren yük akıĢların dengesi gözetilirken AĢağı Doğru YaklaĢım (downstream) ile bu
düğümden çıkan yük akıĢlarının dengesine bakılmaktadır [4]. Bulunan tahmini toplam yük
miktarından, gerçekleĢen değer düĢüldüğünde
ise o düğüme (noktaya) veya devam eden fidere
ait kayıp miktarı ortaya çıkmaktadır.

Püi

ise i noktasındaki üretilen yük miktarını
göstermektedir.
Yukarıda da değinildiği üzere oransal paylaĢım
algoritmasında, ilgili düğüme baĢka bir düğümden hangi oranda yük akıĢı olduğunu toplam
miktara oranlayarak bulabilmekteyiz.

Yukarı doğru yaklaşım ile kayıp yansıtılması
Yani
sak;

i numaralı bir bağlantı (düğüm) noktamız olsun.
Yukarı doğru yaklaĢımda bu düğüme olan giriĢlere bakmamız gerekmektedir. i noktasına giren
toplam yük miktarını Pit olarak gösterirsek

Pi t

j

u
i

Pjt

i

Pjt

i

Pjt i

,

Pj

cinsinden yukarıdaki gibi yazar-

( Pj i / Pj ) cij Pj

(3)

Püi

Pj

Ģeklinde formüle edebiliriz.

(2)

bağıntısını elde etmiĢ oluruz ki burada
, j
noktasından çıkan yük miktarını göstermektedir.

Burada

(3) numaralı formülle (2)’yi birleĢtirirsek eğer;

Pjt

Pi t

i

bilinmeyen ve j numaralı noktadan i numaralı düğüme aktarılan yük akıĢ miktarını,
u
i

j

u
i

j

u
i

cij Pj

PÜi
(4)

ve

i düğümünü besleyen tüm noktalar
(düğümler) kümesini,

Pi t

cij Pj

PÜi
=>

A uP = PÜ

elde

Şekil 3. Örnek bir yukarı doğru(upstream) yaklaĢım Ģekli. Yukarı doğru yaklaĢım ile G1 ve G2 üreteçlerinin L3 ve L4 yüklerine hangi oranda yük aktardığının tespiti hedeflenmektedir
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edilmiĢ olur. (5)

Sonuç olarak

Burada Au (nxn) dağıtım upstream matrisini, P
düğüme giren yük akıĢları vektörünü, Pü ise düğüm üretim miktar vektörünü göstermektedir. Au
matrisini Ģöyle tanımlayabiliriz:

Oransal paylaĢım yöntemi her bir üretecin yüke
olan katkısını modelleyebilmekte, ayrıca kaybı
da bulduğu yük dağılımından çıkarabilmektedir.
Sistem iĢletmecilerinin kaybın kaynağını öngörebilmesi de düzeltici çalıĢmalar yapabilmelerine
olanak sağlamakla beraber daha verimli çalıĢmalarına imkan tanımaktadır.

eğer i

1
Au

cij

ij

Pj i / Pj

Pi

matrisi
n

t

k 1

u
i

diger.

0
Bu

eğer j

j

(4)’te

yerine

Bu metodun en önemli dezavantajı ise baĢlangıçta da belirttiğimiz gibi, elektrik akımının davranıĢının bilinmezliğidir. Tahmin edilen değerler,
gerçekleĢmelerin uzağında olabilmektedir. Literatürde bu eksikliği/dezavantajı irdeleyen ve çözümler
sunan
bazı
farklı
çalıĢmalar
(standartlaĢtırma, oyun teorisi ile destekleme
vs.) da mevcut bulunmaktadır.

(6)
koyarsak;

[ Au 1 ]ik PÜk
(7)

elde etmiĢ oluruz ki bu formül bize k’ncı sistem
üretecinin i numaralı düğüme katkısını

Kaynaklar

[ Au 1 ]ik PÜk

olarak göstermektedir. Bu bize
teoride bu düğüme toplam ne kadar yük akıĢı
olacağını tahmin etmemizi sağlamaktadır. Bu
düğümden çıkan bir “l” hattı olsun. Yine oransal
paylaĢım mantığına göre “l” hattına giden yük
miktarı Pi-l;

Pi

l

Pi l
Pi t

Pi l
Pi t

Pi t

n
k 1

[1]. Jurado, F. Cano, A. “Assessing power losses in
gas
and
electricity
distribution
systems”,
Electrotechnical Conference, MELECON 2006.
[2] De Oliveira-De Jesus, P.M.; de Leao, M.T.P.;
“Distribution loss allocation methods assessment
under electricity market environment”, Power Tech,
2005.

[ Au 1 ]ik PÜk

[3] Bialek, J. “Tracing the flow of electricity”, IEE
ProccGener. Transm. Distrib.. Vol. 143, No. 4, July
1996.

(8)

Bu değerden toplam gerçekleĢen (ölçülen) yük
miktarını düĢtüğümüzde, ilgili “l” hattı baĢına
denk gelen kayıp miktarını bulmuĢ oluruz;

Kayıpl

Pi

l

Pl gerçekleşen

[4]. Lim, V.S.C.; Saha, T.K.; McDonald, J.D.F.;
“Assessing the Competitiveness of Loss Allocation
Methods in a Deregulated Electricity Market”, Power
Engineering Society General Meeting, 2006.

(9)
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ÖZELLEŞTİRİLEN ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE
KAMULAŞTIRMA
Neşe LEBLEBİCİ

K

amu mülkiyetindeki elektrik iĢletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım varlıklarının özelleĢtirilmesi çalıĢmaları kapsamında;
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 02/04/2004
tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleĢtirme
programına alınan kamuya ait elektrik dağıtım
Ģirketi Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. (TEDAġ),
21 bölgeye ayrılmıĢ ve bölgelerin her birinde
anonim Ģirket statüsünde kurulan lisanslı özel
hukuk tüzel kiĢileri belirlenmiĢtir [1]. Bu süreçte, TEDAġ’ın 20 adet bağlı Ģirketinin satıĢına
iliĢkin Ağustos 2006’da baĢlatılan özelleĢtirme
ihaleleri Aralık 2010’da tamamlanmıĢtır [2].

maktadır. Ancak; enerji nakil hatlarında direk
yerleri için mülkiyeti kamulaĢtırılan ve iletken
kablo altındaki veya üstündeki yerler için ise
kamulaĢtırma yoluyla irtifak hakkı kurulan alanların kamulaĢtırma bedellerinin genellikle çok
düĢük olması nedeniyle, uzlaĢma sağlanamadığı
veya maliklere ulaĢılamadığı için dava açıldığı
hallerde kamulaĢtırma bedellerinden fazla mahkeme masraflarının ortaya çıkması söz konusu
olmaktadır. Ayrıca; enerji nakil hatlarının geçtikleri güzergahta yer alan taĢınmazların kullanım biçimlerine dolayısıyla değerlerine etkileri,
tüm güzergah dikkate alındığında kamulaĢtırma
değerlerindeki değiĢkenlik, tapu ve nüfus kayıtları ile adres araĢtırması açısından genellikle
birden çok yerleĢimi kapsayan veri tabanlarına
ihtiyaç duyulması vb. gibi hususlar kamulaĢtırma iĢlemleri açısından özellik göstermektedir
[3].

Her bir bölgede elektrik dağıtım faaliyetinde
bulunabilmek için tüzel kiĢilerin Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan almak zorunda oldukları izin, dağıtım lisansı ile belgelenmektedir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
kapsamındaki dağıtım faaliyetleri için gerekli
olan taĢınmazların elektrik dağıtım lisansı sahibi
özel hukuk tüzel kiĢileri adına kamulaĢtırılması
ile ilgili iĢlemler, aynı Kanunun 15’inci maddesinin (c) bendinde yer alan hükümlerle,
EPDK’ya 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununda
belirtilen usul ve esaslar dahilinde kamulaĢtırma
yapma yetkisi vermektedir.

KamulaĢtırma iĢlemleri, EPDK’ca kamulaĢtırma
kararının alınması ile baĢlamakta, alınan kamulaĢtırma kararları kamu yararı kararı yerine geçmektedir. 30/09/2004 tarihli ve 25559 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı; EPDK tarafından yapılacak kamulaĢtırmalarda KamulaĢtırma Kanununun 27’nci maddesi hükümleri doğrultusunda acele kamulaĢtırma uygulanmasına da olanak vermektedir. Ancak; dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢilerce yeni
dağıtım tesisleriyle ilgili yapılan kamulaĢtırmaların gerektirdiği kamulaĢtırma bedelleri ile diğer giderlerin tarifeler yoluyla geri alınacak olması nedeniyle, çok gerekli olan haller dıĢında
acele kamulaĢtırma uygulanması yoluna gidilmesi tercih edilmemekte, çoklukla KamulaĢtırma Kanununun 8’inci maddesine göre satın alma
usulü ile kamulaĢtırma yapılmaktadır. Bu kap-

Bu çerçevede; dağıtım lisansı sahibi özel hukuk
tüzel kiĢilerinin faaliyette bulundukları illeri
kapsayan bölgelerde mevcut bulunan ve yeni
kurulacak olan trafo binası, kesici ölçü kabini,
arıza merkezi, enerji nakil hattı vb. gibi elektrik
dağıtım tesisleri için gerekli olan taĢınmazların
mülkiyetlerinin kamulaĢtırılması veya belirli bir
derinliği veya yüksekliği üzerinde kamulaĢtırma
yoluyla irtifak hakkı kurulması söz konusu ol-
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samda; kamulaĢtırma kararının alınmasını takiben, EPDK Kıymet Takdir Komisyonu tarafından kamulaĢtırma bedellerinin belirlenmesi amacıyla, taĢınmazların tarım arazisi veya arsa niteliği taĢıması durumlarına göre EPDK’ca hazırlanan bir örnek Ģekillerde belirtilen bilimsel usul
ve esaslara göre, dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiliklerde kadrolu olarak çalıĢmakta olan ve meslek odaları tarafından verilen yetki belgesine
sahip, ziraat mühendisleri ile inĢaat mühendisleri
tarafından değerleme raporlarının hazırlanması
talep edilmektedir. EPDK tarafından mahallinde
yapılan uzlaĢma toplantılarında; kamulaĢtırma
bedeli üzerinde anlaĢmaya varılması halinde ve
maliklerin tapuda ferağ vermesi ile söz konusu
taĢınmazlar sahibinden kamulaĢtırma yoluyla
alınmıĢ sayılmaktadır. AnlaĢma olmaması veya
ferağ verilmemesi halinde ise KamulaĢtırma Kanununun 10 uncu maddesine göre kamulaĢtırma
bedelinin mahkemece tespiti ve taĢınmazların
TEDAġ adına tescili talebiyle ilgili asliye hukuk
mahkemesinde dava açılmaktadır [3].
Mahkemece yapılacak duruĢmada tarafların bedelde anlaĢamamaları halinde ikinci ve gerektiğinde üçüncü bir bilirkiĢi kurulu marifetiyle bedel tespit ettirilmekte, sonuçta hakim, tarafların
ve bilirkiĢilerin rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun
bir kamulaĢtırma bedeli tespit etmektedir. Bu
Ģekilde verilen kararın tescil hükmü kesin olup
tarafların bedele iliĢkin temyiz hakları saklıdır
[4].
ĠĢletme hakkı devrine dayalı hisse satıĢ modeli
uygulanarak özelleĢtirilen elektrik dağıtım bölÖzelleştirme tarihi itibariyle mevcut olan
elektrik dağıtım tesislerinin kamulaştırılması ile
ilgili hususların yasal düzenlemelerde açık ve
net hükümlerle belirlenmemiş olduğu ve
kamulaştırması yapılmamış taşınmazlar
tanımlamasının yetersiz ve eksik kaldığı
düşünülmektedir.
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gelerinde tekel konumunda olan dağıtım lisansı
sahibi tüzel kiĢilerinin iĢletme hakkını devraldığı
dağıtım tesisleri ve bu tesislerin iĢletilmesinde
varlığı zorunlu unsurların mülkiyeti TEDAġ sorumluluğunda kalmaya devam edecektir. Bu esas
doğrultusunda, EPDK’ca kamulaĢtırılan taĢınmazların mülkiyeti dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum ve kuruluĢuna
yani TEDAġ’a ait olmaktadır. Dağıtım lisansı
sahibi tüzel kiĢilerce yeni dağıtım tesisleriyle
ilgili yapılan kamulaĢtırmaların gerektirdiği kamulaĢtırma bedelleri ile diğer giderler tarifeler
yoluyla geri alınmaktadır. Ayrıca; 4046 sayılı
ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun
çerçevesinde özelleĢtirilen lisans sahibi tüzel
kiĢilerin faaliyette bulunduğu dağıtım bölgelerinde, özelleĢtirme tarihi itibariyle mevcut olan
dağıtım tesisleriyle ilgili kamulaĢtırma iĢlemleri
yapılmamıĢ taĢınmazların kamulaĢtırma bedelleri ile diğer giderlerinin de lisans sahibi tüzel kiĢi
tarafından ödeneceğine iliĢkin düzenleme yapılmıĢtır. Ancak; sözü edilen bu giderlere iliĢkin
belgelerin ibraz edilmesinden sonra, en geç otuz
gün içerisinde, bütçeden lisans sahibi tüzel kiĢiye ödeme yapılacağına iliĢkin hüküm bulunmasına rağmen, yapılan harcamaların geri alınmasına iliĢkin belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle;
özelleĢtirme tarihinde kurulu bulunan ancak kamulaĢtırması yapılmamıĢ olan taĢınmazlara iliĢkin herhangi bir iĢlem yapılması söz konusu olamamaktadır. ÖzelleĢtirme tarihi itibariyle mevcut olan elektrik dağıtım tesislerinin kamulaĢtırılması ile ilgili hususların yasal düzenlemelerde
açık ve net hükümlerle belirlenmemiĢ olduğu ve
kamulaĢtırması yapılmamıĢ taĢınmazlar tanımlamasının yetersiz ve eksik kaldığı düĢünülmektedir. KamulaĢtırmaya baĢlanmıĢ ancak tamamlanmamıĢ ya da hiç baĢlanmamıĢ olması durumlarına göre geriye kalan ve tamamlanması gereken
aĢamaların yürütülmesi, alınan ancak uygulamaya konulmayan kararların geçerliliği ve kamulaĢtırma bedelleri ile diğer giderlerin geri ödenmesi gibi hususların, söz konusu durumda olan
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çok sayıda dağıtım tesisi bulunduğu da dikkate
alınarak, ilgili yasa maddesinde yapılacak düzenleme ile kısa zamanda açıklığa kavuĢturulmasının uygun olacağı düĢünülmektedir. Sadece
4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleĢtirilen
lisans sahibi tüzel kiĢilerinden bahsediliyor olması ve özelleĢtirme iĢlemleri açısından söz konusu kanun kapsamı dıĢında kalan tüzel kiĢilerinin bulunması da belirsizliğe yol açmaktadır. Bu
hususların, Elektrik Piyasası Kanunun 15’inci
maddesinin (c) bendinde yapılacak düzenleme
ile açıklığa kavuĢturulması yönünde çalıĢmalar
devam etmektedir.

racaatı ile EPDK tarafından kamulaĢtırılan taĢınmazlar TEDAġ adına tescil edilmektedir.
Dağıtım Ģirketlerinin lisansları kapsamındaki
faaliyetleri için gerekli olan taĢınmazların kamulaĢtırılması ile ilgili giderler yatırım harcaması
olarak değerlendirilmekte, çevre, güvenlik ve
diğer yasal zorunluluğu olan harcamalar adı altında toplanması öngörülmektedir.
31/12/2011 tarihinden sonra, dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢinin, bir veya daha fazla müĢterinin
kullanımındaki branĢman hattı ve müĢtemilatı
ve/veya dağıtım tesislerinden yeni bağlantı taleplerini, ortak kullanım haline gelecek olan dağıtım tesislerini devralmak suretiyle karĢılaması
zorunluluğu getirilmekte, devre rıza gösterilmemesi halinde ise kamulaĢtırma yoluna gidilmesi
öngörülmektedir. Söz konusu tesislere iliĢkin
devir iĢlemleri ile ilgili usul ve esasların EPDK
tarafından düzenlenmesi çalıĢmaları halen devam etmektedir.

EPDK tarafından kamulaĢtırılan taĢınmazların
TEDAġ adına tescil edilmesi genel kuralının
dıĢında kalan bir durum da bulunmaktadır. Buna
göre; herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan iletim tesisi Ģalt sahalarının dağıtım gerilimi
seviyesindeki fiderlerine doğrudan bağlanması
Kurul tarafından uygun görülen ve sadece ilgili
üretim tesisinin Ģebekeye bağlanması amacıyla
tesis edilecek olan bağlantı hatları, üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kiĢiler tarafından tesis
edilmekte ve bu tesisler münhasıran söz konusu
üretim tesisinin üretiminin nakli için kullanıldığı
sürece bu tüzel kiĢiler tarafından iĢletilmektedir.
Bu konuya iliĢkin bağlantı ve sistem kullanım
anlaĢmaları Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi ile yapılmaktadır. Bu tesisler için EPDK
tarafından kamulaĢtırılan taĢınmazlar Hazine
adına tescil edilmekte, bu bağlantı hatlarının üretim faaliyeti gösteren baĢka bir tüzel kiĢi tarafından da kullanılması veya dağıtım sistemi ile
irtibatlanması halinde hatlar, Maliye Bakanlığının görüĢü alınmak kaydıyla ilgili dağıtım Ģirketine devredilmektedir.

Bir diğer husus ise; kamulaĢtırma iĢlemleri yapılmadan kurulan dağıtım tesislerinin durumudur. KamulaĢtırma Kanununun “kamulaĢtırmasız
el koyma sebebiyle tazmin” baĢlıklı geçici 6’ıncı
maddesinde; kamulaĢtırma iĢlemleri tamamlanmamıĢ veya kamulaĢtırması hiç yapılmamıĢ olmasına rağmen 09/10/1956 tarihi ile 04/11/1983
tarihi arasında malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle malik tarafından ilgili
idareden tazminat talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaĢma yoluna gidilmesinin esas
olduğu ve tazminat talebiyle müracaat tarihinden
itibaren en geç altı ay içerisinde talep sahibinin
uzlaĢma görüĢmelerine davet edilmesi gerektiği
belirtilmektedir.

Öte yandan; elektrik üretim tesislerini orta gerilim seviyesinden bir dağıtım merkezine bağlayan hatlara iliĢkin bağlantı ve sistem kullanım
anlaĢmaları ise TEDAġ ile yapılmaktadır. Bu
tesisler için üretim tesisinin bulunduğu bölgede
yer alan dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢinin mü-

Ancak; bu madde ile düzenlenen hususların, kamulaĢtırmasız el atmanın söz konusu olduğu
elektrik dağıtım tesisleri için hangi kurum tarafından yürütülmesi gerektiği hususunda fikir
birliğine varılamamaktadır. Konuyla ilgili olarak
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dağıtım Ģirketleri ile TEDAġ arasında imzalanan
devir sözleĢmelerinde; iĢletme hakkı TEDAġ
tarafından devredilen dağıtım tesislerinin mülkiyetine iliĢkin olarak devir sözleĢmesinin imza
tarihi öncesinde baĢlamıĢ olan ve/veya sonrasında ortaya çıkacak olan idari ve hukuki ihtilafların takip edilmesi, çözüme kavuĢturulması ve
bundan kaynaklanan her türlü sorumluluğun
TEDAġ'a ait olacağı hükmü yer almaktadır. Ancak; fiili devir tarihleri öncesinde kamulaĢtırma
yapılmadan kurulan çok sayıda tesis bulunmasıyla iliĢkili olarak tazminat talebiyle müracaat
eden çok sayıda taĢınmaz maliki ile ilgili iĢlemlerin altı aylık süreye bağlı olarak yürütülmesi
ve bedellerin karĢılanması hususu halen uygulamayı aksatan sorunlar olarak görülmektedir.

Elektrik dağıtım tesislerinin kamulaĢtırılması
için genellikle satın alma usulünün tercih edilmesi ile; taĢınmazları kamulaĢtırılan kiĢilerin
zarara uğratılmamaları hedeflenerek ve adil bedel üzerinden değerleme yapılmasına özen gösterilerek kamulaĢtırma bedeli üzerinde uzlaĢma
olasılığının artırılması söz konusu olabilmektedir.
Dağıtım lisansı sahibi özel hukuk tüzel kiĢilerinin faaliyetlerinin gerektirdiği diğer yasal düzenleme hükümlerine uyulması gerekliliğini
teminen yapılması beklenen iĢlemler kapsamında, ilgili kurumlar arasında etkin bir koordinasyonun sağlanması öngörülmektedir. Özellikle
imar planlama aĢamasında yürütülecek ortak
çalıĢmalar ile, dağıtım tesislerinin olabildiğince
kamulaĢtırmaya ihtiyaç duyulmayan alanlarda
kurulmasına olanak verecek Ģekilde planlanma
yapılması gibi etkili çözümlere ulaĢılacağı düĢünülmektedir.

Durum böyle iken; 6111 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici
2’inci maddesinde yapılan düzenleme ile;
“25/02/2011 tarihinden itibaren 15 yıl geçerli
olmak üzere, KamulaĢtırma Kanununun geçici
6’ıncı maddesi hükmü 04/11/1983 tarihinden
sonraki kamulaĢtırmasız el koyma iĢlemlerine de
uygulanır.” denilmiĢtir. Böylece; geçmiĢte yapılmıĢ kamulaĢtırmasız el atma durumlarına iliĢkin
iĢlemlerin nasıl yürütüleceğine iliĢkin hususlar
henüz net olarak belirlenmemiĢken, süre daha da
geniĢletilerek, 09/10/1956 tarihinden itibaren
25/02/2026 tarihine kadar kamulaĢtırmasız el
koyma iĢlemleri için de söz konusu uygulamanın
yürütülmesi gerekli hale gelmiĢtir.
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CRITICAL ANALYSIS OF A CASE STUDY ON AVERAGE NORM MODELS
IN SWEDISH ELECTRICITY DISTRIBUTION SECTOR
Hasan ALMA

T

his paper aims to critically analyse the
article titled “The Effects of Average
Norm Model Regulation: The Case of
Electricity Distribution in Sweden”. As many
countries reformed their electricity markets, they
also established regulatory authorities which are
“supposed to be” independent, as a part of these
reforms. Regulators need information about
“how much are and how much should be the
costs of distribution companies” for operating
with highest possible service quality. Obviously,
the more accurate information they can collect,
the better they can execute economic regulation
in their sector. As the problem of information
asymmetry occurs in this procedure, certain
methods are used by regulators to overcome this
challenge. One of these methods is “engineering
norm models” which are tools for benchmarking
utility performance using norm models. In some
countries, this is the preferred method. In the
article in question, effects of this methodology is
analysed in the case of Sweden who adopted
average norm model methodology in 2003. In
the following paragraphs, I will critically evaluate the article with regard to method used, research questions, methodology applied (e.g.
models, data, proxies, assumptions) and conclusions drawn.

industry, the second best solution, economic
regulation is needed to “replicate” competition.
Regulators cannot know actual costs of regulated
utilities and therefore they have to rely on information provided by operators, to regulate utilities in an economically effective and efficient
way. Utilities will always want to present higher
costs to the regulator and regulators will always
want to deduct some cost items before approving
proposed plans. This is the source of well-known
problem of information asymmetry. How can a
regulator overcome this challenge? There are
some methods suggested for this purpose.
Benchmarking is one of the widely used methods. To explain briefly; throughout regulatory
actions, benchmarking provides regulators with
some evaluation criteria for cost, price, service
quality, loss and other data related to utilities’
operations. There are various ways of benchmarking available in the literature and in practice as well. The article is based on Average
Norm Model Regulation (ANMR). Needless to
say that, ANMR is not a perfect methodology.
The authors themselves mention about critics on
norm models approach. Firstly, these models are
unable to reflect the real life conditions due to
inability of reflecting firms’ flexibility, dynamism, synergies and innovativeness. They also
omit input factors and this leads to wrong outcomes. Also these models can eventually cause
reverse incentive for efficient firms.

Electricity distribution is a natural monopolistic
section of electricity market. As it is not economically feasible to establish a second distribution network in a certain area, the market model
with only one operator is the long run average
cost minimizing structure. This is the exact definition of natural monopoly. Whenever competition, what is thought to be the best mechanism of
welfare maximization, is not available in any

According to the article, Sweden has started to
use this method in 2003.In ANMR, regulatory
authority sets norm cost equations for utilities
based on certain variables. Then, utilities’ economic performance is assessed on the “charge
grade (CG)” ratio which is the ratio of utilities’
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actual revenues to their norm costs. Firms with CG
over 1 are regarded as potentially cost inefficient
and/or over-charging and they can be subject to
further examination. If no justification found
after further investigation, these firms can receive cost-saving targets or may have to compensate customers. According to the dataset used
for this article, CG was over 1 for 368 cases and
the actual costs of the utilities were below their
norm costs for 170 of them (49 %). This means
that if norm costs were calculated closer to actual costs, CG values would even be higher for
approximately half of them. Firms with CG below 1 regarded as performing better than their
norm models either by having lower actual costs
than norm costs or by pricing lower. According
to the dataset, in 262 cases of CG lower than 1,
actual revenues were lower than revenues for
only 2 of them. From these figures, we can understand that utilities have outperformed their
norm models in Sweden. This paper gives us the
information that the performance of Swedish
electricity distribution utilities in terms of price,
cost and quality does not seem to improve after
2003 as price per kWh and average cost per kWh
increased by 1.6 % and 0.6 % respectively while
outage time per customer (which is related to
service quality) and energy losses per kWh
(which means unfair cost over proper customers)
remained almost same. In fact, these figures
should have been clarified by the authors as
whether these increase rates are in real terms or
nominal terms. Also, price of electricity per
kWh and average cost per kWh are not clear
terms. Obviously, one can suppose these terms
to be related to distribution activity because of
the topic of this article and the increase rates
mentioned can be guessed to be in real terms to
be significant, but these are not stated explicitly
by the authors. Based on this information about
lack of overall improvement in Swedish electricity distribution sector, the authors investigate
whether or not this outcome could be explained

by the regulatory method, namely norm model
regulation. To find an answer, they first examine
whether the norm models used are correct representatives of Swedish networks. For this, they
focused on cost determinants of norm models to
find out to what extent they are affected by the
economic literature and how the average norm
cost and average actual cost equations are similar. Secondly, they examine whether these models provide incentive for utilities to achieve better performance in terms of lower costs/prices
and improved service quality. Swedish electricity distribution market is consisted of both public and private utilities. For that reason, the authors also argues that after switching to incentive
regulation, there could be difference of firm behaviour between these two categories of utilities.
Research questions of this article are asked
through fundamentals and actual benefits of the
method in Swedish case. As they are based on
sound theoretical background and their proposed
results are useful for readers either involved in
regulatory actions or interested in regulation academically, these research questions are considered to be reasonable questions.
In order to conduct research on the questions
explained, there are five equations suggested
related to average norm cost, average actual cost,
average price, service quality and loss. In this
critical point of the research, the authors should
have decided on which variables to add as independent variables into the equations and on their
form. They also had to determine proxies for
some dependent variables. At the average norm
cost equation, there are variables to consider
some exogenously determined cost factors and
input prices as well. At the average actual cost,
average price, service quality and loss equations,
CG values (converted as “CG’=1-CG” and also
lagged) were used as independent variable in
order to find out whether regulation was really
incentive. These equations also included dummy

61

Enerji Piyasası

Bülteni

* Aralık 2011

variables to consider effect of ownership (private
-public) and regulatory regime (before and after
2003). The underlying logic behind average
norm cost model is to determine whether this
“supposed to be economical” equation is really
conforming to real values. Also, comparing coefficients of average norm cost equation with
that of average actual cost equation, the authors
aim to understand whether these average norm
cost models used for regulation are adequate
representatives of real networks. One of the
strengths of this article is that input variables of
distribution industry which are assumed to be
cost of labour, cost of capital and “price of electricity” in this article and successful proxies of
them are used. One could be surprised with price
of electricity as an input factor for distribution
utilities because normally distribution is just
physical transportation of electricity and cost of
it should be independent from “the price of the
good transported”. The authors explicitly explained why electricity price is an input for distribution companies in Sweden: Electricity price
is an input because utilities are obliged to cover
network losses. This is another favourable point
in this article. For other equations regarding average price, quality of service and loss, main
consideration is to find out how incentive was
the regulation in this sector in this period in the
context of before and after norm model regulation. For quality of service, it is arguable that
outage time per customer is not an adequate
proxy for quality of service in electricity distribution. In general, service quality refers to minimized interruptions of electricity supply, voltage
quality which refers to technical aspects of electricity supplied over distribution network and
commercial quality which means better customer relationship management. Especially for
supply continuity, many indices are defined in
the related literature and they could have been
used in this paper.

Dataset is another consideration for critical
analysis of the article. It seems that, this article
is based on reliable data. The authors selected
utilities having full data of at least 4 years, including at least 1 year before and 1 year after
2003, which is starting year of ANMR regulation. It is stated that, utilities that have merged
and changed ownership were excluded in order
to avoid problems, but it is unclear what kind of
ownership change is meant. General form of the
equations is quadratic and the surprising footnote at the page 255 was discovered about this
important matter of forms of equations. Although it is guessed as if the real models of
Swedish regulator was used for this research, the
footnote explains that these exact formulas are
not publicly available and the authors tried to
replicate these models for research purposes! So,
in fact they did not evaluate how effective Swedish regulatory methodology but evaluated “how
effective it would be if these hypothetical models of authors” were used! After running the
models established and getting the statistical
results, the authors conclude that the methodology used to calculate the norm models for the
Swedish electricity distribution utilities does not
adequately include important network features.
Because of this drawback, electricity distribution
utilities that perform better than their benchmarks have an opportunity to increase their
profit and/or economic inefficiency as their
norm models suggest worst performance in
terms of costs which give more room for higher
pricing. They argue that according to the norm
models used in this article, norm costs are not
determined consistent to economic principles
and average norm model regulation could not
manage to create incentives to utilities for lower
costs, lower prices, better service quality and
lower loss levels. They also suggest a change of
methodology to Swedish regulator. It should be
noted that, if the models used for this analysis
was not just a replication of the real life models
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but the real models, these conclusions could be
stronger and more grounded. But, as it is not the
case, conclusions of this article should be considered with caution. In general, although having
many problematic aspects, this article also has
many favourable aspects. It provides a road map
for further researches, gives fundamental information about electricity distribution in general
and Swedish electricity distribution sector in
particular and it sets a good example of regulatory impact analysis.

sidered to be reliable. The most important problem of the paper is that one should be careful in
evaluating conclusions drawn and interpret them
with caution as the equations used are proxies of
real equations. This article is also a useful source
for understanding fundamental concepts of
Swedish electricity distribution sector and also
dynamics of ANMR. In conclusion, overall quality of the article is really high and paying attention to several details and being aware of deficiencies, one can learn many important approaches and facts about this specific area of
interest.

This paper provides a critical evaluation of the

article in question with regard to research questions, methodology used and conclusions drawn.
Based on this evaluation, we can say that although having some deficiencies, this paper is a
valuable source for those interested in regulation
of electricity distribution. The models, assumptions and proxies of this article are reasonably
appropriate in general and dataset used is con-
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