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Merhabalar,
2012 yılının ilk Enerji Piyasası Bülteni olan on dokuzuncu sayımız
ile yeniden karşınızdayız. Bu sayımızda da hem Türkiye hem de
dünya enerji piyasaları ve politikasına ilişkin doyurucu yazılar yer
almaktadır. Amacımız Enerji Piyasası Bülteni‟nin kaliteli ve
doyurucu bir yayın olarak çok uzun bir süre enerji piyasasıyla
ilgilenenlere hizmet vermesini temin etmektir.
Hem Enerji Piyasası Bülteni hem de diğer hususlarla ilgili her tür
görüş, öneri ve desteğe açık olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Bu yayın
ancak okuyucuların da doğrudan katkılarıyla amacına tam olarak
hizmet edebilecektir.
Bilindiği üzere yeni bir Elektrik Piyasası Kanunu üzerine çalışmalar
devam etmekte olup Kanun Taslağı görüşe açılmıştır. Bu kapsamda,
Enerji Piyasası Bülteni'nin Nisan sayısı (20. sayı) yeni kanun ve yeni
kanun çerçevesinde Türkiye elektrik piyasasının geleceği üzerine
herkesin ve her kesimin değerlendirme, öneri ve öngörülerini içeren
özel bir sayı olacaktır.
Sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam ve gelecek sayılarda buluşmak
dilekleriyle...

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

Enerji Piyasası Bülteni‟ne Yazı Göndermek için...
Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik çıkartılan düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki gelişmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uzman görüşlerinin
yer aldığı süreli bir yayın olarak oluşturulmuştur. Enerji piyasasıyla ilgilenenlerin bilgi
dağarcığına katkıda bulunmak isteyen okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile birlikte
derneğimiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini olabildiğince geniş kitlelere
anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaşabilme fırsatını da yakalamış olacaklardır.
Enerji Piyasası Bülteni‟ne gönderilecek yazılar, 3000 kelimeyi aşmayacak şekilde
hazırlanmalı, herhangi bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının
sonunda yer verilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını
bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.
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TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ BİR EPDK
Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU

E

PDK‟nın sadece sektörde faaliyet gösteren şirketlere karşı değil, kamu kuruluşlarına karşı da tarafsız ve bağımsız
olması gerekmektedir. Zira EPDK‟nın temel
amaçlarından birisi, serbestleştirilecek piyasa
ortamında -kamu kurumları da dahil- güçlünün
zayıfı ezmesinin önlenmesi, zayıfın ticari haklarının güçlüye karşı korunması, yani ticari rekabetin tesisidir. Bu amaç elbette, sektördeki şirketleri ezebilecek kadar güçlü olan kamu kuruluşlarına karşı da tarafsız, bağımsız ve de aynı
mesafede olunmasını gerektirir. Bir başka ifade
ile, EPDK sektördeki şirketlere olduğu kadar,
enerji ile ilgili kamu kuruluşlarına ve siyasi otoriteye karşı da tarafsızlığını ve bağımsızlığını,
aynı mesafede durma davranışını gösterebilmelidir.

Şimdi düşünebiliyor musunuz bir KHK çıkarılıyor ve bu KHK ile siyasi otoriteye (Bakanlığa)
EPDK‟ya karşı yaptırım gücü tesis ediliyor ve
bu güç ile EPDK üzerinde siyasi otoritenin
(Bakanlığın) her zaman gücünün -kullanılsın
veya kullanılmasın, potansiyel bir şekilde-, hissedilmesi sağlanıyor.

Bugün kamu kuruluşları ile sektördeki şirketler
arasında öyle ticari ihtilaflar vardır ki, bu ihtilaflarda EPDK 4628 sayılı Kanuna göre birinci derece şikayet inceleme ve takip merciidir. Halbuki, bu ihtilafların çoğunda EPDK tarafsız, bağımsız ve aynı mesafede durmak yerine, çekingen, uzak ve dışında olmayı tercih etmek zorunda kalmaktadır. Çekingen, uzak ve dışında olmak ile tarafsız, bağımsız ve de aynı mesafede
olmak aynı şey değildir. EPDK kamu kuruluşlarına karşı da sektöre karşı gösterdiği şekilde aynı
mesafede durma davranışını gösterebilmelidir.
Bunun yolu ise EPDK nın siyasi otoriteye karşı
da aynı tarafsızlığı, bağımsızlığı ve aynı mesafede durma davranışını gösterebilmesidir. Bu şekilde bir duruş, zordur, ama EPDK‟nın saygınlığı bakımından son derece gereklidir, zira
EPDK'nın giderleri kamu kaynaklarından değil,
sektörden alınan lisans bedellerinden ödenmektedir.

Bu ülkede gün olmuştur, bağımsız bir otoritenin
başkanı (EPDK‟nın değil), bakanın konuşmacı
olarak bulunduğu bir TV programında bakanı
destekleyen genel müdürlerin bulunduğu tribünde oturmuş ve bunu içine sindirebilmiştir. Bugünkü gibi güçlü siyasi otoritelerin olduğu bir
konjonktürde, bağımsız bir otoritenin siyasi iradeye sektördeki şirketlere karşı gösterdiği tarafsızlığın ve aynı mesafede durma davranışının
aynısını kamu kuruluşlarına ve da hatta siyasi
otoriteye karşı gösterebilmesini istemek ve beklemek elbette kolay değildir, ama gereklidir. Bunun sağlanmasında umut ve beklenti beslenmesi
gereken taraf ise aslında, bağımsız idari otorite
değil, siyasi otoritedir. Bir başka ifade ile siyasi
otoritenin önce kendisi bağımsız otoritenin bağımsızlığına inanmalı ve de saygı göstermelidir.
Bunun sağlanması yönünde beklentiler ve talep-
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ler sadece siyasi otoritenin kendi siyasi görüşlerine ve tasarruflarına bırakılmamalı, sektörün
kendisi de EPDK‟ya bu yönde sahip çıkmalıdır.

bugüne kadar elektrik dağıtım tarifelerinin düzenlenmesinde kayıp kaçak hesabında, dağıtım
hat hizmet bedellerinin hesabında maalesef görülmüştür ve bugün bu konulardaki ihtilaflar EPDK‟da değil, adli yargıda görülmektedir.

Bugün sektörün (sektördeki şirketlerin ve de
onların temsilcisi durumunda olan STK‟ların)
EPDK‟ya bu yönde sahip çıktıklarının söylenebilmesi maalesef hiç de kolay ve mümkün değildir. Bu STK‟lar bugün maalesef sektörün temsilcisi gibi değil, kendi alt sektörlerinin ticari menfaatleri için çalışan örgütler haline gelmişlerdir.
Ama görememektedirler ki, çıkarılan bu KHK
ile siyasi otoriteye (Bakanlığa) EPDK‟ya karşı
verilen bu yaptırım gücü yarın onları da vuracaktır. Kamu kuruluşları ile sektör şirketleri arasındaki ihtilaflarda EPDK kamu kuruluşları ile
sektör şirketleri arasında tarafsız ve de aynı mesafede duramayacak ve kamu tarafına daha yakın bir duruş sergilemek zorunda kalacaktır. Bu,

Konu uzundur, ifade edilmesi zordur, "yukarısı
sakal-aşağısı bıyık" olan yönleri çoktur, ama son
olarak şunu ifade etmeliyim ki, EPDK‟nın kamu
kuruluşları ile sektör şirketleri arasında tarafsız,
bağımsız ve de aynı mesafede duramayacak olmasının ve kamu tarafına daha yakın durmak
zorunda kalmasının sorumluluğu büyük oranda
siyasi otoritede değil,-zira her siyasi otorite gücünü her alanda arttırmak ister-, buna duyarsız
kalan, EPDK‟ya bu yönde sahip çıkmayan ve
sadece kendi alt sektörünün ticari menfaatleri
doğrultusunda hareket eden sektörün ve onun
STK‟larının ta kendisindedir.
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DÜNYA DENİZ PETROL TRAFİĞİNDE TIKANMA NOKTALARI*
Bülent HAYALOĞLU

P

etrol üretiminin büyük bölümünün bir
avuç ülkede yoğunlaştığı ve büyük tüketici ülkelerin de bu bölgelerden uzakta
olduğu dikkate alındığında dünya petrol piyasasının, nakliye koşullarından kaynaklanacak her
hangi bir arz kesintisine çok duyarlı olacağı
açıktır. Petrolün arzındaki kesintilerin tüketici
ülkelerde oluşturacağı olumsuz etkilerin yanında, petrol ihraç eden ülkelerdeki petrol satış gelirlerinin ülkenin döviz kazançları ve bütçe içindeki aslan payı dikkate alındığında bu ülkelerde
çok büyük sıkıntılar doğuracağı da bilinmektedir. Günümüzde genel ekonomik durumun petrol
fiyatlarını düşürmesi beklenirken, İran‟ın kendisine saldırılması halinde Hürmüz Boğazını kapatacağını belirtmesi ve bölgede askeri tatbikatlar
yapması sebebiyle oluşan endişe fiyatların düşmesini önlemektedir. Bu da siyasal ve
jeostratejik etmenlerin petrol fiyatlarını etkilemesine yol açan durumlara iyi bir örnek olarak
petrol nakliyesinde kullanılan önemli boğazların
durumunu yeniden gündeme getirmektedir. Dünyada yaklaşık 200 civarında boğaz ya da kanal
bulunmaktadır. Fakat bunlardan yalnızca çok azı
petrol nakliyesinde önemli bir yere sahip olup,
bu ana geçiş noktaları “tıkanma noktaları” olarak
anılır. Tıkanma noktası deniz trafiğini (özellikle
petrol trafiğini) durdurmak için bloke edilebilecek veya kapatılabilecek bir kanal veya boğazı
ifade eder. Bu noktalardaki problemler, küresel
enerji güvenliği bakımından kritik sonuçlar doğurmaktadır.

petrol üretiminin yaklaşık yarısı denizyolu kullanılarak taşınmaktadır. Geçiş noktalarında ortaya
çıkacak her hangi bir engelleme geçici bile olsa
Tablo 1. Ana geçiş noktaları
GeçiĢ Noktası

Dünya Petrol Talebindeki
Payı (%)

Hürmüz Boğazı

20

Malakka Boğazı

18

Süveyş Kanalı
SUMED

ve

5

Babül Mendeb

4

Türk Boğazları

3,4

Panama Kanalı

0,9

Danimarka Boğazı

3,7

toplam enerji maliyetinin önemli ölçüde artmasına yol açabilir. Dünya petrol akışının yaklaşık %
55‟i bu noktalardan geçmektedir. Ayrıca bu geçiş noktalarının fiziki yapıları veya bulundukları
bölgedeki siyasal ve sosyal durumlar gibi hususlar petrol tankerlerini, korsanlardan kaynaklanan
hırsızlığa, terörist saldırılara, düşmanca davranışlardan savaşlara kadar çeşitli şekillerdeki politik karşılıklara ve çevre üzerinde yıkıcı etkileri
olan deniz kazalarına karşı savunmasız kılmaktadır. Dolayısıyla bu boğazlar, üzerlerinden geçen petrol miktarının büyüklüğü, alternatiflerinin
yokluğu ya da yüksek maliyet etkisi sebepleriyle
dünya enerji güvenliğinin kritik bir parçasını
oluşturmaktadırlar.

Söz konusu tıkanma noktaları, genel olarak kullanılan belli başlı denizyolu rotaları üzerindeki
dar kanallar vaziyetindedirler. Hatta bazıları o
kadar dardır ki orayı kullanacak gemilerin büyüklükleri üzerinde kısıtlamalar koymak gerekmektedir. Uluslar arası enerji piyasası güvenilir
nakliye imkanlarına bağımlı durumdadır. Dünya

Nakledilen petrol miktarı dikkate alındığında,
Basra Körfezindeki Hürmüz Boğazı ile Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusunu birbirine bağlayan Malakka Boğazı dünyanın en stratejik iki

6

geçiş noktasıdır. Bunlar dışında diğer önemli
boğazlar Suveyş Kanalı/SUMED Boru Hattı,
Babül Mendeb Boğazı, Türk Boğazları, Danimarka Boğazı ve Panama Kanalı‟dır. Cebelitarık, Druzba Boru Hattı (Rusya) ve The Louisiana
Offshore Oil Port (LOOP) gibi bazı noktaları bu
kapsama alan çalışmalar da bulunmaktadır.

dünyadaki en büyük tankerlerin geçiş yapmasına
yetecek derinlik ve genişlikte olup, geçiş yapan
tankerlerin yaklaşık üçte ikisi 150 bin tondan
daha büyük gemilerdir. Bölgeden çıkarılan petrolün yüzde 90'ı bu boğazdan geçerek dünya
piyasalarına ulaşmaktadır. Hürmüz‟den ihraç
edilen ham petrolün ise % 85‟i Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Çin başta olmak üzere Asya
piyasalarına geri kalanı ise ABD ve Avrupa‟ya
gönderilmektedir. EIA‟ya göre 2007 yılında bu
bölge kaynaklı petrolün ilgililerin net ithalatı
içindeki payı ABD için % 18, Batı Avrupa
(OECD) için % 20, Japonya için % 80 olmuştur.

Hürmüz Boğazı: Umman ile İran arasında yer
alan Hürmüz Boğazı Basra Körfezini, Umman
Körfezi, Arap Denizi ve okyanuslara bağlamaktadır. En dar yerinde genişliği 34 kilometre kadardır. Tankerlerin ve diğer gemilerin gelip geçtiği deniz trafik koridoru sadece 9,6 kilometre
genişliğe sahiptir. Bunun 3,2 kilometresi gelişler, 3,2 kilometresi gidişler ve bunların arasında
kalan 3,2 kilometre de tampon bölge olarak kullanılmaktadır. Boğaz, petrol ihraç eden Körfez
ülkeleri ve İran'ın okyanuslara açıldığı çıkış noktası olmanın yanı sıra bu ülkelere deniz yoluyla
gelen ithal malların da giriş noktasıdır. 2011 yılında ortalama olarak karşılıklı günde 14 dolu ve
boş tanker Boğazdan geçiş yapmıştır. Boğaz

2011 yılında petrol üretimi yaklaşık 88 milyon
varil/gün olarak gerçekleşmiştir. Hürmüz boğazından ise 2011‟de günlük 17 milyon varil
(2009‟da 15,5 ve 2010 „da 16 milyon varil/gün)
petrol geçmiştir. Bu miktar dünyada denizyoluyla taşınan petrol miktarının % 40‟ına, tüm dünya
petrolünün yaklaşık % 20‟sine tekabül etmektedir. Hürmüz‟ün kullanılmaması halinde daha
yüksek maliyetler gerektiren daha uzun rotaların

ġekil 1. Tıkanma noktaları
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devreye girmesi gerekmektedir. Alternatifler
arasında 745 mil uzunluğundaki Doğu-Batı petrol boru hattı öne çıkmaktadır. Bu hat 1981 yılında Aramco tarafından doğal gaz ve ham petrol
taşımak için yaptırılmıştır. Avrupa piyasalarına
yapılan ihracata yönelik olarak doğudaki üretim
alanlarını Kızıl Deniz sahilindeki Yanbu Terminaline bağlamaktadır [1]. 745 mil uzunluğundadır. 1992‟de kapasitesi günlük 5 milyon varile
(800.000 m³) yükseltilmiştir. Mevcut durumda
günde yaklaşık 2,5 milyon varil sevkiyat yapılmaktadır. Petrol boru hattına paralel olarak
Abkek-Yanbu arasında uzanan sıvı gaz taşıma
hattının kapasitesi ise 290.000 bbl/d‟dir
(Yapılacak iyileştirmeyle 555.000 bbl/d çıkacaktır). Bu hatların dışında Irak-Türkiye arasındaki
boru hattı kullanılarak Ceyhan Terminaline ilave
petrol pompalanabilirse de Kuzey ve Güney

Irak‟ı birbirine bağlayan Stratejik Arap boru hattının kapalı olmasından dolayı bu imkan kısıtlanmış haldedir. Diğer yandan BAE tarafından,
emirlik boyunca uzanarak hemen boğazın güneyindeki Fujairah Limanına ulaşan 1,5 milyon
bbl/d kapasiteli Abu Dabi Ham Petrol Boru Hattı
yapılmaktadır. Ayrıca halen kapalı olan Suudi
Arabistan Üzerinden Irak Boru Hattı (IPSA-1,65
milyon bbl/d) ve Lübnana giden Tapline (TransArabian Pipeline) boru hattı (0,5 milyon bbl/d),
Irak-Suriye-Lübnan (ISLP-0,7 milyon bbl/d)
gibi hatlar da vardır. Görüldüğü üzere alternatif
boru hatları, sahip oldukları çeşitli problemlerin
yanı sıra toplam 17 milyon varillik petrolün oldukça sınırlı kısmını taşıyabilmektedir. Diğer
yandan, ham petrol için az da olsa bu alternatif
varken Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin
bölgeden dünyaya sevk edilen sıvılaştırılmış do-

ġekil 2. Orta Doğudaki Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Yatırımları
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ğalgaz (LNG) için neredeyse hiç alternatif yoktur.

yüksek maliyeti gerektirmesi sebebiyle sadece
300.000 tonun üzerindeki ULCC tankerler tarafından kullanılmaktadır. Alternatif geçişler arasında önerilen ve 2009 yılında inşaatı başlayan
320 km. uzunluğunda ve 240.000 bbl/d kapasiteli ham petrol boru hattı halen beklemededir. Bu
hattın toplam yolculuk süresini 3 gün azaltması
beklenmektedir. Hattın dağlık bir bölgeden geçmek zorunda olmasının doğurduğu sorunlar ve
yüksek maliyetler karşısında projenin tamamlanması tartışmalı bulunmaktadır.

Malakka Boğazı: Singapur, Endonezya ve Malezya arasında yer alan Malakka Boğazı Hint
Okyanusunu Güney Çin Denizi‟ne ve Pasifik
Okyanusuna bağlar. Orta Doğunun tedarikçilerini Asya kaplanlarına bağlayıp dünyanın en hızlı
büyüyen ekonomilerini besleyen en kısa deniz
yolu da burasıdır. 2009 yılında yaklaşık 13,6
milyon varil/gün petrol geçişi olmuştur. Boğaz,
en dar yeri olan Singapur‟daki Phillips Geçidinde yaklaşık 1,7 mil genişliğinde, küçük adacıklar
ve sığ kayalıkların çarpışma riskini oldukça artırdığı doğal bir darboğaz halindedir. Bölgede
2005 yılından sonra azalmaya başlamakla birlikte korsanlarca yapılan hırsızlık ve gemi kaçırma
olayları tankerlere yönelik yaygın bir tehlike
kaynağıdır. Yılda yaklaşık 60.000 taşıt boğazdan
geçmektedir. Büyüyen Asya ekonomilerinin
yükselen talebi bölgeden geçen deniz trafiğini de
sürekli artırmaktadır. Boğazın kapanması halinde dünya gemi filosunun
yarıya yakını rotalarını değiştirerek Lombok/Makassar
Boğazları veya Sunda Boğazını kullanarak Endonezya
etrafından dolaşmak zorunda kalacaktır. Sunda Boğazı‟nın belli noktalarda çok
dar ve sığ (20 m.) olmasının
seyrüseferi güçleştirmesi,
gelgit etkisi, civardaki deniz
kuyu platformları, küçük
adalar gibi risk unsurları
nedeniyle tercih edilmemektedir. Lombok/Makassar
Boğazları ise daha güvenli
bir rota olmasına karşın, bu
rota 14-16 knot hızla fazladan 3,5 gün denizde kalmayı, ekstra 1600 deniz mili
yolculuğu, dolayısıyla daha

SüveyĢ Kanalı/SUMED Boru Hattı: Akdeniz
ve Kızıldeniz‟i birbirine bağlayan Mısır‟daki
Süveyş Kanalı üçüncü önemli noktadır. Günde
yaklaşık 2 milyon varil petrol geçişi yapılmakta
olup, bu rakam 2010 denizyoluyla petrol ticaretinin % 5 ine yaklaşmaktadır. 2010 yılında Kanaldan geçen tonajın % 13‟ünü petrol (ham ve rafine edilmiş) ve % 11‟ini doğal gaz (LNG) oluşturmuştur. Kanal VLCC ve ULCC sınıfı tankerlerin geçişine uygun değildir. Kanal yönetimince

ġekil 3. Malakka Boğazı
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yapılan çalışmalar sonucunda, derinlik 66 feete
çıkarılarak tankerlerin % 60‟ının geçebileceği
hale getirilmiştir. Kanal Avrupa ve ABD‟ye giden petrol ve LNG için bir Kuzeye doğru bir
geçiş noktası olduğu gibi Mısır ve Cezayir kaynaklı LNG başta olmak üzere Asya‟ya gönderilen ham petrol, rafine petrol ürünleri ve doğal
gaz için de güneye doğru bir geçiş noktasıdır.

süreyi de (ekstra 6.000 deniz mili) uzatmaktadır.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)‟nın bir raporuna göre Afrika dolaşılarak yapılan bir taşımada
Avrupa‟ya nakliye süresi 15 ve Amerika‟ya 8-10
gün uzamaktadır.
Babülmendep Boğazı: Afrika kıtasının Asya
kıtasıyla deniz bağlantısında kullanılan gemi
yolu Afrika Burnu'nun önünden geçer.
Babülmendep Boğazı Afrika Burnu ve Ortadoğu
arasındaki geçiş noktası ve Akdeniz ile Hint Okyanusu arasındaki stratejik bağlantı noktasıdır.
Yemen, Cibuti ve Eritre arasında yer almakta
olup, Kızıldeniz ve Aden Körfezini birbirine
bağlar. En dar yerinde 18 mil genişliğindedir.
Süveyş Kanalı ve SUMED hattını kullanan Basra Körfezi petrolünün önemli bölümü
Babülmendep‟ten de geçer. Bu boğaz, Suudi
Arabistan boyunca uzanan Doğu-Batı petrol boru hattı kullanılarak baypas edilebilir. 2009 yılında yaklaşık 3,2 milyon bbl/d petrol bu yol
üzerinden geçmiş olup, geçen miktarın daha büyük bölümü Kuzey yönüne gitmiştir. Yolun ka-

Aynı bölgede kanal haricinde bir de SUMED
(Suez-Mediterranean Pipeline) petrol boru hattı
yer almaktadır. Bu hat kanaldan geçemeyecek
kadar büyük olan tankerler için kanala alternatif
oluşturmaktadır. Kızıldeniz‟deki Ayn Sukna‟dan
Akdeniz‟deki Sidi Kerir limanına uzanan hattın
kapasitesi yaklaşık 2,34 milyon varil/gündür.
Yanbu El Bahr Terminaline ulaşan ham petrol
SUMED [2] boru hattı (Suez-Mediterranean
Pipeline) kullanılmak suretiyle Akdeniz‟e ulaştırılmaktadır. Boru hattının ucunda, Aramco‟ya ait
depolama tesislerinin de bulunduğu bir Mısır
limanı olan Sidi Kerir Limanı [3] yer almaktadır.
Mısır‟a ait Ayn Sukna Limanından başlayan hat
Akdeniz kıyısındaki Sidi Kerir‟e ulaşarak Basra
Körfezindeki petrolün Akdeniz‟e taşınmasında
Süveyş Kanalı‟nın en önemli alternatifini oluşturmaktadır.
Süveyş Kanalı ve SUMED boru hattının kapanması tankerleri Afrika‟nın en güney ucundaki
Ümit Burnu‟ndan dolaşmak zorunda bırakır ki
bu durum maliyetleri artırdığı gibi denizde geçen

ġekil 5. Babulmendep Boğazı
panması halinde Suveyş Kanalına gitmek mümkün olmayacağından Afrika‟yı dolaşmak gerekecektir. Bu da ekstra tanker kapasitesi gereği, zaman kaybı ve maliyet artışı demektir. Bölgedeki
gemilere yönelik korsanlık ciddi boyutlarda bir
güvenlik problemidir.
Türk Boğazları: Karadeniz limanları Rusya‟nın
ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinin ana ihracat
rotalarından birini oluşturmaktadır. Hazar bölge-

ġekil 4. Süveyş Kanalı
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si petrol ihracatının artması, Batı ve Güneydoğu
Avrupa‟ya ikmalde kullanılan 17 mil uzunluğundaki İstanbul (ve Çanakkale) Boğazını dünyanın
en yoğun ve tehlikeli geçiş noktalarından biri
yapmıştır. 2009 yılında günlük yaklaşık 2,9 milyon varil petrol (2,5 milyonluk kısmı ham petrol) bu suyolu kullanılarak taşınmıştır. Taşınan
miktar zirveye ulaştığı 2004 yılındaki 3,4 milyon
bbl/d‟den 2006 yılında 2,6 milyon bbl/d‟ye düşmüştür. Bu düşüşte Rusya‟nın Baltık limanlarının kullanımını artırmasının etkisi bulunmaktadır. Ancak Azeri ve Kazak petrolünün üretim ve
ihracatının artması miktarı yeniden yükseltmiştir. Boğaz en dar yerinde 0,5 mil genişliğinde
olup, coğrafi özellikleri sebebiyle dünyanın en
zorlu denizyollarından biridir. Yılda yaklaşık
5500 petrol tankeri geçmektedir. Boğazlara alternatif olacak denizyolu geçişi olmadığından
Hazar bölgesi petrolünü taşımak üzere geriye
BTC gibi boru hattı projeleri temel alternatif
olarak görülmektedir.

tir. Kanalda 2014 yılında bitirilmek üzere genişletme çalışmaları yapılmaktadır.
Kanal bölgesinde petrol nakliyatını kolaylaştırmak üzere 1982 yılında Trans-Panama boru hattı
(TPP) inşa edilmiştir. Hattın temel amacı
Alaska North Slope petrolünün Karayiplerde ve
ABD‟nin Meksika Körfezi bölgesindeki rafinerilere taşınmasını kolaylaştırmaktır. Ancak, petrol
şirketlerinin Alaska petrolü için alternatif rotalar
geliştirmesi üzerine 1996 yılında kapanmış olup,
bu tarihten sonra ara sıra kullanılmaktadır. 2009
yılında yapılan çalışmalarla Karayipler petrolünü
Pasifike taşımak üzere akış yönü değiştirilmiştir.
Danimarka Boğazı: Bir diğer önemli geçiş noktası Avrupa‟daki Danimarka Boğazıdır. Burası
Rusya‟dan Avrupa‟ya yapılan petrol ihracatında
önemi giderek artan bir rota haline gelmektedir.
Bu yol ile Batıya yönünde Avrupa piyasalarına
akan petrol miktarı 2005 yılında günde 2,4 milyon varil iken 2009 yılında bu rakam günlük 3,3
milyon varile çıkmıştır. Rusya petrol ihracatını
(özellikle nispeten yeni inşa edilen Primorsk
limanı ki Boğazlardan geçen petrolün yaklaşık
yarısı buradan yola çıkmaktadır) Baltık Denizi
kıyısındaki limanlarına yönlendirmektedir. Diğer
yandan günlük yaklaşık 0,3 milyon varil petrol
de Norveç‟ten İskandinav piyasalarına doğru
doğu yönünde Boğazdan geçmektedir.

Panama Kanalı: Diğer bir geçiş noktası Pasifik
Okyanusu ile Karayipler ve Atlas Okyanusunu
birbirine bağlayan Panama Kanalıdır. Kanaldan
her gün geçen 14.000 kadar taşıtın tonaj olarak
yaklaşık % 60‟ı ABD‟ye giden veya oradan gelen trafiğe aittir. Kanal 50 mil uzunluğunda ve
en dar yerinde 110 feet genişliğindedir.
Kanalın kapanması, ilave olarak 8000 mil fazladan yolculuk yapılmasını gerektirir ki bu da seyir süresinin ve maliyetinin önemli ölçüde artması anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda
gemilerin Macellan Boğazı, Cape Burnu ve
Drake Geçişi‟ni kullanarak Güney Amerika‟nın
en ucundan geçen bir rota izlemeleri gerekmektedir. Bununla beraber kanal petrol ticaretinde ya
da ABD‟nin petrol ithalatında çok önemli bir
rota değildir. Kanaldan geçen tankerler toplam
trafiğin en fazla beşte birine (hem sayı hem de
tonaj olarak) ulaşmaktadır. 2011 yılında 766.000
bbl/d ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünü
(645.000‟i ham petrol) petrol kanaldan geçmiş-

* Bu çalışma Amerikan Enerji Bakanlığına bağlı
Energy Information Administration kurumuna ait
“World Oil Transit Chokepoints” çalışması esas alınarak hazırlanmıştır. Eklemeler için yararlanılan kaynaklar kaynakçada belirtilmektedir.

Dipnotlar
[1] Yanbu sahip olduğu üç rafineri, Petrokimya tesisleri ve depolama imkanlarıyla önemli bir petrol yükleme terminalidir. Günlük 4,5 milyon bbl/d yükleme
kapasitesi vardır. Ülkenin ikinci büyük limanıdır.
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[3] Sidi Kerir limanı İskenderiye liman bölgesinde
yer almaktadır.

[2] Akdeniz‟i Kızıl Deniz‟e bağlayacak bir boru hattının (SUMED) inşası Süveyş Kanalının 1967 yılında
kapanması sonrasında başlamış, 1977 yılında da hat
açılmıştır. Kızıl Deniz sahilindeki Ayn Sukna‟dan
Akdeniz kıyısındaki Sidi Kerir‟e kadar 200 mil uzunluğundadır. Hattın sahibi Arab Petroleum Pipeline
Company (APP) isimli bir şirket olup, bu şirketin %
50 si Mısır‟a, %15 i Suudi Arabistan‟a, %15 i Kuveyt‟e, %15 i BAE‟ne ve %5 i de Katar‟a aittir. Boru
hattı Süveyş Kanalı ile rakip olduğundan VLLC lerin
Ayn Sukna‟ya yüklerini boşaltmaları ve Sidi
Kerir‟den tekrar yüklemeleri için indirim yapma yolunu kullanmaktadır. 2007 yılında yaklaşık 1,89 milyon bbl/d Arap ve İran ham petrolü taşınmıştır.

Kaynaklar
U.S. Energy Information Administration. http://
www.eia.gov/cabs/world_oil_transit_chokepoints/
full.html
Lehman Brothers Global Equity Research. Global Oil
Choke Points. http://www.deepgreencrystals.com/
images/GlobalOilChokePoints.pdf
The Lugar Energy Initiative. World Oil Chokepoints.
http://lugar.senate.gov/energy/security/
chokepoints.cfm
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ULUSAL ELEKTRİK TARİFESİ: TAMAM MI DEVAM MI?
Ercüment CAMADAN, Ali Rıza DİNÇ

1

0 Mayıs 2006 tarihinde Elektrik Piyasası
Kanunu (EPK)‟nda yapılan değişiklik ile
2010 yılı sonuna kadar bir geçiş dönemi
tanımlanmış ve geçiş dönemi süresince tüm Türkiye‟de abone grupları için çapraz sübvansiyona
da yer verilen ulusal bir tarifenin belirlenmesi
öngörülmüştür. Söz konusu geçiş dönemi daha
sonra yapılan değişiklikle 2012 yılı sonuna kadar
uzatılmıştır.

kaçağa ilişkin maliyetleri ve/veya onaylanmış
gelir tavanları dikkate alınarak elde edilen toplam maliyet/tavan tüm Türkiye‟deki tüketicilere
Fiyat Eşitleme Mekanizması çerçevesinde yansıtılmaktadır. Böylelikle, örneğin, tüm Türkiye‟deki dağıtım sistemi kullanıcısı meskenler aynı
dağıtım, iletim, PSH ve enerji bedelini ödemektedirler. Halihazırdaki madde bu uygulamanın
2012 yılı sonuna kadar yürürlükte olmasını,
2013 yılından itibaren ise bölgesel tarife uygulamasına geçilmesini öngörmektedir.

Geçiş dönemi EPK‟nın geçici 9 uncu maddesinde belirlenmiş olup söz konusu madde “(1)
31/12/2012 tarihinde sona erecek geçiş döneminde düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden
elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım
bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var
olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları tebliğle düzenlenmiş olan
fiyat eşitleme mekanizması uygulanır. Tüm kamu
ve özel dağıtım şirketleri fiyat eşitleme mekanizması içerisinde yer alır.

Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(ETKB) tarafından kamuoyunun görüşüne açılmış olan Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı Taslağında “(1) Düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden
elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım
bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var
olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması 31/12/2015 tarihine kadar uygulanır.
Söz konusu mekanizmanın uygulanmasına ilişkin
sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri fiyat eşitleme mekanizması içerisinde yer alır.

(2) Geçiş 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 değiştirilebilir.

(2) Geçiş 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 değiştirilebilir.

(3) Geçiş dönemi süresince tüm hesaplar ilgili
mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur.” şeklindedir.
Söz konusu kanun hükmü gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye genelinde uygulanmak üzere her bir abone grubu için tek bir
tarife belirlemektedir. Perakende satış lisansına
da sahip 21 dağıtım şirketinin dağıtım, perakende satış hizmeti (PSH), perakende satış ve kayıp-

(3) Geçiş dönemi süresince tüm hesaplar ilgili
mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur.” hükmü
geçici maddeler arasındaki yerini muhafaza etmektedir. Dolayısıyla, görülen o ki yürürlükteki
geçici 9 uncu maddede sadece 31/12/2012 ibare-
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si 31/12/2015 olarak değişecek ve ulusal tarife
uygulaması ile çapraz sübvansiyonlu tarifeler en
azından 2015 yılı sonuna kadar mevcudiyetini
koruyacaklardır.

belirlenmiş olmaktadır.
Her bir şirket için belirlenmiş olan gelir gereksinimlerinin toplamı her bir grup bazında tüm ülkede dağıtılması öngörülen toplam enerji miktarına bölünerek ulusal dağıtım bedelleri belirlenmektedir. Bu yöntem kaçınılmaz olarak bazı şirketlerin dağıtım gelir gereksinimlerinin üstünde
dağıtım bedeli toplamasına yol açmakta, bazı
şirketlerin topladıkları dağıtım bedelinin ise dağıtım gelir gereksiniminin altında kalması söz
konusu olmaktadır. Toplanması öngörülen dağıtım geliri ile gelir gereksinimi arasındaki fark
fiyat eşitleme mekanizması kapsamında uzlaştırılmakta ve TETAŞ uzlaştırıcı rolünü üstlenerek
fazla gelir elde edenlerin topladığı ek parayı diğer şirketlere aktarmaktadır.

Bu yazıda ilk olarak bölgesel tarife hakkında
kısa bir girizgah yapılacaktır. Daha sonra bölgesel tarifeye geçilmesi halinde muhtemel bölgesel
fiyat farklılıklarının boyutu ele alınmaya çalışılacaktır. Bölgesel tarifeye geçmenin mi yoksa
geçmemenin mi uzun vadede daha faydalı olabileceğine dair bir zihinsel jimnastik bir sonraki
bölümün ana temasını oluşturacaktır. Bu hususu
takiben 2013 yılı ile başlayan dönemde uygulanabilecek alternatif yöntemlere odaklanılacak ve
yazı sonlandırılacaktır.
Bölgesel tarife uygulaması

Perakende satış hizmetine ilişkin uygulama da
ufak-tefek farklar olmasına rağmen dağıtıma
ilişkin uygulamaya çok benzemektedir.

Halihazırda Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesinden oluşmaktadır. Her bir bölgede dağıtım
hizmetini EPK gereğince dağıtım lisansı almış
tek bir tüzel kişi yürütmektedir. Bu kapsamda
her bir dağıtım şirketinin tarifesi EPDK tarafından düzenlenmekte ve söz konusu şirketlerin
tarifeleri EPDK tarafından onaylandıktan sonra
yürürlüğe girmektedir. 21 dağıtım şirketinin tamamı perakende satış lisansına da sahip şirketler
olup lisanslarındaki özel hüküm gereğince sadece lisanslı bölgelerinde perakende satış faaliyeti
gösterebilmektedirler. Dağıtım tarifeleri uygulama dönemi bazında belirlenmekte olup dağıtım
şirketlerinin öngörülen işletme ve yatırım giderleri, verimlilik faktörü, hedef kayıp-kaçak oranı,
toplam giderlerin sabit-değişken kısımları vb.
dikkate alınarak yıllık gelir tavanları belirlenmektedir. İçinde bulunduğumuz 2011-2015 dönemi için 21 dağıtım şirketinin dağıtım gelir gereksinimleri 28/12/2010 tarihinde Kurul Kararları ile onaylanmıştır. Bu gelir gereksinimleri
mevzuat gereği uygulanması gereken düzeltme
faktörleri haricinde reel fiyatlarla sabit olarak
belirlenmekte ve her bir şirketin uygulama dönemindeki her bir yılda elde etmesi öngörülen gelir

Perakende satış ve kayıp-kaçak bedelleri de ulusal tarife uygulaması kapsamında düzenlenen
tarifeler içerisinde yer almakta olup aynı abone
grubuna mensup tüm tüketicilere ülke genelinde
tek fiyat olacak şekilde yansıtılmaktadır. Üç ayda bir güncellenen bu bedeller enerji maliyetini
yansıtan ve brüt kar marjı tavanını (%2,33) [1]
içeren bedellerdir. Söz konusu bedeller fiyat tavanı yöntemi ile üç aylık periyotlarla onaylanmakta olup bölgeler arasındaki destekleme tutarları fiyat eşitleme mekanizması kapsamında uzlaştırılmaktadır.
İletim bedelinde de benzer bir uygulama yürürlükte olup tüm dağıtım sistem kullanıcıları aynı
iletim bedelini ödemektedirler.
Bölgesel tarife uygulaması şebeke tarifeleri açısından özünde makul bir uygulamadır. Her bölgede şebeke özelliklerinin farklılık göstermesi
sebebiyle yatırım ve şebeke işletim maliyetleri
de farklılaşabilmektedir. Örneğin, nüfus yoğunluğunun daha yüksek olduğu bir bölgede tüketici

14

ve birim enerji başına hat maliyeti daha düşük
olurken nüfus yoğunluğu düşük olan bir bölgede
bu oran daha yüksek olabilecektir. Diğer yandan,
yerleşim ve iklim bazı bölgelerde yer altı hat
uzunluğunun daha fazla olmasını zorunlu kılarak
maliyeti artırıcı bir rol üstlenebilecektir. Dolayısıyla sunulan dağıtım hizmetinin maliyeti bölgeden bölgeye farklılık gösterebilecektir. Nasıl ki
ulaşım, kira, yiyecek vb. giderler bölgeden bölgeye farklılaşabiliyorsa dağıtım hizmetinin maliyeti ve dağıtım bedeli de bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilecektir. Bu anlamda, bölgesel
tarife uygulamasının adaletsiz bir uygulama olmadığı, aksine adaleti temin edici bir özelliği
olduğu tartışılmazdır.

kayıp-kaçak bedeli belirlenmesi halinde her bölge kendi içerisindeki kayıp-kaçak maliyetini karşılamakla yükümlü hale gelmektedir. Teknik
kayıp için bölgesel tarife bir sorun teşkil etmeyecektir. Çünkü teknik kayıp da doğrudan dağıtım
hizmeti ile alakalı olup bölgesel bir uygulama
mümkündür. Ancak Türkiye‟de kaçak oranları
bölgeler arasında ciddi farklılıklar göstermekte
olup bölgesel tarifelendirmenin uygulanması
halinde bir bölgedeki kaçak kullanmayan tüketicilerin o bölgedeki kaçak elektrik maliyetinin
tamamına katlanarak kaçağı sübvanse eder hale
gelmeleri gibi bir durum oluşacaktır. Kayıpkaçak maliyetine ilişkin böyle bir uygulama adaleti sağlayan bir mekanizma değildir. Bu nedenlerden ötürü kayıp-kaçakta bölgesel tarife uygulaması tartışmaya açıktır.

Ancak, bir önceki paragraftaki açıklamaların
teknik ve bölgesel özellikler dikkate alınarak
yapıldığını ve bölgesel tarifenin bu kapsamda
makul kabul edilebileceğini dile getirmek gerekmektedir. Bölgesel tarife uygulamasında o bölgedeki herkes kendisine sunulan hizmetin maliyetine aynı oranda katılmaktadır. Kayıp-kaçak
bedeline ilişkin bölgesel bir tarifeye geçilmesi
halinde ise kayıp-kaçak oranlarının özellikle bölgeler arasında ciddi değişkenlik göstermesi halinde söz konusu mantıksal silsile bir anlamda
ortadan kalkmaktadır. Her bir bölge için ayrı

Perakende satışta düzenlenen tarifelerden enerji
satın alan tüketiciler için bölgesel tarife uygulamasına geçilmesi mümkündür. Ancak, özünde
bölge ile perakende satış maliyeti arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Perakende satış maliyeti
tedarikçinin performansı ve rekabet gücü ile
doğrudan alakalıdır. Dolayısıyla, teknik olarak
bir bölgesel tarife zorunluluğu yoktur.
Bölgesel tarifenin bölgesel maliyeti
Bölgesel tarife uygulamasına geçilmesi halinde
oluşması muhtemel fiyatları gösteren durum
Tablo 1‟de gösterilmektedir. Tablo 1 hazırlanırken kabul edilen varsayımlar;

Bölgesel tarife uygulaması şebeke tarifeleri
açısından özünde makul bir uygulamadır. Her

Bölgesel tarife uygulamasının halihazırdaki
maliyetlerle gerçekleştirildiği, yani mevcut uygulamanın fiyat eşitleme mekanizması olmaksızın bölgesel olarak gerçekleştirildiği varsayılmıştır.

bölgede şebeke özelliklerinin farklılık
göstermesi sebebiyle yatırım ve şebeke işletim
maliyetleri de farklılaşabilmektedir.
…
Nasıl ki ulaşım, kira, yiyecek vb. giderler
bölgeden bölgeye farklılaşabiliyorsa dağıtım

Tüm grupların ortalamasını temsil eden tek
bir tüketici grubunun var olduğu ve dolayısıyla
da çapraz sübvansiyon ihtimalinin olmadığı kabul edilmiştir.

hizmetinin maliyeti ve dağıtım bedeli de
bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilecektir.
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Tablo 1. OluĢması Muhtemel Bölgesel Fiyatlar (2012 verileri ile)

ENERJĠ
BEDELĠ
(TL/MWh)

KAYIP
ENERJĠ
BEDELĠ
(TL/MWh)

DAĞITIM
BEDELĠ
(TL/MWh)

PSH BEDELĠ
(SAYAÇ
OKUMA
HARĠÇ)
(TL/MWh)

TOPLAM BÖLGE
TARĠFESĠ (ĠLETĠM
VE SAYAÇ OKUMAYA ĠLĠġKĠN
PSH BEDELĠ
HARĠÇ) (TL/MWh)

FONSUZ
TARĠFELERDE
OLUġACAK
DEĞĠġĠM

1

152,6

156,5

33,4

5,7

348,3

67%

2

153,0

95,1

80,4

11,6

340,1

63%

3

152,1

35,8

88,5

13,4

289,8

39%

4

153,1

17,8

63,8

8,9

243,6

17%

5

154,7

20,4

55,4

9,8

240,4

15%

6

156,1

17,4

62,0

5,3

240,8

15%

7

157,6

17,6

33,8

3,9

213,0

2%

8

150,7

16,5

49,7

6,7

223,5

7%

9

153,8

12,2

48,3

7,7

222,0

6%

10

158,1

14,3

42,2

3,4

217,9

4%

11

157,3

13,8

34,5

1,7

207,3

-1%

12

157,4

16,2

33,9

2,4

209,9

1%

13

153,0

15,0

20,2

4,3

192,5

-8%

14

152,7

11,3

26,1

4,9

195,0

-7%

15

152,7

11,9

24,7

2,6

191,8

-8%

16

155,9

14,4

20,1

2,2

192,7

-8%

17

152,5

12,0

18,8

5,0

188,3

-10%

18

152,9

13,4

17,5

3,1

187,0

-10%

19

152,5

14,5

11,5

2,6

181,0

-13%

20

156,1

13,0

12,5

2,4

184,0

-12%

21

152,0

11,1

14,3

3,9

181,2

-13%

ORTALAMA

153,6

23,1

27,0

5,0

208,6

DAĞITIM
BÖLGESĠ

sek artış 1 numaralı bölgede % 67 olarak gerçekleşmektedir. Bu artışın temel nedeni ise yüksek
kayıp-kaçak bedelidir.

İletim sistem kullanım bedeli ve abone
(okuma) başına uygulanan sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti bedeli ihmal edilmiştir.

Perakende satış bedelinde bölgeler arasında
önemli bir farklılık göze çarpmamaktadır. Nitekim içinde bulunulan bölge ile perakende satış
maliyeti arasında doğrudan bir ilişki olmadığına / olmaması gerektiğine daha önce değinilmişti.

Hedef kayıp-kaçak oranı, brüt kar marjı tavanı gibi parametrelerin halihazırdaki onaylı
değerleri alınmıştır.
Tablo 1‟deki varsayımlar dahilinde bölgesel tarife uygulamasına geçildiğinde iletim bedeli ve
sayaç okumaya ilişkin PSH bedeli haricindeki
toplam tarife 11 bölgede artış, 10 bölgede ise
düşüş göstermektedir. Toplam bedelde en yük-

Tablo 1 ve Şekil 1‟de kayıp-kaçak bedeli haricindeki toplam tarifelerde bölgeler arasında ortaya çıkan farkın boyutunun küçüldüğü görülebil-
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bölgesel tarifeye geçilmemesinin ve ulusal tarife
uygulamasının en önemli sebebi de bazı bölgelerdeki yüksek kayıp-kaçak (ve yüksek hedef
kayıp-kaçak) oranlarıdır.

mektedir. Ayrıca, kayıp-kaçak bedeli haricindeki
toplam tarifelerde bölgesel tarifeye geçilmesi
halinde ortaya çıkan en büyük farkın pozitif yönde % 22 ve negatif yönde % 20 olduğu görülmektedir.

2012 yılı sonuna kadar belirlenmiş olan geçiş
döneminde özelleştirmelerin tamamlanması, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve piyasa açıklığının artırılması hedeflenmiştir. Ancak gelinen
noktada dağıtım kayıp-kaçaklarında yeterli düşüşün sağlanamadığı, kayıp-kaçak oranı yüksek
olan bölgelerin özelleştirilemediği ve bu bölgelerin özelleştirilme sürecine ilişkin belirsizliğin
bir ölçüde devam ettiği görülmektedir. Bu sebeplerden ötürü kayıp-kaçak bedelini de içeren
bölgesel tarifelerde ciddi farklar oluşacağı sebebiyle geçiş döneminin 2015 yılı sonuna kadar
uzatılacağı Kanun tasarısından anlaşılmaktadır
[2].

Bu veriler doğrultusunda diğer kalemlerde herhangi bir ek tedbir/düzenleme hayata geçirilmeksizin bölgesel tarifeye geçilmesi mümkün
olsa da kayıp-kaçak bedelinin herhangi bir ek
düzenleme yapılmaksızın bölgesel tarifelendirilmesinin pek de mümkün olmayacağı görülmektedir. Örneğin, özellikle kayıp-kaçak bedelindeki
artıştan dolayı herhangi bir bölgedeki tarifelerde
ortaya çıkması muhtemel % 70‟lik artışın tamamının söz konusu bölgedeki tüketicilere herhangi bir destek olmaksızın yansıtılması pek de makul bir uygulama olmayacaktır.
Ulusal tarifeye devam mı bölgesel tarifeye
geçiĢ mi?

Ancak, bu noktada hatırdan çıkarılmaması gereken bir kısım hususlar mevcuttur. Bilinmelidir ki
geçiş dönemi içerisinde kayıp-kaçak oranlarında
istenen düşüş gerçekleştirilememiş, hatta bazı
bölgelerde artışlar görülmüştür. Dolayısıyla,
mevcut yapıda ulusal tarifeye devam halinde
önümüzdeki üç yıl içerisinde kayıp-kaçak oranlarında istenen düzeyin yakalanmama ihtimali
maalesef mevcuttur. Mantık silsilesi halihazırdaki gibi kurulmaya devam edilirse ilelebet ulusal

Bölgesel tarife uygulaması daha önce de belirtildiği üzere şebeke tarifeleri açısından makul bir
uygulamadır. İletim ve dağıtımda bölgesel tarife
uygulamasına geçilmesinin sistem kısıtlarının
yönetimi açısından da avantaj sağlayacağı açıktır. Ancak, enerji (ve özellikle de kayıp-kaçak)
bedellerinde de bölgesel tarife uygulamasına
geçilmesi tartışmaya açıktır. Ayrıca, halihazırda

ġekil 1. Oluşması muhtemel bölgesel tarifeler
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tarife uygulaması söz konusu olabilecektir.

3) Enerji bedeli bölgesel tarifeye geçilmesi en
sorunsuz olan bedel olmakla birlikte perakende
satış tarifesinde bölgesel tarife çok da birincil bir
tartışma değildir. Ancak son kaynak tedarikçisinin lisanslı dağıtım şirketi olması halinde bölgesel bir son kaynak tarifesi söz konusu olacaktır.
Ayrıca, bölgeler arası çok ciddi farklar oluşmayacağı da açıktır. Bu doğrultuda önemli olan son
kaynak tedariği sisteminin iyi tanımlanmasıdır.
Enerji için kanaatimizce bölgesel tarife ikincil
öneme haizdir. Buradan Türkiye genelinde tek
bir ulusal tarifenin devamının savunulduğu anlaşılmamalıdır. Savunulan, bölgesel enerji tarifesi
sisteminin en etkin fiyatlandırma olmayabileceğidir. Son kaynak tedarikçisinin farklı bir şekilde
(ihale vb.) belirlenmesi ile değişik tüketiciler
için değişik fiyatların oluşturulması mümkündür.
Her halükarda tedarikçinin maliyetleri (ihale
yöntemi varsa ihale şartları içerisinde) karşılanmak durumundadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda ulusal tarife uygulamasının ek politikalarla desteklenmediği müddetçe çözüm üretme yönünde katkısı olma ihtimali kadar belki de daha fazla sorunu büyütme
ekseninde gelişmelere yol açması da muhtemeldir. Dolayısıyla, kanaatimizce bölgesel tarife
uygulamasına bir kısım ek düzenlemelerle birlikte geçilmesi ulusal tarife uygulamasının devamından daha makul bir yaklaşım olacaktır. Ulusal tarife uygulamasına devam edilecekse de
yine bir kısım ek politikalarla geçiş dönemi sonrasına hazırlık ihtiyacı ortaya çıkacak olup tek
başına ulusal tarife uygulamasının devamının
sorunu büyütme ve öteleme dışında bir katkısı
olmayacağı değerlendirilmektedir.
Politika ve yöntem alternatifleri
1) Toplam bedellerde çok ciddi sapmalar gözükmeyen 18 bölgede bölgesel tarife uygulamasına
geçilebilir. Geriye kalan kayıp-kaçak oranı çok
yüksek olan üç bölgede ise bölgesel tarife uygulamasına geçilmeyerek alternatif bir uygulama
yürürlüğe sokulabilir. Bu bölgelerde kayıpkaçak oranını azaltmak için değişik tarife yöntemleri dahilinde (etkin bir sosyal tarife, ek teknolojik yatırımlar gibi) kayıtlı müşteri sayısı artırılarak kayıp-kaçak oranları azaltılmaya çalışılabilir. Ortaya çıkacak ek maliyet oluşturulacak ek
fonlarla doğrudan Bakanlık (veya Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı vb.) tarafından veya tüm tüketicilere yansıtılan yıldan
yıla azalan bir fon içerisinde desteklenebilir.

Ulusal tarifenin benimsenmesi halinde de geçiş
döneminde bölgesel tarifeye geçişin maliyetinin
artmadığı, aksine azaldığından emin olmak gerekmektedir. Aksi takdirde, çelişkili politikalar,
hele bir de çapraz sübvansiyon uygulamasından
vazgeçilmeyecekse, uzun vadede temel hedeflerle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir yapının tesisine
yol açabilir. Planlanan yapıyla uyumlu olmayan
uygulama ve politikaların hayata geçirilmesinin
yeni belirsizliklere neden olarak çözümü zor
problemlerin uzun yıllar mevcudiyetine yol açması da imkan dahilindedir.
Dipnotlar

2) Kayıp-kaçak bedeli haricindeki tüm kalemler
için tüm bölgelerde bölgesel tarifeye geçilebilir.
Bir yandan kayıp-kaçak bedelinin bugünküne
benzer bir şekilde ulusal olarak belirlenmesi uygulaması devam ettirilirken diğer yandan kayıpkaçağın azaltılmasıyla etkin bir mücadele sürdürülebilir.

[1] 2011-2012 yılları için BKMT % 2,33 olarak belirlenmiştir. 2013 ve sonrası için yeni bir oranını 2012
yılı içerisinde belirlenmesi gerekecektir.
[2] Ancak çapraz sübvansiyon konusundaki ısrarın
nedeni anlaşılamamaktadır. Çapraz sübvansiyon uygulaması devam ettikçe bazı düzenlemelerin piyasa
bozucu etkisinin ortadan kaldırılamayacağı kanaatini
taşımaktayız.
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verilerin çok da sağlıklı olmadığı gözlemlenmiştir. Nihai olarak, yıllık tüketimden bir aydaki
ortalama bir günün saatlik yük eğrisine gidebilmek pratikte çok fazla kısıtlama ile mümkün
olacağından sadece bilgi amaçlı olarak bu sonuçlar paylaşılacaktır.

ğinden emin olunmuştur.
Modelin olası karmaşıklığından dolayı, öncelikle
sadece her ay için Pazartesi gününe konsantre
olunmuştur. Bu modelin daha sonraki sürümlerinde optimizasyon problemi çözümü ile sayılar
hesaplanmış olmasına rağmen, burada anlatılan
yapıda her 12 ay için ortalama bir Pazartesi günü
için veriler çıkarılmıştır.

Talep eğrileri
Şimdi sırasıyla Türkiye alt tüketim gruplarına
göre talebin incelemesi yapılacaktır.

Öncelikli olarak her bir dağıtım şirketi için 24
saatlik çarpanlar bir matris haline getirilmiştir.
Bu çarpan matrislerinden 5 tane kurulmuştur.
Bunlar sanayi, ticarethane, mesken, aydınlatma
ve tarımsal sulamadır. Eğer elimizdeki veri gerçek olsaydı, her bir alt tüketici grubunun günlük
toplamı üzerinden saatlik verilere ulaşmak mümkün olacaktı. Olmadığı için iki kabul daha yapılması gerekiyor. Bunlar da;

Mesken
Şekil 1‟de Aralık ayı için verilen Türkiye toplamı mesken yük eğrisinde en çok göze çarpan
nokta, saat 17‟den sonra başlayan ve 22‟ye kadar
devam eden puant taleptir. Özellikle talepteki bu
yükseklik, soğuk aylarda zirve yaparken sıcak
aylarda azalmaktadır.

Yılsonu toplamları verilen dağıtım şirketlerinin alt tüketim gruplarına göre taleplerini,
TEİAŞ‟ın aylık tüketim tahminleri çarpanları
oranında dağıtmak,

Sanayi
Sanayi talebinin en önemli özelliği tüm sene boyunca çoğunlukla aynı şekilde olmasıdır. Sanayi
talebi gündüz saatlerinde artarken, saat 10:0011:00 arası ilk inişi göstermektedir. Talebin en
büyük düşüşü yaşamaya başladığı zaman dilimi
ise puant başlangıcıdır.

Her ayın ortalamasının da bu oranlarla dağıldığını kabul etmek.
Modelin bu kabuller ile geldiği noktada, oluşan

Soğuk bir aydaki mesken talebi (Aralık)

Sıcak bir aydaki mesken talebi (Temmuz)

ġekil 1. Mesken talebi
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Soğuk bir aydaki sanayi talebi

Sıcak bir aydaki sanayi talebi

ġekil 2. Sanayi talebi

Soğuk bir aydaki ticarethane talebi

Sıcak bir aydaki ticarethane talebi

ġekil 3. Ticarethane talebi

Kışın aydınlatma talebi

Yazın aydınlatma talebi

ġekil 4. Aydınlatma talebi
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Ticarethane

Tarımsal sulama

Modelin çalışması esnasındaki en büyük sorun
ticarethane yük eğrisinin genliğinde çıkmıştır.
Bu yüzden ticarethane talebi konusundaki sonuçların daha dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Ticarethanelerde soğuk bir ay ile sıcak bir
ay arasında oluşan en büyük farkın, soğuk bir
aydaki akşam ısıtma harcaması ile, sıcak bir aydaki öğlen soğutma harcaması olduğu gözden
kaçmamalıdır.

Tarımsal sulama da ise bölgeye göre çok önemli
farklılıklar görülmektedir. Mesela kışın soğuk
bir ayda, hemen hemen sulama yükü çok az
iken, yazın hem sulama yükü hem de bu yükün
sebebi olan bölge sayısı artmaktadır. Tarımsal
sulama tarifesinden dolayı, gece yarısına yakın
zamanlarda sulama yükü artmaktadır. Özellikle
yazın sulama yapanlar elektriğin pahalı olduğu
zamanlarda tüketimlerini gözle görülür şekilde
azaltmaktadırlar.

Bu sebeple ticarethanelerde puantın kışın saat
17‟den sonra, yazın ise öğlen vakti görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu gözlenmektedir.

Genel talep
Genel talep açısından baktığımızda, talebin tüm
sene eşit oranlarda dağıtılmasının oluşturduğu
yanlışlar daha net görülmektedir. Şöyle ki, sulama talebinin yazın daha yüksek olması beklenirken sanki daha az olduğu görülmektedir.

Aydınlatma
En basit anlaşılabilen talep eğrileri aydınlatma
eğrileridir. Türkiye‟nin değişik dağıtım bölgelerinde bu talep farklı zamanlarda artışa geçmektedir. Genelde gün ışığından faydalanılan saatlerde
sıfır olmaktadır. Kışın aydınlatma süresi fazla
iken, yazın bu süre daha azdır. Kışın ortasında
akşam saat 16‟dan sabah 7‟ye kadar bir aydınlatma talebi görülürken, yazın akşam saat 1920‟lerden sabah 6‟ya kadar süren bir talep gözlenmektedir. Yani kışın 15-16 saatlik bir aydınlatmaya karşılık, yazın bu süre 10-11 saatlere
kadar düşmektedir.

Puantlar açısından bakarsak, kış talebindeki
mesken ve ticarethane etkisinin aydınlatma ile
17:00-18:00 gibi bir sivrileşmeye yol açtığı görülmektedir. Yazın ise puant daha çok öğlen
vaktine yakın zamanlarda olmaktadır.
Sonuç
Saatlik yük eğrilerini alt sektör taleplerine göre
ayırabilecek modeller yapabilmek, politika, tari-

Kışın tarımsal sulama talebi

Yazın tarımsal sulama talebi

ġekil 5. Tarımsal sulama talebi
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Kışın yük eğrisinin oluşumu

Yazın yük eğrisinin oluşumu

ġekil 6. Genel Talep
fe ve verimlilik politikaları tasarımlarında fikirleri test etmek açısında oldukça faydalı olabilir.
Çok basitçe yapılan bir yük eğrisi modellemesi
üzerinden kış ve yaz puantlarına hangi sektörlerin yol açtığını görmek mümkün olabilmektedir.

gruplara göre ayrıştırılmış şekli Şekil 7‟de verilmiştir.
Bundan sonraki çalışmalarda daha dinamik bir
modelleme yöntemi ile aylardan bağımsız olarak
belirli parametrelerle yük değişimi hesaplanmaya çalışılacaktır. Henüz emekleme aşamasında
olan bu çalışmaları sadece Türkiye elektrik talebinin doğasını anlamak için kullanmak şimdilik
en güvenli kullanım alanı olacaktır.

Yukarıda gösterilen modelin bir üst sürümü ile
de tüm haftalar modellenerek, Türkiye tüketici
grupları arası çapraz sübvansiyonlar hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın bir sonucu
olarak da bir yıllık yük eğrisi grafiğinin tüm alt

ġekil 7. Türkiye saatlik elektrik talebinin alt sektörlere göre dağılımı (Model sonucu)
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KARPUZ FATURASI VE ELEKTRİK FATURASI ÜZERİNE BİR
KARŞILAŞTIRMA
Hasan ALMA
Gün geçmiyor ki, konudan habersiz vatandaşları
pervasızca tahrik eden elektrik faturası haberlerine bir yenisi daha eklenmesin! Üzücü olan şu ki;
her olayı değerlendirirken, arka planda sürekli
kötü bir şeyler fısıldayan, ulusal hafızamızda
kalıcı şekilde yer tutmuş, her durumda vatandaş
aleyhine iş yapılacağına ilişkin trajik bir müktesebatın tutsağı olmuş, ilk bakışta mantıklı gelen
bir kısım iddialar ile vatandaşı mutsuz eden bir
anlayış dipdiri şekilde ayakta!
Bu yazı; elektrik faturası unsurlarını, vatandaşın
karpuz satın aldığı zaman eline geçen satış fişi/
faturası ile karşılaştırarak anlatmayı amaçlamakta ve kamuoyunda trajikomik boyuta ulaşan bir
dezenformasyon kampanyasına karşı kendi çapında bir duruş ortaya koymayı hedeflemektedir.
Şimdi, aşağıdaki örnek haberi dikkatlice birlikte
okuyalım:

olursa olsun, abone tükettiği oranda kaçak bedeli ödüyor. Örneğin bir abone 40 TL’lik faturasına 5 TL kaçak kullanım bedeli öderken, 200
TL’lik faturasına ise 25 TL kaçak kullanım bedeli ödüyor.”
Yukarıdaki örnek ve ne yazık ki türünün tek örneği değil. Bu ve benzeri haberler, bu haberler
yapılırken minicik dahi olsa bir araştırma gayreti
göstermeme özelliğinin medyamızdaki yaygınlığına işaret etmektedir. Dahası, medyada çıkan ve
çoğu kez mutlak doğru gibi kabul edip algılarımız üzerinden tutum ve davranışlarımıza olduğu
gibi yansıttığımız nice haberin de, aslında konuya uzak olmamızdan dolayı fark edemediğimiz
tutarsızlık ve yanlışlıklar içerisinde boğulmuş
olabileceği ihtimalini en acı şekilde yüzümüze
vurmaktadır.

“Elektrik faturalarında yeni skandal
Özelleştirilen elektrik şirketlerinin gönderdiği
faturalardaki bazı uygulamalar aboneleri şaşırtıyor.
Önceden sadece TRT payı ile gündeme gelen
faturalarda, şimdi bir çok yeni anlaşılmaz kalem bulunuyor. Enerji bedeli yanında perakende
bedeli, iletim sistemleri bedeli, dağıtım bedeli,
kaçak kullanım bedeli, sayaç okuma bedeli sebebiyle faturalar giderek şişiyor. En azından sabit
olması gereken okuma, iletim sistemi bedeli gibi
kalemler her faturada değişiyor.

Peki bu haberlerde geçen ifadeler ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Bunu değerlendirebilmek maksadıyla, elektrik piyasasından başlayalım ve sonra fatura kalemlerini incelemeden önce, yıllardan beri uygulanan ve arkasında gerçekçi iktisadi ve ticari gerekçeler yatan düzenlemeleri/uygulamaları, sanki dünyada ilk kez ve
sadece Türkiye elektrik piyasasında ve de mün-

Faturalarda en şaşırtan uygulama ise kişinin
kullandığı elektrik ölçüsünde dağıtım bedeli,
iletim sistemleri ve kaçak kullanım bedeli o
oranda artıyor. Ülke genelinin kaçak oranı ne
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sahip olmasının en doğru seçenek olmasıdır
(teknik ifadesiyle; uzun vadeli ortalama maliyetin minimum olduğu seçeneğin, tek firmanın
faaliyet göstermesi olduğu doğal tekel hali).

hasıran elektrik için var zannedenlere kısa bir
fıkrayı hatırlatalım:
“Sarhoş bir yeniçeri ağası bir gün dolaşırken bir

Yahudi‟yi görmüş hemen üstüne atlamış.
"Siz İsa‟yı öldürdünüz!"
Yahudi panik içinde:
"Ama efendim o 1500 yıl önceydi." deyince,
Yeniçeri ağası:
"Ne yapayım, ben yeni öğrendim." demiş!

Türkiye‟de, perakende satış lisansı şimdilik sadece dağıtım şirketlerine verilmiş olduğundan
serbest olmayan tüketiciler için bu faaliyet de
tekel halindedir. Serbest tüketiciler elektriği
kimden alacağını seçebilirken, serbest olmayan
tüketiciler bulundukları bölgedeki perakende
satış şirketinden (bugün için perakende satış şirketi dağıtım şirketidir) almaya mecbur durumdadırlar. Serbest tüketici olmak için yıllık tüketilmesi gereken elektrik miktarı Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından istikrarlı
bir şekilde düşürülmüş olup bu limitin sıfıra inmesi ile bütün tüketiciler serbest tüketici olacaklardır.

Gelelim fatura kalemlerini incelemeye:
1. Elektrik nedir, elektrik piyasası nasıl iĢle-

mektedir?
Elektrik; fiziki olarak üretilen, iletilen, dağıtılan
ve ticari olarak alınıp satılan bir MALDIR.
Elektrikle karpuzun farkı; karpuzun rekabetçi bir
piyasada, elektriğin tekelci bir piyasada nakliyesi (iletim-dağıtım), elektriğin stoklanamaması ile
elektrik tüketiminin olmazsa olmaz bir ihtiyaç
olmasıdır. Son tahlilde, her ikisi de üretilen, alınıp satılan, tüketilen birer MALDIR.

Üretim faaliyetinde ise, piyasaya giriş serbestleştirilmiştir. Özel sektör, EPDK‟dan lisans alarak
sektörün bu bölümünde faaliyet gösterebilmektedir. İletim faaliyeti bir kamu şirketi olan TEİAŞ
tarafından ve dağıtım faaliyeti bir kısmı özel bir
kısmı kamu şirketi olan 21 dağıtım şirketi tarafından yerine getirilmektedir (OSB dağıtım lisansı ayrı bir konu durumundadır).

Elektrik piyasasında, üretim ve ticaret faaliyetleri serbest rekabete açılabilen, iletim ve dağıtım
faaliyetleri ise açılamayan faaliyetlerdir. İletim
ve dağıtım, tam olarak karpuzun tarladan süpermarkete veya manava nakledilmesi faaliyetine
karşılık gelmektedir. Rekabete açılamayan tekel
faaliyet olmasının anlamı ise, maliyetler bakımından bir yerde birden fazla firmanın şebekeye
sahip olmasının değil, tek bir firmanın şebekeye

Piyasada faaliyetlerin ayrıştırılmış olması ve son
kullanıcının ticari ve fiziksel faaliyetler anlamında farklı farklı şirketlerin müşterisi haline gelmesi, “elektrik fiyatı” kavramını da çok parçalı
ve dolayısıyla karmaşık bir kavram haline getirmiş, maalesef bu durum da, en hafif ve en iyi
niyetli tabirle peşin fikirli kesimlerce toplumu
yanlış yönlendiren ve çarpıtmadan ibaret olan bir
kısım haberlerin servis edilmesine zemin hazırlamıştır.
Elimizdeki elektrik faturası (aksi belirtilmedikçe
konuyu mesken abonesi için ele aldığımızı düşünelim) şebekeye bağlı halde bulunmamızı ve
düğmeye bastığımızda elektrikten istifade etme-
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mizi sağlayan ve bize ilgili diğer hizmetleri verenlere olan ve kendi varlıkları itibariyle tartışmaya açık olmayan borçlarımız ile vergiler,
enerji fonu ve TRT payından oluşmaktadır.

giderlerini yansıtan bu bedelin fuzuli ya da haksız olduğunu iddia etmek insafla bağdaşmaz.
“Karpuza para veririm ama Adana‟dan Ankara‟ya naklinin parasından bana ne?” diyemeyiz!
(Zira karpuzu, bu maliyet satış fiyatına eklenmiş
olarak reyonlarda buluruz. Acaba, karpuzun faturası kesilse, üzerinde kilosu 3 TL yazması ile,
kilosu 2,5 TL, nakliyesi kilo başına 0,5 TL yazması arasında ödediğimiz para ve ödeme sebebimiz açısından bir fark var mıdır?)

2. Elektrik faturasının unsurları nelerdir?
Elektrik faturası kalemleri ana başlıklar halinde
şöyledir:
Elektriğin kendisi (enerji bedeli)
Nakliyesinin bedeli (iletimi+dağıtımı)

Dağıtım sistem kullanım bedeli: Dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin
yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri
dikkate alınarak hesaplanan, tüketilen elektrik
enerjisi üzerinden (TL/kWh) alınan bir bedeldir.
Dağıtım şebekesine bağlı her tüketici, Türkiye‟deki 21 dağıtım şirketinden kendi bölgesindekinin müşterisidir (Yinelemekte fayda olan bir
husus şudur: tüketici için dağıtım şirketi tercih
edilemez zira bir bölgede dağıtım şirketi bir tanedir, serbest tüketicinin seçme hakkı olan şey
tedarikçi, yani elektriğin ticaretini yapandır).
“Karpuzun halden süpermarkete nakliyesine para ödemem.” diyebilir miyiz? (Yukarıdaki örnekteki gibi reyonlarda bu maliyetin de eklenmiş
şekilde alındığını tekrar belirtelim.)

Kayıp-kaçak bedeli
Sayaç okuma bedeli
Perakende satış hizmet bedeli
Vergiler, enerji fonu, TRT payı
Kuşkusuz, bu bedellerin elektrik fiyatı olarak tek
kalemde toplanıp üzerinde matrahı oldukları vergi ve benzeri yükümlülükler eklenerek müşterilere kapalı formatta bir faturanın gönderilmesi
de mümkündür ve dünyada örnekleri de vardır.
Ayrı kalemler ne kadar şeffaflık sağlasa da, o
kadar da fuzuli ödeme yapılıyormuş hissi verme
potansiyeli de bulunmaktadır. Hele de bu konuda yönlendirme yapanların varlığı altında, ikincisinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu nedenle, aslında müşterilerin propaganda edildiği
gibi fuzuli ödeme yaptırılmadığı, kalemlerin ezici çoğunluğunun faturada olması gereken unsurlara ait olduğu ve tüketicinin neyi ne için ödediğini bilmesinin sağlandığı bir uygulamanın tercih edildiğini, kalem bazında değerlendirelim:

Bu iki bedel, güç üzerinden de alınabilirdi (TL/
kW). Böylece, tüketimle beraber bu bedeller
değişmez, sabit kalırdı. Fakat, bu durumda da
“Az tüketen de çok tüketen de aynı parayı ödüyor.” ya da “Tatilde evde değildim ama elektrik
faturam geldi.” gibi itirazlar gelecekti. (Bilinen
bir gerçektir ki, toplum olarak bir sistemde bizim
için amade tutulan kapasitenin bir maliyeti olduğunu ve bunu ödemeniz gerektiğini kabul etmek
istemiyoruz. Makul bir bedel olmak kaydıyla, bu
bedeli ödemekten rahatsız olunmamalıdır. Bir
bedelin miktar olarak tartışılması ayrıdır, varlığının tartışılması ayrıdır!).

Ġletim sistem kullanım bedeli: Elektriğin yüksek gerilim hatları üzerinden nakli iletim faaliyeti olup bir kamu şirketi olan TEİAŞ tarafından
sunulmaktadır. İletim sistem kullanım bedeli;
nihai tüketici tarafından, tüketilen elektrik enerjisi başına (TL/kWh) ödenmektedir. İletim sisteminin yatırım harcamaları ve işletme ve bakım

Perakende satıĢ hizmeti (PSH) bedeli: Bu kalem, perakende satış lisansına sahip şirketlerce,
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elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında
tüketicilere sağlanan diğer hizmetleri ifade eder.
Perakende satış şirketi halihazırda dağıtım şirketi olduğu için kafa karışıklığı oluşmaktadır. Ancak, sayaç okumanın dağıtım şirketince verilen
bir hizmet, faturalamanın ise perakende satış
hizmeti olduğunu, dolayısıyla elektrik faturamızda PSH ile okuma bedelinin ayrı tutulmasının
yanlış olmadığını ifade etmeliyiz. (Karpuz alan
vatandaşın, süpermarketin buna benzer giderlerini de finanse ettiği açıktır, şu kadar var ki hiçbir
satış fişinde “karpuz başına 2 kuruş hizmet bedeli” gibi bir ifade yer almaz!)

bu telafi edilemese, bunun doğal sonucu karpuz
fiyatının ciddi şekilde yükselmesi olacaktır. Bazı
vatandaşlar da, bu nedenle o sene karpuzu yemeyiverecektir. Ya elektrik! Elektrik için aynı şeyi
söylemek mümkün değildir. Sürekli işleyen bir
piyasaya, sürekli talebi karşılayacak kadar arza
ihtiyacımız olduğu son derece açık. Dağıtımın
doğal tekel yapısı da, bizi abonesi olduğumuz
dağıtım bölgesindeki kayıp ve kaçakları karşılamaya yöneltmektedir. Kayıp kısmı, zaten teknik
olarak elektriğin naklinden yaşanan kaçınılmaz
firedir.
Abonesi olduğumuz dağıtım şirketinin faaliyeti
sırasında kaçak olarak ortaya çıkan maliyet kim
tarafından karşılanacaktır? Örnek üzerinden söylersek, arz tarafının daha az karpuzun ziyan olmasını sağlaması, bilerek ziyan olmasına neden
olmasının engellenmesi, bunun için de karpuzların makul bir seviyeden fazlasının ziyan olduğu
için fiyata yük getirmesinin önlenmesi lazımdır
ki, ziyanda kusuru olanların maliyetlerini olduğu
gibi tüketicilere ödeten bir yapı ortaya çıkmasın.
EPDK da bunu yapmıştır. Şöyle ki:

Sayaç okumaya iliĢkin PSH bedeli: Bu kalem,
dağıtım şirketinin sunduğu sayaç okuma hizmetinin karşılığıdır. Tüketicilere 2012 yılından itibaren sabit bir tutar olarak fatura edilmektedir.
3. Kayıp-kaçak bedeli neden borcunu ödeyen
tüketicilere yansıtılmaktadır?
Meselenin en hassas noktalarından birisi budur.
Açık bir gerçektir ki, her malın fiyatı içinde, o
malın ticaretini yapanların maliyetleri yer alır.
Tedarikçiler, rekabet edebilmek için, bu maliyetleri en aza indirmek isterler. Diyelim ki, Adana‟dan karpuz nakledilirken bunun belli bir yüzdesi
yolda bir şekilde bozuldu, kayboldu veya parçalandı. Bunların maliyetleri de sağlam karpuzlara
yansır. Fakat elimizde karpuz faturası olarak
düzenlenmiş bir şeffaf bildirim yoktur. Yani;
göz görmeyince, gönül de katlanmaktadır.

2011-2015 yılları arasındaki beş yılı kapsayan
uygulama döneminin her bir yılı için, dağıtım
şirketi bazında hedef kayıp kaçak oranları belirlenmiştir. Öngörülen hedef kayıp kaçak oranları
şirket tarafından yakalanamadığında şirket zarar
etmekte, kayıp-kaçak oranları hedefin altında
gerçekleştiğinde ise şirket kar etmektedir. Şirket
ilgili uygulama döneminde kaybı azaltarak zarar
etmemeye ya da kazanç elde etmeye çalışacak,
bir sonraki uygulama dönemi için kayıp kaçak
hedefleri belirlenirken de bu dönem gerçekleşmeleri esas alınacağı için daha düşük hedef ve
gerçekleşme oranları ortaya çıkacaktır. Böylece,
şirketlerin daha etkin bir işletmecilikle kar elde
etmesi teşvik edilirken, tüketicilerin de daha
ucuza elektrik temin etmeleri sağlanmış olunmaktadır. Bunun yanında kaçak kullanımın caydırılması için idari ve adli bir takım müeyyideler
de uygulanmaktadır. Özetlersek, iktisadi gerekli-

Elbette bu örnekte dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Karpuzda rekabet vardır ve malı
kayıpsız getirebilenler varken, başka birisinin
tüm malları kaybolsa bile (piyasayı etkileyecek
kadar büyük miktarda bir kayıp olmadığını düşünelim), bunun piyasa fiyatlarına etkisi ya hiç
yoktur ya da pek azdır. Yani, böyle bir piyasada
tüm riskin arz edenler tarafında olduğu söylenebilir. Keza, diyelim ki belli bir yılda bir nedenle
üretilen karpuzlar tarlada ziyan olsa ve ithalatla
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likler gereği paylaştığımız kaçak maliyetinin
giderek daha az bir yüzdesinin tüketici tarafından ödendiği bir yapıya doğru gidilmesi amaçlanmaktadır ve bu işin doğrusu da budur.

Elektrik tüketiminden alınan vergi, fon, TRT
payı gibi ilave unsurlar, elektrik faturasının içerisinde yer alan ve en çok doğru eleştiriyi alabilecek olan bölümü teşkil etmektedir.

Diyelim ki, kayıp-kaçak bedeli tüketicilere yansıtılmadı. Eğer bu bedelleri, devlet bütçesi karşılasın diyen varsa, devlet bütçesinin vergilerle
oluştuğunu, dolayısıyla bu fikrin, mevcuttan daha adaletsiz olduğunu görmelidir. Bu bedeller,
tamamıyla dağıtım şirketinin üzerinde kalsın
gibi bir fikrin de, dağıtım faaliyetinin sürdürülebilirliğine etkisini dikkate almadığını, kaliteli
hizmetin hatta yerine göre hizmet verilmemesinin daha büyük maliyetleri olduğunu ihmal ettiği
ifade edilmelidir. Ayrıca, böylesi bir yaklaşımın
özelleştirilen şirketlerin değerine etkisinin de,
zarar anlamına geleceği not edilmelidir.

Enerji Fonu: Enerji Fonu, 28/05/1986 tarihli ve
3291 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi uyarınca
tahsil edilmektedir. Halihazırda enerji fonunun
oranı % 1'dir. Ayrıca, 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin
son fıkrası "3. Yürürlükte olan tarife dışı ve
tarife altı uygulamalar ile elektrik satış tarifeleri
üzerindeki fonlar ve payların oranlarını sıfıra
kadar indirmeye ve bu konulara dair
düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir." hükmünü amirdir.
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi:
Genellikle Belediye Tüketim Vergisi olarak
anılan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi,
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34
üncü maddesindeki
“Belediye sınırları ve
mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı
tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine
tabidir.” hükmü uyarınca tahsil edilmektedir.

Burayı kapatmadan bir iki örnek daha verelim:
Alışveriş merkezlerinin genel giderleri (su, temizlik, elektrik, güvenlik, yürüyen merdivenler
vs.) acaba sadece alışveriş yapanların katlandığı
giderler midir? Yoksa, oradan alışveriş yapan
vatandaşlar aslında kendi kullanmadıkları, ya da
hiç alışveriş yapmayan ama bu hizmetleri kullananların da giderlerini de karşılamakta mıdır?
Acaba, alışveriş merkezindeki bir mağazadan
aldığımız bir gömleğin fişinde, söz gelimi
“Alışveriş merkezinin su giderlerine katılma payı 1 kuruş.” gibi bir kalemin olmayışı, o giderlerin aldığımız gömleğin fiyatını etkilemediği anlamına mı gelmektedir?

TRT Payı: 3093 sayılı Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü
maddesinin c bendindeki “Nihai tüketiciye
elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel
kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış
hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere,
elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi
tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer
vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler
hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu
kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi
bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak
tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri
enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumuna ayrıca pay yatırmaz.” hükmü gereği
tahsil edilmektedir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu ile hiç bir ilgisi bulunmadığı gibi, 4628

Ya da, acaba günlük pastörize sütün fiyatı neden
uzun ömürlü pastörize sütün fiyatından daha
fazladır?
Görüldüğü üzere; iktisadî gerekçeler söz konusu
ise, ortaya çıkan sonuç hoşumuza gitmese de
anlaşılır bir sonuç olabilmektedir.
4. Vergiler, Fon, TRT Payı nedir? Elektrik
üzerinden alınmaları doğru mudur?
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(Konuyu merak edenler www.tvlicensing.co.uk
adresini ziyaret edebilir.). İngiltere demişken,
şunu da ekleyelim ki, İngiltere’de elektrik
faturasında sadece ve sadece elektriğin kWh
bedeli ve KDV gösterilmekte, geri kalan hiç bir
bedel açıkça yazılmamaktadır.
Katma Değer Vergisi (KDV): KDV, diğer mal
ve hizmetlerde olduğu gibi elektrikten de tahsil
edilmektedir. Oranı % 18 olup matrahına yukarıda sayılan bedellerin hepsi dahil edilmektedir
(işin bu kısmı da eleştiriye açıktır).
sayılı Kanun‟un öngördüğü fiyatlandırma
ilkeleri ile de hiç bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan bedelleri, tek zamanlı bir
mesken kullanıcısı için toplamı yaklaşık 100 TL
olan bir fatura için Tablo 1‟de özetlemek mümkündür. Dikkat edilir ise, ödenen faturanın büyük ölçüde alınan mal (elektrik) ve hizmetler ile
sair mal ve hizmetlere de ödenen KDV'den teşekkül ettiği görülecektir.

Son yıllarda açtığı kanallar ve yaptırdığı yerli
yapımlarla iftihar ettiğimiz, ulusal yayın
kuruluşumuz TRT‟nin gelir ihtiyacı elbette
karşılanmalıdır, ancak bunun yolunun elektrik
tüketimi üzerinde doğrudan bir bedel tesis
edilmesi olmaması gerektiği, özellikle 2001
yılında yapılan elektrik piyasası reformundan
sonra, çokça dile getirilmektedir. TRT
gelirlerinin başka kaynaklardan finanse edilmesi
gerektiği eleştirisi, elektrik faturası kalemlerine
yapılan eleştiriler içerisinde belki de en haklı
eleştirilerdendir. TRT‟nin gelir gereksiniminin
finansmanında, dünya örneklerinde de istifade
edilebilir. Örneğin, İngiltere‟de sadece TV
izleyicilerine (yaş vb. istisnaları olan) yönelik
olarak yıllık TV lisansı bedeli uygulanmaktadır.
Bu gelirler ile BBC finanse edilmektedir

5. Son bir not: Dihidrojenmonoksit vakası
Yazıyı noktalamadan önce, internet dünyasının
efsanelerinden olan ibretlik bir olayı da hatırlatalım:
Bilim Fuarı'nda bir lise öğrencisi, bölge insanlarını hazırladığı projeyi imzalamaya davet etti.
Delikanlı dihidrojenmonoksit adlı maddenin
kullanımının tümüyle yasaklanmasını, mümkün
olmadığı takdirde çok sıkı kontrolünü istedi.
Duvarlara astığı afişte, bu maddenin zararları

Tablo 1. Belediye sınırları içerisindeki tek zamanlı mesken kullanıcısı için örnek fatura
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şöyle açıklanmaktaydı:

koşullandırılabildiklerini göstermekti" dedi.

1-Yoğun terlemelere ve kusmalara sebep olabilir.

Elektrik faturası haberleri ile aynı zamana denk
gelseydi, zannediyorum bu proje birinci olamayabilirdi!

2-Doğaya büyük zararlar veren asit yağmurlarının ana unsurudur.

6. Sonuçlar

3-Gaz haline geçmiş hali, çok ciddi yanıklara
sebep olabilir.

a) Habercilerin, haber yaparken bilmedikleri konularda azami gayret göstermeleri etik anlayışının ve kamu yararına çalışmanın olmazsa olmaz
koşuludur! En azından haber yaparken bir bilene
danışılmasında azim fayda vardır! Toplumumuz
büyümeye ve değişmeye açık olduğu ölçüde meseleleri anlamak için çaba harcamaya da açık
olsaydı, en azından toplumu bilgilendirenlerde
bu konuda hassasiyet olsaydı, sanıyorum bu karmaşıklık bu derece üzücü sonuçlara neden olmazdı.

4-Kazara solunması ciğerlere dolması ölüme yol
açar.
5-Erozyona yol açar.
6-Otomobil frenlerinin etkinliğini azaltır.
7-Ölümcül kanser tümörlerinin hepsinin içinde
bulunmuştur.
Bir saat içinde tam 50 bilim fuarı meraklısı insan
delikanlının kampanya açtığı standı ziyaret etti.
43 kişi, yasaklama isteğini şiddetle desteklediler.
6
kişi
kararsız
kaldı.
Sadece
bir
kişi
yasaklanması
istenen
dihidrojenmonoksitin, H2O, yani hayatın can
damarı su olduğunu söyledi.

b) Elektrik, karpuz değildir. İletimi ve dağıtımı
tekeldir. Tüketilmesi ise zaruridir. Bunun için
EPDK vardır, KPDK (Karpuz Piyasası Düzenleme Kurumu) yoktur.
c) Kayıp kaçak bedeli her koşulda, içlerinde bu
yazının yazarının da olduğu borcuna sadık vatandaşlara yansımaktadır. Bu kaçınılmaz bir durumdur, asıl sorgulanması gereken hangi oranda
dağıtım şirketinin sorumlu tutulması gerektiğidir
ki bu da teknik tarafı ile birlikte başka yönleri de
olan bir sorundur. Bir yönüyle bu maliyet, şebekeye bağlanmanın maliyetidir. Kaçak kullananlar açıkça başka insanların hakkını yemektedir.

Delikanlının bu projesi "ne kadar kolay aldatılabiliyoruz" yarışmasının birincisi ilan edildi...!
Delikanlı: "Amacım, kolayca saptırılmış, saçma
bilimsel cümleciklerle insanların nasıl yanlış

Bir bedelin makul olması ayrıdır, o bedelin
bizatihi varlığının makul olması ayrıdır. Yani,
makul düzeyde olmamasını eleştiriniz ama hiç
olmaması gerektiğini ileri sürerken çok
düşünüp az konuşmak gerek.

d) Her okuduğunuz habere inanmayınız. Daha
iyisini önermek yerine sadece var olana tepki
gösteren, “Yapabilen yapar, yapamayan nasıl
yapılacağını anlatır.” hakikatinin temsilcisidir!

e) Bir işi eleştirenin, o işin daha iyi yapılmasına
Külfetsiz nimet olmaz. Elektrik büyük bir yönelik bir önerisi yoksa yaptığı eleştirinin hiçnimettir. Tükettiklerimiz içerisinde en makul bir değeri yoktur.
fiyatlanan mallardan birinin de elektrik
f) TRT payı, reforme edilmiş elektrik piyasasıolduğunu göz önünde bulundurmalıyız.
nın ilkelerine aykırıdır. Ancak bu pay, 4628 sa-
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yılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
ile değil, 3093 sayılı TRT Gelirleri Hakkında
Kanun ile düzenlenmiştir. Vergi, fon ve benzeri
kalemler, nihai elektrik faturasında en fazla haklı
eleştiriyi alabilecek kalemlerdir. Buna mukabil,
aslî maliyet unsurları üzerindeki trajikomik haberler, konunun ciddiyetini ve kamunun sağlıklı
düşünme yetisini ciddi manada tahrip etmektedir.

h) Külfetsiz nimet olmaz. Elektrik büyük bir
nimettir. Tükettiklerimiz içerisinde en makul
fiyatlanan mallardan birinin de elektrik olduğunu göz önünde bulundurmalıyız.
i) Her şeyin olduğu gibi, şeffaflığın da bir bedeli
vardır. (Bir kısım kesimlere not: Yanlış anlamaya sebep olmasın, faturalara Ģeffaflık bedeli diye bir kalem eklenmeyecektir!)
Kaynaklar

g) Bir bedelin makul olması ayrıdır, o bedelin
bizatihi varlığının makul olması ayrıdır. Yani,
makul düzeyde olmamasını eleştiriniz ama hiç
olmaması gerektiğini ileri sürerken çok düşünüp
az konuşmak gerek.

http://www.epdk.org.tr/web/tarifeler-dairesi/
epd_tarife_sss
www.epdk.gov.tr/documents/10157/b76f1fff-6dc94ae5-86fc-47a511868718 (Kayıp Kaçak Bedeline
İlişkin EPDK internet sitesinde yayımlanan
07/12/2011 tarihli duyuru)
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DÜZENLENEN PİYASALARDA DÜZENLEYİCİ HESAP
STANDARTLARININ ÖNEMİ: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Canan KANDEMİR, Okan YARDIMCI

M

uhasebeyi, “bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, örgütün işlemleri
sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış
veya azalışları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili
kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi sistemi” olarak tanımlamak mümkündür [1]. İşletmeler için
verimli çalışılıp çalışılmadığının tespiti ve gerekiyorsa yeni tedbirlerin alınması ekonomik faaliyetlerin düzenli olarak takip edilmesi ile mümkün olup bunu sağlayan da muhasebe kayıtlarının incelenmesidir.
Muhasebe standartları; işletmelerin, mali kaynaklarını idare edebilme becerisine, yani finansal
performansını çeşitli dönemler itibariyle aynı
bazda karşılaştırılabilir bir şekilde izleyebilme,
ileriye doğru vizyon ve misyonlarına uygun olarak planlama yapabilme ve bu planlar ile fiili
durumu karşılaştırabilme şansını elde etmesine
yardımcı olmaktadır. Ayrıca işletmenin finansal
performansının doğru analiz edilmesi ile ileriye
yönelik gerçekçi planların oluşturulmasına, isabetli hedef ve amaçların belirlenmesine de yardımcı olmaktadır. Bunun yanında standardizasyonun, dolayısıyla tutarlılığın sağlanmasıyla
sektördeki diğer firmaların mali sonuçlarının
yorumlanabilir olmasını sağlamaktadır. Böylece
işletmelere, birbirleri ile mali durumlarını karşılaştırma şansını vermekte, ayrıca işletmelerin iç
ve dış denetimine yardımcı olmaktadır [2].

sı sırasında ortak bir dilin oluşturulması gibi
amaçların gerçekleştirilebilmesi için muhasebe
standartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenlenen piyasalarda ise standartların sağlanması ve
ilave Düzenleyici Hesapların (Regulatory
Accounts) oluşturulması, konunun yukarıda anlatılan boyutlarının dışında önem arz etmektedir.
Düzenleyici Hesaplar, düzenleyici otoriteler,
endüstri, yatırımcılar, tüketiciler ve diğer ilgililerin kullanımı için, düzenlenen sektörler hakkında
bilgi sağlamak amacıyla oluşturulur. Düzenleyici Hesaplar, kanuni hesaplarda yer alan bilgilerden daha çok düzenlenen işletmeler ve faaliyetlerle ilgili bilgilere odaklanır, oysa kanuni hesaplar düzenlenen şirketle bir bütün olarak ilgilidir. Kanuni hesaplar, yatırımcıların ihtiyaçlarına
odaklanmıştır. Düzenlemeye tabi şirket, büyük
bir grubun iştiraki ise kanuni hesaplar düzenlemeye tabi şirket hakkında kapsamlı bilgi veremez, özellikle de ana şirketin menkul kıymetler
borsasına kayıtlı olması durumunda, düzenleyici
şirket hakkında sağlanan bilgi çok sınırlı kalmaktadır [3]. Düzenlenen piyasalarda Düzenle-

Uygulamadaki farklılıkların ortadan kaldırılması, muhasebe ilkelerinde tekdüzenin sağlanması,
mali tabloların açık, uygun, anlaşılabilir, tarafsız
ve karşılaştırılabilir olmasının sağlanması, uluslararası alanda finansal bilgi üretimi ve sunulma-
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yici Hesaplar yoluyla elde edilen bilgilerin aktarıldığı ilgili kişi ve kuruluşların başında düzenleyici otorite gelmektedir. Ağırlıklı olarak tarife
uygulamalarında kullanılan verilerin, istenilen
detayda, sağlıklı ve karşılaştırılabilir olması, düzenleyici muhasebe sisteminin başarısına bağlıdır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
tarifeler ile ilgili düzenleme yetkisini Elektrik
Piyasası Kanunu nun 5/A maddesinde yer alan
piyasada rekabetin yeterince oluşmadığı durumlarda fiyat ve tarife belirlemeye ilişkin (f) bendinden ve aynı Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan tarifelerle ilgili hükümlerden almaktadır.
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
(Kanun)‟da EPDK tarafından belirlenmesi öngörülen tarifelerden biri perakende satış tarifeleridir. Perakende satış olarak isimlendirilen ve esasen dağıtım faaliyetini kapsayan bu faaliyet
mevcut durumda bölgelerinde tekel olarak çalışmakta olan dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle söz konusu şirketlerin
müşterilerine
uyguladıkları
tarifeler
EPDK‟nın karar organı olan Kurul tarafından
belirlenmektedir. Kanun perakende satış fiyatlarının unsurlarını; birim gaz alım fiyatı, birim
hizmet bedeli, amortisman bedeli ve diğer faktörler olarak belirlemiştir. EPDK, Doğal Gaz
Piyasası mevzuatı çerçevesinde piyasada faaliyette bulunan tüzel kişilerden, tarifelerin düzenlenmesinde kullanılacak bilgi ve belgelerle birlikte tarife önerilerini almaktadır. Tarifelerin
düzenlenmesine ilişkin yapılan çalışmalarda sadece tarife önerileri değil, şirketlere ait tüm detaylı bilgi ve belgeler ile piyasa verileri birlikte
değerlendirilmekte; mevzuat kapsamında uluslar
arası regülasyon literatürüne uygun şekilde oluşturulan metodoloji doğrultusunda tarifeler düzenlenmektedir [4].

Her bir düzenleyici otorite, düzenlediği sektörün
yapısına bağlı olarak düzenleyici muhasebenin
oluşturulmasında farklı noktalara vurgu yapar.
Ancak şu kesindir ki düzenleyici muhasebe oluşturulmasında temel amaç, ağ endüstrileri ile ilgili olarak tekel veya piyasa gücü ile baş etmede
yardımcı olacak bilgi sağlamaktır. Rekabetin az
olduğu alanlarda, performansları izlemek ve fiyat kontrolünü yeniden ayarlamak amacıyla tutarlı ve şeffaf finansal bilginin elde edildiği bir
düzenleyici muhasebe sistemi tüm düzenleyici
otoriteler için temel odak noktasıdır [3].
Ülkemizde muhasebe standartlarına yönelik genel görev ve sorumluluklar Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu (TMSK)‟nun üzerindedir.
Ancak kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve
denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve
kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak ve TMSK‟nın onayını almak şartıyla,
kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile
ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilmektedirler.
Son dönemde hızlı bir değişim ve gelişim yaşanan ülkemiz enerji sektöründe düzenlemeye yönelik önemli adımlar atılmasına rağmen, düzenleyici muhasebe standartları konusunda yeterli
gelişmeler sağlanamamıştır. Tarife çalışmalarını
yakından ilgilendiren bu durum bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Yazının bundan sonraki bölümünde doğal gaz perakende
satış tarifelerine yönelik örnek olay çerçevesinde düzenleyici muhasebe standartlarının önemi anlatılmaya çalışılacaktır.

Kanunun öngördüğü hedeflerden biri de lafzında
pek çok kez belirtildiği üzere doğal gaz piyasasında şeffaf bir düzenleme mekanizmasının oluşturulmasıdır. Bu hedef Yönetmelikte de aynı
şekilde benimsenmiş ve tarifelerin düzenlenmesinde esas alınan ilkelerden biri de şeffaflık ilkesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda dağıtım
şirketlerinin tarifelerinin (Kanunda belirtilen
birim hizmet bedeli ile amortisman bedeli) temel
aldığı esasları ve kullanılan metodolojiyi hukuki

34

bir metin haline getirmek amacıyla gerekli adımlar atılmış ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin
Tarife Hesaplama Usul ve Esasları (Metodoloji)
adı altında bir metin oluşturularak Kurul Kararı
(22/11/2011 tarih ve 3580 sayılı K.K.) şeklinde
yayımlanmıştır. Tarife hesaplamalarının önemli
unsurlarından bir tanesi olan Düzenleyici Varlık
Tabanının (Regulatory Asset Base) belirlenmesine yönelik olarak ise İhaleli Doğal Gaz Dağıtım
Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar (Varlık Tabanı Usul ve
Esasları) yayımlanmış olup (22/11/2011 tarih ve
3579 sayılı K.K.) ihaleli şirketlerin varlık tabanlarının bu Usul ve Esaslar çerçevesinde belirlenmesi amaçlanmıştır. Metodolojinin yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle varlık tabanı henüz belirlenmemiş olan mevcut şirketler için ise Metodolojinin 6 ncı maddesi kapsamında varlık tabanları belirlenmiş ve Kurul Kararları ile ilan edilmiştir (AGDAŞ için 28/12/2011 tarih ve 3614 sayılı
K.K., BAHÇEŞEHİR için 28/12/2011 tarih ve
3615 sayılı K.K., BAŞKENTGAZ için
05/01/2012 tarih ve 3630 sayılı K.K.).

yürürlüğe girene kadar yapılan tarife çalışmalarında şirketlerin vergi ile ilgili uygulamaları,
yaptığı ödemeler, dönemler arası kaymalar dikkate alınmamış, şirketlere dağıtım faaliyeti kapsamında elde edecekleri kar için vergi yükü Reel
Makul Getiri Oranı (RMGO) içerisinde verilmiştir. Kısacası, pratikte vergi yükünün yönetimi
şirkete bırakılmıştır.
Metodoloji çalışmaları kapsamında ise vergi yüküne yönelik olarak şirketlerden gelen talepler
çok yönlü olarak değerlendirilmiştir. Çalışmalar
kapsamında şirketler arasında servis hattı maliyetlerinin muhasebeleştirmesinde farklı uygulamalar görülmüştür. Bazı şirketler söz konusu
maliyetleri abonenin alındığı yılda ABB geliri
kadar gider göstererek vergi yüküne katlanmamaktadır. Buna ilave olarak bazı şirketlerde ise
belli dönemlerde gider olarak ilgili yılda yansıtılmış, diğer dönemlerde ise farklı uygulama yapılmıştır. ABB “sayaç dahil dağıtım şebekesinin
abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje,
işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının
abone başına düşen payı” için tüketiciden alınan
maliyet esaslı bir bedeldir. İhaleli şirketlerde bu
bedel ihale şartnamesi kapsamında maliyeti daha
düşük veya yüksek olmasına bakılmaksızın 180
ABD Doları olarak sabitlenmiştir. İhaleye katılan firmalar 180 ABD Doları olan bedelin tahsili
sonunda bunun bir kısmını vergi yükü olarak
ödemek durumunda kalabilmiştir. Bununla birlikte şirketlerin bu dönemlere ilişkin gelir tabloları incelendiğinde genel olarak söz konusu vergi
yükünün fiktif olduğu gerçekte şirketlerin çoğunda vergi giderinin oluşmadığı görülmektedir.
Ayrıca söz konusu bağlantılar için oluşan maliyetlerini maddi duran varlıklara ekleyen şirketler
amortisman yoluyla ilerleyen dönemlerde vergi
yükünün bir miktarından kurtulmaktadır. Hesaplamalarda bu avantajın da dikkate alınmasının
gerektiği açıktır. Bu da söz konusu uygulamanın
sadece ABB gelirlerinin %20‟sini kapsam dışı
bırakmayla sonuçlanmayacağını, ilave detaylı

Doğal gaz piyasasında Bağlantı Gelirleri, abone
müşterilerden tahsil edilen Abone Bağlantı Bedeli (ABB) gelirleri ile serbest tüketici müşterilerden tahsil edilen bağlantı bedeli gelirlerini
ifade etmektedir. Bağlantı Gelirleri, müşterilerden direkt olarak tahsil edilmeleri dolayısıyla,
tarife düzenlemelerinde şirketlerin varlık tabanından düşürülmektedir. Dağıtım şirketlerinin
muhasebe uygulamaları incelendiğinde, genellikle tahsil edilen Bağlantı Bedeli gelirlerini ilgili yılda gelir olarak değerlendirdikleri, bu gelirler kapsamında katlanılan maliyetleri ise sabit
kıymetlerde muhasebeleştirerek, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca 22 yıl süresiyle amortismana tabi tutarak gider gösterdikleri görülmektedir. Böylece şirketler Bağlantı Bedeli gelirleri
ile ilgili vergiyi peşin ödemekte ancak bu kapsamda oluşan maliyetleri 22 yılda yansıtabilme
durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Metodoloji
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hesaplamalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Muhasebe uygulamalarında farklılıklar olduğundan hangi şirketlerin hangi dönemler için bu
yönde bir vergi yüküne katlandığının tespitinin
ayrıca yapılması gerekmektedir.

hesabında dikkate alınması ile şirketlerin bu konudaki dönemsel vergi yükünün giderilmesinin
sağlandığı görülmektedir. Ancak yukarıda belirtilen sebepler dolayısıyla söz konusu uygulama
çok kapsamlı çalışmalar gerektirmektedir.

Diğer ülkelerde sıklıkla karşılaşılabilen bir uygulama, RMGO hesaplamalarında vergi yükünün tamamen sistem dışında tutulması, şirketlerin gelir tablosunda gerçekleşen nihai vergi yükünün gelir gereksinimine eklenmesidir. Bağlantı Bedeline yönelik geçmiş dönem muhasebe
uygulamalarında yeknesaklık bulunmaması dolayısıyla bu yöntemin uygulanabilirliği daha kolay gözükmektedir. Bu yöntemin uygulanması
durumunda hangi şirketlerin hangi dönemler için
nasıl bir muhasebe uygulaması yaptığı ya da bu
yönde bir vergi yüküne katlanıp katlanmadığının
tespitine gerek bulunmamaktadır. Bağlantı gelirlerinin tamamının ilgili yılda gelir olarak muhasebeleştirildiği şirketlerde; ilgili yılda ödenen
vergi tutarının bağlantı gelirleri sebebiyle oluşan
yükten büyük olması durumunda bu yükün tamamının, eşit veya küçük olması durumunda ise
ödenen vergi tutarının bağlantı gelirlerinden düşülmesini başka bir yöntem olarak düşünmek
mümkündür.

Tahsil edilen Bağlantı Bedeli gelirlerini ilgili
yılda gelir olarak değerlendirirken, bu gelirler
kapsamında katlanılan maliyetleri ise sabit kıymetlerde muhasebeleştirerek, VUK uyarınca 22
yıl süresiyle amortismana tabi tutarak gider gösteren şirketlere yönelik vergi yükü hesaplamaları
Tablo-1‟de yer almaktadır. Bağlantı gelirlerindeki vergi yükünün dikkate alınması durumunda
varlık tabanı hesabında net yatırım tutarı hesaplanırken bağlantı gelirinin dikkate alınma oranının % 87 olarak hesaplanmış olduğu görülmektedir.

Metodoloji incelendiğinde ise yukarıda yer alan
yöntemlere göre uygulaması daha detaylı çalışma gerektiren bir yöntemin seçildiği görülmektedir. Metodolojinin, Varlık Tabanı başlıklı, 6
ncı maddesinin 5 inci fıkrasında “Tarifeye Esas
Net Yatırım Tutarlarının hesaplanmasında bağlantı gelirleri vergi yükü düşülerek dikkate alınır.” ifadesi, Varlık Tabanı Usul ve Esaslarının,
Bağlantı Bedeli Gelirleri başlıklı, 6 ncı maddesinde ise “Abone Bağlantı Bedelinin açık eksiltmeye tabi tutulduğu dağıtım bölgelerinde ilk 5
yıllık dönemde yapılan bağlantılarda tahsil edilen abone bağlantı bedeli tutarları vergi yükü
değerlendirilerek ve ÜFE ile güncellenerek dikkate alınır.” ifadesi yer almıştır. Böylece ABB
gelirlerinin vergi yükü düşülerek varlık tabanı

Tablo 1. Vergi yükünün dikkate alınması
Bağlantı Geliri

100

Ödenen Vergi (100X0,20)

20

Her Yıl Kurtulacağı Vergi
(100/22X0,20)

0,91

Kurtulacağı Verginin NBD‟si *

7

Net Vergi Yükü (20-7)

13

Bağlantı Gelirinin Dikkate Alınma
Oranı (100-13)

% 87

* İndirgeme oranı, dağıtım şirketleri için belirlenen
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı olan %
11,83‟tür.

Tablo 1‟de yer alan bu yaklaşık hesaplamada
bağlantı gelirleri ile bağlantı giderlerinin eşit
olarak değerlendirilmiş olduğu unutulmamalıdır.
Her ne kadar ABB‟nin normatif tanımı maliyet
esaslı olsa da bugüne kadar her bir bağlantı bazında maliyet esaslı bir uygulama olmamıştır.
Hem ihale şartnamelerine çıkılırken hem de ilerleyen süreçte mevcut şirketler için tarife belirlenirken, ortalama maliyetler göz önüne alınarak,
ortalama bedel belirleme yoluna gidilmiştir. Bu
durum yapılacak olan detaylı hesaplamalarda
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gelir ile gider arasında farklılık olması durumunun da değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkartmaktadır. Tablo-1‟de yer alan hesaplamanın,
bağlantıya yönelik maliyetlerini hem geçmiş
yıllarda hem de gelecek yıllarda 22 yıl süreyle
amortismana tabi tutarak gider gösteren şirketlere yönelik olduğu altı çizilmesi gereken diğer
önemli husustur. Geçmiş dönemlerde farklı uygulamaları olan şirketlere ve gelecek dönemde
yaşanacak muhtemel uygulama değişikliği durumuna yönelik olarak hesaplamanın karmaşık ve
detaylı çalışma gerektirdiği açık olup bu durum
düzenlenen piyasalarda muhasebe standartlarının
oluşturulmasının önemini ortaya koymaktadır.

nelik çalışmanın, TMSK ve doğal gaz dağıtım
şirketlerinin katkısı ile birlikte kısa bir süre içerisinde revize edilerek tamamlanması planlanmaktadır.

EPDK, doğal gaz dağıtım şirketleri düzenleyici
muhasebe standartlarına yönelik olarak hazırlamış olduğu ilk taslak dokümanı (açıklamalı hesap planı), 2009 yılının Mayıs ayında sektör görüşüne açmıştır. Düzenlemenin, aynı dönemde
sektör görüşüne açılan ve ancak geçtiğimiz aylarda sonuçlanabilen Metodolojiye bağlı birçok
yönü bulunmaktadır. Metodolojinin yürürlüğe
girmiş olması ile birlikte doğal gaz dağıtım şirketleri düzenleyici muhasebe standartlarına yö-

[3] The Role of Regulatory Accounts in Regulated
Industries,
erişim
20
Aralık
2011,
www.regulationbodyofknowledge.org/
documents/140.pdf
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13 ŞUBAT 2012 ENERJİ BORSASI FİYAT OLUŞUMU
İbrahim Etem ERTEN
1. GiriĢ

Tablo 1‟den de görüleceği üzere Mavi Akım
hattı hariç olmak üzere tüm tedarik kanallarından eksik kapasite ile akış gerçekleşmiş ve toplam tedarik kapasitesinin ancak % 73‟ü kullanılabilmiştir. Doğalgaz arzında yaşanan bu sıkışıklığın yanı sıra mevsim normallerinin çok altında
seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile doğalgaz
tüketiminde de büyük bir artış gerçekleşmiştir.

Bilindiği üzere 12 Şubat 2012 tarihinde Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
(DUY) çerçevesinde Piyasa Mali Uzlaştırma
Merkezi (PMUM) tarafından işletilmekte olan
Gün öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında rekor seviyede fiyat oluşumları gözlenmiştir.

Tüm bu sebepler ile Türkiye doğalgaz piyasasında büyük bir darboğaz yaşanmış, sistem işletme-

Söz konusu bu fiyat oluşumlarına ilişkin ön değerlendirme amacı güden bu çalışmada öncelikle
fiyat oluşumunun gerçekleştiği şartlar ele alınmış, sonrasında piyasa
mekanizması çerçevesinde söz konusu fiyatların makul karşılanabilirliği
değerlendirilmiştir.
2. Fiyat oluĢumunun gerçekleĢtiği
Ģartlar

Bilindiği üzere 13 Şubat 2012‟yi de
kapsayan Ocak ayının ikinci yarısı
ile Şubat ayının ortalarına kadar olan
süre boyunca özellikle ülkemiz, tüm
Avrupa ülkeleri ve gaz alımı yaptığı- ġekil 1. 13.02.2012 - Gün Öncesi Piyasası Sistem Gün Öncesi
Fiyatı (SGÖF)
mız Azerbaycan ve İran‟da mevsim
normallerinin altında ve yoğun kar
yağışı ile seyreden olumsuz hava
koşulları süregelmiştir.
Söz konusu bu soğuk hava koşullarının gerek kaynak, transit ve nihai
tüketici ülkelerdeki doğalgaz tüketimlerini arttırması, gerekse doğalgazın çıkarılması ve şebeke yönetiminde ortaya çıkardığı zorluklar ve aksaklıklar nedeni ile 13 Şubat 2012
tarihinde ülkemiz gaz girişleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

ġekil 2. 13.02.2012 – Dengeleme Güç Piyasası Sistem
Marjinal Fiyatı (SMF)
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ġekil 3. Sıcaklıklardaki olağan dışılık (25 Ocak – 1 Şubat)
Source: NASA Earth Observatory (image created by Jesse Allen)

cisi BOTAŞ tarafından bu süreçte 13 Şubat 2012
tarihi, öncesinde “zor gün” ilan edilmiştir.

Söz konusu bu doğalgaz sorununun evsel tüketicileri olumsuz etkilemesinin önüne geçilebilmesi

Tablo 1. Doğalgaz tedarik kaynakları ve 13 Şubat 2012 tarihli akışlar
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Tablo 2. 13 Şubat 2012 tarihinde EÜAŞ termik
santrallerinden emre-amade olmayanlar

için BOTAŞ tarafından öncelikle doğalgaz ile
üretim yapan santrallere tahdit uygulanmıştır. Bu
çerçevede bazı santraller çalışamaz iken diğer
bazı santraller ise alternatif ancak daha pahalı
yakıt ile üretim yapmak zorunda kalmışlardır.
3. Fiyat oluĢumu
3.1 Genel prensipler
Bilindiği üzere 1 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasası dünya standartlarında ve oldukça gelişmiş bir piyasa dizaynına
sahiptir. Serbest piyasa koşulların uygun olarak
dizayn edilen ve DUY uyarınca işletilen Gün
Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası arz
ve talebin saatlik olarak kesiştirilmesi ile piyasa
için uzlaştırmaya esas fiyat üretilmesi prensibine
dayanmaktadır.
Piyasa dizaynında yer alan teknik fiyat limiti,
sistemin ihtiyaç duyduğu en yüksek marjinal
maliyetli santral tipinin yıl boyu çalışma rejimi
içerisinde sabit ve değişken maliyetlerini karşılayabilecek ve makul kar içeren gelir elde edebileceği limit değeri ifade etmektedir. Bu limit
PMUM tarafından 2000 TL/MWh olarak belirlenmiştir. Benzer fiyat limitleri Avrupa piyasalarında yaklaşık 2000-3000 Euro civarında belirlenmiştir.

Tablo 3. 13 Şubat 2012 tarihinde TETAŞ üretim
portföyünden emre-amade olmayanlar

3.2 Arz (üretim) tarafı analizi
Aşağıda yer alan Tablo 2‟de görüldüğü üzere 13
Şubat 2012 tarihinde EÜAŞ‟ın 12.523 MW‟lık
termik portföyünden 2418 MW arıza, 300 MW
bakım, 1432 MW doğalgaz eksikliği nedeni ile
servis harici olmak üzere toplam 4150 MW kurulu güç kaybı olmuştur.
Yine TETAŞ portföyünden 150 MW bakım, 660
MW arıza, geriye kalanı doğalgaz temin edilememesi nedenli olmak üzere 3970 MW kurulu
güç devreye girememiştir.

Tablo 4. 13 Şubat 2012 tarihinde özel üretim şirketlerinin termal üretim portföyünden emreamade olmayanlar
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ġekil 4. 13 Şubat 2012 tarihli yük tahdidi ve SGÖF ilişkisi
Tablo 5. 13 Şubat 2012 tarihinde karşılanamayan
yük

Serbest üretim şirketlerinden ise tamamı doğalgaz eksikliği nedeni ile olmak üzere 3200 MW
kurulu güç sistem dışı kalmıştır.
Sonuç olarak toplamda 3078 MW arıza, 450
MW bakım, 7792 MW da doğalgaz eksikliğinden kaynaklanmak üzere 13 Şubat 2012 tarihinde 11.320 MW kurulu güç kaybı yaşanmıştır.
3.2 Talep (tüketim) tarafı analizi
Söz konusu soğuk hava koşulları bir yandan arz
tarafında temelde doğalgaz eksenli olmak üzere
sorunlara neden olurken, diğer yandan da elektrik tüketim değerlerinde artışlara sebep olmuştur. Bu çerçevede 13 Şubat 2012 tarihli beklenen
maksimum demand 34.500 MW olmakla beraber
ilgili saatte karşılanabilir maksimum demand
değeri 32.509 olarak gerçekleşmiştir.
Bu çerçevede sistemin dengelenebilmesini
teminen kesinti yapılması zarureti doğmuş ve
demir-çelik ve çimento fabrikalarından tahdit
uygulanmıştır.
3. Sonuç
Bu çalışmanın amacı konuya ilişkin daha detaylı
bir çalışma yapılması öncesinde elde edilen ilk
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bulguların değerlendirilmesidir. Bu çerçevede
yapılan ilk değerlendirme ile, PMUM tarafından
yürütülen Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme
Güç piyasasının yukarıda ifade edilen koşullara
sağlıklı bir serbest piyasa mekanizmasının ön
koşulu olan, arz talep arasındaki ilişkiyi yansıtacak fiyat üretme mantığı çerçevesinde doğru bir
şekilde tepki verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Doğalgaz eksikliğinde ilk önce ve sadece
elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgazın
kesilmesi yöntemi irdelenmeli, daha sağlıklı ve
dengeli bir planlama yapılmalıdır.
BOTAŞ‟ın kesinti planlamasını Gün Öncesi
Planlama süreci ile uyumlu olacak şekilde en
geç 10:00‟da tüketicilere bildirmesinin sağlanmasına çalışılmalıdır.

Bununla birlikte söz konusu bu tecrübe ışığında
öneriler sıralanabilir:

Doğalgazın elektrik üretimindeki payının
azaltılması gerekmektedir. Ancak burada özellikle uzun vadede ortalama % 7-8 civarında
büyümekte olan elektrik talebinin karşılanabilmesi önceliği çerçevesinde yapılması gereken
doğalgaz santrallerinin lisanslanmasının önüne
geçilmesi değil, diğer kaynaklar, özellikle yerli
kömür ve hidrolik potansiyelinin kullanılmasının önündeki engellerin analiz edilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır.

Özellikle EÜAŞ‟ın termik portföyünde yer
alan ve arıza nedeni ile devre harici olan 2418
MW dikkat çekicidir. Bu çerçevede üretim varlıklarının bir an önce özelleştirilmesi sağlanarak
söz konusu arıza ve bakım-onarım sürelerinin ve
zamanlamasının piyasa ihtiyaçlarına cevap verecek şekle getirilmesi sağlanmalıdır.
Elektriğin nihai tüketicilere satışına yönelik
ikili anlaşmalarda daha sofistike ve talep tarafı
katılımına
imkan
veren
dizaynlara
yönelinmelidir.

Doğalgaz piyasasında gerekli referans fiyatı
oluşturabilecek ve özellikle az talep dengesinin
bozulması halinde talebin karşılanabilmesini
sağlayacak ve depolama tesislerinin aktif olarak dengeleme amaçlı kullanılmasına imkan
verecek bir spot piyasasının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir. Bu şekilde sorunun,
sorun içeren sektörel yapının düzeltilmesi ile
çözülmesi sağlanmalı doğalgaz arzında yaşanan problemin elektrik sektörü yapısını bozmasının önüne geçilmelidir. Bu spot piyasa
yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşturulacak enerji borsası olan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) bünyesinde yer alabilir.

Türkiye elektrik üretiminde doğalgaz büyük
pay sahibidir. Bu çerçevede:
Doğalgaz arz güvenliğinin sağlanmasına
yönelik olarak kaynak çeşitlendirmesine önem
verilmelidir.
Uzun süredir gerçekleştirilemeyen depolama yatırımlarına öncelik verilmelidir.
Doğalgaz iletiminde var ülke içi olan kısıtların ortadan kaldırılması için gerekli yatırım
ve iyileştirmelerin acilen yapılması gerekmektedir.
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KAÇAK AKARYAKITLA MÜCADELEDE 5015 SAYILI KANUNUN
ETKİSİZLİĞİ
Fatih Özgür YENİ

T

emel olarak Türkiye petrol piyasasının daha disiplinli bir biçimde düzenlenmesi ve akaryakıt kaçakçılığı sorununun ortadan kaldırılması maksadıyla kabul
edilen Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) sekiz
yıllık uygulama dönemini geride bırakmıştır.
Kanunun öngördüğü bu hedeflere ulaşmak
için öngörülen sistemin temel ayaklarından
biri olan denetim ayağını hayata geçirmek
amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında “Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği
Protokolleri” imzalanmış ve bu protokoller
çerçevesinde yurt genelinde çok sayıda programlı ve programsız denetim gerçekleştirilmiştir. Yine bu dönemde, kaçak akaryakıt ticareti ile mücadelede Kanunun öngördüğü en
etkili silah olarak, ulusal marker sistemi hayata geçirilmiştir. Marker sistemi ile birlikte
kaçak akaryakıtın tespiti son derece kolaylaşmış, sahada kullanılan MarkerXP cihazları
sayesinde anında sonuç elde edilebilir hale
gelmiştir. Kaçak akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen lisanslı gerçek ve tüzel kişiler hakkında ise görece ağır idari para cezaları uygulanmıştır. 2011 yılı sonu itibariyle EPDK tarafından çeşitli sebeplerle piyasada faaliyet gösteren kişilere uygulanmış olan ceza miktarı
1.200.000.000 TL‟nin üzerindedir.

ortadan kalktığını söyleyebilmek mümkün
görünmüyor. Peki oldukça etkili olduğu düşünülen bu sistem neden uygulamada beklenen
sonucu vermemektedir? Bu konuya ilişkin
tespitlerimi ve çözüm önerilerimi aşağıda
madde madde sıralamak istiyorum.
Marker’a karĢı gizli tank
Gizli tank ve düzenek yöntemi son dönemde
piyasada kaçak akaryakıt ticareti ile uğraşanların en sık kullandığı kaçakçılık yöntemi haline gelmiştir. Çeşitli yöntemlerle yurda sokulan ya da yurt içerisinde üretilen kaçak akaryakıt, tesislerdeki gizli tank ve düzenekler
kullanılmak suretiyle hiçbir kayda konu olmaksızın piyasaya arz edilmektedir. Kolluk
kuvvetleri tarafından sahada yapılan denetimler esnasında pompalardan ya da istasyonun
vaziyet planında görülen tanklardan alınan
akaryakıt numunelerinde yapılan marker testlerinde geçerli sonuç alınmaktadır. Ancak,
denetimden sonra istasyondan piyasaya gizli
tank ve uzaktan kumandalı gizli düzenekler
marifetiyle kaçak akaryakıt sunulmaya devam
edilmektedir. Bu tür tesislerde marker testi
işlevsiz kalmaktadır; zira marker testine tabi
tutulan akaryakıt, gizli tanklarda depolanan
kaçak akaryakıt olmamaktadır. Ancak fiili
gözlem ve takip ve akabinde yapılan kazılar
neticesinde kaçakçılık tespit edilebilmekte;
kimi zaman istasyonda gizli tanka ulaşmak
için yapılan kazılar günler hatta haftalar sürebilmektedir. Gizli tankın tespiti akabinde ise
söz konusu gizli tank kullanılmaz hale getirilmekte ancak istasyon faaliyetine devam etmektedir. Dolaysıyla rutin marker denetimlerinde sadece, kaçak akaryakıtı istasyonun görünür tanklarında saklamayı ve pompalarından

Ancak sürekli yapılan denetimler, tahsis edilen onca insan gücü, aktarılan milyonlarca
liralık ödenekler, işleyen marker sistemi ve
kanunun öngördüğü ağır idari yaptırımlara
rağmen, maalesef kaçak akaryakıt sorununun
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satmayı planlayan naif kaçakçılar yakalanmaktadır.

bir tüzel kişiliğe devrederek tekrar aynı tesis
için lisans almaktadır. Yine bu şekilde 5015
sayılı Kanunda öngörülen yaptırımlar etkisiz
hale gelmekte ve kaçakçılar farklı isim ve unvanlarla piyasada faaliyet göstermeye devam
etmektedirler.

Akaryakıt harici ürünler
Bugün piyasada tüketilen kaçak akaryakıtın
büyük bölümünün solvent ve baz yağ türevlerinin akaryakıt ile karıştırılması sonucu elde
edildiği bir gerçektir. Yerli sanayiyi desteklemek amacıyla bu ürünler için getirilen vergisel ayrıcalıklar maalesef öngörülenin dışında
sonuçlar doğurmaktadır. Madeni yağ sektörünün 4 milyon tonun üzerindeki üretim kapasitesinin ülke ihtiyacının çok üzerinde olduğu
da yine bir gerçektir. Paravan sanayi tesisleri
tarafından fiili tüketim ihtiyacının üzerinde
ithal edilen bu ürünler istasyonlarda akaryakıtla karıştırılarak yine gizli tank ve düzenekler marifetiyle piyasaya arz edilmektedir. Bu
ürünler için öngörülmüş olan ithalat izni mekanizmasının varlığı ya da yokluğu ise piyasada kayda değer bir etki bırakmamaktadır. Zira
evrak üzerinden yapılan incelemelerde tesislerin gerçek tüketim bilgilerine sağlıklı bir biçimde ulaşmak mümkün değildir.

Uzun yargılama süreçleri
Bilindiği üzere diğer bütün idari para cezalarında olduğu gibi EPDK tarafından uygulanan
idari para cezaları da Kabahatler Kanununa
tabidir. Kabahatler kanununun 17 nci maddesi
hükmü gereğince de söz konusu idari para
cezası hakkında dava açılmış olması tahsilat
sürecini durdurmaktadır. Açılan davaların neticelenmesinin 4-5 yıl gibi bir zaman aldığı
göz önüne alınırsa eğer, bu süre zarfından söz
konusu idari para cezasının muhatabı tahsilatı
imkansız hale getirecek biçimde tedbirleri
alabilmektedir.

Gerçek kaçakçılar arka planda
Kaçakçılık amacıyla bayilik lisansı almak için
kurulan şirketlerin ortakları genellikle istasyonda çalışan pompacı, kasiyer, yıkamacı vb.
gibi kişiler olmakta ancak bu kişilerden alınan
vekaletnameler ile şirketlerin asıl idareleri ve
para hareketleri arka plandaki kaçakçıların
elinde kalmaktadır. Uygulanan idari para cezalarının muhatapları ise hiçbir mal varlığı
olmayan bu kişiler olmakta ve cezalar kaçakçılar için hiçbir caydırıcılık taşımamaktadır.

Ayrıca bilindiği üzere 5576 sayılı Kanunla
değişik 5015 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrası uyarınca kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmü veya müsadere
kararı kesinleşenlerin, Kurum tarafından, varsa lisansları iptal edilerek kamuoyuna ilan
edilmesi ve Kanun kapsamında bu kişilere

Ayrıca kaçak akaryakıt ticaretinde kullanılan
istasyonlar genellikle kiralama yoluyla elde
edilmekte ve sık sık el değiştirmektedir. Bu
şekilde kısa süre içerisinde piyasada yüksek
karlar elde eden kaçakçılar haklarındaki soruşturmalar sonuçlanmadan aynı tesisi başka
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hiçbir şekilde yeniden lisans verilmemesi gerekmektedir. Ne var ki mahkemeler tarafından
kaçak akaryakıtla ilgili olarak alınan kararlarda genellikle hükmün açıklanması geriye bırakılmaktadır. Bu durum onbirinci fıkranın uygulanmasını imkansız hale getirmektedir. Çoğu zaman da geçen bu süre zarfında tesisin
lisansı kendi istekleri ile sonlandırılmış olmakta ve başka bir unvan ile aynı tesis için
yeni bir lisans alınmış olmaktadır.

Bugüne kadar çeşitli yayın organlarında
ve raporlarda 2-6 Milyar TL arasında
değişen bir piyasa büyüklüğünden
bahsedilmiştir. Ne var ki bu tahminlerin
hiçbiri bilimsel bir çalışmaya
dayanmayan, oldukça kaba tahminlerin
ötesine geçememiştir. Sorunun gerçek
kapsamı ve büyüklüğü belirlenmeden
girişilen mücadelenin bu alandaki en
önemli eksiklik olduğunu düşünüyorum.
Öncelikle, amaca tahsis edilen onca
kaynağı haklı gösterecek bir fayda
maliyet analizi yapılması şarttır.

Yukarıda sayılan ve kaçak akaryakıtla mücadelede başarıya ulaşılmasını engelleyen koşulların ortadan kaldırılması için mevzuatta yapılması gerekli değişikliklerden önce ilk olarak atılması gereken önemli bir adım var ki bu
da Türkiye‟de kaçak akaryakıt piyasasının
büyüklüğünü bilimsel olarak tahmin etmektir.
Bugüne kadar çeşitli yayın organlarında ve
raporlarda 2-6 Milyar TL arasında değişen bir
piyasa büyüklüğünden bahsedilmiştir. Ne var
ki bu tahminlerin hiçbiri bilimsel bir çalışmaya dayanmayan, oldukça kaba tahminlerin
ötesine geçememiştir. Sorunun gerçek kapsamı ve büyüklüğü belirlenmeden girişilen mücadelenin bu alandaki en önemli eksiklik olduğunu düşünüyorum. Öncelikle, amaca tahsis edilen onca kaynağı haklı gösterecek bir
fayda maliyet analizi yapılması şarttır.

kün olamayacağını düşünüyorum. Diğer yandan başta mevzuatta yapılacak bazı değişiklikler olmak üzere bu alanda atılacak bazı adımların, özellikle yukarıda sayılan zayıflıkları
bertaraf ederek akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Bu kapsamada öncelikle EPDK tarafından uygulanan idari para cezalarının Kabahatler Kanununun kapsamından çıkarılması
ya da daha açık bir ifade ile tahsilatı etkileyen
17 nci madde kapsamından çıkartılması gerekmektedir. Böylece Mahkeme tarafından
yürütmeyi durdurma kararı verilene kadar idari para cezasının takibine devam edilecek ve
kaçak akaryakıt ticareti ile uğraşanlar, eylemlerinin sonuçlarını belirsiz bir gelecekte değil
kısa sürede göreceklerdir.

Ayrıca unutmamak gerekir ki bütün bu mücadelenin temel amacı devletin bu sektörden
elde ettiği vergi gelirlerini korumaktır. Bu
itibarla vergi oranları ile akaryakıt kaçakçılığı
arasındaki ilişkiyi ekonometrik olarak açıklayacak ve toplam vergi gelirlerini etkilemeksizin kaçak akaryakıta olan talebi azaltacak optimum bir vergi yükünün tespitine yönelik bir
çalışmanın olmaması diğer bir önemli eksikliktir.

Diğer taraftan, yukarıda da belirtildiği üzere
haklarındaki soruşturmalar devam ederken,
tesisler el değiştirmekte ve kaçakçılar farklı
unvanlarla faaliyetlerine devam etmektedirler.
Bu durumu karşılamak üzere 5015 sayılı kanuna yapılacak bir ilave ile “lisanslar üzerinde tedbir” mekanizması yeni bir idari yaptırım
olarak Kanuna eklenmelidir. Buna göre akredite laboratuar analizi sonucunda kaçak akaryakıt ikmalinde kullanıldığı tespit edilen tesislere ilişkin lisansların, mahkemelerce veri-

Bu itibarla, yurt içi ve yurt dışı vergi oranları
arasındaki uçurum devam ettiği müddetçe
akaryakıt kaçakçılığının sıfırlanmasının müm-
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lecek yürütmenin durdurulması kararı, iptal
kararı, beraat kararı ya da söz konusu idari
para cezasının bütün olarak ödenmesi dışında,
tadil edilmeyeceği ve sonlandırılmayacağı ve
bu tesisler için yeni lisans verilmeyeceğinin
hüküm altına alınması gerekmektedir. Böylece tesislerin, idari yaptırımlardan kaçınmak
amacıyla, sürekli el değiştirmesinin önüne
geçileceğini düşünüyorum.

lenmesi ve gerçek tüketimlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu da ancak Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu alandan
daha fazla sorumluluk alması ile mümkün olacaktır.
Son olarak unutulmamalıdır ki kaçak akaryakıt ya da kaçak akaryakıt elde etmekte kullanılan ürünlerin çok büyük bir bölümü katır
sırtında değil gümrük sahalarından yurda girmektedir. Bu itibarla kaçak akaryakıt ticareti
ile ex-ante mücadele edilmesi bağlamında
gümrüklerin ve genel olarak akaryakıt ve
akaryakıt harici ürünlerin millileştirilmesi sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve kaçakçılıkla mücadelede asli görevli kurum olan
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟nın daha fazla
sorumluluk alması gerekmektedir.

Ne var ki gizli tank ve düzenek sorununu doğrudan mevzuat değişikliği ile karşılamak
mümkün değildir. Ancak sahada yapılacak
fiili denetimler, bu uygulamayı tespit edebilir.
Bu nedenle denetimlerin risk analizi esasına
göre yürütülmesi ve şüpheli işletmelerin görece daha sıkı gözlem altına alınması gerekmektedir.
Aynı şekilde akaryakıt harici ürünlerle ilgili
olarak, bu ürünlerin hammadde olarak kullanıldığı tesislerin daha sıkı bir biçimde denet-

46

ELEKTRİKTE ÜÇLÜ HEDEF BAĞDAŞMAZLIĞI
Kamil Yalçın HATİPOĞLU

4

628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda;
yeterlilik, kalite, süreklilik, düşük maliyet, çevreyle uyum, mali açıdan güçlülük, istikrar ve şeffaflık kavramları amaç olarak
sıralanmakta ve düşük fiyatların oluştuğu, arz
güvenliği sağlanmış, serbest piyasa kurallarının
işlediği bir elektrik piyasa yapısı hedeflenmektedir.

uzaklaşılacaktır.
“düşük fiyat” ve “güvenli arz” hedefleri benimsendiğinde; bu hedeflere özel sektör yatırımları ile değil ancak kamu yatırımları ile ulaşılabileceği için, “serbest piyasa” hedefi terk edilmiş
demektir.
Piyasa derinliği

Üçlü hedef bağdaĢmazlığı

Puant talebin 10 yıl içinde 50.000 MW‟ın üzerine çıkması beklenen Türkiye gibi bir piyasa için,
üç piyasa hedefinin tümüne eş zamanlı olarak
ulaşmaya çalışmak sonuç vermez bir çaba olacaktır. Ancak hedeflerden birinden vazgeçildiğinde diğer iki hedef ulaşılabilir nitelik kazanabilir. Vazgeçilecek hedefin seçimi siyasi otoritenin tercihi olmalıdır. Bu konuda stratejik bir tercih yapılamıyorsa, üçlü hedef bağdaşmazlığı
süreci spontane olarak işleyecek ve hedeflerden
birisi kendiliğinden terk edilmek zorunda kalacaktır. Nitekim Türkiye elektrik piyasasında süreç bu şekilde işlemiştir. Mart 2001‟de yayımlanan Elektrik Piyasası Kanununda amaçlanan
piyasa yapısında; “düşük fiyat”, “güvenli arz” ve
“serbest piyasa” hedeflerine eş zamanlı olarak
ulaşılabileceği beklenmiş, ancak hedef bağdaşmazlığı nedeniyle; hedeflenen piyasa yapısının
üç sacayağından desteksiz kalan ayaklar; birer
birer kırılgan duruma gelmiştir. Türkiye elektrik
piyasasında yaşanan bu süreç üç evrede incelenebilir.

Düşük Fiyat
Güvenli Arz
Serbest Piyasa
Bu üç temel hedeften her biri tek başına amaçlanan elektrik piyasası yapısının bütünlüğü içinde
vazgeçilmez bir parça gibi görünse de, bir arada
bulunduklarında hedeflerden ikisi üçüncü hedef
için yıkıcı unsurlar içermektedir. Emre amade
rezerv ile puant talep arasındaki marj dar olan
Türkiye gibi gelişen piyasalarda, bu üç hedef eş
zamanlı olarak ulaşılabilir niteliğe sahip değildir.
Geniş bir emre amade rezerv kapasite marjı
oluşmadan, eş zamanlı olarak en fazla iki hedef
benimsenebilir. Üçüncü hedef yapısal özelliklerinden dolayı diğer ikisi ile bağdaşmayacaktır.
“serbest piyasa” ve “düşük fiyat” hedefleri
benimsendiğinde; piyasada karlılıkla ilgili cazip
sinyaller oluşamayacağı için, özel sektörün kapasite yatırımları aksayacak ve “güvenli arz”
hedefi tehlikeye girecektir.

Birinci Evre; Mart 2001 – Ağustos 2006 dönemi;

“serbest piyasa” ve “güvenli arz” hedefleri
benimsendiğinde; yüksek fiyatlı ve alım garantili
sözleşmeler gibi teşviklerle özel sektör harekete
geçirilebileceği için, “düşük fiyat” hedefinden

Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu
Raporunun piyasaya vereceği arz ve talep sinyalleri ile kapasite yatırımlarının özel sektör tarafından gerçekleştirileceği yönündeki Elektrik Piya-
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Serbest
Piyasa

Düşük
Fiyat

Serbest
Piyasa

Güvenli
Arz

Birinci Evre
Mart 2001 – Ağustos 2006

Düşük
Fiyat

Serbest
Piyasa

Güvenli
Arz

İkinci Evre
Ağustos 2006 – Temmuz 2008

Düşük
Fiyat

Güvenli
Arz

Üçüncü Evre
Temmuz 2008 – Devam ediyor

ġekil 1. Türkiye elektrik piyasasının evrimi
sası Kanunundaki “serbest piyasa” hedefi ve
TEDAŞ‟ın “düşük fiyat” uygulamaları nedeniyle; üçüncü sacayağı olan “güvenli arz” hedefi
kendiliğinden kırılmıştır.

tesisi yaptırmak ve/veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralama görevi verilmiştir.
Arz güvenliği tehdit alında olduğunda, kapasite
yatırımlarının kamu eliyle yaptırılması yönündeki yaklaşım ile; “güvenli arz” hedefi birincil hedef olarak öne çıkmıştır. 2008 sonbaharında başlayan küresel durgunluğun yurtiçi elektrik talebini düşürmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme
sonucu düşen elektrik üretim maliyetlerinin desteğiyle “düşük fiyat” hedefi geçici olarak sağlanabilse de; bu strateji; Elektrik Piyasası Kanununun temel ilkelerinden olan “serbest piyasa” hedefinden bir sapma olacağı sonucunu doğurmaktadır. Yurtiçi elektrik talebindeki geçici gerilemenin desteğiyle, bu yaklaşım bir ara çözüm
olarak görülebilir. Ancak, kriz sonrasında talebinin ardışık olarak yılda % 8-10 seviyelerinde
yükseldiği büyüme dönemlerinde; özel sektör
kaynaklarına olan gereksinim daha çok hissedilecektir.

İkinci Evre: Ağustos 2006 – Temmuz 2008 dönemi;
Temmuz 2006 da yaşanan sistem oturması, Mart
2001 – Ağustos 2006 dönemi boyunca terk edilen “güvenli arz” hedefinin birikmiş etkisi olarak
kendini göstermiştir. Beş yıllık bu süreç sonunda; sanal olarak uygulanmakta olan dengeleme
ve uzlaştırma piyasasında Ağustos 2006‟da hızla
nakdi uygulamaya geçilerek, TEDAŞ üzerinden
baskılanmış fiyatlar özel üreticiler için serbest
bırakılmıştır. Bu stratejik manevra sonucu; dengeleme piyasasında oluşacak yüksek fiyatların,
özel sektörün kapasite yatırımları için sinyal etkisi yapacağı beklentisi ile “güvenli arz” ve
“serbest piyasa” hedefleri benimsenmiş ve üçüncü sacayağı “düşük fiyat” hedefi askıya alınmıştır.

Türkiye’nin açmazı
İhracata dayalı büyüme hedefleyen Türkiye‟nin
endüstriyel ürünlerde uluslararası rekabet gücüne sahip olabilmesi için düşük elektrik fiyatları
gerekiyor, diğer taraftan büyüyen elektrik talebini karşılayacak özel sektör kapasite yatırımlarının cazip olabilmesi için yüksek elektrik fiyatları
gerekiyor. Ne yazık ki büyüme sürecinde Türkiye‟nin bu ikilemden kurtulması mümkün değil.

Üçüncü Evre: Temmuz 2008 sonrası
Benzer bir stratejik tercih sonucu; 5784 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununda yer
alan kapasite mekanizmaları ile arz güvenliği
tehdit altında olduğunda TEİAŞ‟a yeni üretim
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Sonuç
Piyasa bütünlüğünün üçlü sacayağı olan;
“güvenli arz”, “düşük fiyat” ve “serbest piyasa”
hedeflerinin üçüne birden sahip olabilmek için,
öncelikle “güvenli arz” ve “serbest piyasa” hedeflerinin benimsenmesi, bu sayede oluşacak
görece yüksek fiyatların fizibilitelerdeki olumlu
etkisi ile puant talebin en az % 10 üzerinde emre
amade kapasitenin oluşturulması ve uzun vadede
korunması gerekmektedir.
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ENERJİ DIŞI İTHALATIMIZIN PETROL FİYATLARI İLE İLİŞKİSİ
Barış SANLI

T

ürkiye ithalatının en çok tartışılan kalemi şüphesiz enerjidir. Enerji ithalatı dış
ticaret açığının en önemli sorumlusu
olarak tanımlanırken, enerji dışı ithalatın petrol
fiyatları ile ilişkisine fazla değinilmemektedir.
Bu yazıda kısaca Türkiye ithalatını “Enerji” ve
“Enerji Dışı” diye iki kısıma ayırarak ithalatın
bu iki parçasının petrol fiyatları ile ilişkisi incelenecektir. Daha önce yapılmış çalışmalardan
farklı olarak bu çalışmada enerji dışı ithalatın
petrol fiyatlarının ne kadar etkisinde kaldığı vurgulanarak “Türkiye‟nin enerji ithalatı sıfırlansa
da ithalat ve dış ticaret dengesinin petrol fiyatlarına bağımlı kalacağı” sonucu tartışılacaktır.

lerdeki düşüklük dikkate değer olduğu için, gerek TÜİK açıklamalarından gerekse de medya
haberlerinden (Sabah Gazetesi) bir kısım verinin
bu kalemlere dahil edilmediği görüldü. Bu sebeple ISIC Rev3 kalemlerinden “Gizli Veri”
değerlerine bakıldı. Bu verilerin gerek istatistiksel gerekse de ekonometrik incelemesi sonucu
diğer enerji kalemleri ile benzer özellik gösterdiği gözlenerek “Enerji” ithalat verileri içerisinde
değerlendirildi. Bu şekilde toplam ithalat rakamlarının TÜİK ve medyada yer alan rakamlarla
aynı olduğu görüldü.
Zaman serileri incelendiğinde ise bu verilerin
değişiminin 2002 yılı Ocak ayı verileri ile başladığı görüldü. 2002 yılı Ocak ayından itibaren ilk
defa “Gizli” veri hanesinde değerler verilmeye
başlanıyor. Daha sonra ise bu veri başlığı hızla
artan bir öneme sahip oluyor.

Veri
Bu çalışmada kullanılan verilerden Türkiye ithalatı ile ilgili olanlar, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) internet sitesinden alınmıştır. Alınan
veriler ISIC Rev 3 (International Standard
Industrial Classification) Düzey 2, aylık olarak
1992-2011 yılları arasını kapsamaktadır (TÜİK).
Bu verilerin kodları ve başlıkları Tablo 1‟de gösterilmektedir.

Petrol fiyat verileri ise Amerikan Enerji Bakanlığı‟nın petrol spot fiyatlarını yayınladığı sitesinden alınmıştır (US Energy Information
Administration).
Bu veriler üzerinden ithalatın “Enerji” kalemi,
yukarıda Tablo 1‟de belirtilen ithalat kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. “Enerji Dışı” ise
“Toplam İthalat-Enerji” olarak hesaplanmıştır.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan veri başlıkları
ISIC Rev
3 Kodu

BaĢlığı

10

Maden kömürü , linyit ve turb

11
23

Hampetrol ve doğalgaz
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol
ürünleri ve nükleer yakıtlar

40

Elektrik, gaz ve su

99

Gizli veri

Kısaca aylık olarak “Enerji” ve “Enerji Dışı”
kalemlerinin toplamı o ayki “Toplam İthalat”
rakamını vermektedir.
Enerji ve enerji dıĢı ithalat
Veri analizine girmeden önce ilgili grafiklerle,
toplam ithalatın bu iki kaleminin aylık bazda
zamana göre değişimine bakmakta fayda var.

Verilerin bir araya getirilmesi esnasında özellikle “Ham petrol ve Doğal gaz” başlığındaki veri-
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Grafik 1. Toplam ithalatın enerji kalemleri ve enerji harici kalem olarak gelişimi
Grafik 2‟de de görüldüğü üzere, Türkiye‟nin
enerji ithalatı ve toplam ithalatı hızla artmıştır.
Tabii ki burada artan bir ihracat da bulunmaktadır. Özellikle işlenmiş petrol ürünleri ve son senelerde elektrik ihracatında bir artış bulunmakta
ise de, makalenin konusu gereğince bu konuya
değinilmeyecektir.

1992 yılında 3,7 milyar ABD doları olan enerji
ithalatı 22 milyar dolarlık toplam ithalatın %
16‟sını teşkil ederken, 2011 yılında 54 milyar
dolarlıklık enerji ithalatı 240 milyar dolarlık toplam ithalatın % 22‟sini oluşturmaktadır. Bu süre
içinde enerji ithalatı 14 misline çıkmış iken, toplam ithalat 10,5 kata çıkmıştır. Enerji ithalatının
toplam ithalattaki payı sanıldığının
aksine hızla artmamaktadır.

Grafik 2. Toplam ithalatın enerji ve enerji dışı kalemler dışından zamanla değişimi
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Toplam 240 veri noktasından oluşan 1992-2011 döneminde ise değişik dönemlerin olduğu göze
çarpmaktadır. Bu dönemlerden en
önemlisi şüphesiz 2002 yılından
sonra artan petrol fiyatlarının olduğu dönem ile 1996-2001 dönemidir. Krizleri ile meşhur bu dönemde Türkiye ithalatında petrol fiyatları açısından net ilişkiler kurulamasa da, tüm bu dönem boyunca
petrol fiyatları anlamlı çıkmaktadır.
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Grafik 3. Enerji ithalatının toplam ithalata oranı

Daha önce yayınlanmış olan “Petrol ve İthalat:
İthalat Kuru Petrol Fiyatları mı?” adlı yazıda
(Enerji Piyasası Bülteni, 2011), Türkiye ithalatının (milyon ABD doları cinsinden) petrol fiyatlarının 185 katı civarında olduğu belirtilmişti.
Daha sonra bu yazıya gelen eleştirilerde, WTI
yerine Brent fiyatlarının kullanılması gerektiği
dile getirildiği için hem çalışmanın sonuçlarını 6
aylık bir süreçte tekrar incelemek hem de öneriyi
test etmek için verilere bir kez daha bakıldı.

ortalaması olarak da 180 katı olduğu
görüldü. Daha önce WTI‟a göre yazılmış makalede, bu rakam 185 olarak
örneklendirilmişti. Brent cinsinde ise
bu rakamın 181‟ler civarına oturduğu
görülmektedir. Yani, bu ay ki Brent
ortalama fiyatı 100 ABD doları ise, bu
ayki toplam ithalat 100*181= 18100
milyon ABD doları yani 18,1 milyar
ABD doları olduğu öngörülebilir. Görüldüğü üzere, Haziran 2011‟de öneriler hala geçerliliğini korumaktadır.

Enerji dıĢı ithalatın incelenmesi
Toplam ithalattan enerji kalemlerinin çıkarılması
ile oluşan ithalatı “Enerji Dışı İthalat” (EDİ) olarak adlandırdıktan sonra bu veri üzerinde bazı
istatistiksel incelemeler yapmakta fayda var. Bu
ithalat rakamlarının Brent petrol fiyatları ile karşılaştırmalı grafiği Grafik 5‟te verilmektedir.
İki veri seti arasında gözle görülür bir ilişki bulunduğu hemen göze çarpmaktadır.

Son 6 ayda toplam ithalatın (milyon ABD doları
cinsinden) Brent fiyatının 181 katı, 2011 yılı

Grafik 4. Toplam ithalatın (milyon ABD doları) Brent fiyatına bölünmesi ile elde edilen veri seti
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Grafik 5. Enerji dışı ithalat kalemleri ile petrol fiyatlarının aylara göre değişimi

Korelasyon matrisi ile, enerji, enerji dışı ve toplam ithalat ile Brent fiyatının ilişkisine baktığımızda ise;

ayki ithalattaki direkt etkisinin oldukça sınırlı
olabileceği göz ardı edilmemelidir.
Bu ilişkiler, grafikler de görüldüğü üzere
tüm bir dönem boyunca aynı kalmamaktadır. Örneğin 1992-1996 arasındaki dönemde, petrol fiyatlarının etkisi anlamlı
olmasına rağmen, tüm bir ithalatı tanımlamakta yetersiz kalırken, 2007-2011 döneminde ithalat ile ilişkisi çok daha yüksektir. Dolayısıyla ekonomik krizlerin olmadığı dönemlerde ilişki çok daha belirgin iken,
kriz dönemlerinde bu ilişki azalmaktadır.

Tablo 2. Enerji Harici ve Brent ilişkisinin istatistiksel
özellikleri (Eviews)

Brent ve ithalat kalemleri arasında bir ilişkinin
oldukça anlamlı olduğu görülmektedir. Yukarıdaki korelasyon matrisinde sayı değerleri ne kadar 1‟e yakınsa o kadar çok ilişki vardır denebilir. Dolayısıyla Brent fiyatı, enerji, enerji dışı ve
toplam ithalatın birbirleriyle ilişkilerinin yüksek
olduğu iddia edilebilir. Bu durumda aynı trendi
paylaştıkları da (ör: petrol fiyatları dünya ekonomisinin bir sağlık göstergesi olması gibi) söylenebilir. Brent‟in enerji ithalatı ile ilişkisi enerji
harici ithalat ile ilişkisinden daha yüksektir. Gerçek model burada verilmese de, enerji dışı ithalatın petrol fiyatlarına bağımlılığı açısından oldukça ilgi çekicidir. Fakat spot Brent fiyatının o

Veri incelemesinde, detaya girilmeyen bir diğer
nokta ise model yapılırken kalıntı verisinin
Tablo 3. EDİ „da Brent Katsayısı ve R2
(yakınsamanın) zamanla değişimi
Brent katsayısı

R2

1992-1996

122,896,909

0.11134

1997-2001

147,595,922

- 2.51374

2002-2006

149,880,549

0.74748

2007-2011

142,201,919

0.68381

2006-2008

138,059,184

0.46072

2009-2011

145,592,740

0.84157
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(residual) varyansının giderek arttığının gözlenmesi (durağan olmama) ve bunun bir sebebinin
de petrol fiyatlarından kaynaklı olmasıdır. Ayrıca ithalat verilerinde mevsimsellik bulunmakta;
3 ve 12 ay öncesi verileri ile de anlamlı ilişkiler
bulunmaktadır.

İthalat verilerinde ve petrolde mevsimsellik
vardır.
Bu sonuçlardan akılda kalması gereken temel
nokta, Türkiye ithalatının hem enerji hem de
enerji dışı kalemlerinin ayrı ayrı petrol fiyatı ile
ilişkili veya ortak hareket ediyor olmasıdır. Yani
tüm ithalatımızın içinden enerji ithalatını çıkarsak da geride kalan kısım petrol fiyatları ile birlikte hareket etmektedir. Bu sebeple cari açığın
sorumlusu olarak enerji ithalatını öne sürmek
hikayenin tamamını açıklamamaktadır. Daha
anlamlı bir açıklama ise “uluslararası petrol fiyatları”nın hem enerji hem de enerji dışı ithalatımızda önemli bir parametre olduğudur.

Sağlıklı büyüyen bir Türkiye ekonomisinde
enerji haricindeki ithalat verileri de petrol fiyatlarını çok yakın bir şekilde takip etmektedir.
Ekonomideki türbülanslar ise bu ilişkiyi bozmaktadır. Son dönemlerde ise enerji ithalatı kadar enerji dışı kalemlerin ithalatı da petrol fiyatlarını yakından takip etmektedir.
Sonuç
Yukarıda özeti verilen bu çalışma ile şu sonuçlara ulaşılmıştır.

Not: Ekonometrik model, veri seti ve makalenin incelenmesinde yardımlarından dolayı Emrah Öz‟e
teşekkürler

Türkiye enerji ithalatının toplam ithalattaki
payı artmaktadır.

Kaynaklar

Toplam aylık ithalat (milyon ABD doları) cinsinden Brent fiyatının 180-181 katı civarında
seyretmektedir.

Enerji Piyasası Bülteni. (2011, Temmuz). Petrol ve
İthalat: İthalat Kuru Petrol Fiyatları mı?

Enerji ithalatı petrol fiyatları ile ilintilidir
(korelasyonludur).

Sabah Gazetesi. Enerjiye 54 milyar dolar harcadık.
11.02.2012,
http://www.sabah.com.tr/
Ekonomi/2012/02/02/enerjiye-54-milyar-dolarharcadik

Enerji ithalatının toplam ithalattaki payı sanıldığının aksine hızla artmamaktadır.

TÜİK. Dış Ticaret İstatistikleri. 11.02.2012, http://
www.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?
param1=2&param2=0&sitcrev=0&isicrev=3&sayac=58
04

Enerji ithalatı haricinde kalan ithalat da petrol
fiyatları ile ortak hareket etmektedir.
Bu ilişki ekonominin sağlıklı büyüdüğü dönemlerde artmakta, diğer dönemlerde azalmaktadır.

US Energy Information Administration. Spot Prices
for Crude Oil and Petroleum Products. 11.02.2012,
http://www.eia.gov/beta/dnav/pet/
pet_pri_spt_s1_m.htm

Ama petrol fiyatları her dönemde istatistiksel
olarak anlamlıdır.
Aylık ithalat bazında her ay sanki 6 milyon ton
petrol eşdeğerine (Brent olarak) yaklaşan bir
şekilde enerji ithalat faturası ödenmektedir.
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RISKS IN OIL TRANSPORTATION
Muhammed DEMİR

O

il is one of the major energy resources
among world primary energy resources. It accounts about one-third of
primary energy resources consumed with its variety of uses in daily life. Although oil is very
import in modern human being life, there are
many risk factors in oil market from exploration
and production to transportation, distribution and
retail sale phases. In this essay I will firstly give
some general information about oil market structure, then oil transportation, especially maritime
transportation, and associated risks with oil
transportation and lastly reach a conclusion on
the issue.

is also oligopolistic in nature. Oil demand is
controlled by a few large transnational companies such as Exxon&Mobil, Socal, Gulf, Texaco,
Shell and BP. All of these companies have their
own production fields and distribution and sale
infrastructures consisting of refineries, oil tankers, storage tanks and oil stations. World oil consumption is about 85 million barrels/day (mb/d)
and about 57% of this demand comes from developed countries. Oil demand of developing
countries, especially China, is also increasing
speedily. In fact, China is the second largest oil
consumer after US with 8.6 mb/d of consumption (BP, 2010).

Oil market structure

Disproportional oil resource distribution over the
world necessitates oil trade among different regions or countries. This requires oil-rich countries to export and countries not having enough
domestic oil resources to import oil. Disproportional resource distribution also requires a wellworking transportation infrastructure for oil
trade. While trains and trucks are also used for
short distance and small quantities of oil transportation, there are mainly two types of oil transportation: pipelines and maritime transportation
by oil tankers.

As Rodrigue (2004) argues oil market is an oligopolistic market, meaning there are a few major
players dominating the market as a whole. In
fact, there are very few dominant actors in both
supply and demand side of the market. When we
take into consideration supply side, it can be easily noticed that oil reserves are located in a few
region or country all over the world, that is, oil
reserves are not located all over the world in
proportionately. 77.2% of proven total world oil
reserves are located in OPEC member countries.
Share of Middle East countries in proven total
world oil reserves is 56.6% and Saudi Arabia
alone has 19.8% of proven total world total oil
reserves (BP, 2010). Moreover oil reserves are
projected to concentrate in Middle East oil-rich
countries and ex-Soviet Republics because many
developed countries, including United States
(US) and United Kingdom (UK), extracted most
of their oil reserves and became net importer. As
Energy Markets Outlook Report states UK has
become net importer in terms of crude oil since
2005(DECC, 2009). Demand side of oil market

Oil transportation via pipelines
Approximately one-third of all oil over the
world is transported by pipelines. Generally
pipelines are used for transportation of oil from
production fields to refineries or to export terminals. Sometimes pipelines crosses over more
than one country. In this case, if transit country
or countries are stable and safe and if there is
also not transit fee disputes, in terms of oil transportation there is no problem. However, this is
not the valid situation all the times. Some of the
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oil pipelines pass through highly unstable and
risky regions of the world such as pipelines passing through Middle East, the Balkans and Caucasia. In these regions there are always potential
risks of conflict either among neighbour states or
within the same state. Pipelines are vulnerable to
sabotages and other kinds of attacks in these regions. For example Kirkuk- Yumurtalik
(Ceyhan) Pipeline, between Iraq and Turkey,
was closed several times during the Gulf War
and US invasion of Iraq because of attacks. Tapline, between Saudi Arabia and Lebanon, was
also closed several times during the Arab-Israel
Wars. Caucasia, main route for Caspian oil resource pipelines, is also under risk of regional
conflicts. In addition to this, disputes on transit
fees are also sources of risk for pipeline oil
transportation. For example disputes between
Russian Federation and Belarus, Russian Federation and Ukraine on transit fees have caused
some problems recent years.

120,000-180,000 DWT, 200,000-300,000 DWT
and 300,000-550,000 DWT of capacity respectively(Erickson and Collins, 2007). Panamax,
Aframax and Suezmax tankers generally used
for small amount of oil and for short distances.
On the other hand, VLCC and ULCC are used
for long distances and for large amount of oil.
Generally larger tankers are preferred because of
economies of scale between Middle East and
US, Western Europe and East and Far East Asia.
For instance VLCC carry about one-third of total
oil transportation (Rodrigue, 2004). As maritime
transportation is very important in oil transportation, so are the routes of this transportation. Although there are many straits and passages all
over the world, a few of them are very important
in terms of oil transportation. Rodrigue (2004)
claims that Hormuz Strait, Malacca Strait, Bab
el-Mandeb Strait, Suez Canal, Bosphorus Strait
and Panama Canal are very important. In my
opinion first five of these passages important,
but Panama Canal is not so much important in
oil transportation. Because its oil transportation
capacity is very limited (0.6 mb/d) and its impact on total world oil transportation is also limited. Therefore I will not mention Panama Canal
in this essay.

Maritime oil transportation
Maritime oil transportation accounts about twothird of total world oil transportation. This
means approximately 2.4 billion tons of petroleum/year transportation by sea (Rodrigue,
2004). For this part of essay, I will mainly follow Rodrigue‟s (2004) article structure. However, I will make some adjustments on data and
also include my own views and some other related arguments from other references. 90% of
European Union‟s oil imports are transported by
sea (EC, 2000). Also most of East and Far East
countries such as India, China, Japan and South
Korea oil imports are transported by maritime
transportation. For instance, about 85% of oil
entering to China is transported by oil tankers.
Oil tankers have different names according to
their capacity. Panamax, Aframax, Suezmax,
Very Large Crude Carrier(VLCC) and UltraLarge Crude Carrier(ULCC) have 50,000-80,000
deadweight tons(DWT), 80,000-120,000 DWT,

1 .Hormuz Strait
Hormuz Strait is the most important oil chokepoint in the world. This strait is a strategic point
connecting oil-rich Persian Gulf states (Saudi
Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, United Arab Emirates
and Qatar) to Indian Ocean. It is also the only
point for maritime transportation of Persian Gulf
oil resources. Approximately 90% of Persian
Gulf oil exports go through this strait to Asia,
Europe and US. Increasing demand from China,
India and other developing countries increased
the significance of the strait.16.5-17 mb/day oil
flows from this strait by tankers accounting 40%
of total maritime oil transportation and 20% of
worldwide oil trade (EIA, 2008). Tough Hormuz
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Strait is very important in world oil transportation, it has limited capacity. Regional conflicts
and risk of terrorist attacks are also major threats
to the strait. In fact, during Iran-Iraq War even
neutral country oil tankers became a target.
There are disputes between Iran and United
Arab Emirates over islands controlling the strait.
In addition to this there are also potential conflicts between US and Iran because of Iran‟s
controversial nuclear program. In case of a war,
Iran declared that it will close the strait. If this
happens it would be a great shock in world oil
market.

Suez Canal, but also tankers form Suez Canal to
Indian Ocean. Therefore it is very strategic point
for maritime oil transportation. However, this
strait is under the several threats such as terrorism, piracy, narcotic and human trafficking. In
fact, Yemen-based conflicts and Somali-based
conflicts and piracy have increased enormously
in the region in current days.
4. Suez Canal
Suez Canal, located in Egypt, is also the shortest
maritime transportation route between Mediterranean Sea and Indian Ocean. The Canal is one
of the busiest waterways of the world not only
for oil transportation but also other kinds of
commercial activities. 3.9 mb/d oil flows from
the canal to Middle East to European countries
(EIA, 2008). In case of closure of this canal, oil
tankers would have to go around the Cape of
Good Hope. This means journey from Asia to
Europe will be 6500 km longer than current
route (Rodrigue, 2004). Contrary to other straits
mentioned, Suez Canal has some potential for
additional capacity. Canal Authority is planning
to increase capacity to accommodate more and
larger tankers. Nevertheless, as in the case of
other straits, the canal is under the risk of potential threats. The Canal was closed several times
during the Arab-Israel Wars. Terrorist attacks
are also major threat to canal today.

2. Malacca Strait
Malacca Strait is the most important and shortest
maritime trade route between Indian and Pacific
Oceans. It is also the main oil transportation
route between Persian Gulf and Asian markets
such as China, Japan and South Korea. About
80% of petroleum imports to China, Japan,
South Korea and Taiwan go through this strait
(Rodrigue, 2004). 15 mb/day oil flows from this
strait by tankers accounting about 17 percent of
world oil demand (EIA, 2008). Although Malacca Strait is very important in oil transportation, it has limited capacity to accommodate
ULCCs. Because some parts of the strait is not
deep enough and also some sections of the strait
is very narrow. Moreover risk of accident, piracy
and terrorist attacks are major threats to the
strait.

5. Bosphorus Strait
Bosphorus Strait, located in Turkey, is the only
sea route between Black Sea to Mediterranean
Sea. 3.3 mb/d oil, mainly Caspian Sea region oil
resources, flows by tankers from this strait to
Western and Southern European ports. The strait
is one of the world‟s busiest sea route passages.
However it has very limited capacity and it is
located at the middle of one of the world‟s most
populated city, Istanbul. Risk of accidents and
enormous potential damages for both environ-

3. Bab el-Mandeb Strait
Bab el-Mandeb Strait is another chokepoint in
oil maritime oil transportation. This strait, located between Yemen, Eritrea and Djibouti, connects Aden Gulf to Red Sea. 3.3 mb/d oil flows
from this strait by tankers, then through Suez
Canal to Mediterranean Sea (EIA, 2008). Capacity of the strait is limited. Closure of the strait
not only would bar tankers from Persian Gulf to
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ment and human life enforced Turkish government to take additional measures. This situation,
in turn, increased transportation costs and delays
in maritime transportation.
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In conclusion we can say that oligopolistic market structure of oil market in supply side will
increase importance of Middle East oil-rich
countries because oil reserves are projected to
concentrate in this region. Though share of renewable resources is increasing in world primary
energy mix, oil will stay as a major energy resource. Therefore oil transportation, both by
pipelines and by sea tankers, will be one of the
major concerns of oil market. Moreover aforementioned strategic passages will be a one of the
major source of insecurity factor at oil market.
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TRANSFORMATÖR KAYIP KATSAYISI HESAPLAMADA SAATLİK
YAKLAŞIM VE UZLAŞTIRMAYA ESAS VERİŞ-ÇEKİŞ MİKTARINA
ETKİLERİ
Mehmet Ali KÖLMEK

E

lektrik iletim ve dağıtım şebekesinin
ana unsurlarından biri sistem içinde
kullanılan transformatörlerdir. Elektrik
şebekesinin tüm elemanlarında olduğu gibi iletilen elektriğin bir kısmı transformatörlerden geçerken ısı olarak kayba uğrar. Bu kayıp harcanan
gerçek yük ile çekilen toplam yük arasında bir
farka sebebiyet verir.

Pn = Nominal transformatör gücü ( kVA)
T = Aylık saat miktarı ( h)
Cos φ = Güç faktörü (=0,95)
göstermektedir.
Yukarıdaki

(

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, uzlaştırmaya esas çekiş-veriş miktarlarını hesaplarken transformatör kayıplarını da
dikkate almaktadır. Burada esas alınan transformatör kayıpları ise 1040 sayılı Kurul Kararı ile
belirlenen fomülasyon ile hesaplanmaktadır. Bu
yazıda bu formülasyon için yapılabilecek bazı
güncellemeler ve değişiklikler neticesinde oluşan kayıp miktarının uzlaştırmaya esas verişçekiş miktarına etkileri tartışılacaktır.

1040 sayılı Kurul Kararı Madde 2 kapsamında
gösterilen Transformatör Kayıp Katsayısı (TKK)
şu şekilde hesaplanmaktadır.

Pcu (

E
T Pn cos

T Pn cos

katsayısı

hesabında

)2

ile gösterilmekte olan değer literatürde Yükte
Kayıp Faktörü(YKF-Load Loss Factor(LLF))
olarak irdelenmiştir. Kurul kararındaki bu katsayı hesaplamasına etki eden faktörler içerisinde;
ilgili trafodan bir ay boyunca tüketilen (çekilen)
gerçek yük miktarının, bu trafo tam güçte bir ay
boyunca çalıştığı durumda çekeceği toplam yük
miktarına oranının karesi baz alınmıştır
(Elektriksel kayıplar, i2r olarak düşünüldüğünde,
talebin ( i x v) karşısında karesel bir yaklaşım
tutarlıdır).

Transformatör kaybının hesaplanması

TKK [( Pb

E

kayıp

)2 ) T ]/ E

Burada;
TKK= Transformatör Kayıp Katsayısı
Pb = Boştaki transformatör kayıpları ( kW)
Pcu = Yükteki transformatör kayıpları (kW)

Öncelikle bu yaklaşımda oranlama yaparken
maksimum güç miktarı için, kurulu gücün tamamının bir ay boyunca kullanıldığı/çekildiği durumu varsayım olarak kullanılmıştır. Gerçek ha-

E = Transformatörden aktarılan aylık enerji
miktarı (kWh)
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yatta ise bu durum tam olarak böyle değildir. Eş anlılık ilkesi (diversite) ve güvenlik toleransı baz
alındığında, genelde kurulu gücün % 80-90 seviyelerine kadar yüklenme olduğu, bu değerleri aşan
durumların nadiren rastlandığı ve bu tip durumlarda ise aşırı yük röleleri vasıtasıyla trafoların devreden çıkarıldığı görülmektedir.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise modelde aylık aktarılan toplam elektrik miktarı üzerinden
YKF hesaplanmakta olduğudur. Yani her saatlik veya her yarım saatlik talep değerlerine bakmak
yerine toplam talep (çekiş) miktarı üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır. Aradaki farklılık temelde;
saatlik YKF’lerin ortalamasının alınması ile aylık tek bir YKF değerinin toplam çekilen enerji
miktarından hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. Bu da hesaplanan TKK için her iki durumda
da belli bir farklılık arz etmektedir. Bu durumu şu şekilde açıklayabiliriz:
anm ilgili trafodan n günü m saati için gerçekleşen çekiş miktarını göstersin. Bu durumda bir aylık
toplam çekilen enerji miktarı E;

E

30

24

n 1m 1

anm
olur. Yükte kayıp faktörü 1040 sayılı kurul kararına göre hesaplanırken

YKF‟nin pay kısmı
30

30

E2

24

n 1m 1

2

YKF1

anm

24

n 1m 1

2

anm

T Pn cos

değerine eşit olur. Buradan

olur.

Buna karşılık saatlik talep miktarının o saatteki maksimum yüklenme değeri olan reel nominal güce
oranını baz alarak karesini aldığımızda ise payımız saatlik talebin kareleri toplamına yani:
30

24

n 1 m 1

anm 2
değerine eşit olur.

Buradan
30

YKF2

24

n 1m 1

anm 2

maks(anm ) 2 * T

olarak bulunabilmektedir.
Yukarıda esas alınan değerde parantez kare alındığı için saatlik taleplerinin birbirleriyle olan ikili
çarpım değerleri de paya etki eder. Yani yukarıdaki formülde hesaplama kısmında

2 (a11a12 a11a13 a11a14 ... a21a11 a21a12 ....)
T
60

kadar bir farklılık meydana gelir. Bu değerde 1040 sayılı kararda hesaplanan TKK‟nın saatlik yaklaşıma göre daha farklı değerlere ulaşmasına sebebiyet vermektedir. Aşağıdaki nümerik örneklerle bu
önermeler daha iyi anlaşılacaktır.
Nümerik örnekler
Örnek Trafo:
Nominal Güç: 100 MVA
İşletme Gerilimi: 154 kV
Boşta Kayıplar (Pb): 60 kW (IEC-60076 ve 1040 sayılı kurul kararına göre)
Yükte Kayıplar (Pcu): 310 kW

Cos φ = Güç faktörü (=0,95)

Bu trafonun aylık tüketim miktarı E olsun. Yukarıda gösterildiği üzere;

E

30

24

n 1m 1

anm
olur.

Burada anm ilgili trafodan n günü m saati için gerçekleşen çekiş miktarını göstermektedir. anm, için
rastgele olarak 10 MW ile 90 MW arasında çekiş değerleri belirlenmek üzere bir anm matrisi oluşsun.
1040 sayılı kurul kararına göre hesaplanacak TKK1

TKK1 [( Pb

Pcu (

E
T Pn cos

) 2 ) T ] / E [(60 310*(

E
))] / E
720 100000 0.95

şeklinde hesaplanabilmektedir. anm matrisinin Matlab programında saatlik olarak ve rastgele aşağıdaki Tablo 1 şeklinde üretildiği varsayımıyla

E

30

24

n 1 m 1

anm

36999 mWs
olarak bulunur. Bu durumda TKK;

TKK= 0.0029 olarak bulunmaktadır.
Maksimum nominal gücün kullanımı varsayımı yerine, maksimum talebi en yüksek değer olarak kabul edip paydada kullanmak ikinci bir yaklaşım olacaktır. Fakat kısa devre akımındaki Pcu yükte kaybı bu sefer farklı bir değer olmak durumundadır, çünkü bir önceki değer maksimum gücü nominal
güç olarak kabul etmekte idi. Bu durum için talep miktarının karesi ile orantılamak yine mantıklı olacaktır. Bu durumda, kapasite kullanım oranını % 90 kabul edersek eğer, yeni Pcu,
Pcu,y= Pcu*(0,9)2=0,64* Pcu=0,81*310=251,1 kW olarak belirlenebilir.
Bu kabullere dayanarak hesaplanacak olan YKF;
30

YKF2

24

n 1m 1

anm 2

maks(anm ) 2 * T

0,3887
şeklinde hesaplanır.
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Ayrıca

TKK 2

[( Pb

Pcu YKF2 ) T ] / E [(60 251,1 YKF2 ) T ] / E

0, 0032

olarak bulunur.
Kapasite kullanım oranını % 100 kabul edersek ve saatlik yaklaşıma göre YKK‟yı hesaplarsak
30

YKF3

24

n 1m 1

anm 2

( Pn cos ) 2 * T

0,3486

olarak hesaplanır. Maksimum gücü nominal reel güce eşitlediğimiz için Pcu yine 310 kW olarak alınacaktır. Bu durumda TKK,

TKK 3

[( Pb

Pcu YKF3 ) T ] / E [(60 310 YKF3 ) T ] / E

0, 0033

olarak bulunur.
Yukarıdaki her üç opsiyon için de yine rastgele çekiş değerleri ürettirip 20 kez iterasyona tabi tuttuğumuzda yaklaşık benzer sonuçları elde etmekte olduğumuz görülmektedir. İterasyonlar sonucu oluşan TKK‟lar aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir (bkz. Grafik.1 ).
Bu farklı hesaplanan TKK‟ların Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Madde 84
kapsamında belirlenen Uzlaştırmaya Esas Veriş Miktarı(UEVM) ile Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı
(UEÇM) hesaplamalarında etkili olduğu görülecektir. Bu etkiyi UEÇM üzerinden anlatmaya çalışalım.
İlgili Yönetmeliğin 84. Maddesinde UEÇM şu şekilde gösterilmiştir.

UEÇM b ,u

İSÇM b ,u

Burada,
UEÇMb,u

“b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, “u” uzlaştırma dönemine ait Uzlaştırmaya
Esas Çekiş Miktarını (MWh),

İSÇMb,u

85 inci madde uyarınca hesaplanan, “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, “u” uzlaştırma dönemine ait İletim Sisteminden Çekiş Miktarını (MWh),

göstermektedir. Biz örneğimizde tek bir transformatör için yine tek bir uzlaştırma dönemi (1 ay) için
gösterimde bulunalım. İSÇM ise yönetmeliğin 85. Maddesinde şu şekilde gösterilmektedir:
Burada;
TKKb,s “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu tanımında yer alan “s” sayacına
uygulanan Transformatör Kayıp Katsayısını,
HKKb,s “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu tanımında yer alan “s” sayacına
uygulanan Hat Kayıp Katsayısını,
x

“b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonunda yer alan sayaç sayısını,
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k

“b” uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş
birimi
konfigürasyonu tanımında yer alan “s” sayacına
uygulanan 0 ya da 1 değerleri olan katsayıyı,

İSÇMb,u “b” uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş
biriminin,
“u” uzlaştırma dönemine
ait İletim Sisteminden
Çekiş Miktarını (MWh),
SÇDb,s,u “b” uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş birimi
konfigürasyonu tanımında yer alan “s” sayacının, ilgili sayacın iletim
sisteminde yer alması
durumunda ölçülen çekiş
değerini, ilgili sayacın
dağıtım sisteminde yer
alması durumunda dağıtım sisteminden net çekiş değerini gösteren “u”
uzlaştırma dönemine ait
Sistemden Çekiş Değerini (MWh)
ifade eder.

Grafik1. Farklı iterasyonlarla bulunan TKK‟lar

Grafik 2. TKK1 yerine TKK2 ile hesaplanan UEÇM‟ler arasınketim dikkate alınarak hesaplanan TKK1 ile belirlenen UEÇM‟nin, diğer yollarla hesaplanan
TKK2 ve TKK3 ile belirlenen UEÇM arasındaki
fark ortaya çıkacaktır. Bu fark

Yine bu örneğimizde tek bir transformatör ve
sayaç için yine tek bir uzlaştırma dönemini(1 ay)
baz alarak incelemede bulunalım. Konumuz olan
TKK‟nın yukarıdaki formüle göre İSÇM‟ye,
yani dolaysıyla Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarına etkisi çarpan olarak;

1 ile 2 arasında;

E* (

1
(1 TKK )

kadar olacaktır. Yukarıdaki TKK
hesaplarında dikkate aldığımız aylık toplam çekilen enerji miktarını E‟yi SÇD olarak kabul
edebiliriz. Bu durumda 1040 sayılı kurul kararındaki formül baz alınarak ve aylık toplam tü-

1
1
) (
)
(1 TKK1 )
(1 TKK 2 )

1 ile 3 arasında;

E* (
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Tablo 1. Örnek 1 aylık tüketim tablosu
Saat
/
Gün

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

35,24

54,27

81,10

51,86

84,78

70,51

58,95

22,46

63,80

79,33

41,27

59,73

46,25

63,35

18,32

35,46

16,83

63,11

38,32

14,48

44,70

88,24

26,15

63,44

2

84,46

72,90

72,82

23,48

67,73

30,18

53,75

71,20

87,37

61,99

36,76

47,26

46,29

61,47

57,82

83,57

60,48

64,66

58,40

50,68

24,31

57,59

54,97

48,33

3

55,85

44,34

23,58

27,77

45,83

45,15

57,11

39,72

58,63

33,29

22,60

75,04

87,18

39,70

56,23

56,29

46,96

48,06

64,98

27,55

18,87

42,50

78,44

48,08

4

74,73

72,70

70,08

58,40

81,39

66,41

84,82

80,42

64,09

62,54

66,97
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Grafik 3. TKK1 yerine TKK3 ile hesaplanan UEÇM‟ler arasındaki farklar
pılması, aylık olarak yapılan ve toplam değerleri
esas alan bir kayıp hesabına göre daha doğru
gözükmektedir. Fakat, unutulmaması gereken
şey, yapılabilecek metot değişikliğinin toplamda
ne kadar fark ettireceği, kullanıcıları ne kadar
etkileyeceği ve bunun değişiklik yapma ihtiyacı
hissettirecek kadar önemli olup olmadığının belirlenmesidir.

olacaktır.
Her 20 iterasyon sonucu için elde edilen TKK
değerleri, UEÇM değerleri ve aralarındaki farkları Grafik 1-3 ile gösterebiliriz:
Grafik 2 ve Grafik 3‟te de görüldüğü üzere bilhassa saatlik ölçüm yoluyla belirlenecek olan
TKK sonucu oluşan UEÇM‟de ortalama aylık 13
MWs‟lik önemli bir fark oluşmaktadır.
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RELEVANT FACTORS IN ELECTRICITY INFEED FORECASTING:
LESSONS FROM THE DUTCH MARKET
Fehmi TANRISEVER, Kürşad DERİNKUYU, Michael HEEREN
1. Introduction

on the forecasting horizon. For very short term
demand forecasts, i.e., periods of six hours or
less, it is sufficient to use only historical data of
the time series. For lead times of more than six
hours, calendar data and meteorological data
play an important role and need to be included in
the model. For long term demand forecasts,
however, economic and demographic data
should be considered.

Estimating electricity demand is a central business concern for distribution system operators
(DSOs) since electricity infeed is the main driver
of operational losses in a distribution grid.
Hence, it is important for DSOs to understand
and identify the relevant factors influencing the
electricity demand on their grid. We note that,
accurate demand forecasting is not only important for DSOs but also relevant for other players
in the electricity market including generators
(for capital budgeting), transmission operators
(to balance the electricity network) and trading
companies (to minimize their exposure to financial risks). Analyzing the infeed data, from January 2007 to December 2009, for Noord and Brabant grids of a DSO in the Netherlands we determine the factors that should be included in a demand forecast.

Although there is a large body of practical models for electricity demand forecasting, these
models, however, are not tailored to the very
special needs of the distribution system operators. DSOs plan for electricity purchases one
year in advance and their positions are cleared
hourly in the market, hence they need a midterm forecast with hourly forecasting intervals.
In what follows, we discuss the relevant independent variables for estimating electricity demand one year in advance with hourly forecasting intervals for DSOs.

The relationship between electricity demand and
certain demographic, meteorological, economic,
and calendar factors is well appreciated by the
practitioners. Exogenous variables commonly
included in the demand forecasts are summarized in Table 1.

2. Factors influencing electricity infeed
Infeed is defined as the sum of all electricity that
is consumed in the grid, including the electricity
that is consumed by the grid itself. We use the
infeed data from two regional grids in the Neth-

The variables used in demand forecasts depend

Table 1. Factors that may influence electricity demand
Calendar data

Hour of the day, day of the week, holidays, „bridge days‟[1], daylight saving
time and school holidays.

Meteorological data

Temperature, humidity, cloud cover, luminosity, earth‟s position in the
eclipse, sun‟s altitude, wind speed, solar radiation and climate change.

Economic data

GDP, per capita GDP, consumer price index, average salary earnings, production plans of companies, electricity price and industrial expansion.

Demographic data

Number of households, population growth and local area development.
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erlands: “Brabant” and “Noord”. The factors
influencing electricity infeed for a DSO can be
categorized in three main strands: calendar data,
meteorological data, and economic and demographic data.

the electricity infeed, since many people take an
extra day off on these days. Another calendar
variable to include is (primary) school holidays.
During these days, many people go on vacation
and this might have an effect on the electricity
infeed. These holidays are regulated by the
Dutch government region by region and each
region has different school holidays. For the
Dutch grid, it is also relevant to include a calendar variable called Bouwvak in Dutch. This
variable indicates the period in which companies
in the construction industry are closed. A lot of
people working in the construction industry go
on vacation during this period and hence, this
may influence the electricity infeed.

2.1 Calendar data
Calendar data is available for long time periods.
The variables of interest for DSOs are hour of a
day, day of the week, all national holidays,
bridge days, working days near a holiday, and
school holidays. National holidays, bridge days
and school holidays should be further distinguished according to the days of the week, because the effect of these holidays depends on
which week day they take place. For example, a
holiday on a Sunday has hardly any effect on the
electricity infeed, while a holiday on a weekday
has a significant effect. It is also helpful to distinguish among the holidays, i.e., Christmas has
a different effect on the infeed than Easter.

2.2 Meteorological data
For most of the meteorological factors it is unknown what kind of effect they have on the electricity infeed and whether there is a correlation
between several meteorological variables. We
tested all the major meteorological variables
whether there is a correlation between the particular variable and electricity infeed. Although
we noted some relationship between humidity
and electricity demand at some hours of a day,
this effect did not prove to be significant.

One of the key calendar variables is a working
day near a holiday. It is also necessary to distinguish between a working day before a holiday
and a working day after a holiday. These variables affect the electricity infeed in the evening
before a holiday and in the morning after a holiday. Bridge days should also be included as an
independent variable. Bridge days may influence

On the other hand, as predicted by the academic
literature, we observe that the outdoor tempera-

Figure 1. Relationship between average daily temperature and total electricity infeed per day
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based on the infeed data for Noord and Brabant
grids of the Netherlands for the period from
January 2007 to December 2009.

ture has a U-shaped effect on the electricity infeed. Figure 1 shows the relationship between
the normalized electricity infeed and average
daily outdoor temperature. Electricity infeed is
minimized around 17°C. Hence, the variable is
split into two variables which both have a linear
effect on temperature: heating degree days and
cooling degree days.

Independent variables Dutch Carnival, school
holidays and bouwvak have different effects on
the electricity infeed in different regions. We
observe that holidays also have an effect on the
electricity infeed on the day before the holiday
and the day after the holiday. However, this effect is not significantly present during the whole
day so each hour of a day should be treated separately.

Heating degree days (HDD) and cooling degree
days (CDD) are calculated using the following
equations:

Besides the independent variables described
above, the outdoor temperature significantly influences the electricity infeed. This relationship
has a U-shaped effect on the electricity infeed.
Finally, the total electricity infeed is significantly lower during holidays in comparison to
normal days. A holiday on a Sunday does only
have an effect on the electricity demand during
the day hours, while the effect of a holiday on a
weekday or Saturday is significant for all hours
of the day.

where Tt is the daily average temperature for day
t, and Tref = 17°C is the reference temperature.
2.3 Demographic and economic data
Regarding the demographic effects, we use the
national population data which is available per
month for the recent years. To capture the economic effects we include the national GDP as a
factor in the dataset. Quarterly data is available
from Statistics Netherlands (CBS) for the Netherlands. We conjecture that both factors would
have a positive effect on the electricity infeed for
the planning horizon of the DSO.

We observe no significant effect of economic
and population growth for the planning horizon
of the DSO. This may be caused by two reasons. First, for a one-year-ahead forecast these
factors may be insignificant. Second, DSO‟s
operating regions may demographically and economically differ from the rest of the Netherlands.

2.4 Other data
Besides the data described above, we also include a dummy variable representing the historical moving average to simulate the yearly season.

Footnotes
[1] „Bridge days‟ refer to the days between a national
holiday and a weekend. On these days Dutch people
are likely to take a day off.

3. Results
In this section, we present the results of a multiple regression model to the significance of the
suggested factors above. In Table 2 (next page)
we summarize the (possibly) relevant factors and
their effect on electricity infeed. The analysis is
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Table 2. Relevant factors and their effects on electricity infeed
Variable

Scale

Effect

Explanation

Nominal

-

A holiday on Sunday has a minor negative effect on the electricity demand.

Nominal

--

A holiday on a weekday has a major negative effect on the electricity demand.

Nominal

-

A holiday on Saturday has a minor effect on the electricity demand.

Nominal

-

Less electricity is used the evening before a holiday.

Nominal

-

Less electricity is used the morning after a holiday.

Nominal

--

A bridge day before a holiday has a major negative effect on electricity demand.

Nominal

--

A bridge day after a holiday has a major negative effect on electricity demand (more than

Calendar data
Holiday on
Sunday
Holiday on
weekday
Holiday on
Saturday
Working day
before holiday
Working day
after holiday
Bridge day
before holiday
Bridge day
after holiday
Northern

H6).
Nominal

0

The effect is not significant.

Nominal

0

The effect is not significant.

Nominal

-

Less electricity is used in the North of the Netherlands during the holiday period in the

School
holiday
Southern
School
holiday
Northern
„Bouwvak‟
Southern

construction industry.
Nominal

-

„Bouwvak‟
Carnival –

Less electricity is used in the South of the Netherlands during the holiday period in the
construction industry.

Nominal

-

Less electricity is used on this day in the southern part of the Netherlands.

Monday
Meteorological data
HDD

Metric

+

More electricity is used for heating.

CDD

Metric

++

More electricity is used for air-conditioning. This effect is more significant than the HDD

Length of the

Metric

-

effect.
day

This variable represents the time between sunrise and sunset. The longer the duration of
the day, the less electricity is used.

Demographic data
Population

Metric

0

The effect is not significant

Metric

0

The effect is not significant

Metric

+

Historical data has a positive influence on future infeed

Economic data
Economic
growth
Other data
LNMOVA
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