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Merhabalar,
2012 yılında yirminci sayımızla sizlere ulaşmaktan mutluluk
duyuyoruz. Bu sayımızda da enerji piyasası ve enerji politikasına
ilişkin kapsamlı yazılarla sizlerleyiz.
Bu sayının yeni kanun ve yeni kanun çerçevesinde Türkiye elektrik
piyasasının geleceği üzerine herkesin ve her kesimin değerlendirme,
öneri ve öngörülerini içeren özel bir sayı olacağını duyurmuştuk.
Ancak, hem kanun sürecinin uzaması hem de süre kısıtı nedeniyle
konunun yirmi birinci sayı içerisinde ele alınmasının daha uygun
olacağını düşündük. Bu doğrultuda, yirmi birinci sayımız özel sayı
olacaktır. Bu hususu anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyoruz.
Sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam ve gelecek sayılarda buluşmak
dilekleriyle...

Bu bültende yer alan yazıların bilimsel,
hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara ait
olup, yazılar Enerji Uzmanları Derneği’nin veya yazarların çalıştığı / ilişkili
olduğu kurum/kuruluşların görüşünü
yansıtmamaktadır.
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 çıkarılan 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 için 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. 3000 kelimeyi aşan yazılara da editörün uygun görmesi halinde yer verilecektir. Gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış
olmalıdır. Yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org
adresine göndermelidir.
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GÜN ÖNCESİ ELEKTRİK PİYASASINDA SAATLİK FİYAT TAHMİNİ
Fatih KÖLMEK

Ü

lkemizdeki elektrik piyasası, en yapısal
dönüşümünü 2001 yılında çıkarılan 4628
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile geçirmiş olup temelde fiyatların taraflar arasında serbestçe belirlendiği ikili anlaşmalara dayalıdır.
Ayrıca, ikili anlaşmalar piyasasını tamamlayan
ve ticarete konu toplam hacmin %25-30’una
denk gelen bir havuz da işletilmektedir. Bu havuz kapsamındaki alt piyasalar (gün öncesi piyasası ve gerçek zamanlı dengeleme piyasası) fiyatların oluştuğu yerler olup, arz-talep dengesinin sağlandığı noktalarda uygulanan marjinal
fiyatlandırma ilkesine dayalı olarak işlemektedir.

mıza çıkmaktadır. Fiyatların modellenmesi için
yapılan çalışmalara bakıldığında, yapay sinir
ağlarından denge modeli yaklaşımına kadar farklı araçların kullanıldığı göze çarpmaktadır. Modellenmesi düşünülen fiyatların, serbest bir
elektrik piyasasında arz-talep dengesine göre
oluşması, piyasadaki oyuncuların davranışları
üzerinden kurulacak bir modelin saatlik kesin
fiyat tahmini açısından istenen sonuçları veremeyecek olması ve üretim maliyetleri de dahil
olmak üzere piyasaya ilişkin birçok yapısal dinamiğe ilişkin veriye ulaşımın sınırlı olması nedeniyle saatlik fiyat tahmini üzere yapılan çalışmalar zaman serisi analizlerine dayalı olanlardır.

Gün öncesi ve gerçek zamanlı dengeleme piyasalarında oluşan fiyatlar, her ne kadar havuzda
oluşan toplam hacimdeki nispeten küçük bir kısma ait olsalar da, hem ikili anlaşma fiyatlarının
belirlenmesi için referans teşkil etmeleri ve tarife
düzenlemelerinde baz alınıyor olmaları hem de
yatırım kararlarında dikkate alınmaları bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, piyasada oluşan fiyatların öngörülebilir
olmasının ve mümkün olan en iyi şekilde tahmin
edilmesinin çok ilgi çeken bir konu olduğunu
söyleyebiliriz. Nitekim literatürde farklı ülkelerin piyasaları için yapılmış birçok çalışma yer
almaktadır.

Elektrik fiyatlarının tahminine yönelik zaman
serisi analizlerine ilişkin ekonometrik çalışmalara bakıldığında AR, ARMA ve ARIMA modellerinin sıkça kullanıldığı göze çarpmaktadır. Örneğin, AR ve ARMA ile [2]de Almanya ve [3]te
Kaliforniya; ARIMA ile [4] ve [5]te İspanya
piyasaları için fiyat tahmini yapılmıştır. Bunun
yanı sıra piyasa fiyatlarının zaman bağımlılıklarını ve diğer ilgili seriler ile ilişkisini ele almaya
imkan tanıyan dalgacık dönüşümünden de transfer fonksiyonu veya ARIMA ile kurulan modellerde faydalanılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan, transfer fonksiyonu ile kurulan modele örnek olarak [6], ARIMA ile kurulan modele örnek olarak ise [3] ve [7] verilebilir. ARIMA
ayrıca, Kaliforniya’daki elektrik fiyatlarını tahmin etmeye yönelik olan çalışmalarda fiyat serilerinin periyodik olmayan trend bileşeni ve periyodik olan bileşen şeklinde ayrıştırılarak durağan hale getirilmesi ve sonrasında tahmin edilmesi yöntemi ile mevsimsel modellerde
(SARIMA) de kullanılmıştır [8,9]. Söz konusu
çalışmaların bazılarında dikkat çeken önemli bir
ayrıntı, fiyatlardaki ani yükseliş veya düşüşlerin

Literatürdeki fiyat tahmin çalışmaları
Elektrik piyasasında oluşan fiyatların en belirgin
özelliği aynı gün içerisinde dahi çok farklı fiyat
düzeylerinin ortaya çıkabilmesidir. Nitekim, borsa için %1-1,5, doğalgaz ve petrol gibi emtialar
için %1,5-4 civarında olan günlük değişkenlik
oranı elektrik fiyatları için %50 seviyelerine ulaşabilmektedir [1]. Bu durum fiyatların modellenmesi aşamasında önemli bir zorluk olarak karşı-
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modelde öğrenme sorunlarına yol açtığı için veri
setinin model çalıştırılmadan bir ön işleme tabi
tutulması ve böylelikle bazı aşırılıkların giderilmeye çalışılmasıdır. Örneğin [4], [1] ve [10]da
yapılan çalışmalarda setin genelinden büyük farlılıklar gösteren fiyat değerleri çeşitli yöntemlerle trende uyumlu hale getirilmiştir.

Bilindiği üzere, bahsedilen AR, ARMA, ARIMA gibi doğrusal ekonometrik modeller hata
terimleri için değişmeyen varyans varsayımına
dayanmaktadır. Ancak finansal zaman serilerinde olduğu gibi spot elektrik piyasası fiyatlarında
da değişen varyans problemi ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu sorunu gidermek için ise [15]te
geliştirilen ARCH ve onun genelleştirilmiş hali
olan GARCH modellerinden faydalanılmaktadır.
ARCH veya GARCH, tek başına elektrik fiyatı
modellemelerinde iyi sonuç vermediğinden genellikle AR, ARMA veya ARIMA ile kurulan
modellerle birlikte kullanılmaktadır [1]. Bu kapsamdaki çalışmalardan [16]da ARMA-GARCH
kullanılarak İskandinav ülkeleri ve Almanya
için, [17]de ise ARMAX-GARCH kullanılarak
Almanya fiyat tahmini yapılmış ve GARCH’ın
sonuçları iyileştirdiği görülmüştür. [18]deki çalışmada ise ARIMA-GARCH modelinin sadece
ARIMA’ya göre çok daha iyi sonuçlar verdiği
ancak bunun sadece fiyatlarda yüksek değişkenlik ve aşırılıkların bulunduğu durumlarda geçerli
olduğu sonucuna varılmıştır.

Serbest bir piyasada fiyatların tamamen arz-talep
dengesine bağlı olarak, sistemin dengelenmesi
amacıyla ilgili saat için havuzda işlem gören
elektrik enerjisi miktarı ile sunulan fiyat teklifleri tarafından belirlendiği göz önüne alındığında,
sadece fiyat serilerine dayalı bir modelin çok iyi
sonuçlar veremeyeceğini tahmin etmek güç değildir. Nitekim, [10] dışsal veri olarak sistem
yükünün (talep tahmini) kullanıldığı durumlarda
tahmin performansının daha iyi olduğu sonucuna
ulaşmıştır. [4]te yapılan karşılaştırmalı model
analizi neticesinde de, fiyatın yanı sıra talebin de
dahil edildiği dinamik regresyonda ve fiyat ile
talep arasında bir ilişki kuran transfer fonksiyonu modelinde daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Dinamik regresyon ve transfer fonksiyonu içeren ver benzer bir ilişkiyi ortaya koyan
diğer bir çalışma da [11]de yapılmıştır.

Elektrik fiyatlarındaki ani yükseliş ve düşüşlerin
aşırı miktarlarda olabilmesi, fiyat tahminine yönelik çalışmaları birbirinden farklı özellikler
gösteren normal ve yüksek fiyat rejimlerinin
arasında geçiş sağlayan doğrusal olmayan mekanizmalarının araştırılmasına yönlendirmiştir. Bu
türdeki geçiş mekanizmalar, hangi rejimin tercih
edileceğine gözlenebilir bir değişken ile karar
verilebilen (dolayısıyla geçmişte veya şimdiki
zamanda hangi rejimin kesin bir şekilde bilinebildiği) veya gözlenemeyen gizli bir değişken ile
karar verilebilen (diğer bir ifadeyle hangi rejimde bulunulduğunun sadece olasılıklı olarak söylenebildiği) şeklinde ikiye ayrılmaktadır [1]. Bu
kapsamdaki çalışmalara örnek olarak, [10] ile
[19]daki önceki dönem fiyatlarını baz alan bir
eşik fonksiyonu (T) ile birlikte AR ve dışsal bir
değişken olarak sistem yükünün de eklendiği
ARX modelleri ve yine geçmiş dönem fiyatları-

Dışsal bağımsız değişkenlerin kullanılmasıyla
ilgili diğer çalışmalara bakıldığında, [12]de doğalgaz fiyatlarının, kullanılabilir nükleer kapasitenin, sıcaklığın ve yağışın; [13]te sıcaklık, yağış, barajlardaki su seviyesi ile vadeli işlem piyasasındaki fiyatın; [14]te ise doğalgaz fiyatlarının kurulan modellere dahil edildiği görülmektedir. Dışsal değişken kullanımı ile ilgili yapılan
bu çalışmalardan, değişkenlerin çalışılan piyasadaki kurulu kapasitenin dağılımı ile ilgili yapısal
özellikleri yansıtmaya yönelik olarak seçildiği
söylenebilir. Zira, termik santrallerin çok olduğu
bir piyasada yakıt fiyatlarının ve verimi önemli
oranda etkileyen sıcaklığın veya hidroelektrik
santrallerin çok olduğu bir piyasada yağış ve
rezervuar seviyelerinin modele dahil edilmesi
gayet anlamlıdır.
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dönemlerde bile ortalama %8 hata payı ile başarılı olmuştur. Daha güncel bir çalışma olan [26]
da haftanın hangi gününde hangi saatin fiyatının
tahmin edildiğini, talebi ve talepteki değişimi
(birinci fark) ve toplam 9 adet geçmiş dönem
fiyatını girdi olarak kullanan YSA modeli ile
özellikle fiyatların normal derecede ani yükselmeler yaşadığı dönemlerde neredeyse gerçek
değer birebir tahmin edilmiştir.
Türkiye gün öncesi elektrik piyasasında fiyat
tahmini

nın analizine dayalı olarak rejimler arası değişimi Markov değişim modeli ile açıklayan [20,21]
deki çalışmalar gösterilebilir.

Görüldüğü üzere, fiyatların tahmini için yapılan
çalışmalar genellikle geçmiş dönem fiyatlarına
dayalıdır. Bu çalışmaların bazılarında geçmiş
dönem fiyatlarına ek olarak ilgili saat için yapılan talep tahmininin de bir dışsal değişken olarak
kullanıldığı ve genellikle sadece geçmiş dönem
fiyatlarının kullanıldığı modellere göre daha başarılı olduğu göze çarpmaktadır. Diğer bir kısım
çalışmada ise yakıt fiyatlarının, yağış miktarlarının veya kullanılabilir nükleer kapasitenin kurulan modellere dahil edildiği ve böylece ilgili
elektrik piyasasındaki fiyat oluşum mekanizmasındaki yapısal özelliklerin yakalanmaya çalışıldığı dikkat çekmektedir. Bunun da ötesinde yapay sinir ağları kullanılarak yapılan çalışmalarda
takvim bilgisinin (haftanın hangi gününe ait fiyatın tahmin edilmeye çalışıldığı) ve tahmin edilecek saatin de bir girdi olarak modele sağlandığı ve gayet başarılı sonuçlar elde edildiği gözlenmektedir.

Elektrik fiyatlarının tahmininde sıkça kullanılan
diğer bir araç da yapay sinir ağlarıdır (YSA).
YSA’lerin tercih edilme nedeni konvansiyonel
yöntemler ile modellenmesi güç olan karmaşık
ve doğrusal olmayan ilişkileri öğrenme kabiliyetine sahip olmalarıdır [22]. YSA’lar, her ne kadar ilgili sürecin altında yatan mekanizma ile
ilgilenmeden girdi ile çıktı arasında bir ilişki
kurmaya yönelik oldukları söylense de, verilen
girdilerin çıktı üzerindeki ağırlığını göstermeleri
bakımından yapısal ilişkilerin tespiti için de
önemli birer araç olarak kullanılabilirler.
Sadece geçmiş dönem fiyatlarının girdi olarak
kullanıldığı [4]te ABD’deki PJM piyasasına ilişkin YSA modelinin, içlerinde ARIMA da olan
çalışılan diğer modellerden daha kötü sonuç verdiğini bulmuştur. [1]de YSA’ların diğer istatistiksel modellere göre daha zayıf oldukları vurgulansa da, [23]te İspanya için yapılan ve talep
tahminini hiç kullanmayan modelin iyi sonuçlar
verdiği, bu nedenle iyi ayarlanmış gelişmiş bir
YSA modelinin istatistiksel rakiplerini zorlayabileceği belirtilmiştir. Nitekim sonraları [24]te
İspanya için yapılan çalışmada YSA’nın
ARIMA’dan çok daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir. [25]te yapılan çalışmada da geçmiş
dönem fiyatları ile yine bir YSA ile tahmin edilen güncel talep verisi kullanılarak oluşturulan
model, fiyatların ani artış ve düşüş gösterdiği

Bu çerçevede genel bir değerlendirme yapmak
gerekirse, kurulan modeller çeşitli dışsal değişkenler kullanıldığında daha iyi sonuç vermektedir. Yapılan çalışmalarda kullanılan dışsal değişkenler; genellikle talep tahmini, sıcaklık veya
yağış gibi verileri içermekle birlikte fiyat oluşum
mekanizmasının yapısal özelliklerini tam anlamıyla ele almamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada
daha yapısal özellikler üzerine kurulu bir YSA
modeli sunulacaktır. Modelin girdilerini oluştu-
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Şekil 1. Örnek bir yapay sinir ağı modeli

ran veriler Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi
(PMUM) internet sayfasında günlük olarak yayınlanan veriler arasından seçilmiştir. Diğer bir
ifadeyle model kamuya açık verileri kullanmaktadır. Bu noktada, veri kullanımındaki kısıtın
modelin başarılı sonuçlar elde etmesinin önündeki önemli bir engel olduğunu belirtmek gerekir.

Modele geçmeden önce YSA’nın yapısına kısaca değinmek faydalı olacaktır. YSA, insan beyninin öğrenme şeklini taklit ederek sistem modellemesi ve gerektiğinde ileriye dönük kestirimler yapmak üzere kullanılan bir modelleme
yöntemidir. Bu yöntemde beynin temel işlem
birimleri olan nöronlardan kurulu bir ağ oluşturularak bu ağın küçük bir beyin gibi davranması

Şekil 2. 1 Aralık 2009 – 1 Aralık 2011 tarihleri arasındaki SGÖF’ler
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Şekil 3. Kasım 2011 için SGÖF tahmin sonuçları
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ve öğrenmesi sağlanır. Tipik olarak bu ağ, bir
eğitim seti ile öğrenmeye tabi tutulur ve sonrasında daha önce görmediği benzer bir şeyi tanıması beklenir. Genel olarak bir YSA modeli Şekil 1’deki gibidir.
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den sonra Kasım 2011 ayı boyunca oluşan saatlik SGÖF’ler tahmin edilmiştir. Şekil 2’de de
görüldüğü üzere veri setinde yer alan SGÖF’ler
aşırı değişkenliğe ve uç değerlere sahiptirler ki
bu durum saatlik fiyat tahmini yapmanın ne kadar zor olduğunu teyit etmektedir.

Bu çalışma kapsamında kurulan model beş nörondan oluşan tek katmanlı (nöron veya katman
sayısını artırmak kayda değer bir iyileştirme sağlamamıştır) bir YSA’dan oluşmakta olup girdi
olarak geçmiş dönem yük (tüketim) tahmin planını (YTP) ve saatlik gün öncesi fiyatını (SGÖF)
kullanmaktadır. Modelin çıktısı ise ertesi gün
oluşması planlanan saatlik gün öncesi fiyatlarıdır
(SGÖF). Bu kapsamda, bir sonraki günün belirli
bir saatindeki SGÖF, son yedi gün içerisindeki
aynı saate ait YTP ve SGÖF verileri ile tahmin
edilmeye çalışılmıştır. YSA’nın tahmin yapmak
üzere eğitilmesinde kullanılan veriler 1 Aralık
2009 - 1 Aralık 2011 tarihleri arasındaki Gün
Öncesi Planlama dönemine ait verilerdir. Modelin kurulmasından ve 1 Aralık 2009 - 31 Ekim
2011 tarihleri arasındaki veriler ile eğitilmesin-

Elde edilen sonuçlara göre model, Kasım ayındaki saatlik SGÖF tahminlerinde ortalama olarak %15,65 hata yapmıştır. Genel tahmin sonuçları ile en başarılı ve en başarısız tahminleri gösteren Şekil 3’e bakılacak olursa; fiyatın 129 TL/
MWh olduğu saatte 31,29 Tl/MWh olarak tahmin edilmesi en kötü sonuç iken 120 TL/MWh
olduğu saatte 120 Tl/MWh olarak tahmin edilmesi en iyi sonuçtur.
Diğer taraftan, daha somut bir değerlendirme
açısından haftalık sonuçların gösterildiği Tablo
1’e bakıldığında, modelin başarısının haftalık %
5,84’e kadar inebildiği görülmektedir ki bu gayet iyi bir sonuçtur. Genel olarak, tahmin edilen
değerlerin gerçek değerlere yakın seyrettiği, ancak yüksek ve düşük uç değerlerdeki sapmaların
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göze çarptığı söylenebilir. Bu noktada, modelin
daha iyi sonuçlar vermesi için fiyat oluşumunun
yapısını daha iyi açıklayacak girdilerin (örneğin
saatlik emre amade kapasite bilgisi) kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

ference and Exposition PES, no 1, 10-13 October
2004.
[8] Zhou M, Yan Z, Ni Y, Li G. “An ARIMA approach to forecasting electricity price with accuracy
improvement by predicted errors” Proceedings of
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Tablo: Kasım 2011 için haftalık SGÖF tahmin
hataları
Hafta

1

2

3
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Hata (%)
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5,84
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GECİKEN ELEKTRİK DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİ ÜZERİNE
Ercüment CAMADAN
Dağıtım özelleştirmesine ilişkin sürecin tanımlandığı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme
Strateji Belgesi 17 Mart 2004 tarihinde yayımlanmış ve Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine
ayrılmıştır (Bkz. Şekil 1).

dır. Özelleştirmesi tamamlanamayan birinci grup
beklenenin üzerinde ihale bedelleri oluşmuş bölgelerdir. Bu bölgeler Boğaziçi, Ayedaş, Gediz,
Toroslar ve Akdeniz bölgeleridir. Yüksek teklif
bedelleri, bu ihale bedelleri ile dağıtım hizmetinin sürdürülebilirliği konusundaki oluşan tereddütler ve finansman bulunmasında ortaya çıkan
sorunlar bu bölgelerin devrini geciktirmiştir.
İkinci grup ise kayıp-kaçak oranı yüksek olan
Vangölü ve Dicle bölgelerini kapsamaktadır. Bu
bölgelerde ise kayıp-kaçağın finansmanının bir
risk unsuru olarak görülmesi devir tarihini geciktirmektedir.

Özelleştirme yöntemi olarak İşletme Hakkı Devri yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde, dağıtım varlıklarının mülkiyeti TEDAŞ bünyesinde
kalmakla beraber, dağıtım şirketlerinin işletme
hakkına dayalı olarak hisselerinin tamamının
blok satışı yapılmaktadır. Dağıtım şirketleri
EPDK tarafından belirlenen kayıp-kaçak oranı,
işletme ve yatırım maliyetleri ile tüketim hedefleri gibi unsurları içeren bir tarife metodolojisine
tabidir. Özelleştirme işlemleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülmekte
olup özelleştirme sürecinde dağıtım şirketlerinin
sahipliği açısından gelinen durum Şekil 2’de
görülmektedir.

Öne sürülebilecek diğer bir temel unsur ise özelleştirme süreci içerisinde fırsatlar ve sorunların
ihalelere giren yatırımcılar tarafından yeterince
algılanamaması ve Türkiye’de yeni bir kavram
olduğu söylenebilecek “regülasyon”un ne olduğu veya nasıl olacağı hususunun iyice irdelenememiş olmasıdır. Süreç içerisinde, düzenleyici
çerçevenin ve şirketlerin tarifeler yoluyla düzenlemesinin nasıl olacağı önceden özelleşmiş olan
şirketlerin deneyimi de dikkate alınarak daha iyi
bir şekilde anlaşılabilir hale geldiğinde ihalelere

Özelleştirme süreci nihayetlendirilmemiş olan,
ihaleleri iptal edilmiş olan veya özelleştirme sürecinin sonu belirsizliğini koruyan yedi bölge
incelendiğinde iki temel husus göze çarpmakta-

Şekil 1. Dağıtım bölgelerinin gösterimi
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Şekil 2. Dağıtım bölgelerinin devredilip devredilmeme durumlarına göre gösterimi

Yeşille boyanmış kısım devri yapılmış bölgeleri içermektedir.

giren tarafların fizibiliteleri ve beklentilerinin
gerçekçi olmadığı yine bu taraflarca anlaşılmış
olabilir. Dolayısıyla, “duygusal temenniler” yerini “reel konjonktür”e terk etmiş ve verilen teklifler bu teklif sahiplerince sorgulanır hale gelmiştir.

Özelleştirilen bölgelerin varlıklarına ilişkin
belirsizlikler
Özelleştirmelerdeki önemli bir sorun da özelleştirilen şirketlerin varlıklarının sayısına, büyüklüklerine ve özelliklerine ilişkin ortada olan bazı
belirsizliklerdir. Herhangi bir bölgenin hat uzunluğuna, trafo sayısına ve diğer fiziki büyüklüklerine ilişkin %100 doğru bir bilgi mevcut değildir. Bu durum özellikle Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da geçmiş dönemdeki
istisnai uygulamaların fazlalığından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, fiziki büyüklüğü çok da
net olmayan bölgelerin özelleştirilmesi risk unsuru barındırmaktadır. Bu riskin derinliği özelleştirme süreci ilerledikçe daha da fazla anlaşılmış olup bazı yatırımcılar bu husustan dolayı
rahatsızlık hissetmiş olabilir..

Bu yazının geriye kalan kısmında bazı dağıtım
bölgelerinin özelleştirmelerin gerçekleşmemesinin nedenlerinin bir kısmı üzerinde durulacaktır.
Küresel ekonomik bunalım ve krizin devamı
yönündeki beklentiler
Küresel ekonomik bunalım ve bu bunalımın devam edeceği, hatta daha da derinleşeceği yönündeki beklentiler ve bu beklentilerin kredi olanaklarını kısıtlaması finansman sorununu beraberinde getirmiş ve bu durum özellikle yüksek devir
bedelleri olan bölgelerin özelleştirilmesi sürecini
sekteye uğratmıştır. Küresel daralma eğiliminin
devam edeceği beklentisinin hala geçerli olduğu
dikkate alındığında kısa vadede finansman sorununun çözülebileceğini iddia etmek de fazla
iyimser bir yaklaşım olacak ve bir temenni olmanın ötesine geçemeyecektir.

İşletme hakkı devri yöntemi ve 30 yıl süresi
Bilindiği üzere Türkiye’de özelleştirmeler 2036
yılına kadar işletme hakkı devri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, devralanlar bir
nevi kiracı mahiyetindedirler. 2036 yılından itibaren ise nasıl bir durumun oluşacağı (her ne
kadara bir kısım yazılı mevzuat ve sözleşmeler
varsa da) net değildir. Bu bölgeleri devralanların
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pek çoğunun özelleştirme bedelini, yapmış oldukları yatırımları, diğer masrafları ve kar beklentilerini bu süreyi düşünerek hesapladıkları
görülmektedir. Bu durum da şirketlerin az zamanda çok kar etme isteğini tetiklemektedir. Bu
nedenlerle muhtemel az ama sürekli kar algısı da
bölgelerin ihale ve devir sürecini etkilemiş olabilir. Bu noktada mevzuata önemli aykırılıklar durumunda el koyma süreci ve yaptırımlara ilişkin
bazı belirsizliklerin de mevcut olduğu söylenebilir.

tekliflerin en azından bir kısmı mevcut durum
değil beklentiler dikkate alınarak verilmiştir.
Dağıtım-perakende satış ayrımının iyi anlaşılamamış olması ve ayrışmalar
Bilindiği üzere öngörülen elektrik piyasası yapısında elektrik enerjisi rekabetçi bir piyasada alınıp satılacak, dağıtım şirketlerinin öncelikli görevi şebekeye ilişkin yükümlülükleri kapsayacak, ayrıştırılan perakende satış kolları ise piyasada rekabet etmek zorunda kalacaklardır. Elektrik hizmetlerine ilişkin cironun çok büyük bir
kısmının perakende satış faaliyetine ilişkin olduğu bilinmektedir. Bu ciro baz alınarak tekliflerin
verilmesi, hesaplamaların bu ciro üzerinden yapılması ve daha sonra serbest tüketici limitindeki
düşüş, tarifelere ilişkin düzenlemeler neticesinde
tüketicilerin tedarikçilerini seçmeyi tercih etmesi
gibi nedenlerle özellikle büyük tüketicilerin
uzun vadede dağıtım şirketlerinden enerji satın
almayı bırakabileceği öngörüsü de özelleştirme
sürecinin yavaşlamasında etkili olmuş olabilir.
2013 sonrasındaki durumun net olmaması da
süreci olumsuz etkilemiş olabilir.

Kayıp-kaçak sorunu
Özelleşmiş dağıtım şirketleri veya özelleştirme
sürecinde olan bölgeleri devralması söz konusu
olan tüzel kişiliklerin bazıları zaman zaman
2011-2015 dönemi için öngörülen hedef kayıpkaçak oranlarının çok düşük olduğunu öne sürmektedirler. Özelleştirme süreci devam eden
bazı bölgelerde ise kayıp-kaçağın EPDK tarafından onaylanan hedef kayıp-kaçak oranları seviyesine düşürülemeyeceği kanısı hakim olabilir.
İhale katılımcılarının bazıları hedef kayıp-kaçak
oranlarına bir nebze yaklaşabilse dahi tahsilât/
tahakkuk oranlarının düşük olacağı ve bunun da
bir maliyet kalemi olarak dikkate alınması gerektiğini düşünmektedirler.

Geçiş dönemi sözleşmeleri
Perakende satışa ilişkin diğer bir husus da geçiş
dönemi sözleşmeleridir. Geçiş dönemi sözleşmelerinin 2012 yılı sonunda sona erecek olması
sorunun büyüklüğünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak, yine de, 2013’ten itibaren tam olarak
ne olacağının kesin olarak belli olmaması bazı
tereddütlere yol açabilmektedir.

Diğer yandan onaylanmış hedef kayıp-kaçak
oranlarının fiili gerçekleşmeler dikkate alınarak,
bölgeler arasında ayrım yapmayan bir metodoloji içerisinde 2006-2009 döneminde verilen hedeflerin genellikle üzerinde olacak bir şekilde
belirlendiği herkesin malumudur. Diğer bir ifadeyle, 2007-2010 dönemindeki kayıp-kaçak hedeflerinin daha agresif olduğu ve bu oranların
ihaleye girenlerin bilgisi dahilinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle düşük kayıp-kaçak hedef
oranlarının ihale sürecini olumsuz etkilemiş olma olasılığı bulunsa da verilen tekliflerin daha
düşük oranlar mevcut iken verilmiş olduğunu
hatırlamak gerekmektedir. Görülen odur ki, ihale
katılımcıları arasındaki rekabetin de etkisiyle,

Geçiş dönemi sözleşmelerine ilişkin temel sorun
zaman zaman fiili taleplerle sözleşmelerle bağıtlanmış enerji miktarı arasında uyumsuzluklar
olması ve bu farklılıkların bazı maliyetlere yol
açabilme olasılığıdır. Dolayısıyla, dağıtım şirketleri zaman zaman kendi istekleri dışında Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası’nda (DUP) elektrik
enerjisi satmak zorunda kalmaktadırlar. Çünkü
sözleşmeler kapsamındaki miktarlar şirketlerin
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mevsimsel, günlük, saatlik taleplerini yansıtmayabilmektedir.

çıksa da sürecin başarısız olduğunu ve geri dönülemez bir yola girildiğini söylemek mümkün
değildir. Elektrik sektörünün tüm paydaşlarının
halihazırda bir öğrenme süreci içerisinde olduğunun ve bu süreç içerisindeki kazanımların
azımsanamayacak bir yeri olduğunun unutulmaması gerekmektedir.

Üretim-dağıtım ilişkisi
Bilindiği üzere dağıtım ihalelerine giren grupların bir kısmı üretim ihaleleri ile de ilgilenmektedir. Bazıları ise fiilen elektrik üretimi lisansı da
bulunan şirketlerdir. Bu gruplar ürettikleri enerjiyi piyasa fiyatları veya daha üzerindeki fiyatlarla dağıtım / perakende satış şirketlerine satmayı planlamış olabilirler. Ancak, EPDK tarafından
yapılan düzenlemeler neticesinde bu şirketlerin
kendi dağıtım şirketlerine (düzenlene tarifelerle
enerji alan tüketiciler için) elektrik enerjisini
piyasa fiyatının daha üzerinde bir fiyatla daha
fazla kar elde edebilecek bir şekilde satmaları
olanaksız hale gelmiştir. Bu nedenle, böyle bir
avantajı elde etmeyi öncelik haline getirmiş olan
grupların özelleştirme ve devralma iştahı azalmış olabilir.

Bazı bölgelerin özelleştirilememesi bazı riskleri
taşımaktadır; bu açıktır. Ancak, aynı durumun
fırsatları içerme olasılığı da mevcuttur. Eğer,
ihaleler sonucu oluşan bedeller piyasanın bugünü ve geleceği iyi süzülemediği için gerçek durumun karşılığı olmayan bedeller ise sürecin
tekrarlanması sonucunda daha olumlu sonuçların
alınması olasıdır. Bu aşamada önemli olan, mevcut belirsizliği ortadan kaldıracak adımların bir
an önce atılmasıdır. Hızlı ve doğru kararlar ile
daha da deneyim kazanan aktörlerin yer aldığı
derinliği artan bir piyasada sorunlar kolaylıkla
çözülebilir. Önemli olan husus günü kurtarmaya
değil uzun vadeli hedefler doğrultusunda politikalar ve stratejiler geliştirmeye odaklanılması ve
bu doğrultuda hareket edilmesidir.

Sonuç
Her ne kadar dağıtım özelleştirmeleri gecikmiş
olsa ve küçümsenmeyecek bir belirsizlik ortaya
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TÜRKİYE VE AVRUPA ELEKTRİK PİYASALARININ ENTEGRASYONU
SÜRECİNDE ENTERKONNEKSİYON HATLARINDAKİ KISITLILIKLARIN
TEKNİK VE EKONOMİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI
Hakkı ÖZATA

E

lektrik enerjisi sistemleri fiziksel olarak
mühendislerin oluşturduğu en büyük
yapılardan biridir. Bununla birlikte
elektrik enerjisinin toplum refahına kazandırdıkları, bu enerji türünü uygarlık için vazgeçilmez
kılmaktadır. İlk santralin kuruluşundan günümüze dek süregelen işletme yapısı, merkeziyetçi ve
dikey bir hiyerarşiye sahipti. Dikey yapı; elektriğin üretim, iletim ve dağıtımının bir bütün olarak
bir kurum veya şirketin elinde bulunmasıdır.

geçmede, özel sektörün ilgisini çekerek yapılacak yatırımların ağır yükünü devletten özel sektöre kaydırmak amaçlanmıştır. Elektrik enerjisi
piyasasının serbestleştirilmesine ilişkin olarak
birçok ülkede başlatılan çalışmalar, 2003 yılında
ABD, İngiltere ve İtalya’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yapılan tartışmalar dikkate
alınmak suretiyle sürdürülmüştür.
Ulusal elektrik enerjisi şebekelerinin iki veya
daha fazla sayıdaki ülkeyi kapsayacak şekilde
entegrasyonlarının temel amaçları, bölgesel ölçekte birincil enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması, iklimsel, mevsimsel ve/veya dönemsel
niteliklerdeki etkilerin hafifletilmesi, elektrik
kurulu güç gereksiniminin ve yatırım/işletme
maliyetlerinin azaltılması, sektördeki mevcut ve
olası yatırımcılar ile tüketiciler açısından serbest
rekabet olanaklarının geliştirilmesi, işletme kalitesinin ve verimliliğin yükseltilmesi, elektrik
ticaretinin özendirilmesi vb. diğer teknik ve ekonomik
sebeplerdir.
Elektrik
enterkonneksiyonları, taraf ülkeler arasındaki
siyasi, ekonomik ve ticari işbirliğinin ve/veya
birleşmenin, bütünleşmenin önemli bir aşamasını oluşturmakta ve enerji entegrasyonları birincil
enerji kaynak ihracatı yapan üçüncü ülkelerin
üretim/fiyat ekseninde sergileyebilecekleri ani
politika değişikliklerinin yol açabileceği olumsuz etkilerin hafifletilmesinde önemli roller üstlenebilmektedirler.

Ekonominin farklı sektörlerindeki serbestleşme
hareketleri ile başarılı sonuçlar elde edilmesini
takiben, elektrik piyasaları da benzer bir değişim
sürecine girmiştir. Halen devam etmekte olan bu
değişim kapsamında, piyasalardaki çoğunlukla
dikey bütünleşik niteliğe sahip olan tekel niteliğindeki yapılar ayrışmaya başlamış ve onların
yerini serbest piyasa ortamında rekabet eden
oyuncular almıştır.
Elektrik enerjisi sektöründe yeniden yapılanma
ve serbestleştirmenin temel amacı, arz güvenliğini sağlamak üzere yeterli yatırımların yapılmasını sağlayacak yatırım ortamının oluşturulması,
sektördeki verimlilik artışı ile rekabet yoluyla
elde edilecek kazanımların tüketiciye yansıtılmasıdır.
Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesi
ve ucuzlaması, elektrik sektöründe daha önce
gerçekleştirilemeyecek birçok yeniliklere yol
açmıştır. Bu yenilikler 1980’lerde İngiltere ve
Latin Amerika ülkelerinde başlamış ve 1990’larda birçok Avrupa ve Amerika ülkesini de içine
alarak hız kazanmıştır. İngiltere ve Latin Amerika ülkelerinde özelleştirme veya yatay yapıya

Ülkeler arasındaki bağlantı (enterkonneksiyon)
hatları, önceleri acil durumlar ve büyük üretim
arızalarında yardımlaşma amaçlı tesis edilmiş
olup Güneydoğu Avrupa (SEE) bölgesinde
elektrik enerjisi ticaretinin aşamalı olarak yük-
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sek seviyelere çıkması ile birlikte çok önemli
hale gelmiştir.

Uzun yıllardan beri Türkiye’nin rüyası olan ve
elektrik sektörünün gözbebeği projelerden olan
Türkiye elektrik sisteminin AB elektrik şebekesi
olan –mülga- Union for the Coordination of the
Transmission of Electricity (UCTE) ile bağlantısı projesi de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere UCTE, 01 Temmuz 2009
tarihi itibarıyla ENTSO-E olarak yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye, Avrupa ülkeleriyle elektrik enerjisi ticareti yapma avantajını kullanmak
için Bulgaristan ve Yunanistan şebekeleri üzerinden Avrupa elektrik sistemine 18 Eylül 2010
tarihinde senkron olarak bağlanmıştır. Ayrıca
henüz etüt çalışmaları devam etmekte olan Arap
ülkelerinin (Libya, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye
ve Irak) Türkiye üzerinden ENTSO-E sistemi ile
ring bağlantısı projesi ve devamında senkron
çalışan bu ringin IPS/UPS olarak isimlendirilen
Baltık ülkeleri (Letonya, Litvanya, Estonya),
Rusya, Belarus, Ukrayna, Moldova, Gürcistan,
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan,
Kırgızistan ve Moğolistan’ı da kapsayacak şekilde genişlemesi analiz edilmektedir ki bu dünyada en büyük senkron çalışan enterkonneksiyon
olacaktır.

Elektrik enerjisi iletim şebekelerinin
enterkonneksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan
arızi durumlar, bir taraftan elektrik sisteminin
teknik açıdan güçlendirilmesine ilişkin tedbir
önerilerini gündeme getirirken, aynı zamanda,
piyasaların tasarımının gözden geçirilerek birbirleriyle uyumlarının sağlanmasına ilişkin çalışmaların başlatılmasına yol açmıştır. Bu kapsamda, ABD’de uygulanmaya çalışılan Standart Piyasa Tasarımı yaklaşımı ile Avrupa Birliğince
2003 yılında yayımlanan elektrik direktifi
(1228/2003) ve özellikle Sınır Ötesi Elektrik
Ticaretine İlişkin Yönetmeliğin uygulanması
çabaları, elektrik enerjisi piyasaları açısından
2000’li yılların en dikkat çekici gelişmeleri olmuştur.
12-14 Haziran 2002 tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Elektrik Düzenleyici Kurumlar Forumu’nda (SEEERF) bütün katılımcılar hâlihazırda yürürlükte olan kanunlara dayalı fakat Avrupa Birliği (AB)’nde
geliştirilecek olan ve AB’nin İç Elektrik Piyasası’na entegre olmuş, Güneydoğu Avrupa’da rekabetçi ve bölgesel bir elektrik piyasasının kurulması üzerinde görüş birliğine varmışlardır.
Ülkemizin de içinde olacağı bu piyasanın, Batı
Avrupa’daki elektrik piyasası ile uyum içinde
çalışması ve olabildiğince benzer kurallar oluşturulması öngörülmektedir.

Avrupa Birliği, kendi siyasi sınırlarının ötesini
de kapsayacak, ortak kurallar ve deneyimlere
dayalı daha geniş bir Enerji Topluluğu kurulmasına çalışmaktadır. Ülkemizin de yer aldığı bu
süreç, Avrupa Birliği tarafından, rekabetçi ve arz
güvenliği sağlanmış bir piyasa hedefi bağlamında, elektrik ve gaz direktiflerinin uygulanması
ve elektrik enerjisi piyasasının yeniden yapılandırılmasının önemli araçlarından birisi olarak
görülmektedir.

2004 yılının Ekim ayında, Bosna-Hersek savaşı
nedeniyle o tarihe kadar birbirleriyle paralel çalışamayan UCTE’nin birinci ve ikinci senkron
bölgeleri arasındaki bağlantı gerçekleştirilerek,
bütün Avrupa coğrafyasında paralel çalışan bir
elektrik sistemi oluşturulmuştur. Bu gelişme ile
komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’ın, Avrupa Birliği İç Elektrik Piyasası ile fiziki bağlantıları gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada serbest rekabet kuralları çerçevesinde tüketiciye ucuz,kaliteli, güvenilir, kesintisiz enerji sunmak üzere kurulan Türkiye Elektrik
Piyasası’nın Avrupa İç Elektrik Piyasası ile entegrasyonu sürecinde Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nde uygulanması öngörülen Yük Akışı Taban-
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lı Koordineli İhale (Flow Based Coordinated
Auction) metodolojisi sunulacaktır.

Avrupa İç Elektrik Piyasası’nda uygulanan
kapasite tahsis metotları

Temel Kısıtlılık Yönetimi Metotları

Halihazırda Avrupa İç Elektrik Piyasası’nda çok
çeşitli kapasite tahsis metotları uygulanmaktadır.
Bu metotlar aşağıdaki gibi gruplandırılabilir.

Prensip olarak kısıtlılık, enterkonnekte şebekenin herhangi bir noktasında/bölgesinde elektrik
enerjisi alışverişi nedeniyle oluşur. “Kısıtlılık
(Congestion)” terimi, iletim hattının taşıma kapasitesinin üzerinde yüklendiği durumu belirtmede kullanılır. Bu çalışmada kısıtlılık, daha çok
ülkeler arasındaki sınır ötesi enerji iletim hatlarında hattın nominal yükünün üzerinde yüklenmesi nedeniyle istenilen düzeyde enerji alışverişinin yapılamayarak sınırlandırılması manasında
kullanılmaktadır.

 NTC (Net Transfer Kapasitesi) tabanlı metotlar, her bir enterkonnekte hat, kontrol bloku
veya iletim sistemi işletmecisi (TSO) için tanımlanan ve kamuya açık olarak yayımlanan Net
Transfer Kapasitesini (NTC) baz almaktadır. Net
Transfer Kapasitesi; iki TSO/blok arasında tüm
güvenlik standartlarını karşılayan ve gelecekteki
birtakım teknik belirsizlikleri de göz önüne alarak hesaplanan maksimum enerji alışveriş programıdır. Net Transfer Kapasitesi söz konusu iki
TSO arasındaki fiziksel yük akışını değil, ticari
olarak yapılabilecek maksimum yük akışını göstermektedir. NTC tabanlı metotlar aşağıda kısaca
açıklanmıştır.

Sınır ötesi enerji alışverişini sadece enterkonnekte hatlardaki fiziksel sınırlamalar değil, dahili
(internal) şebekedeki birtakım sınırlamalar da
kısıtlamaktadır.
“Kısıtlılık yönetimi” daha geniş manada, herhangi bir kısıtlılık durumunda şebeke bağlantısını
kaybetmemek için alınan tüm önlemleri içermektedir.

1. İlk gelen, ilk hizmet alır (first come first
served): İletim hattının kapasitesi, iletim şirketine (TSO) ilk müracaat edenden başlamak üzere
sıralanarak, hattın kullanılabilir kapasitesi tamamen doluncaya kadar tüm kapasite tahsis edilir.

Yukarıdaki ikinci aşamada kapasite tahsisinin
nasıl yapılacağı çözüm bulunması gereken en
temel konudur.

2. Eşit oranda tüm kullanıcılara paylaştırma
(pro-rata): Kapasite kullanımı için müracaat

Şekil 1. Kısıtlılık Yönetiminin aşamaları
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edenlere eşit oranda kapasite ayrılır, şöyle ki;
mevcut kullanılabilir kapasitenin tüm başvuru
sahiplerinin başvurduğu kapasite miktarlarının
toplamına oranı nispetinde eşit oranda kapasite
ayrılır.

Yukarıda açıklanan tahsis yöntemlerine ek olarak, “counter-trading” terimi de sıklıkla kısıtlılık yönetimi metotları arasında belirtilmektedir.
Counter-trading her ne kadar kapasite tahsis metodu değilse de, potansiyel ya da gerçek kapasite
aşımının olduğu iletim şirketlerinde kısıtlılığı
engelleyecek piyasa tabanlı bir metottur. Bu durumda kısıtlılık olan yönün tersi istikametinde
enerji (yük) akışı oluşturulursa kısıtlılık durumu
ortadan kalkar. Bu yöntem, Avrupa elektrik piyasasında Norveç gibi bazı AB üyesi ülkelerde
uygulanmaktadır.

3. Açık artırma (explicit auction): Enterkonnekte hat üzerinden enerji ticareti yapmak için
kapasite satın almak isteyen kullanıcı, kullanacağı kapasite (MW) miktarını ve bu kapasite için
ne kadar kısıtlılık bedeli ödeyeceğini ilgili iletim
sistemi işletmecisine (TSO) teklif eder. Bu teklifler en yüksek fiyattan en düşük fiyata doğru
sıralanır ve tüm kapasite doluncaya kadar tahsis
edilir. Genellikle kısıtlılık bedeli, tahsis edilen
teklifler içerisindeki en düşük teklif fiyatı üzerinden ödenir.

 Yük akışı tabanlı metotlar, ticari alışveriş
programları içeren NTC tabanlı metotlardan bir
adım daha öte, iki nokta/bölge arasındaki yük
akışının diğer enterkonnekte hatların yük akışında ne oranda bir değişme olduğunu tanımlayan
yük akış faktörlerini (Power Transfer
Distribution Factors-PTDF) dikkate almaktadır.
Buna göre NTC programı yerine Enterkonnekte
Hat Kapasitesi (Border Capacity) olarak tanımlanan yük akışlarındaki fiziksel sınırlamalar göz
önüne alınmaktadır. Yük Akışı Tabanlı Koordineli İhale Metodu (Flow Based Coordinated
Auction) ya da kısaca Koordineli İhale Metodunda herhangi bir enterkonnekte hatta tüm yük
akışlarının etkisi, hattın belirlenen fiziksel kapasitesinin üzerinde ise MW başına en düşük kısıtlılık bedeli teklifinden başlayarak tekliflerin hat
kapasitesine sahip olma şansı azalmaktadır. Bu

4. Kapalı artırma (implicit auction): Daha önce tanımlanan metotlara göre elektrik spot marketleri, hat kapasite tahsis prosedüründen itibaren ayrılmaktadır. Bu metotla hat kapasiteleri,
spot piyasalar tarafından satılır. Sistem kullanıcıları, enerji üretimi veya tüketimi yaptıkları coğrafik bölgeye enerji alım-satım tekliflerini sunarlar ve piyasa uzlaştırma prosedürü, piyasa bölgeleri arasındaki transfer edilecek optimum enerji
miktarını ve yönünü belirler. Bu nedenle 2 nolu
kısıtlılık yönetimi fazı enerji piyasası ile entegre
edilmiştir ve bağımsız bir kapasite tahsisine gerek duyulmaz.

Şekil 2. Avrupa Elektrik Piyasasında uygulanan kapasite tahsis metotları
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metot Almanya, Polonya, Slovakya, Macaristan,
Avusturya ve Slovenya’yı içerisine alan Central
East Europe (CEE) bölgesinde uygulanmaya
başlamıştır. Ülkemizin de içinde yer aldığı Güneydoğu Avrupa Elektrik Piyasasında kullanılmak üzere bu metodoloji geliştirilmeye çalışılmaktadır. Uygulama prosedürleri örnek bir uygulamayla bu yazımızda açıklanmaktadır.

olarak sıralanabilir.
Ekonomik verimlilik, her bir metot için sosyal
refah düzeyindeki artış düzeyi belirlenerek ölçülebilir. Bir diğer kriter ise şebeke işletme güvenliği ve kısıtlılık gelirlerinin tarafsız bir şekilde TSO’lar tarafından şebekelerini güçlendirmeleri yönünde kullanmalarıdır.
Yukarıda bahsedilen kriterler değerlendirildiğinde, first come first served, pro rata ve countertrading gibi piyasa tabanlı olmayan metotlar istenen kriterleri sağlamamaktadır.

Kriterler
Kısıtlılık yönetimi metotlarını değerlendirme
kriterleri, 26 Haziran 2003 tarihli 1228/2003
Nolu Avrupa Komisyonu yönetmeliğine uygunluk gereksinimlerinden çıkartılmıştır. Anılan
yönetmeliğin 6. Maddesinde “Şebeke kısıtlılığı
problemleri, piyasa katılımcılarına ve iletim
sistemi operatörlerine ayrım gözetmeksizin,
piyasa tabanlı ve ekonomik verimlilik sinyalleri veren bir yaklaşımla çözülmelidir” denilmektedir. Buna göre kısıtlılık yönetiminde dört
ana kriterden bahsedilebilir. Bunlar;

Güneydoğu Avrupa Bölgesinde mevcut kısıtlılıklar
1990’lı yıllarda meydana gelen Bosna-Hersek
savaşı sırasında Güneydoğu Avrupa bölgesinde
UCTE sistemi iki ayrı senkron sisteme bölünmüş
ve bu ayrık çalışan sistemler 2004’te tekrar birleştirilmiştir. Balkanlar’da Yunanistan, Arnavutluk ve Makedonya’nın elektrik üretimi yetersizliği nedeniyle Romanya, Bulgaristan ve kısmen
de Sırbistan’dan elektrik enerjisi ithal etmeleri
sonucu genellikle kuzey – güney eksenli kısıtlılıklar mevcuttur.

 Katılımcılar arasında ayrım gözetmemek,
 Piyasa tabanlı olması,
 Ekonomik verimlilik,

Arnavutluk’un gerek 110 kV SırbistanKaradağ’la gerekse 220 kV Yunanistan’la ara-

 Kolay uygulanabilir olması

Şekil 3. Güneydoğu Avrupa’da mevcut kısıtlılıklar
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sındaki enterkonnekte hatlar yüklenmektedir.
110 kV Bosna-Hersek– Sırbistan, 400 kV Bulgaristan-Yunanistan, 400 kV Makedonya-Sırbistan
ve Yunanistan enterkonnekte hatları aşırı yüklenerek kısıtlılık durumu oluşmaktadır. Ayrıca
Arnavutluk, Romanya, Bosna-Hersek, Yunanistan ve Sırbistan iletim sistemlerinde dahili darboğazlar vardır.

bistan-EMS, Makedonya-MEPSO, ArnavutlukATSO, Karadağ-EPCG, Bosna–Hersek-NOS)
ETSO’nun önerdiği Koordineli İhale metodunu
araştırmaya karar vermiş ve 2004 yılının ilk yarısından itibaren bu konu ile ilgili pilot proje
yürütülmesi konusunda anlaşmışlardır.
Pilot proje sonucunda koordineli ihale metodunun teknik yönden bölgede uygulanabilir olduğu
ortaya çıkmış ve bunun devamı olarak Atina Forumu tarafından bu mekanizmanın sanal uygulamasının yürütülmesi için CEER ve ETSO’ya
(ENTSO-E) insiyatif verilmiştir. 2006 yılının
Mart ayından itibaren aylık periyotlarda koordineli ihalenin sanal uygulaması yapılmaya başlanmıştır.

Koordineli İhale Metodu
Koordineli İhale metodu, ikili (bilateral) açık
artırma mekanizmasının geliştirilmiş şekli olup
Balkan ülkelerindeki gibi girift network yapısındaki enterkonnekte sistemlerde fiziksel yük akışlarını daha hassas olarak belirleyen bir yöntemdir. Temel yaklaşım, yük akış faktörleri (PTDF)
kullanılarak ticari akışlar, gerçek fiziksel akışlara dönüştürülmekte enterkonnekte hatlarda sınırlandırılmaktadır. Eğer herhangi bir enterkonnekte hatta tüm yük akışlarının etkisi, hattın belirlenen fiziksel kapasitesinin üzerinde ise MW başına en düşük kısıtlılık bedeli teklifinden başlayarak tekliflerin hat kapasitesine sahip olma şansı
azalmaktadır.

Koordineli İhale uygulama örneği
PTDF matrisi
Örnek olarak Romanya’dan Yunanistan’a 100
MW güç transfer etmek istediğimizi düşünelim.
Bu durumda transfer sonrasında bölgedeki diğer
tüm enterkonnekte hatlardaki yük akışının transfer öncesi base-case (temel durum) yük akışına
göre hangi oranda değiştiğini PTDF matrisini
hesaplayarak bulmamız gerekir. Eğer 100 MW
olarak transfer yaptığımızı varsayarsak PTDF

Güneydoğu Avrupa Bölgesi TSO’ları (TürkiyeTEİAŞ,
Bulgaristan-ESO,
Romanya
TRANSELECTRICA, Yunanistan-HTSO, Sır-

Şekil 4. Koordineli İhaleye katılan TSO’lar
değerlerini de yüzde cinsinden hesaplamış oluruz.
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Şekil 5. Romanya’dan Yunanistan’a 100 MW yük akışı için hesaplanan PTDF değerleri

PTDF hesabı sonucunda elde edilen değerlerden
de açıkça anlaşılacağı gibi ticari olarak belirlenen 100 MW’ın aslında 50 MW’ı (%50) Romanya-Bulgaristan, 35 MW’ı (%35) Romanya–
Sırbistan, 10 MW’ı (%10) ise RomanyaMacaristanve 5 MW’ı (%5) ise RomanyaUkraynasınır hattından geçmektedir.

Hat kapasitesinin (border capacity) hesaplanması
ENTSO-E dokümanlarına göre toplam transfer
kapasitesi (Total Transfer Capacity-TTC), enterkonnekte hattan geçebilecek maksimum fiziksel
yük akışıdır ki bu da enterkonnekte hat kapasitesi ile eşdeğer manadadır. Kısaca TTC maksi-

Şekil 6. Hat kapasitesi
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mum ticari yük akışı olarak tanımlanabilir. Şekil
6’da Bulgaristan-Sırbistan sınır hattının toplam
transfer kapasitesi (TTC), 1000 MW olarak hesaplanmış olsun. Burada Transfer Reliability
Margin (TRM) adı altında bir güvenlik marjini
bırakılır ki bu da genellikle TTC’nin %10’u şeklindedir. TRM, genellikle veri ve hesaplama hatalarından kaynaklanan belirsizlikleri içerir. Ayrıca Border Capacity’nin hesaplanmasında doğal
yük akışları (natural flows), bölge dışındaki ülkelerle yapılan güç alış-verişlerinin etkisi
(uncertain outside flows), uzun dönemli kontratlardan kaynaklanan yük akışları (already
allocated flows) gibi birçok etken rol oynar. Bu
durumda Şekil 6’daki örnekte BC (Border
Capacity), nihai olarak 442 MW olarak hesaplanır.

mıyla oluşturulan hat kapasite tahsis ihalelerini
yürüten bağımsız bir organizasyondur. Ofis,
TSO’lardan sistem modelleri, hat kapasiteleri
gibi teknik bilgileri ve piyasa katılımcılarından
teklifleri almakla sorumludur. İhale sonucu, sadece TSO’ların ve piyasa katılımcılarının gönderdiği verilerle belirlenebilir ve ofis hiçbir şekilde ihale sonucunu ve sürecini etkileyecek harekette bulunamaz. Central East Europe (CEE)
için merkezi ihale ofisi “CAO Central
Allocation
Office
GmbH”
adı
altındaAlmanya’nın Münih kenti yakınlarında
Freising’de 2011 Ocak ayında ihalelere başlamıştır. Güneydoğu Avrupa bölgesini içerisine
alan 8. Bölgede İhale Ofisinin Karadağ’ın başkenti Podgorica’da kurulması kararlaştırılmıştır.
Bu konudaki çalışmalar Avrupa Komisyonu
Enerji Sekreteryası bünyesinde bölge ülkelerle
devam etmektedir.

ENTSO-E dokümanlarına göre toplam transfer
kapasitesi (Total Transfer Capacity-TTC), enterkonnekte hattan geçebilecek maksimum fiziksel
yük akışıdır ki bu da enterkonnekte hat kapasitesi ile eşdeğer manadadır. Kısaca TTC maksimum ticari yük akışı olarak tanımlanabilir. Şekil
6’da Bulgaristan-Sırbistan sınır hattının toplam
transfer kapasitesi (TTC), 1000 MW olarak hesaplanmış olsun. Burada Transfer Reliability
Margin (TRM) adı altında bir güvenlik marjini
bırakılır ki bu da genellikle TTC’nin %10’u şeklindedir. TRM, genellikle veri ve hesaplama hatalarından kaynaklanan belirsizlikleri içerir. Ayrıca Border Capacity’nin hesaplanmasında doğal
yük akışları (natural flows), bölge dışındaki ülkelerle yapılan güç alış-verişlerinin etkisi
(uncertain outside flows), uzun dönemli kontratlardan kaynaklanan yük akışları (already
allocated flows) gibi birçok etken rol oynar. Bu
durumda Şekil 6’daki örnekte BC (Border
Capacity), nihai olarak 442 MW olarak hesaplanır.

Teklifler ve “Clearing” prosedürü
Örneğimizde Sırbistan-Makedonya arasındaki
enterkonnekte hat kapasitesinin 200 MW olduğunu ve ihale ofisine Şekil 7’deki tabloda görüldüğü gibi, piyasa katılımcıları tarafından üç adet
teklif sunulduğunu varsayalım. Şekil 8’de yük
akış analizi sonucu Sırbistan-Makedonya arasındaki hatta oluşan kısıtlılık durumu görülmektedir. PTDF matrisi yardımıyla üç adet ticari akış
her bir enterkonnekte hatta fiziksel akışa dönüştürülmektedir.
Örneğimizde bu üç yük akışı için sırasıyla %50,
%65 ve %30’dur. Buna göre SırbistanŞekil 7. Üç teklifli ihale örneği

İhale ofisi
İhale Ofisi (Auction Office), TSO’ların katılı-
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Tablo 1.Teklifler için hesaplanan PTDF ve yük akışları
Teklif miktarı

Teklif fiyatı

PTDF EPSMEPSO

Yük akışı

MW

EUR/MW

%

MW

Teklif

p/PTDF

RO-GR_1

130

2.0

50

65

4.0

SR-MK_1

160

3.0

65

104

4.6

BG-GR_1

140

2.0

30

42

6.7

Makedonya enterkonnekte hattından geçen güç
akışları teklif sırasına göre %50(130) = 65 MW,
%65 (160) =104 MW ve %30 (140) = 42 MW;
yani 65+104+42 = 211 MW olur (Tablo 1). Bu
değer ise bu hattın kapasitesi olan 200 MW’tan
fazladır. Bu da hattın taşıma kapasitesini 11 MW
aşmaktadır.

Şekil 8. EPS (Sırbistan)–MEPSO (Makedonya)
arasındaki kısıtlılık

Bu durumda ilk olarak prosedüre göre “p/PTDF”
oranı en düşük “(2/0,5=4)” teklif olan Romanya’dan (RO)Yunanistan’a (GR) 130 MW’lık
teklif, “11/0,5 = 22” MW azaltılacaktır.
Piyasa katılımcılarının ödemeleri ve kısıtlılık

lam ödeme:1,2 x 140 = 168 Euro

bedellerinin paylaşımı

Toplam gelir = 216+416+168 = 800 Euro/saat

Tablo 2’de kabul edilen teklifler gösterilmiştir.
Romanya-Yunanistan teklifi 22 MW (13022=108) düşürülmüştür. Buna göre marjinal
fiyat (MF)2,0 Euro olarak belirlenir. Toplam
kısıtlılık geliri (saat başına) ise;

Bu gelir yarı yarıya kısıtlılık oluşan Sırbistan ve
Makedonya TSO’ları (EPS ve MEPSO) arasında
paylaştırılır.
Sonuç

RO-BG_1: MF x (50/50) = 2,0 Euro/MW; toplam ödeme:2,0 x 108 = 216 Euro

Üretim ve tüketim birimlerinin serbest olarak
enerji alışverişleri yapması bazen hat kapasiteleri tarafından kısıtlanır. Bu kısıtlama sonucunda
elektrik piyasasının serbest rekabet gücü düşer
ve bazı üreticilerin haksız kazanç sağlamasına
neden olabilir. Bu da elektrik enerjisinin toplu-

SR-MK_1: MF x (65/50) = 2,6 Euro/MW; toplam ödeme:2,6 x 160 = 416 Euro
BG-SR_1: MF x (30/50) = 1,2 Euro/MW; top-

Tablo 2. Kabul edilen teklifler
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ma maliyetini artırır. İletim hatlarında meydana
gelen darboğazlar ise her zaman elektrik enerjisi
birim maliyetlerini yükseltir, amaçlanan rekabetçi serbest piyasa ortamı sağlanamaz. Hat kısıtlamalarının sözkonusu olduğu enterkonnekte hatlarda bu makalede de incelenen çeşitli kısıtlılık
düzenleme metotları uygulanır ve enerji alışveriş
programları buna göre belirlenir. Makalede özetle açıklanmaya çalışılan Koordineli İhale Metodu enterkonnekte hatlardaki fiziksel yük akışını
esas alması ve piyasa katılımcısına daha çok
ekonomik sinyaller vermesi nedeniyle bölgede
teknik açıdan uygulanabilir olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada bu metodun uygulanmasında
TSO’lar arasında çok sıkı koordinasyon, güvenilir ve kolay erişilebilir IT yapısı vb. gibi gereksinimler vardır.

[2] Canan Zobi, Elektrik Enerji Piyasalarında İletim
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Aralık-2004, İTÜ Fen Bil. Enst. Doktora Tezi.
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enerji politikasında elektrik enterkoneksiyonlarının
önemi ve Türkiye’nin konumu, TMMOB Türkiye
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ELEKTRİK PİYASASININ FİNANSAL GÜCÜ
Fatih Teoman KAYA

B

rın alt kümesidir, denebilir. Finansal istikrar,
kimi zaman bankacılık sisteminin istikrarı olarak
da değerlendirilmektedir. (Parasal istikrar, genellikle düşük enflasyon olarak görülmektedir ve bu
kanı doğrudur. Parasal istikrar, enflasyonun düşük olması ve paraya güven duyulmasıdır. Ekonomik istikrar ise enflasyonun düşük olduğu ve
kararlı bir ekonomik büyümenin var olduğu durumu ifade eder.)

u yazı, 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu’nun (Kanun) 1’inci maddesinin
birinci fıkrasında geçen bir ifadeye ilişkin kısa bir değerlendirmeden ibarettir. İşbu nedenle yazının amacı bilgi vermekten çok konuya
farklı bir açıdan bakıp yorumu okuyucuya bırakmaktır.
Kanun’un birinci maddesinin birinci fıkrası aynen şöyle: “Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle
uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi
piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.”

Kapitalist bir ekonomide herkesin eline, ister
gerçek ister tüzel kişi olsun, tam ihtiyaç duyduğu
kadar fon geçmez. Burada ihtiyaç duymaktan
kasıt harcamak veya kullanmak istediği miktardır. (İnsanın istekleri sınırsızdır, dolayısıyla kimse ihtiyaç duyduğu kadar para bulamaz şeklinde
anlaşılmamalıdır.) Bazılarının eline ihtiyaç duyduğundan, harcamak veya kullanmak istediğinden fazlası bazılarının ise azı geçer. Eline ihtiyaç
duyduğundan, harcamak veya kullanmak istediğinden fazlası geçen kişiler ellerinde olan fazlayı
belirli bir faizle borç vermek ve böylece bir gelir
elde etmek isterler. Aynı şekilde, belirli bir faizle borç alıp bu borcun faizinden daha fazla kazanacağına inanan kişiler de olabilir. Fakat ekonomide bu kişiler birbirlerini nasıl bulacaklar? İşte
bu fon akışını sağlayan sisteme finansal sistem
denir. Bir başka deyişle, borç vereceklerle borç
alacaklar arasındaki kanallardır finansal sistem.

Mali (finansal) açıdan güçlü olmak ne demektir?
Bir sektör kendi başına finansal açıdan güçlü
olabilir mi? Sonda söyleneceği başta söylemek
gerekirse: Bir sektörün kendi başına finansal
açıdan güçlü olması mümkün değildir.
Neden?
Eğer elektrik sektörü ekonominin diğer sektörlerinden yalıtılmış bir sektör olarak düşünülebiliyorsa bu sektörün tek başına finansal açıdan
güçlü olacağı da kabul edebilir; ama durum böyle değilse tek başına finansal açıdan güçlü bir
elektrik sektöründen bahsedilemez.

Paranın tasarruf sahipleri ile yatırımcılar arasında akmasını sağlayan bu sistem ekonominin iyi
işlemesi için vazgeçilmez öneme sahiptir. Ekonomideki kaynakların (üretim faktörlerinin) verimli ve etkin bir şekilde katma değer yaratmaya
dönüşmesini sağlar. Tek başına ekonomiye yararlı olamayacak küçük tasarrufların birleşerek
büyük yatırımlara dönüşmesi ancak iyi işleyen

Finansal açıdan güçlü olmayı tanımlayabilmek
için finansal sistemi ve finansal istikrarı tanımlamak gerekebilir:
Finansal istikrar; parasal istikrarın büyüğü, ekonomik istikrarın küçüğüdür. Ya da finansal istikrar; parasal istikrarı kapsar ve ekonomik istikra-
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bir finansal sistemle olur. Ayrıca, elinde küçük
bir miktar da olsa fon bulunduran birisinin bu
fonu verimli bir yatırıma dönüştürecek bilgisi,
tecrübesi veya zamanı olmayabilir.

gitmez. Sadece durağanlaşır ve durağanlaşan
para da katma değer üretemez.
Bu kadar genel bilgiden sonra elektrik piyasasının tek başına finansal açıdan güçlü ve istikrarlı
olamayacağını anlatmak için elektrik piyasasıyla
doğal gaz piyasası arasındaki ilişki örnek verilebilir.

Görüldüğü üzere, birbiriyle alacak verecek ilişkisi içerisinde olan yüzlerce binlerce insanın
veya kurumun oluşturduğu koca bir sistemdir
finansal sistem ve dolayısıyla her oyuncu az ya
da çok diğer oyuncunun hareketlerinden etkilenir.

Türkiye’de elektriğin 2010 yılında %46,5’i,
2011 yılında ise %44,7’si doğal gazdan üretildi.
Bu durumda finansal açıdan elektrik sektörü doğal gaz sektörüne bağlıdır denebilir mi? Örneğin
doğal gaz fiyatında %10’luk bir artış olduğu ve
elektriğin yaklaşık yarısının doğal gazdan üretildiği bir ortamda bu artışın elektrik fiyatlarında
%5’lik bir artışa neden olacağı düşünülerek finansal olarak elektrik sektörünün doğal gaz sektörüne bağlı olduğunu iddia etmek yanlış olmaz.

Gelişmiş bir finansal sistemde yatırımcılara çok
sayıda ürün sunulur, mevzuat oturmuştur, finansal kurumlar yerli yerindedir, kurumsal çerçeve
vardır ve piyasalarda adil fiyatlar oluşur.
İnsanların piyasaya ve finansal kurumlara güven
duyduğu, parasal istikrarın var olduğu, istihdam
ve ekonomik büyüme seviyelerinin ülkenin doğal potansiyeline yakın olduğu durumda finansal
istikrar var demektir.

Acaba üretim sektörü elektrik faturasının bir ay
içinde %5 artmasını tolere edebilecek midir?
Çimento veya demir-çelik gibi enerji yoğun sektörlerin fiyat artışı durumunda tepkisi ne olur?

Finansal istikrar bazı malların veya yatırım araçlarının fiyatlarındaki dalgalanmalar cinsinden de
ölçülebilir. Örneğin, ev ve araba fiyatlarının aşırı
dalgalanması bir finansal istikrarsızlık sonucu
olabilir. Döviz kurlarının aşırı değişkenliği finansal istikrarsızlığın belirtisi olabilir.

Alacaklarınızın %44,7’sinin aynı kişiden olduğunu düşünün, eğer o borcunu ödeyemezse siz
de borçlarınızı çeviremezsiniz.
6 Eylül 2011 tarihinde Boru Hatları ile Petrol
Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) Elektrik
Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) santrallerine
doğal gaz tedarikinde yaşadığı problem nedeniyle (Trakya üzerinden gelen doğal gazdaki su
miktarının teknik kriterlere uymaması olarak
haberlere yansımıştı.) azalan arz sonucu 7 Eylül

Finansal istikrarın finansal istikrarsızlık üzerinden tanımlandığı da görülebilir. Finansal istikrarsızlık veya kriz durumlarında, merkez bankasından başka bir kuruma güven kalmaz, hatta
bazen merkez bankasına olan güven bile kaybolur.

Finansal istikrarsızlık durumunda borç alacaklarTablo 1. 7 Eylül 2011 tarihinde gün öncesinde
la borç verecekler arasındaki kanallar tıkanır.
oluşan fiyatlar
Kimse elindeki fonu ihtiyaç duyan birine vermek
Saat
11
12
13
14
15
16
istemez çünkü geri alabileceğine inanmaz. Bu da
192
193
535
535
197
paranın daha etkili kullanılacağı alanlara akma- SGÖF* 450
sına engel olur. Statik bir şekilde duran para da
gelir üretmez, istihdam yaratmaz. Finansal kriz * 1 Aralık 2011 tarihinden önce gün öncesi dengeleme
için gün öncesi planlama uygulamadaydı ve oluşan
anında para aniden ortadan kaybolmaz, yok olup fiyatın adı Sistem Gün Öncesi Fiyatı (SGÖF) idi.
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Tablo 2. 17-21 Ocak 2012 tarihlerinde oluşan PTF ve SMF’ler
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alarak serbest tüketicilerine satan bir toptan satış
şirketi, aniden SGÖF’ün üç katına çıkması durumunda borçlarını yönetebilir miydi?

2011 günü için oluşan fiyatlar Tablo 1’de gösterilmektedir.
Yaklaşık 2400 MW’lık bir gücün devre dışı kalması sonucu SGÖF’ün 535 TL/MWh’e kadar
yükseldiği görülmektedir. Bu durum birkaç gün
devam etse ne olurdu? Spot piyasadan elektrik

17-21 Ocak 2012 tarihlerinin çok soğuk geçmesi
nedeniyle elektrik ve doğal gaz tüketiminde ciddi bir artış oldu. BOTAŞ evsel tüketicilerin ve

Tablo 3. Şubat 2012’de bazı günlerde gün öncesinde ve gerçek zamanda oluşan fiyatlar

Saat

9 Şubat
PTF
SMF

10 Şubat
PTF
SMF

11 Şubat
PTF
SMF

13 Şubat
PTF
SMF

1

160,00

131,00

150,00

191,01

179,99

199,00

159,99

170,03

2

154,99

130,00

149,99

191,00

164,99

190,00

149,99

152,80

3

150,00

110,00

136,03

160,00

150,00

170,05

139,99

118,00

4

149,99

68,00

128,99

153,00

149,99

170,01

125,00

118,00

5

149,99

60,00

125,00

150,00

149,99

170,00

125,00

118,00

6

149,99

70,00

130,00

155,00

149,99

170,01

134,74

134,74

7

154,99

80,00

149,99

169,00

149,99

170,00

149,23

170,00

8

159,99

120,00

150,00

170,01

154,99

170,01

159,99

170,00

9

179,99

189,00

179,99

195,00

179,99

191,01

200,00

200,00

10

300,01

300,28

400,00

401,00

300,01

300,29

756,10

756,24

387,99

388,28

500,00

504,95

600,05

600,22

2000,00

2000,20

499,98

499,98

644,99

645,19

978,03

978,14

2000,00

2000,20

350,01

350,30

363,00

363,13

500,08

500,42

1162,77

1162,77

350,01

350,29

400,02

401,00

500,01

501,00

1600,04

1600,04

350,01

351,00

400,06

480,00

450,05

451,00

2000,00

2000,00

16

350,01

350,30

400,00

480,00

299,99

300,24

999,01

999,01

17

350,01

351,00

400,02

480,00

300,00

300,05

999,00

999,00

18

391,88

412,00

450,02

500,00

481,94

482,23

925,87

926,00

19

350,07

351,00

450,02

500,00

663,73

663,94

952,13

952,18

20

330,88

332,00

400,00

480,00

450,08

495,00

599,17

599,17

21

250,01

250,32

250,00

300,00

250,01

300,00

450,05

450,05

22

200,00

200,23

190,73

228,00

250,00

250,30

250,01

250,01

23

200,00

200,08

199,99

251,00

250,00

250,28

250,01

250,01

24

179,99

194,51

180,00

216,00

199,99

200,22

199,99

199,99

11
12
13
14
15
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istikrara zarar verebilir. Girdi olarak kullanılan
bir malın fiyatı bir yılda %80 artarsa bunun kullanıcıların finansal durumuna etkisi ne olur? Nitekim elektrik piyasasında bazı şirketlerinin
avans ödemelerini yapamamasıyla birlikte sistemde nakit akışı bozuldu. Daha sonra borçlarını
ödeyemeyen şirketlerin portföyleri boşaltıldı ve
ödeyemedikleri borçlar diğer piyasa katılımcılarına yansıtıldı [5]. Kendilerine, başka şirketlerin
ödeyemediği borçlar yansıtılan piyasa katılımcıları bu durumdan rahatsız oldular. Örneğin faturasında ekstra bir 400 bin TL gören katılımcı
nakit durumunu veya finansal durumunu revize
etmek zorunda kaldı.

sanayicilerin doğal gazını kesmemek için çift
yakıt kullanan santrallere ikinci yakıta geçmelerini önerdi. Böylece arz tarafında azalma oluştu;
bu tarihlerde gün öncesi piyasasında ve güç dengeleme alanında [1] oluşan fiyatlar Tablo 2’de
gösterilmektedir. Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF)
400 TL/MWh’e, güç dengeleme alanında oluşan
fiyatın (Sistem Marjinal Fiyatı) 641 TL/MWh’e
kadar çıktığı görülmektedir.
Şubat ayına gelindiğinde yine doğal gaz sıkıntısı
ve yine elektrik piyasasının finansal dengesini
bozan yüksek fiyatlar [2] (Bkz. Tablo 3).
13 Şubat günü üç saat için PTF’nin limit değer
olan 2000 TL/MWh’a çıktığı görülmektedir. Bu
saatlerde arz ile talep eğrileri kesişmemiş, talep
eğrisi sola doğru çekilerek fiyat belirlenmiştir,
dolayısıyla eğer limit 5000 TL/MWh olarak belirlenmiş olsaydı fiyat bu değer olacaktı.

Görüldüğü gibi, Türkiye’de doğal gaz krizi
elektrik krizi demektir, Ocak ve Şubat ayında da
aslında doğal gazda yaşanan sıkıntı elektrik piyasasına bir finansal şok yaşatmıştır. İşbu bakımdan elektrik piyasası finansal açıdan güçlü
olacaksa; bu ancak tüm sistemin finansal gücüyle olabilir.

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere Ocak ayı için
%10 civarında bir artış, Şubat içinse %75’i geçen dramatik bir artış söz konusu, SMF’deki
artışlar ise PTF’ye oranla daha yüksek [4]: Ocak
ayı için %13, Şubat için %82. Bir sektördeki
fiyatların bu denli dalgalanması hem bir finansal
istikrarsızlık sonucu olabilir hem de finansal

Peki, elektrik piyasasının finansal açıdan güçlenmesi için neler yapılmaktadır?

1. 1 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) değişikTablo 4. Ocak, Şubat 2011 ve Ocak, Şubat 2012 dönemlerinde gün önliğiyle getirilen teminat
cesinde ve gerçek zamanda oluşan fiyatların ağırlıklı [3] ortalaması
mekanizması elektrik pi2011
2012
Artış
2011
2012
Artış yasasına finansal açıdan
Ocak
Ocak
(%)
Şubat Şubat
(%) güç katan bir adım olmuştur, Bu durum DUY’un
Gün öncesi fiyatı* 141,76
154,79
9,19
117,73 206,26 75,20
teminatlara ilişkin genel
SMF**
149,07
168,73 13,19 126,23 229,73 81,99 esaslar başlıklı 124’üncü
maddesinin birinci fıkra* Ocak ve Şubat 2011 için SGÖF, Ocak ve Şubat 2012 için PTF. SGÖF ve
PTF farklı şekilde belirlenen fiyatlar olduklarından bu iki fiyatın karşılaştırıl- sında şöyle ifade edilmekması doğru bulunmayabilir. Ancak, her ikisi de gün öncesi dengeleme kapsa- tedir: “Teminatlar, piyasa
mında belirlendiklerinden yazar bunların karşılaştırılmasında bir beis görmez. katılımcılarının piyasaya
** Sistem Marjinal Fiyatı, 2011’in Ocak ayı ile 2012’nin Ocak ayında farklı ilişkin yükümlülüklerini
şekilde belirlendiğinden bu iki fiyatın karşılaştırılmasını doğru bulmayanlar yerine getirememesi veya
olabilir. Fakat her ne kadar SMF’nin belirlenme prosedürü değişmiş de olsa
faaliyetlerini gerçekleştiikisi de ilgili aylara ilişkin güç dengeleme alanında oluşmuş fiyatlar olduklarememesi durumunda, karından yazar bunların karşılaştırılmalarında sakınca olmadığını düşünür.
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Grafik 1. Elektrik üretiminde doğal gazın payı

tılımcılar arasındaki nakit akışının sürekliliğini;
piyasa katılımcısının ödemesini zamanında gerçekleştirememesi durumunda ise alacaklı durumunda olan diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınmasını sağlar.”
2. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB)
elektrik vadeli işlem sözleşmelerinin işlem görmeye başlaması piyasa oyuncularının risklerini
yönetebileceği bir türev araç olarak önemli bir
gelişmedir. [Halihazırda, VOB’da sadece baz
yük elektrik vadeli işlem sözleşmesi işlem görmektedir. Pik yük (peak load) ve pik dışı yük
(off-peak load) vadeli işlem sözleşmeleri de ileriki dönemde işlem görmeye başlayacaktır.
VOB’da şu anda elektrik vadeli sözleşmelerin
fazlaca alınıp satılmıyor olması ilanihaye bu sözleşmelerin alınıp satılmayacağı anlamına gelmez. Böyle bir türev aracın mevcudiyeti bugün
olmazsa yarın işe yarayacaktır.

Dipnotlar
[1] “Dengeleme güç piyasası” yerine “güç dengeleme
alanı” ifadesi kullanılmıştır. Birincisi, burası gerçek
anlamda bir piyasa değildir. İkincisi, yazar
“balancing power market” ifadesinin Türkçeye bu
şekilde çevrilmesini doğru bulmaz.
[2] Piyasada ani bir şekilde çok yüksek fiyatların
oluşması piyasa katılımcılarını zor durumda bırakabilir; ancak, fiyatların yüksek çıkması piyasa açısından
olumsuz bir şey olmayıp arzın azaldığı veya talebin
arttığı zamanlarda fiyatların yükselmesi piyasanın
sağlıklı işlediğinin bir göstergesidir.

3. Özelleştirmeler sonucunda devletin elindeki
işletmeler özel sektöre devredilerek riskin yayılması sağlanmaktadır. Böylece daha çok piyasa
aktörünün riski paylaşması söz konusu olmaktadır.

[3] PTF, işlem hacmine göre; SMF, yerine getirilen
toplam talimat hacmine göre ağırlıklandırılmaktadır.
Bir saatte 3 liradan beş elma, 5 liradan üç elma satılmışsa elmanın ortalama fiyatı 4 liradır denemez. Toplam sekiz elma toplam 30 liraya satıldığından ortalama fiyat 3,75 demek daha doğru olur. Yazar, tüm
talimatlara SMF uygulanmadığından SMF’nin
ağırlıklandırma şeklini doğru bulmaz.

4. Elektrik üretiminde doğal gaza olan bağımlılık giderek azaltılarak üretim tarafında tek kaynağa yüksek bağımlılıktan kaynaklanan risk
azaltılmaktadır. Son dört yıla ilişkin elektrik üretiminde doğal gazın payına ilişkin veriler Grafik
1’de görülmektedir.

Ayrıca, vadeli işlem sözleşmelerinde veya opsiyonlarda fiyatların aritmetik ortalamasının kullanılması
bir tercihtir, bir zorun değildir.

5. Kurulu gücün artması talebin aşırı arttığı dönemlerde fiyatlarda aşırı artış olmasını engeller.
Fiyatların serbestçe belirlenmeye başladığı günden bu yana elektrik sektörü başarılı bir şekilde
yatırım çekmektedir. Kurulu güç Mayıs 2012
itibarıyla 55.000 MW’ı geçmiştir.

[4] SMF’deki artışın PTF’deki artıştan daha yüksek
olması beklenen bir durumdur, zira SMF’nin varyansı
PTF’nin varyansından büyüktür.
[5] Diğer oyunculara yansıtılan bu tutar, temerrüde
düşen piyasa oyuncularından alacaklar tahsil edilince
borcun yansıtıldığı oyunculara faiziyle birlikte geri
ödenecektir.

6. Doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak kaynak ülke çeşitlendirmesine önem
verilmektedir. Spot LNG ithalatının serbest bırakılması da bu kapsamda değerlendirilebilir.
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BAŞKENTGAZ İÇİN TOKMAK İNMİYOR! NE YAPMAK LAZIM?
Okan YARDIMCI

M

üzayedeci tokmağı defalarca kaldırdı, ancak henüz “Saattııım!” demek
nasip olmadı. Bu yazıda kamunun
elindeki son iki doğal gaz dağıtım şirketinden
biri olan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
(BAŞKENTGAZ)’nin, 5’inci yılını dolduran
özelleştirme serüveni ele alınmıştır. Son bölümde ise ortaya çıkan duruma yönelik çözüm önerileri yer almaktadır.
EGO yıllarından günümüze gelirken
Piyasası Kanununa kadar Ankara, doğal gaz
konforunu yaşayan 6 ilden biri olmuştur. Bu 6
ilde faaliyet gösteren 7 dağıtım şirketi şöyledir;
EGO (Ankara), İGDAŞ (İstanbul), BURSAGAZ
(Bursa),
ESGAZ
(Eskişehir),
AGDAŞ
(Adapazarı),
İZGAZ
(İzmit)
ve
BAHÇEŞEHİRGAZ (İstanbul-Bahçeşehir). Kanunun yasalaşmasının ardından, doğal gazın
Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılması amacıyla çok sayıda dağıtım bölgesi oluşturulmaya başlanmış ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) tarafından yapılan ihaleler yoluyla özel
sektörün bu bölgelerde dağıtım faaliyetini gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Sırasıyla, AGDAŞ,
BURSAGAZ, ESGAZ ve İZGAZ’ın özel sektöre devredilmesiyle birlikte, bugün ilgili belediyeler vasıtasıyla kamunun elinde 2 adet dağıtım
şirketi kalmıştır. BURSAGAZ ve ESGAZ’ın
satışı ile BOTAŞ dağıtım sektöründen tamamen
çıkmıştır. Şekil 1 ile Şekil 2’de yer alan haritalar
bu zaman sürecindeki hızlı değişimi net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Her ne kadar belli başlı üç işlevinden ikisini kaybetmiş olsa da, "Ankara Elektrik ve Havagazı
İşletme Müessesesi", Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze ulaşmayı başarabilen ender kuruluşlardan bir tanesidir. Bugün EGO Genel Müdürlüğü olarak bildiğimiz ve elektrik, gaz, otobüs kelimelerinin baş harflerinin yan yana gelmesiyle oluşan “EGO” kısaltmasını kullanarak
andığımız bu kuruluşumuz, 1982 yılında elektrik
piyasasına, 2007 yılında ise doğalgaz piyasasına
yönelik işlevini kaybetmiştir. Toplu ulaşım hizmetlerine devam eden Kuruluş için “EGO” kısaltmasının, simgesel anlamda kullanılmaya devam ettiği görülmektedir.
EGO, 1929 yılından, ülkemizin SSCB doğal gazı
ile tanıştığı 1988 yılına kadar, Ankara’da kömürden üretilen hava gazının dağıtımı görevini üstlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı, tüzel kişiliği olan ve kamusal
görev yapan EGO, 80’li yılların sonunda doğal
gazın Ankara’ya ulaşmasıyla birlikte, hava gazı
dağıtım şebekesini doğalgaz dağıtımına uyumlu
hale getirmeye başlamıştır. Dağıtım şebekesinde
yaşanan bu gelişmeler Ankara’nın puslu havasında gözle görülür değişimlere de yol açmıştır.
2001 yılında yasalaşan 4646 sayılı Doğal Gaz

Tamamı kamunun elinde olan 2 şirketin yanı
sıra; Kanundan gelen hakları çerçevesinde belediyeler diğer 60 dağıtım şirketinde, bedelsiz olarak elde ettikleri %10 ortaklığa sahiptirler. Ka-
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Şekil 1. Kanun öncesinde Türkiye doğal gaz dağıtım sektörü

Şekil 2. Bugün Türkiye doğal gaz dağıtım sektörü

Şekil 3. Dağıtılan toplam doğal gaz miktarı içerisinde özel/
kamu payları

5669 Sayılı Kanun
25/05/2007 tarih ve 5669
sayılı "Doğalgaz Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"
gereği Başkent Doğalgaz
Dağıtım
A.Ş.
(BAŞKENTGAZ) kurularak, doğalgazın şehir içi dağıtımıyla ilgili tüm altyapı
tesisleri, varlıklar, taşınır ve
taşınmazlar, hak alacak ve
borçlar, leh ve aleyhe açılmış olan davalar ile icra takipleri ve iş mevzuatına tabi
personel 31/08/2007 tarihi
itibariyle
EGO’dan
BAŞKENTGAZ’a devredilmiştir.
Kanun gereği, 31/08/2007
tarihinde bu şirkete Kurul
tarafından otuz yıllık dağıtım lisansı verilmiştir. Lisansın geçerlilik süresinin
ilk on yılında (31/08/2017
tarihine kadar) dağıtım şirketinin Birim Hizmet ve
Amortisman Bedeli (BHAB)
0,05555 ABD Dolar/m3 karşılığı TL, Taşıma Bedeli
(TB) ise 0,0077 ABD Dolar/
m3 karşılığı TL olarak uygulanmaktadır.
31/08/2017
tarihinden
sonra
tarife
EPDK tarafından belirlenecektir.

Söz konusu Kanun, BAŞKENTGAZ’ın özelleştirilmesine yönelik detaylı düzenlemeleri de
içermektedir. Kanun, şirketin asgari % 80 hissesinin en geç iki yıl içinde 4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesi

munun elindeki şirket sayısı %3’lerde olsa da,
bu şirketlerin, dağıtılan toplam doğal gaz miktarı
içerisindeki payının %50’lerin üzerinde olduğu
görülmektedir (Şekil 3).
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tarafından özelleştirilmesini planlamış; bu tarihe
kadar özelleştirmenin gerçekleştirilmemesi durumunda,
Özelleştirme
İdaresi
Başkanlığı
(ÖİB)’nın devreye gireceğini düzenlenmiştir.
Kanunda, şirketin ilk iki yılda Belediye tarafından özelleştirilemeyebileceği ihtimalinin değerlendirilmiş olması ilginçtir. Bu düzenlemeyi,
Kanunlarda eşine az rastlanır bir ileri görüşlülük
olarak değerlendirmenin mümkün olabileceği
gibi, düzenlemenin Belediye tarafından özelleştirilememe ihtimalinin yüksek olması dolayısıyla
yapılmış olması düşünüldüğünde, 2 yıllık bir
zaman kaybına baştan sebebiyet verildiğini değerlendirmek de mümkündür.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından,
14/03/2008'de yapılan ihale öncesinde 40 firma
şartname almıştır.

avantaja sahip üretici şirketlerin dağıtım sektörünü çok da stratejik bir faaliyet olarak görmedikleri ya da piyasamızın zaten çoktan ele geçirilmiş olduğu şeklinde yorumlamak mümkündür.
Gelişen teknoloji ile günümüz dünyasında tüketiciler hakkında adres gibi bilgileri ele geçirmek
ya da illegal dinleme yapmak için dağıtım şirketi
sahibi olmak gerekmediği açıktır. Bu eski savların yerini, üretici şirketlerin dikey bütünleşik
yapılanma yoluyla fiyatları manipüle etmeyi
amaçlayabilecekleri savının aldığı görülmekle
birlikte, şirketlerin bu amaç için dağıtım faaliyetine girme gerekliliği olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Ancak yapılan ihaleler,
GAZPROM’un da diğer tüm şirketler gibi dağıtım sektörüne yönelik yatırımı öncelikli olarak
ekonomik yönden ele aldığını göstermiştir. Öte
yandan Türkiye doğalgaz pazarının GAZPROM
için önemi büyüktür. İhaleler yoluyla, tedarikçi
olarak Türkiye pazarına ve diğer oyunculara yönelik derinlemesine bilgi edinme fırsatı bulmuştur. Bu noktada GAZPROM’un özellikle
SSCB’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan ülkelerin iletim şirketlerine olan yakın ilgisini
ayırmak gerekmektedir. Burada GAZPROM’un
pazar endişesi ön plana çıkmakta olup, söz konusu yatırımları iktisadi açıdan değil, stratejik olarak değerlendirdiği açıktır. Söz konusu şirketin
ilerleyen yıllarda ülkemiz doğal gaz iletim sistemi ile de yakından ilgilenmesi muhtemeldir.
Öbür taraftan BAŞKENTGAZ’a sahip olmanın
yaratacağı katkı, milli petrol ve doğalgaz şirketimiz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO) açısından daha farklıdır. Bu konu üçüncü ihale öncesinde kamuoyu nezdinde de gündeme gelecektir.

BAŞKENTGAZ’ı satın alarak Türkiye doğal gaz
piyasasında dikey bütünleşik bir yapılanmaya
gideceği ve piyasamızı ele geçireceği tahmin
edilen Rus enerji devi GAZPROM ise ihalelerde
talip yerine gözlemci görünümünde yer almıştır.
Bu gelişmeyi, zaten vanayı elinde tutarak gerekli

BAŞKENTGAZ’ın ilk ihalesinin yapıldığı salonda ise şartname alan 40 firmadan 8’i yer almıştır. İhaleye katılan Global Yatırım-Energaz
ortaklığı BAŞKENTGAZ için 1 milyar 606 milyon dolar teklif ettiğinde ise salonda iki firma
daha bulunmaktadır. Öncelikle Çalık Enerji’nin

Kanun özelleştirme gelirlerine yönelik olarak da
detaylı düzenlemeleri içermektedir. Özelleştirme
sonucu elde edilecek gelirden öncelikle EGO’nun, BOTAŞ Genel Müdürlüğüne olan doğal
gaz alım anapara borçları ödenecektir. BOTAŞ’ın alacağını oluşturan tüm borçlara ait faizler ile
fer’ileri ve cezaları silinmiştir. Ardından sıra
Hazinenin alacaklarına gelmektedir. Kalan özelleştirme gelirinin ise Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesine irat kaydedilmesi planlanmıştır.
Belediyenin bu geliri öncelikle, özelleştirme uygulaması sonucu doğabilecek iş kaybı nedeniyle
yapılacak tazminat ödemeleri ile devam eden
Ankara Metrosu ve Ankara Büyükşehir trafik,
ulaşım, su, kanalizasyon ve bunlarla ilgili alt
yapı yatırımları için kullanması amaçlanmıştır.
Birinci ihale (14/03/2008)
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hemen ardından ise Elektromed Elektronik Sanayi’nin ihaleden çekilmesiyle birlikte Global
Yatırım-Energaz ortaklığı ihalede rakipsiz kalmış, ihale komisyonu başkanının ısrarları karşısında teklif 2 milyon dolar daha artırılmıştır.
Başkan’ın “hesabı düz yapalım, bunu Ankaralılar için istiyorum” sözleri ile firmayı bir miktar
daha zorlaması ertesi günkü gazetelerde tercih
edilen başlıklardan olmuştur. Netice itibariyle
ihaleyi, 1 milyar 610 milyon dolar ile Global
Yatırım-Energaz ortaklığı kazanmıştır. Ancak
ihale şartlarını yerine getirmeyen Global Yatırım
-Energaz ortaklığı devre dışı bırakılmış, sıra
ikinci en yüksek teklifi veren Elektromed şirketine geçmiştir. Elektromed şirketinin de ihale şartlarını yerine getirememesi dolayısıyla tarafların
teminat mektubu mücadeleleri başlamıştır.

06/08/2010 tarihinde ÖİB tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk ilanlarda 19/07/2010 olarak belirlenen ihale tarihi, “ihaleye konu şirketin Ankara
Büyükşehir Belediyesi ile EGO Genel Müdürlüğü’nden olan alacakları ve şirketin lisans sınırları ile ilgili konulara ilişkin işlemlerin sonuçlandırılabilmesi amacıyla”, 06/08/2010 tarihine
alınmıştır. İhaleye ilişkin detaylara geçmeden
önce bu düzenlemelere değinmek faydalı olacaktır.
Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun 19/07/2010
tarihli kararı ile Baymina Suez Doğalgaz Yakıtlı
Kombine Çevrim Santraline gaz ileten hattın
BOTAŞ’tan BAŞKENTGAZ‘a devri sağlanmıştır. Yargıya da taşınmış olan bu Karar’ın doğruluğu ya da yanlışlığı üzerine burada yorum yapılmayacaktır. Ancak Karar’ın esası bir kenara
bırakıldığında, konuyla ilgili Karar’ın özelleştirme ihalesi öncesinde alınmasının ve ihaleye giren şirketlerin verecekleri tekliflerinde ıskontoya
sebep olabilecek bir belirsizliğin ortadan kaldırılmasının yerinde olduğu açıktır. Şüphesiz bu
yorum tersi yönde bir YPK Kararı alınmış olması durumu için de geçerlidir. BAŞKENTGAZ’ın
bu devir ile birlikte taşıma yapacağı serbest tüketicilerden (ağırlıklı Baymina santrali) elde
edeceği ilave taşıma geliri yılda 10 milyon dolar
seviyelerindedir. Kararın alındığı tarihten sabit
tarife döneminin sonuna kadar bu ilave gelirin
toplamı 70 milyon dolar seviyelerinde olacaktır.
Özetle YPK Kararı önemli bir belirsizliği ortadan kaldırmıştır. ÖİB açısından bir diğer belirsizlik ise BOTAŞ’a olan borçtur. Bu borç, kurun
sabitlenmesi ve oluşacak faizin hesaplama dışına
alınmasıyla birlikte 676 milyon TL olarak belirlenmiştir. Özelleştirmede amaçlanan hususlardan
birisinin BOTAŞ ve Hazine alacaklarının tahsili
olduğu, özelleştirme gelirinin bu borçları dahi
kapatamadığı durumda özelleştirmenin başarısız
bir görüntü vereceği açıktır. Elde edilecek ilave
gelirle, Ankara’daki metro gibi projelerin desteklenmesi içinse umutlar halen devam etmekte-

Her ne kadar ihalede teklif edilen bedel ödenmemiş ve ihale sonuçlanamamış olsa da, birinci
ihalede verilen bu teklifin ilerleyen ihalelerde
Demokles’in Kılıcı gibi durduğu ve sonraki ihalelerde verilecek tekliflerle karşılaştırıldığı görülmektedir. Bu noktada karşılaştırmanın bir
nebze daha sağlıklı yapılabilmesi için
14/03/2008 tarihinde dolar kurunun 1,2193
USD/TL olduğunu ve ilk ihalede verilen bu teklifin şirket hisselerinin bütünü için verildiğini
belirtmekte fayda görülmektedir. Öte yandan
Kanun gereği şirketin hisselerinin %10’u Belediyede
kalacak,
ihaleyi
kazanan
şirket
BAŞKENTGAZ’ın %90’ına sahip olacaktır. Bu
düzeltmeyle birlikte şirketin tamamı için o tarih
itibariyle verilen teklifi 2 milyar 181 milyon TL
olarak değerlendirmek mümkündür.
Bu ihalenin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesine verilen 2 yıllık sürenin sona ermesi dolayısıyla BAŞKENTGAZ’ın %80 oranındaki
hissesi ÖİB’ye devredilmiştir.
İkinci ihale (06/08/2010)
BAŞKENTGAZ’a

yönelik

ikinci

ihale
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Bu tartışmaların ayrı bir makale konusu olduğu
değerlendirildiğinden burada konuyla ilgili detaya girilmemiştir.

dir.
İhale öncesinde ortadan kaldırılan bir diğer
önemli belirsizlik ise serbest tüketici limitiyle
tarifelerin ilişkisinin kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, BAŞKENTGAZ’a yönelik olarak alınan Kurul Kararı ihale öncesinde bilgi odasındaki yerini
almıştır. Üçüncü ihale öncesinde ise bu hususta
Yönetmelik değişikliği yapılarak diğer şirketleri
de kapsayacak önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. BAŞKENTGAZ için yaklaşık 1 milyar
TL’lik büyüklükteki belirsizliği ortadan kaldıran
bu düzenlemeye yönelik detaylara üçüncü ihaleye ilişkin bölümde değinilecektir. Yapılan bu
düzenlemelerin, diğer bütün parametrelerin sabit
olduğu durumda ihale teklifinde artışa sebep
olması gerektiği düşünülebilir.

Her ne kadar Rekabet Kurulu devir için bir sakınca görmese de BAŞKENTGAZ, MMEKA
tarafından da devralınamamıştır. Magazin yönü
ağırlıklı olan bu süreci bir gazete başlığıyla özetlemenin yeterli olacağı düşünülmektedir:
“Çılgın Mehmetler Ayrıldı”. ÖİB tarafından
ortaklara en son 09/05/2011 tarihine kadar süre
verilmiş; ancak sonuç değişmemiştir. Bu macera, BAŞKENTGAZ özelleştirmesinde iki yıla
yakın bir zaman kaybına sebebiyet vermekle
birlikte, ortaklar arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla elektrik dağıtım özelleştirmelerine de
önemli etkisi olmuştur. Süre uzatmalarının da
etkisiyle toplam 92,7 milyon dolarlık teminat
tutarı ise yanmıştır.

İkinci ihale öncesinde de GAZPROM’un ve diğer enerji devlerinin ilgisi basına yansısa da ihaleye 7 adet yerli firma katılmış, ihaleyi ise 1 milyar 211 milyon dolar teklifle sürpriz bir ortaklık kazanmıştır. Mehmet Kazancı ile Mehmet
Emin Karamehmet’in ortaklığında kurulan ve
ortakların isimlerinin baş harflerinden oluşan
MEKA, MMEKA A.Ş. enerji piyasalarına hızlı
bir giriş yapmıştır. Rekabet Kurulu, 16/12/2010
tarihli Karar ile “MMEKA hissedarlarından
Mehmet Kazancı […]’nın Kazancı Holding AŞ.
ve dolayısıyla Aksa Elektrik Perakende Satış
A.Ş. ile aynı ekonomik bütünlük içinde olduğuna ve 4054 sayılı Kanun kapsamında tek bir teşebbüs olarak kabul edilmesine ancak devir işleminin, hakim durum yaratan veya mevcut hakim
durumu güçlendiren ve böylece ilgili pazarlarda
rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu
doğuran bir işlem olmadığına, dolayısıyla bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca
bulunmadığına” karar vermiştir. Söz konusu
Karar ve bu Karar ile aynı gün alınan, elektrik
dağıtım özelleştirmelerine yönelik ihale sonuçları dolayısıyla oluşacak devralmaların, hakim
durum yaratacak sonuçlar doğurabileceğine yönelik Karar, halen uzmanlarca tartışılmaktadır.

06/08/2010 tarihinde dolar kurunun 1,4904
USD/TL olduğu ve ihalede verilen 1 milyar 211
milyon dolarlık teklifin şirket hisselerinin % 80’i
için verildiği göz önünde bulundurulduğunda,
ihale tarihinde şirketin tamamı için verilen teklifin 2 milyar 507 milyon TL olduğu görülmektedir. Bu hesaplamada da nihai olarak Belediyede
kalacak %10’luk paya yönelik düzeltme yapılmıştır. Bu rakamın ilk ihaleye oranla %15 daha
yüksek olduğu, bu iki dönem arasındaki enflasyon da dikkate alındığında tekliflerin hemen hemen aynı seviyelerde olduğu değerlendirmelerinin ardından, hesaplamalarımızda Belediye’nin
% 10’luk payına yönelik düzeltmenin neden yapıldığını belirtmek faydalı olacaktır. Her ne kadar Belediye ihaleler öncesinde bu %10’luk bedelsiz teklifi istemeyeceği yönünde bir yaklaşım
benimsemiş olsa da Kanun ile düzenlenen bu
durumun öncelikle Belediye yönetimine ardından ise yatırımcı firmaya ileri tarihlerde sıkıntı
yaşatabilmesi muhtemeldir. Bu sebeple verilen 1
milyar 211 milyon dolarlık teklif, şirketin %
72’sine sahip olunabilecek şekilde değerlendirilmiştir.
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Bu süreçle ilgili belirtilmesi gereken bir diğer
husus ise geri kalan %20’lik hisseyle ilgilidir.
Ortakların ayrılma sebeplerden birisi olarak da
gösterilen Çankaya Doğalgaz Şirketi, geri kalan
%20’lik pay için Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan ihalede 310 milyon dolar teklif etmiştir. Bu rakamın, şirketin %80’i için teklif edilen rakama göre yapılacak hesaplamaya
göre 7,25 milyon dolar daha fazla olduğu görülmektedir. İhaleye katılan bir diğer firma CESAŞ
Proje Danışmanlık Şirketi olup, CESAŞ teklifini
304 milyon dolara kadar yükseltmiştir. Çankaya
Doğalgaz Şirketinin hisseleri MMEKA şirketinde olup, esasen bu payı da alması o dönemdeki
finans sorununun aşılması içindir. Çünkü
BAŞKENTGAZ’ın bedeli için kredi taahhüdünde bulunan yerli banka konsorsiyumu Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin elindeki %20’lik hisselerin alınmasını da şart koşmuştur. Ancak ortaklar %80’lik payı devralmamalarının ardından,
bu
%20’lik
paydan
da
vazgeçmiştir.
MMEKA’nın BAŞKENTGAZ macerası sona
ererken, yakmış olduğu toplam teminat tutarı ise
107 milyon dolara ulaşmıştır. MMEKA’nın ardından CESAŞ’da %20’lik payı devralmamıştır.
Her iki ihalede tüm şirketlerin yakmış olduğu
toplam teminat tutarı 222 milyon dolara ulaşmış,
böylece özelleştirmeden beklenen gelirin önemli
bir bölümünün teminat mektuplarıyla sağlanmasının önü açılmıştır. Teminat mektupları konusunda tarafların devam eden mahkemeleri sonuçlandığında bu tutarın ne kadarının gerçekleşeceği görülecektir.

İhale öncesindeyse EPDK tarafından yapılan
önemli düzenlemeler göze çarpmaktadır;

 Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde
yapılan 16/12/2010 tarihli değişiklik ile dağıtım bedelleri serbest tüketici limitinden ayrıştırılarak tüketim miktarlarına bağlanmış ve
doğal gaz kullanan tüketicilerin ödeyecekleri
sistem kullanım bedellerinin, serbest tüketici
limitine bağlı olmaksızın sisteme getirdikleri
maliyet oranında belirlenmesinin önü açılmıştır. Yukarıda da değinildiği üzere,
BAŞKENTGAZ’ın 31/08/2017 tarihine kadar
uygulayacağı bedeller Kanun ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe eklenen Geçici 4 üncü madde ile belirlenmiş olan BHAB ve TB için sınır
800.000 m3’e sabitlenmiştir. Bu düzenleme
ihale öncesinde büyük bir belirsizliğin ortadan kalkması açısından oldukça önemlidir.
Kanun ile belirlenen BHAB ile TB arasındaki
7 kat fark göz önünde bulundurulacak olursa,
düzenlemenin olmadığı durumda, ihale sonrasında serbest tüketici limitinin sıfıra düşmesi
halinde ihaleyi alan şirketin riski daha iyi anlaşılabilecektir. Sabit tarifenin sona ermesine
kadar kalan süre göz önünde bulundurulduğunda, ihaleyi kazanan şirketin hiçbir dahli
olmayan serbest tüketici limitindeki değişim
dolayısıyla dolar kuruna ve satış hacmine
göre değişmekle birlikte yaklaşık 1 milyar TL
gelir elde etmesi ya da edememesi gibi bir
belirsizlik ortadan kalkmıştır. 2011 yılında
serbest tüketici limitinin 700.000 m3’e, 2012
yılında ise 300.000 m3’e düşmesi bu belirsizliğin ortadan kaldırılmasının yerinde olduğunu da göstermektedir. Her ne kadar, ikinci
ihaleye ilişkin bölümde belirtildiği üzere,
BAŞKENTGAZ’a yönelik olarak bu yönde
bir düzenleme Kurul Kararı ile daha önce
yapılmış olsa da, Yönetmelik değişikliği
mevzuat dayanağını sağlamlaştırmış ve uygulamayı tüm sektöre yaymıştır.

Üçüncü ihale (16/04/2012)
BAŞKENTGAZ’ın %80’lik hissesinin özelleştirilmesi için bir sonraki ihale tarihi 31/10/2011
olarak açıklanmış olsa da bu tarih önce
27/01/2012’ye, ardından 16/04/2012’ye ertelenmiştir. Kalan %20’lik pay için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı ihale tarihi de paralel şekilde 17/05/2012 tarihine kadar ertelenmiştir.
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 31/08/2017 tarihine kadar elde edilecek gelir

İhaleden sadece birkaç gün önce EPDK Başkanı
Sayın Hasan KÖKTAŞ’ın “Başkent Gaz’ı kılçığı, kemiği alınmış bir balık gibi yatırımcıların
beğenisine sunduk. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve EPDK bu konuda gereken her şeyi yaptı.
Bundan daha iyi bir yatırım ortamı oluşturulamazdı.” sözlerinin temelinde yatanlar bu düzenlemelerdir. Balıktaki kılçıkların temizlendiği
hususunda herkes hemfikirdir. Ancak yatırımcılar, balığın kemiğinden arındırılmasını belediye
ile olan ilişkilerin son bulmasına bağlamışlardır.
İhale sonrası gelen tekliflerle birlikte yukarıdaki
yorumun detaylarına değinmeden önce, yazının
şu aşamasında BAŞKENTGAZ’a gelen sürpriz
bir tekliften bahsetmenin önemli olduğu düşünülmektedir.

üzerindeki belirsizliğin ortadan kalkması yatırımcılar için yeterli değildir. Lisans süresinin
2037 yılına kadar devam etmesi dolayısıyla
yatırımcılar sonraki 20 yıla ilişkin soru işaretlerinin de ortadan kalkmasını beklemişlerdir.
Kanunun öngördüğü hedeflerden biri de lafzında pek çok kez belirtildiği üzere doğal gaz
piyasasında şeffaf bir düzenleme mekanizmasının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda EPDK
tarafından dağıtım şirketlerinin tarifelerinin
belirlenmesinde temel alınan esaslar ve kullanılan metodoloji hukuki bir metin haline getirilmiştir. 2009 yılının ortasında kamuoyuyla
paylaşılan taslak metin, yoğun çalışmaların
ardından 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu metodoloji yatırımcıların 2017 sonrasına yönelik daha belirgin bir ortamda tahmin yapmalarını
sağlamıştır.

2011
yılının
Haziran
ayında
TPAO,
BAŞKENTGAZ’ı devralmak istediğini ÖİB’ye
bildirmiştir. Üstelik ikinci ihalede oluşan fiyatı
da vermeye hazır olduğunu belirtmiştir. Enerji
Bakanlığının zirvesinden, öncelikli tercihin özel
sektör olduğu, tekliflerin değerlendirileceği,
TPAO’nun ise şimdilik bir kenarda bekleyeceği
açıklaması gelmiştir. Özetle, TPAO’ya yeşil ışık
yakılmamıştır. Ancak ışığın renginin kırmızı
olmadığı da söylenebilir.

 Tarife hesaplamalarının en önemli parametresi varlık tabanıdır. Varlık tabanı, EPDK tarafından belirlenen makul getiri oranıyla çarpılmakta ve şirketin getirisi hesaplanmaktadır.
Her ne kadar sabit tarife dönemi için böyle
bir hesaplama yapılmayacak olsa da, tarifelerin belirlendiği anda şirketin varlık tabanının
ne olduğunun bilinmesi büyük önem arz etmiştir. Şirketin, belirlenmiş bir tarih itibariyle
tarife hesaplamalarına esas varlık tabanına ise
Baz Yıl Varlık Tabanı denilmektedir. Yapılan
çalışmalar neticesinde, 05/01/2012 tarih ve
3630
sayılı
Kurul
Kararı
ile
BAŞKENTGAZ’ın 2012 yılı başı Baz Yıl
Varlık Tabanı 646.271.089 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ilgili şirket için metodoloji
kapsamında tarife hesaplaması yapılıncaya
kadar geçen sürede (31/08/2017 tarihine kadar), Baz Yıl Varlık Tabanı ve bu sürede yapılan yatırımlara ilişkin enflasyon güncellemesinin yapılmamasına Karar verilmiştir.

Üçüncü ihalenin elemesiz ilk turunda teklif veren dört firma/ortaklık ise şöyledir; AygazFernas ortaklığı, Afken, STFA, Kolin-CengizLimak ortaklığı. Elemeli yazılı turda ise KolinCengiz-Limak ortaklığı elenirken en yüksek teklif 585 milyon dolara yükselebilmiştir. Açık arttırmaya geçilirken ÖİB 626 milyon dolarlık bir
başlangıç tutarı açıklamış ancak yatırımcılardan
hiçbiri başlangıç tutarının üzerine çıkamamışlardır. Bu sebeple ihale iptal edilmiştir.
16/04/2012 tarihinde dolar kurunun 1,7925
USD/TL olduğu ve ihalede verilen 585 milyon
dolarlık teklifin şirket hisselerinin %80’i için
verildiği göz önünde bulundurulduğunda, ihale
tarihinde şirketin tamamı için verilen teklifin 1
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teklifi 1 milyar 606 milyon dolardan, 1 milyar
610 milyon dolara çıkartılmıştır. Bu son ihaledeyse, ihaleyi kazanabilecekken teklifin 41 milyon dolar arttırılarak 626 milyon dolara çekilmemesi, yatırımcı şirketlerin 4 yıl içindeki yaklaşım farklılığını ortaya koymaktadır. Bu ihale
günü, “eneri piyasası yatırımcısının kağıt ve
kalemi keşfettiği gün” olarak tarihe geçmiştir.
Peki yatırımcının bu noktada kağıda yazdığı çekinceler nelerdir? Listenin başını Belediye’nin
BAŞKENTGAZ’a olan borcu çekmektedir.
Özelleştirme döneminde oluşan bu yeni borç
yatırımcıyı korkutmaktadır. Hatırlanacağı üzere

milyar 456 milyon TL olduğu görülmektedir.
Yine bu hesapta da Belediye’nin % 10’luk payına
yönelik
düzeltme
yapılmıştır.
BAŞKENTGAZ’dan alınan Şekil 4-5-6’da yer
alan grafikler incelendiğinde ulaşılan abone sayısında, hat uzunluğunda ve satış hacminde yaşanan olumlu gelişmelere ve gerek EPDK’nın
gerekse de ÖİB’nin yaptığı düzenlemelere rağmen bu son teklifin, önceki tekliflerin neredeyse
yarısı olması ilginçtir.
Hatırlanacağı üzere herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen birinci ihalenin en yüksek

Şekil 4. Ulaşılan abone sayısı

Şekil 5. Hat uzunlukları
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Şekil 6. Doğalgaz satış hacmi

Kanun özelleştirme gelirleri ile önce BOTAŞ’ın
alacaklarının, ardından Hazine alacaklarının
ödenmesini planlamış kalan tutarın ise Ankara
Büyükşehir Belediyesi bütçesine irat kaydedilmesini belirtmiştir. Bu son ihale dokümanında
ise Belediye’ye kalan tutar ile BAŞKENTGAZ’a
olan borcun ödeneceği yer almıştır. 5669 sayılı
Kanunun yasalaştığı 2007 yılından günümüze bu
borç sıfırdan 550 milyon TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu yeni borcun nereden kaynaklandığının
detayına girilmeden, Kanunun öngördüğü metro
ve benzeri yatırımlar için umudun giderek azaldığını belirtmek yeterli olacaktır. Bu borcun
özelleştirme bedelinden karşılanamaması durumunda ise Büyükşehir Belediyesi tarafından
özelleştirilen % 20’lik paydan verilecek hisseler
ile ödenmesi yine karşılanamaması durumunda
ise Belediye’nin diğer iştiraklerinden elde edeceği gelirler ile ödemesi planlanmıştır. Yatırımcının bu noktada devletin devletten almakta zorlandığı bu borcu kendisinin nasıl tahsil edeceği
konusunda çekincelerinin olabileceği düşünüle-

bilir. Belediyenin elindeki %20’lik kısmın ayrı
bir şekilde ihale edilmesi zaten başlı başına bir
sorun olarak görülmektedir. İhalelere olumsuz
yansıyan bu durum nedeniyle, iptal edilen üçüncü ihalenin ardından yapılan ilk açıklamalarda,
yeni ihalede bir strateji değişikliğine gidilerek
şirketin %100 hissesinin tek seferde ihale edilmesinin düşünüldüğü açıklanmıştır. Belediyelerin dağıtım şirketlerine ortak olmaları ve belediye temsilcisinin yönetimde yer alması sinerji
yaratılması açısından Kanun ile öngörülmüş düzenlemelerdendir. Ancak yatırımcıların bu düzenlemelere BAŞKENTGAZ özelleştirmesinde
çekinceli yaklaştığı görülmektedir. Bugüne kadar yapılan tüm ihalelerin global krizin etkisinde
olduğunu söylemeden bu yazıyı tamamlamak ise
büyük eksiklik olacaktır. Böyle bir ortamda ihaleyi kazanan şirketin karşılaştığı ya da karşılaşması muhtemel pürüzler, zaten para arzını yapmakta çok da istekli olmayan bankalar gibi finansal kuruluşlar açısından detaylı şekilde sorgulanabilmektedir. Yatırımcının kağıda yazdığı
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bir diğer husus ise varlık tabanına yönelik düzenlemelerdir. Yapılan düzenlemeler ile balığın
kılçığından kurtulurken balığın boyutuyla ilgili
de yatırımcılara sinyaller verilmektedir. Bu sinyallerin detayına girmek yerine konuyu şu cümlelerle açıklamak yeterli olacaktır; “kılçıksız ve
kemiksiz orta boy balıkları yedikten sonra boğazınıza takılan bir şey olmaz, ancak kılçıklı ve
kemikli büyük boy balıklar size her an sorun çıkartabilirler.” Burada da amaç balığın boyutuna
yönelik çabalar yerine, yedikten sonra sorun çıkartmayacak bir balık ziyafeti olmalıdır. Belirsizliği ortadan kaldıran düzenlemeleriyle ÖİB ve
EPDK üzerine düşen görevi yapmıştır. Yapılan
tüm düzenlemeler ve özellikle uluslar arası uygulamalarla paralel, şeffaf tarife uygulamaları,
yatırımcının “önce ihaleyi kazanalım, sonra detaylar halledilir” yaklaşımında da değişikliğe
yol açmıştır. Yatırımcıya düşen ise bu kılçıksız
balığın, kemiği de ayrıldıktan sonraki boyunu
biçmektir.

düzenlemelerin ileride Ankara’da doğalgaz kullanan vatandaşların cebine yansımaması ise esas
olmalıdır.

Peki şimdi ne yapılabilir?

Bu noktada farklı alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Şirket hisselerinin en
azından belli bir oranının halka arz edilmesi ise
enerji piyasalarında bugüne kadar henüz değerlendirilmemiş bir yöntemdir. Bu yöntemin, şirketin bir bölümünün TPAO’ya devredilmesi alternatifi ile birlikte değerlendirilmesi, havacılık
sektöründen tanıdığımız bir modelin enerji piyasalarında da denenmesi anlamına gelecektir.
Hangi
model
seçilirse
seçilsin,
BAŞKENTGAZ’ın mevcut çalışanlarının yapı
değişikliğinde gösterebilecekleri hassasiyete
önem verilmesi gerekmektedir. Çalışanların haklarının korunması esası çerçevesinde, THY modelinden elde edilen tecrübelerle bu geçişin sıkıntısız olması sağlanmalıdır. Böyle bir devralmanın, uluslar arası arenada güçlü görünmeye
zorunlu olan TPAO’ya katabileceği değerlerin
ise iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

On yıllık sabit tarife döneminin yarısı sona ererken ilk akla gelen çözüm sabit tarife dönemini
uzatmak ve belediyenin %10’luk payı da dahil
olmak üzere şirketin tamamını tek seferde özelleştirmek amacıyla mevzuat değişikliğine gidilmesidir. Bu noktada hem 4646 sayılı Kanun’da
hem de 5669 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması gerekmektedir. Ayrıca Belediye’nin
BAŞKENTGAZ’a olan borcuna yönelik düzenlemelerin de Kanun ile yapılması yatırımcıya
güven verecektir. Şirketin lisans süresinin 5 yıl
kısalarak 25 yıla inmesi şu aşamada ikincil sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
sorunların çözümünün zaman gerektirmesi gerekliliği bir kenara bırakılarak, bir şekilde çözülebileceği düşünülse bile şirkete daha önce farklı
finansal konjonktürlerde verilmiş tekliflerin
“Demokles’in Kılıcı” gibi durduğu gerçeğini
değiştirmek mümkün olmayacaktır. Özelleştirme
gelirinde artış sağlamak amacıyla yapılacak yeni

Uluslararası arenadaki bu etki bir kenara konulacak olursa, yaratılabilecek en büyük sinerjinin
ise BAŞKENTGAZ’ın BOTAŞ İletim tarafından
işletilmesiyle sağlanabileceği düşünülmektedir.
BURSAGAZ ve ESGAZ’ın devirlerinin ardından doğalgaz dağıtım faaliyetleri sona eren BOTAŞ’ın tekrar dağıtım faaliyetlerine yönelmesi
ilk bakışta anlamlı gelmeyebilir. Ancak
BAŞKENTGAZ’ın devri ile yaratılabilecek sinerjinin BURSAGAZ ve ESGAZ durumlarından
farklı olduğu değerlendirilmektedir. Yukarıda
sıralanan sorunlardan özellikle borç/alacak ilişkilerinin çözümünün ardından, bir miktar şirket
hissesinin halka arzı, beklenen gelirin de üzerine
çıkılması ile sonuçlanabilir. Hisselerinin büyük
bölümünün ise ayrıştırılmış BOTAŞ İletim’e
devredilerek, yönetimin BOTAŞ Yapracık tesislerinden gerçekleştirilmesi, genel yönetim giderleri, bakım onarım giderleri, sayaç okuma giderleri, acil müdahale giderleri gibi hususlarda
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önemli verimlilik sağlanmasına sebep olabilecektir. Bu durum şirketin tarifeler ile elde edeceği gelir üzerinde etkili olacak, karlılığın hızla
artması şirket hisselerine olan talebi önemli ölçüde etkileyecektir.

gölgelenmeden sürdürülebilmesi en büyük temennidir. Böylesine uzun süren bir belirsizlik
döneminde, büyük bir özveriyle görevini devam
ettiren BAŞKENTGAZ çalışanlarını ise bu anlamda ayrıca tebrik etmek gerekmektedir. Kamu
şirketlerinin özelleştirilmesindeki en büyük
saiklerden birisi olarak gösterilen; verimli işletmeciliğin sadece özel sektör tarafından yapılabileceği yaklaşımının bile sorgulanmasına yol
açan bu başarı, sadece özel sektörün değil kamunun da bir şeyler yapabileceğini göstermiştir.
Şirketin muhtemel sahiplerinin her an değiştiği,
belirsizliğin en yüksek seviyelerde olduğu bu
süreçte elde edilen başarının, çalışmanın oldukça
zor olduğu Türkiye’nin Başkentinde yakalandığı
da unutulmamalıdır. Bu durum belirsizliklerin
ortadan kalktığı dönemler için ise heyecan uyandırmaktadır.

Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise
şirketin özelleştirme sürecinde yakalamış olduğu
başarıdır. Hafızalardan silinmesi güç acı kazaların ve talihsiz açıklamaların gölgesinde kalsa da,
Şekil 4-5-6’da yer alan grafikler şirketin karlılığını da oldukça olumlu yönde etkilemiştir. Özelleştirme sürecinde altyapı yatırımlarına hızla
devam edilmiş olması şirketin prestiji açısından
oldukça önemlidir. Son zamanlarda ortaya konmaya başlanan hizmet kalitesine yönelik çalışmaların ve her şeyden önemlisi insan odaklı yönetim anlayışının devam etmesiyle bu başarıların
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açıdan istenmeyen bir durum oluşturmaktadır.
Gelinen durum itibarıyla, fosil kaynakların bir
tarafta tükenmesi diğer tarafta yaygın kullanımı
karar vericileri zorlamaktadır.

1. Giriş
Enerji kaynakları [1], yaşamın kolaylaştırılması
ve uygarlığın daha üst seviyelere çıkarılması
amacıyla çok eski tarihlerden itibaren kullanılmaktadır. Ülke nüfuslarındaki artış ve ekonomilerdeki büyüme ile birlikte enerji tüketimi de
artmaktadır. Herhangi bir ülkede medeniyetin
ulaştığı seviye, kişi başına enerji tüketiminde
gelinen aşama ile ölçülmektedir. Dünyada son
iki yüzyılda nüfus artışı ve enerji yoğun üretim
teknikleri sayesinde enerji tüketiminde büyük
artışlar görülmüştür. Bu nedenle, günümüz ekonomileri büyük ölçüde enerji kullanımına bağımlı hale gelmiştir. ABD, Avrupa ülkeleri ve
Japonya gibi gelişmiş ülkelerin belli başlı enerji
tüketicisi ülkeler oldukları görülmektedir. Diğer
taraftan, son yıllarda Çin ve Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde de enerji
talebi gittikçe artmaktadır.

Bu itibarla; bu makalede tarihsel süreç içerisinde
enerji kaynaklarının tükenebilirliği konusu incelenmiş, farklı yaklaşımlar tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
2. Enerji kaynakları ve tükenebilirlik
Enerji kaynakları, tükenebilir ve tükenmeyen
(yenilenebilir) olmak üzere iki grup altında sınıflandırılabilir. Tükenebilir kaynakların tükenme
hızı, bu kaynakların doğadaki oluşum hızından
çok daha yüksektir (Sweeney, 2006). Bu nedenle; tükenen kısmın doğada yerine konulması,
insan ömrü dikkate alındığında, çok daha uzun
zaman gerektirmektedir. Bu gruba giren belli
başlı kaynak türleri; petrol, kömür, doğal gaz
gibi karbon esaslı fosil kaynaklardır. Diğer kaynak türü olan yenilenebilir kaynakların temel
özelliği, tükenmez niteliğe sahip olmalarıdır.
Güneş, rüzgâr, jeotermal ve su gibi kaynaklar bu
özelliğe sahip kaynaklardır.

Dünya enerji talebinin büyük kısmı hidrokarbon
esaslı enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Bu
enerji kaynaklarının temel özelliklerinden biri,
tüketildiklerinde yerine yenisinin konulmasının
mümkün olmaması, yenilenemez olmalarıdır. Bu
özellik, enerji kaynaklarının tükenmesine karşı
kaygı oluşturmaktadır.

Sanayi devrimi öncesinde insanlar, yaşamları
için gerekli olan enerjinin temini amacıyla genellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmışlardır. Bu çerçevede; odun hem ısınma hem
yemek pişirmede, rüzgâr enerjisi yelkenli gemilerde ve su enerjisi tahılların öğütülmesinde kullanılmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte fosil yakıtların tüketimi artmaya başlamış ve bu tür yakıtlar yaşam için gerekli, temel yakıt haline gelmiştir.

Dünyada 1970’li yıllara kadar enerji kaynaklarının yeterliliği konusu gündeme gelmemiştir. Ancak 1973-1974 yıllarında petrol fiyatlarındaki
artış, enerji kaynaklarına yönelik kaygı oluşturmuş, bu kaygı zamanla artmış ve sonuçta enerji
kaynaklarının tükenebilir olduğu olgusunun tüm
dünyada hâkim olmasına yol açmıştır. Petrol
fiyatlarında son yıllarda görülen artış, bu konudaki kaygıların giderek artmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan, özellikle fosil enerji kaynaklarının yoğun bir şekilde kullanımı da çevresel

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına
daha fazla ağırlık verilmesine rağmen, fosil yakıtlar temel enerji kaynağı olma özelliğini halen
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korumakta olup yakın gelecekte bu özelliğini
devam ettireceği öngörülmektedir. Günümüzde
temel enerji kaynağı olarak doğal gaza geçiş yaşanmaktadır. Bunun yanında, geleceğin enerjisinin hidrojen ağırlıklı bir kaynak olacağı da vurgulanmaktadır (Ediger, 2007:30).

rın gelecek nesiller için korunması gerektiğini
savunan kesimin görüşünün zayıflamasına yol
açmaktadır.
2.1. Kaynakların tükenme hızını etkileyen
faktörler
Enerji kaynaklarının tükenme hızını etkileyen
faktörleri 6 başlık altında toplamak mümkündür.
Bu faktörler; ekonomik büyüme, nüfus artışı,
ikame kaynak ve ürünler, teknolojik gelişme,
yeni kaynak ve rezervlerin keşfedilmesi, çevresel duyarlılık ve piyasada tekel yapının varlığıdır
(Tilton, 2002).

Enerji kaynaklarının jeolojik yapıdan kaynaklanan özellikleri ile ticari ve siyasi olarak uluslararası ilişkilerde oynadıkları roller de dikkate alındığında, yerkabuğundaki enerji kaynaklarının
miktarını doğru hesaplamak mümkün olamamaktadır. Bunun yanında, ulusal çıkar gerekçesiyle rezerve ilişkin bilgiler gizli tutulabilmekte
veya rezerv bilgileri kamuoyuna yansıtılmayabilmektedir. Diğer taraftan, sismik araştırma teknikleri ve bilgisayar modellemesinde gelinen
aşama sayesinde, enerji kaynaklarının rezervleri
yüksek belirlilikte hesaplanabilmektedir.

a) Ekonomik büyüme: Ülke ekonomilerindeki
büyüme ile birlikte mal ve hizmetlere olan talepte artış görülmekte, bu da enerji kaynaklarına
olan ihtiyacı artırmaktadır. Enerji kaynaklarına
olan talebin artış derecesine bağlı olarak kaynakların tükenme hızı da artacaktır. Diğer taraftan;
enerji kaynakları bakımından zengin olmanın,
ekonomik büyümeyi artıracağı anlamına gelmeyeceği de bilinmektedir. Kaynak bakımından
zengin ülkelerin sahip oldukları kaynakları ekonomik büyüme ve kalkınma için kullanamamaları veya ekonomik büyüme ile kaynak zenginliği
arasında negatif korelasyon olması "resource
curse" (kaynak laneti) olarak ifade edilmektedir
(Bhattacharyya, 2011:427).

Enerji kaynakları yerkabuğunda değişik konsantrasyonlarda bulunmakta ve az enerji harcanarak
kolay çıkarılabilir olanlar öncelikle kazanılmaktadır. Tenörü [2] yüksek olan kaynaklar çıkarıldıkça, gittikçe daha düşük kalitedeki kaynakların
çıkarılması zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nitelikteki kaynakların çıkarılması,
daha yüksek miktarda enerji harcanmasını beraberinde getirmektedir. Daha düşük kalitedeki
kaynakların çıkarılmasına yönelik eğilimin devam edeceği varsayımı altında, yerkabuğunda
belirli bir miktar kaynağın bırakılabileceği ve
çoğu kaynağın tamamen tükenmeyebileceği sonucuna da ulaşılabilir.

b) Nüfus artışı: Alım gücü yüksek nüfus sayısındaki artış, enerji kaynaklarının tükenme sürecini
hızlandırıcı etkide bulunmaktadır. İnsanların
asgari düzeyde yaşam kalitesine sahip olması
yönündeki duyarlılığın artması ile önümüzdeki
yıllarda daha fazla enerji kaynağına ihtiyaç olacağı açıktır. Son yıllarda Çin ve Hindistan gibi
Uzak Doğu ülkelerindeki çift haneli ekonomik
büyüme ve enerji taleplerindeki artışlar bu yöndeki değerlendirmeleri destekler niteliktedir.

Dünyanın üçte ikisinin deniz suyu ile kaplı olduğu ve deniz suyunun birçok elementi yüksek
miktarlarda içerdiği bilinmektedir. Deniz suyundan üretimin ekonomik olarak yapılabilir ve bunun için gerekli enerjinin ucuz ve yeterli olması
halinde, gelecekte kaynak yetersizliği ile karşılaşılmayacağı da düşünülebilir. Bu şekildeki bakış
açısı, enerji kaynakları üzerinde gelecek nesillerin de hakkı olduğunu vurgulayan ve kaynakla-

c) İkame kaynak ve ürünler: Herhangi bir enerji
kaynağının kullanıldığı alanlarda tüketilebilecek
başka kaynak ve ürünlerin olması, enerji kayna-
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ğının ikame kaynak ve ürünler ile rekabetini de
beraberinde getirecektir. İkame kaynak ve ürün
ile yoğun rekabet içerisinde olan enerji kaynağının ömrü azalabilecek veya kullanım/tüketimde
tamamen ikame kaynak ve ürünlerin tercih edilmesiyle ilgili enerji kaynağının yeterli rezervi
olsa da, ekonomik olarak çıkarılması anlam ifade etmeyebilecektir.

larına olumsuz etkide bulunabilir. Nitekim
1970’li yıllardaki yüksek enerji fiyatları yeni
arama çalışmalarını teşvik etmiş ve 1980 ile
1990’lı yıllarda kaynak arzının artmasına yol
açmıştır. Son yıllarda yüksek seyreden enerji
fiyatlarının arama çalışmalarını destekleyeceği
düşünülmektedir.
f) Çevresel duyarlılık: Çevre konusunda artan
duyarlılık sonucunda sera gazı emisyonuna ilişkin getirilen sınırlamaların, fosil enerji kaynaklarının tüketimini azaltıcı yönde etkilemesi beklenmektedir.

d) Teknolojik gelişme: Maliyet etkin yeni teknolojiler, kaynakların yerkabuğundan çıkarılma
maliyetlerini ve neticede enerji kaynaklarının
birim maliyetini azaltıcı yönde etkide bulunur.
Alternatif enerji kaynaklarının keşfedilmesi,
araçların yakıt verimini artıran veya fosil kaynakların başka teknolojiler ile kullanımını geliştiren yeni motorların kullanılmasının, enerji fiyatlarını azaltıcı ve enerji kullanımını artırıcı
etkide bulunması beklenebilir. Dolayısıyla maliyet etkin teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, enerji kaynaklarının tükenmesini
hızlandıran bir etkiye sahip olacaktır.

g) Tekel piyasa yapısı: Yukarıdaki bahsedilen
faktörlerin tümünde, piyasada tam rekabetin olduğu varsayılmıştır. Ancak enerji piyasasında
rekabetin olmadığı alan ve dönemler de bulunmaktadır. Nitekim petrol üreticisi bazı ülkeler,
OPEC [3] çatısı altında toplanarak ortak hareket
etmektedirler. Bu şekilde, üyelerinin hedefleri
doğrultusunda üretim miktarı azaltılarak fiyat
artırılabilmekte veya tersi yapılabilmektedir. Bu
şekilde, kaynağın tükenme hızında artma ya da
azalma olmaktadır.

e) Yeni kaynak ve rezervlerin keşfedilmesi: Bugün gelinen teknolojik düzey dikkate alındığında; petrol, kömür, doğal gaz başta olmak üzere
doğal kaynakların rezervleri kesin olarak ortaya
konulamamaktadır. Yeni kaynak ve rezervlerin
bulunması, kaynak üretim maliyetini azaltıcı
yönde etkide bulunacak ve bu şekilde enerji fiyatlarında azalma görülebilecektir. Nitekim yeni
kaynak ve rezerv arama çalışmaları ekonomik
faaliyetler olup, enerji fiyatlarının yüksek olduğu
ve kaynak yetersizliği yönünde tahmin ve değerlendirmelerin olduğu dönemlerde arama çalışmaları artmaktadır. Böylece enerji kaynaklarının
rezervi ile fiyatları arasında birbirini izleyen dalgalanmaların görülmesi kaçınılmaz olmaktadır.
Herhangi bir kaynağın fiyatının yüksek olması
ve o kaynağa ilişkin arz sorunları, arama faaliyetlerinin artmasına, yeni arama-araştırma sonucunda yeni kaynak ve rezervlerin bulunmasıyla
enerji fiyatlarında azalma görülebilir. Fiyatlardaki azalma, yeni kaynak ve rezerv arama çalışma-

2.2. Tarihsel olarak tükenebilirlik olgusu
Tükenebilirlik konusunda, esas itibarıyla,
1970’li yıllara kadar, Thomas Malthus, David
Ricardo, John Stuart Mill, Harold Hotelling ve
Marion King Hubbert araştırma yapmışlardır
(Snow, 2000; Tilton, 2002). 1970 yılından itibaren bu konuda yapılan araştırmaların sayısında
artış görülmektedir. Yaklaşık 200 yıl önce,
Thomas Malthus’un doğal kaynakların yeterliliği
kavramını ortaya attığı ve bu çerçevede, tükenebilirlik konusuna ilk defa klasik ekonomistlerin
değindiği bilinmektedir.
Doğal kaynakların üretimine ilişkin klasik bakış
açısı, 1860’lı yıllarda William Stanley Jevons
tarafından sistematik hale getirilmiştir (Bradley
ve Fulmer, 2004:80-107). Jevons, Birleşik Krallığın ekonomik bir güç olmasına katkıda bulunan
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kömürün hızla tükenmekte olduğunu vurgulamıştır (Bradley, 2004:6; Ediger, 2005:221-222)
[4]. Jevons, herhangi bir enerji kaynağından yapılan üretim miktarının önce arttığını ve belli bir
noktada zirve yaptığını, daha sonra rezervin
azalmasına bağlı olarak düştüğünü belirtmiştir.
Jevons’ın 1865 yılında yayınlanan “Kömür Sorunu” (The Coal Question) başlıklı kitabında
kalkınma hızından ödün verilmeden, hâlihazırdaki miktarda ve biçimiyle kömür tüketilmeye
devam edilirse, gelecek yıllarda tüketim miktarının ne olacağı ve bunu karşılayacak miktarda
kömürün olup olmadığı sorgulanmıştır. Jevons
kömürün tükenmesi durumunda refah düzeyinin
düşüp düşmeyeceği, düşerse bunun ne zaman
gerçekleşeceği konularını tartışmaya açmak istemiştir (Bradley, 2004:6; Ediger, 2005:221-222).

Diğer taraftan, Zimmermann (1951) insanların
akıllarını kullanmaları halinde, dünyadaki enerji
kaynaklarının hiçbir zaman tükenmeyeceği, kaynakların, esas itibarıyla, yeraltından değil bilgiden geldiğini, bilginin en önemli kaynak olduğunu vurgulamıştır.
1956 yılında, enerji kaynaklarının yerkabuğundan çıkarılmasında zirve noktasının ne zaman
gerçekleşeceğine yönelik Marion King Hubbert
tarafından çalışma yapılmış ve kendi adıyla bilinen "Hubbert Zirve Teorisi" geliştirilmiştir
(Wikipedia, 2011). Bu teori çerçevesinde, üretim
faaliyetinde zirvenin ne zaman gerçekleştiği veya gerçekleşeceği tahmin edilmeye çalışılmıştır.
Bu teoriye göre, üretimde zirve noktasından sonra ilgili kaynağın üretiminde tedrici olarak azalma beklenmektedir.

1890’lı yılların başında, Gifford Pinchot “Doğal
Kaynakları Korumaya Yönelik Mücadele” (The
Fight for Conservation) adlı kitabında,
“Medeniyetimizin en önemli ve vazgeçilmez beş
malzemesi; odun, su, kömür, demir ve tarımsal
ürünlerdir. 50 yıl yetecek kadar antrasit kömürüne ve 200 yıldan daha az zaman yetecek bitümlü kömüre sahibiz. Demir cevheri, ham petrol ve doğal gaz kaynaklarımız hızla tüketilmiştir. Enerji kaynakları bir kere tüketildi mi tamamen tüketilmekte ve yerine yenisini koymak
mümkün değildir” denilerek kaynak kıtlığı konusunda duyulan kaygı belirtilmiştir (Tilton, 2002).

1970 yılında Paul Ehrich ve Anne Ehrlich, o tarihten itibaren 25 yıl içerisinde, başka bir deyişle, 1995 yılına kadar, insanlığın ana enerji kaynağı olarak petrol dışında başka kaynakları arayacağını vurgulamışlardır (Bradley ve Fulmer,
2004:80-107). Ehrlich’ler, kaynakların ömrü ne
olursa olsun, tüm kaynakların ekonomik olarak
çıkarılamayacağı bir noktanın bulunduğunu ve
bu nedenle kaynak arzının sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca fosil kaynakların tükenmesini geciktirmek için bu kaynakların kullanımına
yönelik vergi getirilmesinin, bu kaynakların fiyatının artmasına yol açabileceği ve neticede
kaynak tüketiminin azalabileceğini de belirtmişlerdir. Başka bir deyişle, bu iki yazar maliye politikalarının kaynakların tükenebilirliğini azaltıcı
yönde etkide bulunacağını vurgulamışlardır.
Dasgupta ve diğerleri (1980) farklı vergi oranlarının kaynak ömrü üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu yazarlar uygun vergi politikası ile hedeflenen kaynak tüketim hızına ulaşılabileceğini
ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan, genellikle
kaynak tüketim hızında vergi politikasının etkisinin gelecekteki vergi oranlarına ilişkin beklentilere bağlı olduğunu da vurgulamışlardır.

Tükenebilir nitelikteki bir doğal kaynaktan yapılan üretim faaliyetinin, herhangi bir işletme için
geçerli olan, kar maksimizasyonu kapsamında
ele alınabileceği, 1931 yılında Harold Hotelling
tarafından ortaya konulmuştur (Snow, 2000).
Hotelling Kuralında indirgeme faktörü ile doğal
kaynağın tükenme hızı arasında matematiksel
ilişki kurulmuştur. Buna göre indirgeme faktöründeki değişime bağlı olarak, doğal kaynağın
tükenme hızında da değişiklik olacaktır. İndirgeme faktörü artıkça, ilgili kaynağın tükenmesi o
derece hızlı gerçekleşecektir.
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1972 yılında Roma Kulübü tarafından yayımlanan “Büyümenin Sınırları” (The Limits to
Growth) başlıklı yayında; mevcut eğilimler çerçevesinde, kaynakların tükenmekte olduğu ve
dünyada 1992 yılına kadar petrolün, 1993 yılına
kadar ise doğal gazın tükeneceği öngörülmüştür
(Bradley ve Fulmer, 2004:80-107). O dönemde,
politikacılar yanında, üst düzey şirket yöneticileri de petrolün tükeneceğini kabul etmişler ve
1970 yılı sonu ile 1980 yılı başlarında bazı büyük petrol şirketleri, şirketlerinin kaynak ve varlıklarını petrol dışı alanlara aktarmaya başlamışlardır (Bradley, 2004:6).

petrolün hiçbir zaman tükenmeyeceğini vurgulamıştır. Bu şekilde, kaynak miktarı yerine ilgili
kaynağa olan talebin ve o kaynaktan yapılan üretimin ekonomikliliği ön plana çıkarılmıştır.
Zimmermann ve Simon, Jevons tarafından öne
sürülen klasik görüşü reddetmiştir. Bunun yerine, insanların mevcut rezervleri geliştirmek ve
yenilerini bulmak amacıyla bilgi ve sermayeyi
kullandıkça üretimin artacağını ve teknolojik
gelişmeler ile insan zekâsının yeni kaynakları
ortaya çıkaracağını belirtmişlerdir (Simon,
1999:23-25).
Brown ve Walk (2000) serbest piyasa çerçevesinde kaynak sorununun çözüleceğini belirtmiş
ve “Doğal Kaynakların Kıtlığı ve Teknolojik
Değişim” (Natural Resources Scarcity and
Technological Change) başlıklı makalelerinde
“Kanıtlar, geçmiş yüzyılda, serbest piyasa güçlerinin belirlediği yeni teknolojinin, yenilenemez
nitelikteki doğal kaynakların jeolojik kıtlık sorununu çözdüğünü göstermektedir. 20 nci yüzyılın
son yıllarında piyasaya artan güven, bu eğilimin
21 inci yüzyılda da devam edeceğine yönelik
iyimserliğin nedenidir.” denilmiştir.

Tükenebilir kaynakların rezervi ve yeterliliği
konusunda yapılan tahminlerin hatadan muaf
olmadığı anlaşılmaktadır. Roma Kulübü; kaynakların yetersizliği ile çevre kirliliğindeki artışın, dünyanın geleceğini belirleyen temel konu
olduğunu vurgulamıştır. Bu dönemde yapılan
tahminlerde, dünya nüfusunun 21 inci yüzyıl
ortasında önemli ölçüde azalacağı öngörülmüştür. Ancak bu tahminlerde, enerjiden çok madenler, karbon dioksitten ziyade kimyasal maddelerin kirletici etkileri üzerinde durulmuştur
(Bradley ve Fulmer, 2004:80-107). Nitekim sera
gazının etkileri günümüzde yeni tartışılmakta,
ortak politika geliştirilmesi yönünde girişimlerde
bulunulmaktadır.

Yukarıda değinilen tüm tahmin ve değerlendirmelere karşın, günümüze kadar enerji kaynaklarının rezervinde artış görülmüş, kaynakların tükenmesi sonucu ile karşılaşılmamıştır. Yapılan
değerlendirmelerdeki hatanın temel kaynağının,
mevcut ve ekonomik olarak kazanılabilir rezervin, bilinen tüketime bölünmesi ile kaynak ömrünün hesaplanması olduğu düşünülmektedir.
Örneğin; rezervin 200 birim ve tüketimin 10 birim olduğu varsayılırsa, ilgili kaynağın rezerv
ömrünün 20 yıl olacağı sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır.

Cook (1976); yerkabuğunda doğal kaynakların
gerçek anlamda tükenmeyeceğini, sadece fiyatının daha fazla olacağını, fiyatı arttıkça tüketim
ve kullanımının azalacağını, tükenme olgusunun
ise fiyatın kabul edilemeyecek ölçüde artması
anlamına geleceğini vurgulamıştır.
Adelman (1997, 2004); günümüzde bilinen rezervlerin çoğunun, gelecekte daha iyileri bulunacağı için hiç kullanılmayabileceğini, bu rezervlere olan ihtiyacın ortadan kalkabileceğini belirtmiştir. Adelman (1997, 2004) yeraltındaki kaynağın miktarının, o kaynağa olan talep ve çıkarma maliyeti dışında hiçbir anlamının olmadığını,

Bu tarz hesaplamalardaki ana sorun, “bilinen
kaynak” kavramının değişken olması, sürekli
olarak daha fazla kaynak bulunması yönünde
araştırma yapılması ve yeni kaynakların bulun-
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masıdır. Araştırma pahalı ve sonuçlarının alınması için belli bir süre gerektirdiğinden bugünden 100-200 yıl sonrası için kaynak aramak teşvik edici olmamaktadır. Bu nedenle, birçok doğal kaynağın bilinen rezervi 15-20 yıllık tükenme hızına, başka bir deyişle rezerv ömrüne sahiptir.

Hotelling tarafından yapılan analizde, gider kalemi dikkate alınmadan, tükenebilir nitelikteki bir
kaynaktan yapılan üretim faaliyeti, herhangi bir
işletme için geçerli olan, kar maksimizasyonu
problemi olarak değerlendirilmiştir. Gelecekteki
her bir zaman diliminde sağlanacak karın indirgeme faktörü (i) ile bugüne indirgenmesi çerçevesinde, maksimum karın bugünkü değeri şu
şekilde ifade edilmiştir (Hotelling, 1931;
Devarajan ve Fisher, 1981; Snow, 2000;
Jovanovic, 2007).

Bu konuda sorun teşkil eden ikinci husus, ekonomik açıdan kazanılabilirlik kavramı ile açıklanabilir. Herhangi bir işletme ekonomik açıdan
kazanç sağladığı sürece, o işletmede üretim faaliyeti devam edecektir. Fiyat artığında ya da daha etkin teknolojiler kullanıldıkça, faaliyetin
yapılabilirliği bundan olumlu yönde etkilenecektir.

Max : PV   



 ( PH )e dt
 it

0

(1)
(1) numaralı formülde; H birim zamanda kaynaktan yapılan üretim miktarını, P fiyatı ve t zamanı ifade etmektedir. (1) numaralı formüldeki
integral çözülerek maksimum toplam kar şu şekilde ifade edilebilir (Hotelling, 1931; Devarajan
ve Fisher, 1981; Snow, 2000; Jovanovic, 2007).

Üçüncü konu ise, yıllık tüketim hızıdır. Ekonomik ve sosyal çevre değiştiğinde, insanların mal
ve hizmetlere yönelik tercih ve tüketim kalıpları
da değişmektedir. Gelecekte doğal gaz aramanın
ve üretmenin zor olması halinde, doğal gaz fiyatının yükselmesi ve bu durumun kısa vadede
insanları daha etkin enerji kullanmaya, uzun vadede ise alternatif kaynakları kullanmaya zorlaması beklenmelidir.

Pt  P0 e it

(2)
(2) numaralı formül, Hotelling Kuralı olarak bilinmekte ve bu formül çerçevesinde, üstel fiyat
artışlarının indirgeme faktörüne eşit olduğu görülmektedir. Bu formülün ekonomi bilimindeki
karşılığı şu şekilde açıklanabilir. Yerkabuğundaki doğal kaynak, finans piyasasında kullanılan
tahvil gibi aynı öneme sahip olup, başka bir deyişle, tükenebilir kaynakların bir çeşit finansal
araç olduğu da değerlendirilebilir.

3. Tükenebilirliğe ilişkin iki önemli çalışma
Tükenebilirlik konusunda yapılan ve diğer çalışmaları önemli ölçüde etkileyen çalışma olarak
Hotelling Kuralı ve Hubbert Eğrisi seçilmiş ve
bu iki çalışma ayrıntılı olarak aşağıda incelenmiştir.

(2) numaralı formül çerçevesinde, herhangi bir
doğal kaynak tükendikçe, o doğal kaynağın fiyatı artmakta, fiyatı arttıkça o doğal kaynağa olan
talep ve neticede o doğal kaynaktan yapılan tüketim miktarı da azalmaktadır. Bu eğilim çerçevesinde; fiyat artışı, alternatif teknolojinin veya
ilgili kaynak için ikame kaynağın ekonomik olarak yapılabilir olduğu duruma kadar artar. Fiyat
artışının durduğu, ulaşılan en yüksek fiyat seviyesi, zirve fiyat (backstop price) olarak adlandırılmaktadır. Bu fiyat seviyesinde doğal kaynağın

3.1. Hotelling Kuralı
Tükenebilir nitelikteki herhangi bir kaynağın
fiyatı, o kaynağın göreceli olarak kıtlığı ve ikame kaynakların varlığı hakkında bir gösterge
niteliğindedir. Herhangi bir kaynağın kıt olması
ile birlikte, o kaynağın fiyatında artış olması ve
fiyattaki eğilimin ikame kaynakların üretim ve
tüketimini teşvik etmesi beklenir. Bu yaklaşım
çerçevesinde ilk defa 1931 yılında Harold
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Şekil 1. Hotelling Kuralında indirgeme oranı ile
fiyat arasındaki ilişki

Max : PV   



 P  C x H e dt
0

it

(4)

Hotelling Kuralı; zirve fiyat, kaynağın miktarı,
kaynağa olan talep ve kaynaktan yapılan üretimin maliyeti hakkında net bilgi olduğu varsayımına dayanmaktadır. Söz konusu parametrelerdeki belirsizlik, (4) numaralı formüle dâhil edilerek amaca bağlı olarak çeşitli analizler de yapılabilir.
3.2. Hubbert Eğrisi

Kaynak: Simon (2000).

Hubbert Eğrisi, ilk defa 1956 yılında Marion
King Hubbert tarafından önerilmiş ve bu çerçevede, belli bir bölgede zaman içerisinde fosil
yakıt üretiminin normal dağılım eğrisini izlediği
belirtilmiştir (Wikipedia, 2011). Hubbert Eğrisi;
petrol üretiminin zamanla değişimini, üretim
hızını tahmin etmektedir.

fiyatındaki artma eğilimi durur. Bu nedenle, zirve fiyat seviyesinden sonraki fiyatlarda o kaynaktan yapılan üretim faaliyeti de durdurulur. Bu
noktada fiziksel olarak yerkabuğunda bir miktar
tükenebilir kaynak kalsa dahi, ilgili kaynağın
ekonomik olarak tükendiğinden bahsedilebilir.
Hotelling Kuralına göre indirgeme faktöründeki
değişime bağlı olarak, kaynağın tükenme hızında
da değişiklik olacaktır. İndirgeme faktörü artıkça, kaynağın tükenmesi o derece hızlı gerçekleşir. Bunun yanında, kaynaktan yapılan üretim
miktarının azaltılması, o kaynağın ömrünün artması yönünde katkı sağlar. Ayrıca yeni bir kaynağın veya teknolojinin bulunması, piyasada
fiyatlar üzerinde baskı oluşturur ve o kaynağın
ömrünün artmasını sağlar (Şekil 1). Şekil 1'de
PB, farklı i1 ve i2 değerlerine karşılık olarak aynı
fiyatın oluştuğu duruma karşılık gelmektedir.

Hubbert; petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil
kaynaklı rezervlerin bulunduktan sonra, bu rezervlerden üretimin önce üstel olarak arttığını
varsaymıştır (Şekil 2). Belli bir noktada, zirve
üretim noktasına ulaşıldığını ve üretimin bu noktadan sonra üstel olarak azalmaya başladığını
göstermiştir. Üretimin zirve yaptığı noktaya
Hubbert Zirvesi (Hubbert Peak) denilmektedir.
Şekil 2. Hubbert tarafından petrol için önerilen
eğri.

(2) numaralı formüle maliyetler de eklendiğinde,
  PH  C  x H

(3)

elde edilir. (3) numaralı formülde, üretim maliyeti x’in bir fonksiyonu olup, formül buna göre
yeniden düzenlenerek şu şekilde yazılabilir
(Hotelling, 1931; Snow, 2000).
Kaynak: Wikipedia (2011).
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Üretimde zirve noktasına ulaşıldığında, sınırlı
kaynak nedeniyle petrol üretimi gittikçe azalacaktır. Petrol çıkarma ve rafinasyon maliyeti de,
petrol üretim miktarında azalmaya yol açacaktır.
Hubbert Eğrisi Teorisi çerçevesinde petrol üretimindeki bu tedrici azalma, öngörülen normal
dağılım eğrisinin ikinci yarısına karşılık gelmektedir.

yacağı varsayılmaktadır.
4. Farklı tükenebilirlik yaklaşımları
Enerji kaynaklarının tükenebilirliği konusunda
yapılan çalışmaları, iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar fiziksel ve ekonomik
açıdan tükenebilirlik yaklaşımlarıdır (Tilton,
2002).

Bu teoriye göre; petrol üretim hızı, yeni petrol
kuyularının bulunma hızına bağlı olarak belirlenmektedir. Üretim eğrisinde tahmin edilen düşüş hızının nispi eğimi, zirve yapan petrol üretiminin ekonomik ve sosyal etkilerine yönelik
kaygının da ana sebebi olmaktadır. Üretim eğrisinde dik düşüş, küresel ölçekte petrol üretiminin çok azalacağını ve dünyada petrolün yerine
kullanılacak enerji kaynaklarını geliştirmek için
yeterli zamanın olmayacağı anlamına gelmektedir.

Fiziksel açıdan tükenebilirlik yaklaşımı, konuya
jeolojik açıdan olmak üzere, ilgili kaynağın rezervinin bilinen miktarı ile günümüzdeki tüketim miktarı açısından yaklaşmaktadır. Ekonomik
açıdan tükenebilirlik yaklaşımı ise konuyu marjinal maliyet ve piyasa fiyatı gibi ekonomi kavramları ile açıklamaya çalışmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında, Hubbert Eğrisi Teorisi fiziksel açıdan, Hotelling Kuralı ise ekonomik açıdan tükenebilirlik yaklaşımları kapsamında ele alınabilir.
4.1. Fiziksel açıdan tükenebilirlik yaklaşımı

Bu teorinin geliştirildiği yıllarda, gelecekte oluşacak teknolojik gelişmeler ve alternatif yakıt
kaynakları gibi eğride artışa yol açabilecek faktörler dikkate alınmamıştır. Bu açıdan bakıldığında, Hubbert Eğrisi Teorisi, gündeme geldiği
dönemdeki mevcut veriler çerçevesinde geliştirilmiş bir modeldir.

Fiziksel açıdan tükenebilirlik yaklaşımının ana
hareket noktası, dünyanın belirli bir boyuta sahip
ve herhangi bir enerji kaynağının miktarının fiziksel olarak sınırlı olduğu gerçeğidir. Bu yaklaşım çerçevesinde, herhangi bir enerji kaynağının
mümkün olan toplam arz miktarı da sabittir. Diğer taraftan, belirli bir enerji kaynağına olan talep miktarı değişken olup talebin artmasından
dolayı sabit miktardaki enerji kaynağının tükenmesi kaçınılmaz olacaktır [5]. Ancak fosil enerji
kaynaklarının rezervlerinin kesin olarak ölçülemeyeceği belirtilmektedir [6] (Mitchell, 2004).
Bunun yanında, bir enerji kaynağının ömrünü
tahmin etmek için o enerji kaynağının mevcut
stok miktarının bilinmesi ve o kaynaktan gelecekte yapılacak üretim miktarının tahmin edilmesi gerekmektedir.

Bu teori çerçevesinde, petrol üretiminde zirvenin
ne zaman olduğu veya olacağı tartışılan konular
arasındadır. İyimser tahminler petrol üretiminde
zirvenin 2020-2030 yılları arasında olacağını
tahmin etmektedir (Wikipedia, 2008). Petrol üretiminde; Laherrère 2010-2015 yıllarında ve
Bauquis 2020 yılı civarında zirveye ulaşılacağını
tahmin etmiştir (Babusiaux ve Bauquis, 2007:8).
Bunun yanında Deffeyes (2008), petrol üretiminde zirve noktasına 16 Aralık 2005 tarihinde ulaşıldığını belirtmiştir. Hubbert eğrisi çerçevesinde; yeni büyük yatakların bulunmasının artık
mümkün olmadığı, verimliliği artıracak teknolojilerin geliştirildiği ve bu konudaki gelişmelerin
tükenebilirlik konusunda önemli etkisinin olma-

Bu görüşün, bazı noktaları açıklamakta yetersiz
kaldığı bilinmektedir. Tilton (2002) bu görüşün
hesaplamalarda kullandığı rezerv ve mevcut stok
miktarı ölçümünün yetersiz olduğunu savunmak-
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tadır. Tilton (2002), rezervin mevcut teknoloji
ve piyasa fiyatı ile çıkarılabilecek ve bilinen
enerji
kaynaklarının
miktarına karşılık geldiğini belirtmekte ve dolayısıyla rezervin sadece
kaynak bazının çok küçük bir alt kümesine karşılık geldiğini vurgulamaktadır (Şekil-3).

Şekil 3. Rezerv, kaynak ve kaynak bazı arasındaki ilişki.

Bulunmuş

Bulunmamış

Ekonomik
Ekonomik
Değil

Kaynak

Ekonomiklik
Kaynağa Esas Toplam Potansiyel

Nitekim fosil enerji kaynağı, tanım olarak, mevKaynak: Tilton (2002).
cut teknolojik olanaklar
ve ekonomik şartlar dikkate alındığında yerkabuğundan çıkarılabilir veya çıkarılamayacak tüm hidrokarbonların miktarı
olarak tanımlanabilir (Babusiaux ve Bauquis,
2007:8). Bu açıdan bakıldığında, kaynak sabit ve
statik olup, rezerv ise teknolojik ve ekonomik
durum ve gelişmelere bağlı olarak değişkenlik
arz eden dinamik bir boyuta sahiptir.
Tilton (2002); bugün için varlığı tespit edilmemiş enerji kaynaklarının da olabileceğini belirterek bunun potansiyel bir rezerv olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında, varlığı bilinen, fakat düşük kaliteli ve ıssız bölgelerde bulunması nedeniyle mevcut teknoloji ve piyasa fiyatıyla ekonomik olarak üretilmesi mümkün olmayan rezervler de vardır. Bu durum, Tilton’un görüşlerini
desteklemektedir.

Jeolojik Güven

değişmelerden etkilenmez ve sabittir. Rezerv
yerine kaynak bazı hesaplamalarda kullanılırsa,
enerji hammaddelerinin fiziksel tükenebilirliği
önemsiz bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.
Ancak bu görüşe göre, elde edilen kaynak bazında enerji hammaddelerinin ömürleri milyon veya
milyar yıl mertebesinde olsa bile, enerji hammaddelerinin tükenebilirliği konusuna bu şekilde
bakmak ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin; tüm enerji hammaddeleri için söz
konusu olmamasına rağmen, radyoaktivite olayı
zamanla hammadde miktarında azalmaya neden
olmaktadır. Buna örnek olarak uranyumun füzyonu verilebilir.
Herhangi bir hammaddenin kaynak bazının tamamının doğadan kazanılıp tüketilmesi teknik
olarak mümkün değildir. Bu konuda teknoloji
geliştirilse bile, enerji kaynağının son kısımlarının ekonomik olarak kazanılması mümkün olmayacaktır. Bu durum, söz konusu enerji hammaddesinin kaynak bazının kalan kısmının kullanılmasına engel teşkil edecektir. Bu nedenle,
herhangi bir enerji hammaddesinin kaynak bazının tamamının kullanılamayacağı sonucuna ulaşılabilir.

Herhangi bir enerji kaynağı için kaynak bazı
sabit olduğu halde, o kaynağın rezervi değişken
bir özelliğe sahiptir. Tilton (2002), rezerv veya
rezervin bir başka değerle çarpımıyla oluşan
miktarın zayıf ve kaynak bazının daha iyi bir
ölçüm olduğunu belirtmiştir. Enerjinin kaynak
bazı, o kaynağın yerkabuğunda bulunan toplam
miktarını içerir ve yeni enerji hammaddelerinin
bulunması, teknolojik gelişme ve fiyatlardaki
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Herhangi bir hammaddenin kaynak bazında miktarının ne kadarının tüketileceğini ve o hammaddenin yıllık tüketim miktarını tam anlamıyla belirlemek mümkün olmayacağından, bu görüşe
göre elde edilen ömür değerleri de, enerji kaynaklarının tükenebilirliğini tam olarak açıklamakta yetersiz kalmaktadır.

Babusiaux ve Bauquis (2007) tarafından yapılan
çalışmada, mevcut üretim düzeyinde petrolün 40
yıl, doğal gazın 60 yıldan fazla ve kömür rezervlerinin 200 yıl yetebileceği belirtilmiştir. Diğer
taraftan; petrol ve doğal gaza nazaran, kömür
rezervlerinin dünyada daha yaygın olarak dağıldığı, rezervlerin belli bir bölgede toplanmadığı
bilinmektedir.

Fiziksel tükenebilirlik yaklaşımı çerçevesinde,
British Petroleum (BP) her yıl "BP Statistical
Review of World Energy" isimli rapor yayımlamakta olup bu rapordan yararlanılarak petrol ve
doğal gaz için yıllar itibarıyla rezerv ömürlerindeki değişim Şekil-4'de verilmiştir.

Bunun yanında, bazı kaynakların rezervleri artarken, tenörlerinin de azaldığı dikkate alınmalıdır. Teknolojik kısıtlardan dolayı hiçbir kaynak
düşük tenörlerde işletilemeyeceğine göre, çıkarılabilecek kaynağın büyüklüğünün de sınırsız
olmadığı sonucuna varılabilir. Bu nedenle, kaynak arama çalışmaları ne kadar arttırılırsa artırılsın, o ölçüde fazla rezerv bulunabileceği düşünülmemelidir.

Günümüzde yıllık petrol üretimi petrol rezervinin %3 ’üne karşılık gelmekte olup doğal gaz ve
kömür için bu değerler sırasıyla % 1,6 ve %
0,5’dir (Barkenbus, 2005). Dünya petrol kaynaklarının bugün bilinen rezerv miktarı ve tüketim
hızı dikkate alındığında 46,2 yıllık ömrü kaldığı,
aynı değerlerin doğal gaz ve kömür için sırasıyla
58,6 ve 118 yıl olduğu görülmektedir (BP
Statistical Review of World Energy, 2011). Şekil
-3'den de görüldüğü üzere, 1980 yılından bugüne
kadar gerek petrol gerek doğal gazın ömründe
büyük değişiklik olmadığı dikkate çekmektedir.

4.2. Ekonomik açıdan tükenebilirlik yaklaşımı
Ekonomik açıdan tükenebilirlik yaklaşımında
tükenebilirlik olgusu, piyasa fiyatı ve marjinal
maliyet gibi ekonomi kavramları ile açıklanabilir. Herhangi bir enerji kaynağından yapılan üretimin sürekliliğini belirleyen önemli etkenlerden
biri, üretim faaliyetinin ekonomik olmasıdır.
Piyasa fiyatının oldukça üzerinde yüksek maliyette üretim yapan bir üreticinin ürününü satması mümkün olmayacağından, söz konusu enerji
kaynağının kaynak bazında miktarı çok fazla
olsa bile, ekonomik anlamda değeri olmayacaktır. Dolayısıyla, söz konusu enerji kaynağının
ekonomik anlamda tükendiğinden, başka bir deyişle, üretiminin ekonomik olmadığından bahsedilir. Ancak teknolojik gelişmeyle birlikte, ilgili
kaynağın daha ucuz olarak üretilmesinin mümkün olması halinde ömrü uzayacaktır. Herhangi
bir kaynaktan üretim yapmanın maliyeti, o kaynağın piyasa fiyatından daha hızlı artıyorsa, o
kaynağın ekonomik ömrü jeolojik ömründen az
olacaktır.

Şekil 4. Petrol ve doğal gaz için yıllar itibarıyla
rezerv

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2011.
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bir kaynak tükenmeden, piyasa fiyatı ve üretim
maliyeti o kaynağın tükenebilirliği hakkında sinyal verebilir, artan fiyat sonucu o enerji kaynağına yönelik talep azalabilir.

Enerji kaynağının ekonomik ömrü; teknoloji,
fiyattaki dalgalanma ve alternatif yatırım fırsatlarına bağlıdır. Enerji kaynağının fiyatının artması halinde, üreticilerin ya daha verimli üretim
yapmayı tercih ettikleri ya da yeni yataklar bulmaya yöneldikleri bilinmektedir. İşletme koşullarındaki grev, lokavt ve piyasadaki dalgalanma
gibi gelişmeler tükenebilirliği etkiler, bu durumda kaynağın fiyatı artabilir, aynı kalabilir veya
azalabilir. Üretim maliyeti ve teknolojik gelişmeler enerji kaynağının ömrünü, dolayısıyla tükenebilirliğini belirlemektedir. Teknolojik gelişmeler, düşük nitelikli kaynakların üretimini
mümkün kılacağından en sonunda mutlak bir
tükenebilirlik gerçeği ortaya çıkacaktır. Rezervlerin azalması ile enerji kaynaklarının fiyatı artacak, belki de rezervin tamamı çıkarılmadan rezerv tükenebilecektir.

Diğer taraftan, Tilton (2002), 1990'lardan sonra
kaynakların tükenebilirliğine ilişkin tartışmaların
farklı bir eksene kaydığını, kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve kullanımı sırasında ortaya
çıkan çevresel ve toplumsal bedellerin doğal
kaynağa dayalı sektörün büyümesini sınırladığını belirtmiştir. Yeni teknolojiler sayesinde düşük
tenörlü kaynakların fiyatlarda artışa yol açmadan
çıkarılması sağlansa da, topluma yansıtılan çevresel zararlar ile üretici ve tüketicinin yüklenmediği diğer toplumsal maliyetler doğal kaynakların kullanımını sınırlamaya başlamıştır. Üretici
firmanın faaliyeti çerçevesinde üstlendiği işçilik,
sermaye ve hammadde maliyetleri içsel maliyetlerdir. Buna karşın, toplumsal maliyetler dışsal
maliyet olup bu maliyetleri doğal kaynağa dayalı
şirketler ya da tüketiciler ödemektedirler. Tilton
(2002), bu olumsuz durumun kamu otoritesi tarafından düzenlenebileceğini vurgulamıştır. Bu
konuda uygulanabilecek araçlardan biri,
Pigou'nun önerdiği Pigovyan vergisidir (Tilton,
2002) [7]. Uygun miktarda verginin uygulanması ile şirketin üretimini kendiliğinden sınırlaması
beklenmektedir. Ancak bu amaçla uygulanacak
vergi oranı kritik hale gelmektedir. Uygulanacak
vergi oranı ne çok yüksek ne de çok az olmalıdır. Aksi takdirde istenen sonuca ulaşılması
mümkün olmayabilir.

Yüksek kaliteli enerji kaynaklarının tükenmesiyle birlikte, düşük kalitede ve altyapısı yetersiz
bölgelerde üretim yapılması zorunlu hale gelmektedir. Örneğin; belirli miktar kömür üretmek
için daha fazla miktarda örtü malzemesinin kazılması ve zenginleştirme işlemi yapılması gerekmektedir. Bu da daha fazla işçilik, enerji ve
malzeme kullanımını gerektirmektedir. Dolayısıyla, düşük kalitede enerji kaynakları maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.
Diğer taraftan, teknolojik gelişmeler bu yüksek
maliyetleri aşağı doğru çekmektedir. Özellikle;
kömür üretiminde büyük kapasiteli ekskavatör,
kamyon ve diğer ekipmanların enerji kaynaklarının üretiminde kullanımı düşük kaliteli kaynakların ekonomik olarak işletilmesini olanaklı kılmıştır.

Günümüzde petrol ve doğal gaz şirketleri, varlıklarını devam ettirebilmek için mevcut enerji
kaynaklarındaki rezervleri artırma ve yeni rezerv
bulma arayışında yarış içerisindedirler. Bu itibarla; tükenebilirlik konusuna ekonomik açıdan
yaklaşım, dinamik ve serbest piyasa uygulaması
ile çelişmeyen bir yaklaşım olmaktadır.

Arama faaliyetleri sonucu yeni rezervlerin bulunması ve yeni teknolojiler sayesinde ekonomik
olmayan kaynaklar karlı olarak işletilebilir duruma gelebilir. Fiyatların artması ve işçilik maliyetlerinin azalması ile ekonomik olmayan kaynaklar ekonomik hale gelebilir. Fiziksel olarak

Özetlemek gerekirse; bu açış açısına göre fosil
enerji kaynaklarının yeterliliği, teknoloji ve yatı-
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rımların bir fonksiyonudur. Uygarlık, bedeline
katlandığı sürece yerkabuğunda petrol üretmek
için yeterli kaynak mevcuttur. Bedeli ödendiği
sürece biyokütle, bitümlü şeyl, petrol şeylleri
gibi kaynaklardan petrol ürünleri üretilebilir,
ancak bu faaliyetlerin yayacağı emisyonun atmosferin emisyon taşıma kapasitesini aşıp aşmayacağı dikkate alınması gereken bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Atmosferin emisyon taşıma kapasitesinin, kaynak kullanımını belirleyici
olacağı düşünülmektedir.

Dünyada yeryüzüne yakın, kolay çıkarılabilir
kaynaklar kullanılmış, bundan sonra çıkarılabilir
nitelikteki kaynakların ise denizde ve küçük sahalar şeklinde olduğu bilinmektedir. Ancak bu
sahaların kalitesi düşük olup bu kaynaklardan
üretim maliyetinin yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Bunun yanında, bu kaynakların çıkarılması zor olup bu zorluklar üretimde tedrici azalmaya yol açabilecektir.
Yakın gelecekte enerji kaynaklarının tükenmesi
olgusu ile karşılaşılması beklenmemekte, ancak
gelecekte kaynakların tükenmesi olgusu ile
yüzleşileceği öngörülmektedir. Enerji kaynaklarının tüketimindeki artış, artan kullanım yoğunluğu, yeni kullanım alanlarının geliştirilmesi ve
bilinen kaynakların yavaş yavaş tükenmesi sonucunda kaynak yetersizliği ve kıtlığı ile karşılaşılacağı değerlendirilmektedir. Bunun yanında,
yeni kaynak ve rezervlerin keşfedilmesi ve ekonomik olmayan kaynakların ekonomiye kazandırılması için yenilikçi gelişmelerin, bugün için
kaynak tükenmesinden daha öncelikli konular
olduğu ve olması gerektiği düşünülmektedir.

5. Değerlendirme, öneriler ve sonuç
Günümüzde yoğun olarak kullanılan enerji kaynakları, sınırlı rezerve sahip olup ekonomik hayatın vazgeçilmez girdisi haline gelmiştir. Ancak
uygarlığın ve yaşamın, bugünkü üretim ve tüketim kalıplarıyla sürdürülüp sürdürülemeyeceği
çok sık tartışılmaktadır. Bu kapsamda sınırlı
kaynakların tükenmesinin, ekonomik yaşamı
nasıl etkileyeceği tartışılan konuların başında
gelmektedir.
Enerji kaynaklarının gelecekte tükeneceği yönünde her zaman öngörüde bulunulmuş ve bulunulmaktadır. Önümüzdeki yıllarda herhangi bir
enerji kaynağının tüketim miktarı, rezervi ve
ikincil üretim olanaklarının, o kaynağın tükenebilirliğini belirleyen temel unsurlar olacağı anlaşılmaktadır. Ancak uzun dönemde teknolojik
gelişmelerin, enerji kaynaklarının tüketim hızını
ve ömrünü belirleyecek temel faktör olacağı düşünülmektedir.

Kaynakların tükenmesi olgusu kaçınılmaz bir
sonuç olup, gelecek neslin bu sonuçtan en az
etkilenmesi ve kalkınmada sürdürülebilirliğin
devamı açısından teknolojik çalışmalara ihtiyaç
olduğu yadsınamaz. Ayrıca tükenen kaynakların
yerine kullanılabilecek ikame kaynakların bulunması ve kullanılması gerekmektedir. Bu çerçevede enerji kaynaklarının tükenmesi sorununa çözüm olarak; doğal kaynağın çıkarılmasından tüketime kadar uzanan zincirin her aşamasında
verimlilik sağlanması, planlama ve benzeri araçların kullanılabileceği düşünülmektedir. Diğer
taraftan enerji tasarrufu, yakıt verimliliği ve alternatif kaynaklar konusunda yapılacak çalışmaların da bu konuda olumlu etkide bulunacağı
düşünülmektedir. Bu konularda sağlanacak başarılar çerçevesinde fosil yakıt tüketiminde azalma

Kaynağın kullanım/tüketim sürecinde yeniden
kazanımı, enerji kaynakları için geçerli değildir.
Enerji kaynakları için ikame kaynaklar daha
önemli rol oynamaktadır. İkame ürünlerin nihai
kullanım alanlarında enerji kaynaklarının tükenebilirliğini belirleyeceği öngörülmektedir. Petrolün her ne kadar ulaşım sektöründe bugün için
ikamesi olmasa da, ikame yakıt bulunmasına
yönelik araştırmaların olduğu ve gün geçtikçe bu
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ve enerjide yeni kaynak arayışında zaman kazanılabilecektedir.

rezerv ve muhtemel rezervdir. İspatlanmış rezerv, %
95 olasılık sınırları içerisinde güvenilir olduğu düşünülen rezerv miktarıdır. Mümkün rezerv, yaklaşık %
50 olasılık ile yerkabuğundan çıkarılabilecek rezervi,
muhtemel rezerv ise araştırma devam ettiği takdirde
%5 olasılık ile çıkarılabilecek rezervi ifade etmektedir.

Kaynakların tükenebilirliği konusunda yapılan
tartışmaların odak noktasının, tükenebilirlik konusunun fiziksel ya da ekonomik olup olmadığı
anlaşılmaktadır. Her iki yaklaşımın tek başına
kaynakların tükenebilirliğini açıklamakta yeterli
olmayacağı değerlendirilmektedir. Serbest piyasa ve küreselleşmeye dayalı bakış açısının, genelde enerjinin, özelde ise fosil kaynakların fiziksel yapısını, özellikle petrol ve doğal gaz kaynaklarının mevcut durumunu dikkate almakta
başarısız oldukları anlaşılmaktadır. Bu nedenle,
her iki yaklaşımı birlikte dikkate alan üçüncü bir
yaklaşımın enerji kaynaklarının tükenebilirliği
konusunu açıklamak için geliştirilmesi gerektiği
düşünülmektedir.

[7] Faaliyeti nedeniyle negatif dışsallık olarak adlandırılan sosyal maliyete yol açan veya çevreyi kirleten
şirketlere uygulanan özel bir vergi türüdür. Pigovyan
vergisi, serbest piyasada negatif dışsallıkları gidermenin en etkili yolu olarak görülmektedir.
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HES PROTESTOLARINA WEBER’LE BAKMAK
Mehmet Ali KÖLMEK

Y

enilenebilir enerji kaynaklarının, daha
farklı bir ifadeyle “temiz” kaynakların,
çevre dostu kaynaklar olduğu artık herkes tarafından bilinir ve kabul edilir durumdadır.
Fosil kaynaklı üretim mekanizmalarının çevreye
verdiği zarar, hava ve su kirliliği etkileri ile bu
kaynakların sınırlı oluşları yenilenebilir enerji
mekanizmalarına olan heyecanı ve merakı zinde
tutmaktadır.

ortaya çıkışı ve yayılması modeli ile paralellik
göstermektedir. Bu yazıda kısaca sosyal hareketlerin oluşumu anlatılacak ve hidroelektrik enerjiye karşı oluşan bu tepkilerin ve eylemlerin sosyolojik nedenleri kısaca değerlendirilecektir.
Weber açısından sosyal eylem oluşumu
Weber açısından [3] sosyal eylemlerin, diğer
eylemlerden ayrılabilmesi için şu üç özelliği haiz
olması gerekmektedir:

Tüm dünyada önemli bir yenilenebilir enerji
kaynağı olarak kullanılan hidroelektrik santralleri toplam elektrik üretiminin %16-17’sini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra ülkemiz elektrik
enerjisi kurulu gücünün ise 2012 yılı Mart ayı
sonu itibariyle %25,5’i hidroelektrik enerjisine
dayalı üretim yapan santraller oluşturmaktadır
[1]. İlk bakışta, böylesine önemli bir üretime
sahip olan ve yenilenebilir olan bir enerji kaynağı kullanımının herkesi mutlu etmesi gerektiği
düşünülebilir. Fakat hayatta karşımıza çıkan her
seçenekte olduğu gibi hidroelektrik alternatifinde de bazı kayıplara sahip olabileceğimiz durumu da kaçınılmazdır. Hidroelektrik enerjinin
düşük işletme ve bakım masrafları gibi ekonomik avantajlarından başlayan birçok getirisi bulunmakla birlikte akarsu rejimini bozması, tabiata zarar vermesi, yüksek yapım maliyeti gibi
sıralanabilecek bazı dezavantajları da bulunmaktadır (bkz. Tablo 1) [2]. Yaşanabilecek kayıpların yanı sıra, insan faktörü ve davranışı da, beklenmedik veya boyutları öngörülemeyebilecek
tepkilerin hidroelektrik enerjisinin karşısında
ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır.

- Diğer bireylere/gruplara karşı oryantasyon: Bir
eylemin sosyal kabul edilebilmesi için geçmişe
dayalı bir ödeşmenin, güncele dair bir savunmanın veya geleceğe yönelik bir hesaplamanın esas
alınması gerekmektedir. Weber bunu iki motosiklet sürücüsünün çarpışması örneği ile açıklamaktadır. Olaydaki iki aktörün kazadan kaçınma
çabası veya kaza sonrası tutumları (kavga, dostça ayrılma vs.) yaptıkları eyleme “sosyal” bir
nitelik kazandırmaktadır. Yani, olayın kahraman
(lar)ı duruşunu diğerlerine göre uyumlandırıp
pozisyon almakta, eylemini diğerlerine göre gerçekleştirmektedir.
- Kitle koşullu eylem: Kişinin eylemi, içinde
bulunduğu ve görece sınırlı bir genişliğe sahip
kitlenin (din, ırk, cemaat, dernek vs.) duruşunu
içermesi sosyal bir eylem oluşuna yol açar. Bu
durum ayrıca “Kitleler Psikolojisi” yazarı Le
Bon’un desteklediği argümanlarla, “Bir toplulukta her duygu, her davranış, yayılmacı özelliğe
sahiptir.” ilkesi gereği sosyal eylemin oluşumunu kolaylaştırmaktadır [4].
- Taklit: Bireylerin çevresindeki durumu gözlemleyerek bunu taklit yoluyla yinelemesidir.
Burada anlamlı bir uyumlandırmaya
(oryantasyon) gerek yoktur. Geleneksellik, moda, örnek akımların etkisi bu taklide yol açabilir.

Son yıllarda yazılı ve görsel medya aracılığı ile
bilhassa çeşitli çevre örgütleri öncülüğünde hidroelektrik santrallere karşı oluşturulan kamuoyu
ve gerçekleştirilen eylemler dikkat çekmektedir.
Bu tür eylemlerin oluşumu, sosyal hareketlerin
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Tablo 1. Hidroenerjinin avantajları ve dezavantajları
Avantajlar

Dezavantajlar
Ekonomik Yönlerden

Düşük işletme ve bakım maliyeti

Yüksek yapım maliyeti

Uzun ömürlü olması

Çökelme olması

Güvenilir kaynaklar sunması

Uzun dönem plan gerektirmesi

Kanıtlanmış bir teknolojiye sahip olması

Uzun dönem anlaşma gerektirmesi

Bölgesel kalkınmaya önayak olması

Multidisipliner bir katılım gerektirmesi

Yüksek enerji verimliliği sağlaması

Genellikle yabancı müteahhit ve kredi gerektirmesi

Sulama imkanlarını artırması
İş imkanlarını artırması ve fosil yakıt tüketimini
azaltması
Sosyal Yönlerden
Suyu diğer kullanım amaçları için de toplaması
Yeni yerleşim yerlerinin yapımını gerektirebilmesi
Sel baskınlarını çoğunlukla engellemesi

Irmak ulaşımının kolay olduğu durumları zorlaştırması
ve engellemesi

Gemi ulaşımına imkan sağlaması

Yerel toprak kullanımının modifiye edilmesi

Çevreyi güzelleştirmesi

Suyla taşınan hastalıklarda bir değişim yapabilmesi

Bölgeye ve kaynaklarına erişimi kolaylaştırması

Su kullanımından kaynaklı mücadelelerin kontrolünü
gerektirmesi

Yaşama standartlarını yükseltmesi
Halkın geçim imkanlarını artırması
Çevresel Yönlerden
Atmosferi kirleten gazları salmaması ve sera gazlaYerel habitatın su altında yok olma riski
rından sadece birkaçına sebebiyet vermesi
Hava kalitesini artırması

Hidrolojik rejimin değişmesi

Atık olmaması

Su habitatının değişmesi

Fosil kaynakların tüketimini azaltması

Su kalitesi yönetimini gerektirmesi

Yeni bir tatlı su ekosistemi oluşmasına olan katkıları

Geçici olarak metil civanın üretilen gıdalara erişebilme durumunun kontrol edilmesi

Değerli türlerin bilinirliği, korunması ve yönetilmesinde bilinç oluşturması

Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar için tehdit olabilmesi

İklim değişikliğini yavaşlatmada yardımcı olması

Balık hareketlerinin/göçünün engellenebilme durumu

Elektrik üretimi için kullandığı suyu tüketmemesi ve
kirletmemesi

Su altı çökelti miktarının izlenmesi gerekliliği
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Kitle psikolojisi açısından ise bu durum Bulaşma
(Contagion) Teorisi ile açıklanabilmektedir [5].

maktadır [4].
4. Sonuç Odaklı Eylem: Arzulanan sonucun beklentisi esas alınarak yapılan eylem.

- Duygu yerleştirmesi (sublimation): Duygusal
olarak etkilenme sonucu yapılan/yapılacak eylemde bireyin (topluluğun) ruhsal gerginliğini
arka planda eyleme bilinçli olarak enjekte etmesi
ve bunun eylemin motive kaynağı olma durumu
olarak ele alınabilir.

Eylemler, bu türlerin farklı kombinasyonları şeklinde de gerçekleşebilmektedir.
HES protestolarının konumlandırılması
HES protestoları için, Weber’in tanımladığı eylem özelliklerinden hareketle şunları söyleyebiliriz:

Weber’e göre sosyal eylem tipleri şu dört şekilde
olabilir.
1. Geleneksel Eylem: Alışılmış bir durumun tekrarlanması, bir olay karşısında verilen reaksiyonun her zaman aynı tepki eylemi ile sonuçlanması.

- Kitleler, HES protestoları ile pozisyonlarını
üretim şirketlerine, siyasi ve düzenleyici otoriteye karşı ortaya koymaktadırlar.
- HES protestoları kitle koşullu eylemlerdir. Bu
önerme, özellikle köylerin HES’lere karşı örgütlenmesi ve çeşitli çevre koruma derneklerinin
öncülük etmesi açısından bakıldığında doğru
olarak görünmektedir. Köylülerin aidiyet bilinci
ile eyleme katılması ve eylemleri desteklemesi
kitle koşuluna uymaktadır.

2. Duygusal Eylem: Yukarıdaki duygusal yerleştirme ile paralel olarak bilinçli bir duygusal tepki
olarak gerçekleşen eylem.
3. Değer Odaklı Eylem: Eylemin içeriğinin değerini önemseyen ve eylemin kendi iyiliği için
yapılan eylem.

- HES protestoları kitle içindeki bireylerle beraber kitlelerin birbirlerini taklit etmesi yoluyla
genişlemektedir. Bir ilçe veya köyde başlayan
protesto akımı benzer durumdaki toplulukları da
etkilemektedir.

Duygusal ve Değer Odaklı Eylemler kitle psikolojisi açısından Tajfel'in sosyal kimlik kuramı ile
açıklanabilmektedir. Tajfel açısından sosyal
kimlik “bireyin, ilgili grubun üyeliğine duygusal
bir önem ve değer atfının eşlik ettiği, belirli sosyal gruplara ait olma bilgisi” olarak tanımlan-
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-HES protestolarında yoğun olarak duygu yerleştirmesine başvurulmaktadır. Bilhassa, eylemi
organize eden ve öncü olan çevre koruma dernekleri ile protestolara destek veren yazılı, görsel ve işitsel medyanın yoğunlukla merkezi iktidar ile aksi yönde siyasi görüşlere sahip olduğu
bilinmektedir. Bu protestoların altında, gerginliğin protestolara yansıtıldığı, eylemler kanalı ile
muhalefet bilincinin oluşmasına destek verildiği
gözlemlenmektedir.

- Protestoları ari olmalıdır. Değer veya sonuç
odaklı eylemlerde yaratılan değerin ve hedeflenen sonucun içeriği tamamen konu ile ilgili olmalıdır. Duygu yerleştirmelerden, siyasal çekişmelerden ve ideolojik kuşatıcılıktan uzak durulmalıdır. Karşı tarafa eylemin amacını doğru aksettirilmelidir.
- Uzlaşı kültürü gereklilikleri ile karşı tarafın
savunması incelenmeli ve değerlendirilmelidir.
Eylemcilerin uyması gereken bu kuralların yanı
sıra karşı tarafın (şirket, devlet organları vs.) göz
önünde bulundurması gereken ilkeler de bulunmaktadır:

Bu protestoların değer odaklı oldukları, suyu,
toprağı, bitki örtüsünü kısaca çevreyi öncelediği
yapılan açıklamalar ve basına sunulan bildirilerden anlaşılmaktadır [6]. Duygu yerleştirmesi için
bir araç olduğuna da yukarıda değinmiştik. Ayrıca, bu eylemin sonuç odaklı olduğu ve
“inşaatları durdurma”nın arzulanan temel netice
olduğu da açıktır.

- Protestocuların eylem amaçlarını tanımlama
çabası içerisinde bulunmalıdırlar. Doğru bir anlama, sorunun çözümünde daha belirleyici olmalıdır.

Kim, ne yapmalı?

- Yapılacak olan hidroelektrik santralin yukarıdaki tabloda belirtilen avantaj ve dezavantajlarını sıralayarak, yapılması planlanan barajın faydaları üzerine halkı doğru bilgilendirmeye gitmelidirler.

Ülkemizde üretim şirketlerinin lisans alabilmesi
için ÇED raporu alma zorunluluğu bulunmasına
rağmen, protestocuların genellikle ortak kanısı
“haksız” ve “yanlış” raporların düzenlenmekte
olduğudur. Özel şirketlerin çıkarları doğrultusunda raporların hazırlandığı ve doğal hayatın
hiçe sayıldığı gündeme getirilmektedir.

- Duygu yerleştirmesinin önüne geçebilmek ve
doğru sorun(lar)a insanları yönlendirebilmek
için karşıt argümanları çeşitli ideolojik, siyasi ve
subjektif arka planlardan arındırma yoluna gitmeye çalışmalıdırlar.

Sorunları doğru anlamak, problemi doğru okumak ve iyi niyetle yaklaşmak her ki taraf için de
çözüme ve tatmine birer adım daha yaklaşmak
demektir. Protesto hareketlerinin önderleri ve
aktivistleri şu önerileri dikkate almalıdır:

- Protestocuların haklı itirazlarını dikkate almalı,
gerekli düzeltmeler vaktinde yerine getirilmelidir. Doğru fikirler, eylemin “değer odağında”
olacağından, protestocuların fikirlerine değer
verildiği algısı net olarak ortaya konulmalıdır.

- İlk başta gerçek bir fayda/maliyet analizi yapılmalı, projelerin artıları ve eksileri objektif bir
şekilde değerlendirilmelidir. Protesto öncüleri
tüm bu avantaj ve dezavantajları halka eksiksiz
anlatmalıdır.

-Her şeyden önce, doğru projelerle (faydamaliyet, verimlilik analizleri vb. tamamlanmış)
gerekli yatırımları olabildiğince doğa ile dost bir
şekilde hayata geçirmelidirler.

- Protestolarında tutarlı olmalıdırlar. Kişiye, yöreye, duruma ve zamana yönelik eylem yerine
her koşulda aynı tepkiyi vermelidirler.

Özetle, ülke menfaatlerinin sadece tek bir yönde
olamayacağı, insanların algılarının ve duyguları-
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nın ayrıca önemli olduğu düşünülmekle beraber
artan enerji talebini en etkin şekilde çözebilmenin yolları iyi niyet ve karşılıklı anlayış ile aranmalıdır.

[3] Weber ,M. “Basic Concepts of Sociology”, Ekitap, (http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/
weber/method/basic/basic_concept_frame.html)
[4] Karahan, A. “Kitle Davranışı Kuramları, Sosyal
Psikolojik Bakış”, Teori ve Politika, Sayı:21, 2001
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ENERJİ SEKTÖRÜNDE İNOVASYONLAR
Ahmet Sait AKBOĞA, Mücahit SAV

Ü

lkemizde 2000’li yıllarda, enerji sektörü
hukuki olarak yeniden yapılandırılmış ve
özellikle elektrikte büyük özelleştirmeler
yapılarak önemli mesafeler kaydedilmiştir. 4628
sayılı Kanun’un 2001 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemiz enerji sektöründe, rekabete
dayalı bir piyasanın oluşturulmasına yönelik
önemli adımlar atılmış, sektörde faaliyet gösteren Kamu Kuruluşları yeniden yapılandırılarak,
piyasa kuralları sektörde serbestleştirmeyi temin
edecek şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda,
elektrik, doğal gaz, petrol ve LNG sektörlerine
yönelik Kanunu tamamlayıcı ikincil mevzuat da
yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar enerji sektörü
mevzuatında birçok değişiklik yapılsa da, boşluk
henüz tamamen doldurulamamıştır-ki hala bazı
elektrik ve doğal gaz özelleştirmeleri tamamlanamamıştır.

elektrik üretiminde kaynak kullanımına ilişkin
hedefler ortaya konulmuştur. Buna göre, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 yılına
kadar; yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi
içerisindeki payının en az % 30 olması, nükleer
enerjinin asgari % 5 paya ulaşması, tüm yerli
kömür ve hidrolik potansiyelimizin ekonomimize kazandırılması, jeotermal kurulu gücümüzün
600 MW ve rüzgâr kurulu gücümüzün 20.000
MW mertebesine ulaşması hedeflenmiştir.
√ EPDK kaynaklarına göre her ay binlerce MW
doğal gaz santral başvuruları yapılmaktadır. Bu,
2001 yılından beri hep böyledir ve galiba böyle
de olmak zorundadır. Görüldüğü üzere tam bir
dengenin sağlanması oldukça zordur. Zira yetkili Kurulların doğal gaz ve diğer fosil yakıtlı
santraller için izin vermemesi durumunda yatırım sıkıntısının, dolayısıyla arz sıkıntısının oluşması, her istenilen yatırıma da izin verilmesi
durumunda hedeflerin tutturulamaması söz konusu olabilecektir. Bir taraftan 2023 yılı yenilenebilir enerji kaynakları hedeflerinin tutturulması için çalışmalar yapılmakta, diğer taraftan ise
kapasite projeksiyonlarına göre arz sıkıntısı yaşanmaması için yeni ve yoğun enerji yatırımları
yapılmaktadır.

Serbestleşme ve özelleştirmeler gibi büyük hamlelerin, enerji sektörünü çok iyi yerlere getirdiği
doğrudur, ancak bu hamlelerin yeterli olmadığı
da açıktır. Dolayısıyla, bu konuda atılacak daha
birçok adım bulunmaktadır. Atılması gereken
adımların bir kısmı, sektör içerisinde “sürekli
uygulanma” ile belli bir zemine oturmuş teamüller şeklinde kendini göstermektedir. Enerji mevzuatında değişikliklerin gündemde olduğu bu
dönemde, sektöre yön verecek inovasyonların
tartışılıp irdelenmesi gerekmekte olup, bu makalede amaçlanan da, değişikliklerin tartışılmasına
zemin hazırlamak ve bu değişikliklerin teamüller
çerçevesinde irdelenmesini sağlamaktır. Makalede her başlık kısa ve ana hatları ile ele alınmıştır.

2007 yılı AB İlerleme Raporunda; “enerjide
ulusal hedeflerin belirlenmemiş olması” ülkemiz
için sürekli eleştiri konusu yapılmıştı. Ancak
başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere
enerji sektöründe hedeflerin tutturulamaması
durumunda, ulusal hedeflerin gelişigüzel belirlendiği, ya da bu tür çalışmaların, yapılması gereken standart bir çalışma olduğu izlenimi vermesinden kaçınılması gerekmektedir.

Hedeflerin tutturul(ama)ması
18 Mayıs 2009 tarih ve 2009/11 sayılı Yüksek
Planlama Kurulu (YPK) Kararı Elektrik Enerjisi
Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesinde;

Elektrik tüketimi
2010 yılı kişi başı elektrik tüketimi, OECD Orta-

61

Enerji Piyasası

Bülteni

* Nisan 2012

laması 8034 kWh, Türkiye için 2334 kWh olarak
gerçekleşmiştir [1]. Enerjinin verimli kullanıldığına ilişkin en temel gösterge ise düşük enerji
yoğunluğudur. Enerji yoğunluğu, geleneksel
tanımıyla gayri safi milli hasıla başına tüketilen
enerji miktarı olup, bir ülkenin enerji yoğunluğunun düşük olması; üretilen mal ya da hizmetin
daha az enerjiyle elde edilmesi anlamına gelmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) verilerine göre gelişmiş ülkelerde enerji yoğunluğu
%0,09-0,19 arasında değişirken, AB ülkelerinde
ortalama %0,14 civarındadır. Eski adı Elektrik
İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) yeni
adı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
(YEGM) verilerine göre ise Türkiye’deki 2008
yılı enerji yoğunluğu %0,38 mertebesindedir.

kullanımın bir miktar önüne geçilir. Ayrıca
elektriği kaçak kullanmayan ancak ödeme zorluğu çeken tüketicilere de toplum ve Kamu olarak
katkıda bulunulmuş olunur.
Alım garantileri
Serbest bir piyasanın gelişebilmesi için uygulamada bazı teşvik araçlarına her zaman ihtiyaç
duyulmaktadır. Ülkemizde teşvikler daha çok
alım garantileri şeklinde olmaktadır. Kredi kuruluşları, enerji sektörüne kredi temin ederken
“hazine garantili projeleri” tercih etmektedirler.
Bu da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve
tesis fiyatının piyasa koşullarında serbest bir
şekilde oluşmasına engel olmaktadır. Bu nedenle, kredi veren kuruluşların da zor durumda bırakılmadan, sektörün desteklenmesinin yöntemleri
araştırılmalıdır.

Elektrik enerjisinin ülke içindeki her ferde kadar
ulaştırılması, herkesin yeterli düzeyde bu enerjiden yararlanması, aynı zamanda yararlanılan
enerjinin daha verimli ve doğru kullanılması
amaç olmalıdır. Önümüzdeki on yıllarda ülkemizde; kişi başına tüketilen elektrik miktarının
artarak OECD ülkeleri ortalaması düzeyine gelmesi istenmektedir. Bununla birlikte ülkemizde
enerji verimliliği kapsamında, tüketicilerin
elektriği daha az ve daha tasarruflu kullanarak,
enerji arz ve talep ilişkisine nasıl katkıda bulunabileceği de tartışılmaktadır.

√ İlginçtir; hiçbir sektörde, enerji sektöründe
olduğu gibi alım garantilerinden bahsedilmemektedir. Örneğin bir şeker, demir-çelik fabrikası veya başka üretim yapan herhangi bir tesisin
özelleştirilmesinde hiçbir zaman yatırımcılar
veya finans kuruluşları tarafından alım garantileri sorulmamaktadır. Oysa enerji tesisi alan veya
yapan her yatırımcı veya finans sektörü ilk önce
alım garantisini sormaktadır.
Elektrik enerjisinde arz ve talep oranları yıllardır
kafa kafaya gitmektedir. TEİAŞ’ın hazırladığı
10 yıllık projeksiyonlara göre bir müddet sonra
elektrik enerjisi arzının, talebi karşılayamayacağı belirtilmektedir (Şekil 1). Dahası Şekil 2'de
de görüleceği gibi elektrik sisteminde enerji açığının yaşanmaması için düşük senaryoya göre en
az 2017 yılından itibaren yeni üretim tesislerinin
devreye girmesi gerekmektedir.

√ Elektrik tüketimi ve belki de kayıp-kaçak
konusunda atılabilecek küçük ama önemli adımlar bulunmaktadır. Örneğin; düşük gelirli tüketicilerin korunması ve bu sayede elektrik kayıpkaçak oranlarının düşürülebilmesi için; ‘Düşük
Gelirli Tüketicilerin Korunması’ yasası oluşturulabilir. Diğer bazı dünya ülkelerinde de uygulanan bu sistem, ülkemizde yasal düzenlemelerle; tüm elektrik faturalarından bir katkı payı almak veya tüketicilerin kullandığı kWh elektrik
başına ek bir ücret alarak geliri düşük tüketicilere yardım amaçlı bir fon oluşturulabilir. Böylelikle maddi zorunluluklarla kaçak kullanım yapan tüketiciye yardım edilir ve belki de kaçak

Bu demektir ki; üretilen her kWh enerji, mutlaka
piyasa oyuncuları tarafından alınıp değerlendirilecektir. Enerji sektörü en kârlı yatırım sektörü
olmasına rağmen, finans sektöründekilerin, yatırımların önündeki en büyük engelin, alım garan-
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Şekil 1. Türkiye elektrik enerjisi 2009-2018 yılları arası kapasite projeksiyonu

Kaynak: TEİAŞ

tileri ve piyasa fiyatlarının düşüklüğü olduğuna
dair söylemlerden kaçınmaları gerekmektedir.

Enerji arz güvenliği
Enerji arz güvenliğinin sağlanması için öncelikle yatırım yapmanın hukuki altyapısı oluşturulmalı, sonra da ikincil mevzuatla geliştirilip tamamlanmalıdır.

Türkiye için elektrik enerjisi talep tahminleri
yapılırken, yüksek senaryoya göre; 2018 yılında
357,2 milyar kWh üretimin yapılması gerektiği
ortaya çıkmıştır [1]. Ancak şu anki enerji yatırımlarımızla, 2018 yılı için yapılan en yüksek
senaryo olan 357,2 milyar kWh’lık üretim karşılanamamaktadır. Bunun için enerji yatırımlarında çeşitliliğe önem vermemiz gerektiği çok açıktır.

On yıllık kapasite projeksiyonlarına yönelik çalışmaları; aniden çıkan olumsuz bir durum veya
yatırımların istenilen seviyelerden çok düşük
kalması etkileyebilmektedir. Örneğin dünya talep tahminlerini, her bir Çinli ailenin bir buzdolabı alması veya her bir Hindistanlı gencin bir
otomobile sahip olması ya da Afrika’daki her bir

Şekil 2. Türkiye elektrik enerjisi 2010-2019 yılları arası kapasite projeksiyonu

Kaynak: TEİAŞ
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haneye elektrik bağlanması gibi senaryolar tırmandırabilmektedir [2]. Aynısı, ülkemiz için de
geçerlidir. Mevcut enerji üretim ve kullanım
yöntemleri değiştirilmediği sürece enerji arz sorunu, tüm dünya ülkeleri gibi ülkemiz için de
büyük bir sorun olacaktır.

si amacıyla oluşturulan ENTSO-E (European
Network of Transmission System-ElectricityAvrupa İletim Sistemi) kuruluşuna 2010 yılı itibariyle dahil olmuştur. Bu tür sistemlerin geliştirilmesi ile petrol zengini Ortadoğu ve Orta Asya
ülkelerine de hızlı bir şekilde elektrik iletim hatları ile entegrasyon kurulabilir, enerji kaynaklarının ithal edilmesi yerine, kaynağında değerlendirilerek, petrol borularıyla değil, elektrik telleriyle nakiller kolay ve daha ucuz yapılabilir.

Türkiye; doğal gaz ve petrol boru iletim hatları
ile Avrupa’nın veya dünyanın başka bir bölgesinin arz güvenliğini düşünürken, yapılan çalışmaların ülke arz güvenliğine ne kadar katkı sunacağı önceliğimiz olmalıdır. Sektördeki enerjisini ülke arz güvenliği, AB ve diğer dünya ülkelerinin enerji arzları için birlikte harcaması; Türkiye’nin mevcut kapasite projeksiyonlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını da hiç şüphesiz sekteye uğratabilecektir.

AB ve uyum yasaları
√ Ülkemiz on yıllardır AB’ye katılabilmek
için birçok çalışma yapmaktadır. Her geçen sene
AB için bir veya birkaç uyum yasası çıkartılmaktadır. Ancak, AB uyum yasalarından önce
ülkemiz kendi uyum yasalarını oluşturmalıdır.
Örneğin tüm dünyada stratejik öneme haiz bir
sektör olan enerjinin hala Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) temsil edilmemesi büyük bir eksikliktir. Artık dünyada savaşların çıkmasına
sebep olabilecek, insanların daha müreffeh bir
hayat yaşamalarına katkıda bulunabilecek, böyle
devasa bir sektörün ilk önce ülkemizde hak ettiği yeri alması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizin
AB süreci devam ederken, enerji faslı hala açılmamış durumdadır. AB sürecinde birçok faslın
açılmış olmasına rağmen halen enerji faslının
açılmaması; AB ülkelerinin siyasi davranmasından ileri gelse de ülkemizin yaptığı veya yapmadığı icraatlarının da bu süreçte payı var mıdır,
irdelenmelidir.

√ 2009 yılı sonu itibarıyla ülkemizde, doğal
gaz yaklaşık yüzde 98, petrol yaklaşık yüzde 91
oranlarında ithal edilmiş, net ithalat bağımlılığımız ise yüzde 72 olmuştur [3]. Ülke elektrik üretiminin de yaklaşık %50’si doğal gaz yakıtlı
santrallerden karşılanmıştır. Buna fuel-oil ve
motorin türü petrol türevi yakıt kullanan santralleri de eklersek, bu oran; %60’lara kadar çıkmaktadır. Doğal gaz ve petrol ürünleri üretiminde yetersiz olan ülkemizin, bu kaynakları ithal
etmesi yerine, kaynağı, kaynağında değerlendirerek (elektrik üretimini yaparak) elektrik iletim
hatları ile bu enerji kaynaklarını ülkemize taşıması, başta enerji güvenliği olmak üzere enerji
arzımız, dış ticaret açığımız ve ülke ekonomimiz
için de önemli olabilecektir. Bu sayede ülkemiz,
enerji güvenliği için ayrıca bir tedbir alması gerekmeyecektir. İthalat oranlarımızda hızlı bir
düşüş yaşanacak ve belki de elektrik üretim maliyetleri de buna bağlı olarak düşebilecektir. Doğal gaz ve petrol için de ülkenin her tarafına boru iletim hatları çekilmeyecek, kompresör istasyonları kurulmayacak ve bu hatların güvenliği
de ülkemizce artık düşünülmeyecektir. Halihazırda Türkiye; elektrik pazarının AB elektrik
pazarına entegrasyonu ile ticaretinin geliştirilme-
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TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZ PİYASASI REFORMU VE AR‐GE
HARCAMALARI VE YENİLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Selahattin Murat ŞİRİN
de kamu AR-GE harcamaları önemli ölçüde
azalmış ve özel sektör harcamalarında da bu
azalmayı telafi edecek bir artış gerçekleşmemiştir. Ayrıca, bu süreçte şirketler daha az riskli,
maliyetleri önceden kestirilebilen ve sonuçları
kısa sürede alınabilecek yenilik faaliyetlerine
yönelmiş ve tüketicilere sunulan hizmetlerde
yenilik faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Ancak, bu
gelişmeler, özellikle uzun vadeli AR-GE harcaması gerektiren, sonuçlarının kısa zamanda ortaya çıkmayacağı ve sürdürülebilir kalkınma hedefi için elzem olan sürdürülebilir enerji teknolojilerine yeteri kadar kaynak ayrılmaması ihtimalini arttırmış ve devletleri bu konuda çeşitli önlemler almaya yöneltmiştir.

1. Giriş
Günümüzde yenilik, ekonomilerin büyümesinin
itici gücü haline gelmiş ve firmaların rekabet
güçlerini koruyabilmeleri için yenilik faaliyetlerinde bulunmaları elzem olmuştur. Ayrıca, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik
büyümeye önemli katkıda bulunan doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmeleri için
yenilik faaliyetlerini arttırıcı teşvik sağlamaları
ve teknik ve eğitim altyapılarını güçlendirmeleri
giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.
Enerji piyasaları 1990’ların başından itibaren
önemli bir yapılandırma sürecine girmiş ve kamu tekelinde olan ve dikey bütünleşik yapıda
faaliyet gösteren elektrik ve doğal gaz şirketleri
yeniden yapılandırılarak, elektrik ve doğal gaz
sektörlerinde üretim ve satış alanları rekabete
açılmıştır. Bunun yanı sıra, doğal tekel özelliği
gösteren iletim ve dağıtım alanları da bağımsız
düzenleyici kurumun düzenlemesine tabi tutularak bu faaliyetleri gösteren kamu/özel şirketlerinin faaliyetlerini şeffaf ve taraf gözetmeksizin
yapmaları amaçlanmıştır. Serbest ve rekabetçi
elektrik ve doğal gaz piyasalarının oluşturulması
ile firmaların tüketicilere sundukları hizmetin
kalitesini yükseltmek, verimliliği arttırmak ve
maliyetleri azaltmak için AR-GE ve yenilik faaliyetlerini arttıracakları beklentisi de yeniden
yapılandırma sürecinin önemli gerekçelerinden
biri olmuştur.

Bu çalışmada, 2001 yılında yapılan düzenlemelerle serbest ve rekabetçi doğal gaz piyasası
oluşturmaya çalışan Türkiye’nin doğal gaz sektöründe iletim ve dağıtım şirketlerinin AR-GE
harcamalarının ve yenilik faaliyetlerinin serbestleşme sürecinden nasıl etkilendiği değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci kısmında
yenilik ve AR-GE’nin tanımı yapılarak, serbestleşmenin AR-GE harcamaları ve yenilik faaliyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin literatüre bakılacaktır. Üçüncü kısımda, Türkiye’nin AR-GE
harcamaları ve yenilik faaliyetlerine bakıldıktan
sonra enerji sektöründe AR-GE harcamaları değerlendirilecektir. Dördüncü ve beşinci kısımda,
Türkiye’nin doğal gaz piyasasının gelişimi ve
iletim ve dağıtım şirketlerinin yenilik faaliyetleri
incelenecek ve altıncı kısımda yenilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınabilecek önlemler
değerlendirilecektir.

Ancak, gerek yeniliğin doğasından kaynaklanan
sorunlar, gerekse elektrik ve doğal gaz gibi şebeke sistemlerde teknolojik yenilik faaliyetlerini
olumsuz etkileyen daha fazla unsur olması nedeniyle, yeniden yapılandırma ve serbestleşme sürecinin başlamasıyla özellikle elektrik sektörün-
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temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak
tanımlanmıştır (OECD, 2002:30). Yeniliği ARGE’den ayıran önemli ilk fark bir ürünün/
sürecin/yöntemin yenilik sayılabilmesi için ürünün/sürecin/yöntemin firma için yeni olması veya önemli ölçüde iyileştirilmiş olması, ikinci
fark ise bu ürünün/sürecin veya yöntemin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ancak AR-GE her zaman yeni bir ürün/süreç/yöntem ortaya çıkaramayacağı gibi bazen AR-GE sonucu herhangi
bir netice de elde edilemeyebilir. Yine de teknolojik yeniliklerin önemli bir kısmı AR-GE harcamaları neticesinde ortaya çıkmakta ve AR-GE
harcamaları, yenilik göstergelerinden biri olarak
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, AR-GE yeniliğin ölçülmesinde tek başına yeterli olmayacağından, yeniliğin ölçülmesinde ve yenilik faaliyetlerinin değerlendirilmesinde AR-GE ile birlikte, patent sayısı, yenilik anketleri gibi unsurlarda kullanılmaktadır.

2. Serbestleşme ve yenilik
A) Yenilik ve yenilik faaliyetleri
Yenilik verilerinin oluşturulmasında genel kabul
görmüş sınıflandırmayı belirleyen Oslo Kılavuzu, yeniliği, “işletme içi uygulamalarda, işyeri
organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya
önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal veya
hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi
ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır (OECD,
2005:50). Aynı kılavuzda, yenilik faaliyetleri ise
“yeniliklerin uygulanmasına yol açan veya yol
açması öngörülen tüm bilimsel, teknolojik,
organizasyonel, finansal ve ticari adımlar” olarak tanımlanmıştır.
Yenilik türlerine bakıldığında ise Oslo Kılavuzu
dört ana yenilik türü belirlenmiştir: 1) Ürün yenilikleri, 2) Süreç yenilikleri, 3) Pazarlama yenilikleri ve 4) Organizasyonel yenilikler. Söz konusu yenilik türlerinden, ürün yenilikleri yeni
veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürün veya hizmet sunulması, süreç yenilikleri ise üretim veya
teslimat yöntemlerinde yeni veya önemli ölçüde
iyileştirilmiş yöntemlerin uygulanması olarak
tanımlanmaktadır (OECD, 2005). Ürün ve süreç
yenilikleri aynı zamanda “teknolojik yenilik”
olarak da adlandırılmaktadır. Diğer yenilik türlerinden pazarlama yeniliği, ürünün tüketiciye sunulmasında (tasarım, ambalaj, konumlandırma,
tanıtım veya fiyatlandırma) yapılan önemli değişiklikleri ve organizasyonel yenilik ise firmanın
organizasyonunda veya ticari uygulamalarında
ortaya koyduğu yeni yöntemleri kapsamaktadır.

B) Serbestleşmenin AR-GE ve Yenilik Harcamalarına Etkisi
1980’lerin sonundan itibaren gelişmiş ve bazı
gelişmekte olan ülkelerde enerji sektörü yeniden
yapılandırma ve serbestleşme sürecine girmiş ve
bunun neticesinde kamu tekelinde olan ve dikey
bütünleşik bir yapıda faaliyet gösteren elektrik
ve doğal gaz firmaları özelleştirilmiş veya yeniden yapılandırılmıştır. Yapılan düzenlemelerle
serbest ve rekabetçi elektrik ve doğal gaz piyasaları oluşturularak tüketicilere sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması, şirketlerin verimliliğinin arttırılması, yatırımların karlılık amacı güden
özel sektör tarafından yapılmasını sağlayarak
kamunun doğrudan üretici olması yerine düzenleyici bir görev üstlenmesini amaçlanmıştır.

Yenilikle birlikte yaygın olarak kullanılan ve
bazen de karıştırılabilen diğer bir kavram ise
Araştırma ve Deneysel Geliştirme (AR-GE)’dir.
Frascati Kılavuzunda AR-GE, “insan, kültür ve
toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının
arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir

Yeni piyasa yapısında firmaların rekabet güçlerini koruyabilmesi ve hatta arttırabilmeleri için
yenilik faaliyetlerine ağırlık vermeleri gerekmektedir. Ancak, yeniliğin doğası itibariyle pozitif dışsallıklarının bulunması, yüksek başlangıç
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maliyetlerinin olması ve çeşitli belirsizlikleri
içermesi nedeniyle firmaların serbest piyasa koşullarında yenilik faaliyetleri için yeteri kadar
kaynak ayırmama ihtimali bulunmaktadır. Enerji
sektöründe ise bunlara ek olarak yenilik faaliyetleri diğer sektörlere göre daha fazla engellerle
karşılaşmaktadır. Özellikle elektrik ve doğal gaz
gibi önemli altyapı yatırımı gerektiren ve şebeke
olarak işleyen sektörlerde, sistemin güvenli bir
şekilde işleyebilmesi için mutlaka uyulması gereken teknik düzenlemeler ve standartlar bulunmaktadır (Markard ve Truffer, 2006). Bu nedenle, bu sektörlerde yenilik faaliyetlerinin mevcut
altyapı ile uyumlu olması ve sistemin işleyişini
tehlikeye atmayacak yenilikler olması gerekmektedir (Markard ve Truffer, 2006).

nedeniyle gereğinden fazla yapıldığı ve bunun
kamu kaynaklarının israfına yol açtığı belirtilerek, serbestleşme sonucu kamu AR-GE harcamalarında meydana gelen azalmanın yenilik faaliyetlerini olumsuz etkilemeyeceğini belirtilmiştir (Jamasb et al. 2008; Sterlacchini, 2010). Bu
konuda yapılan bazı çalışmalarda da, AR-GE
harcamalarında azalma meydana gelmesine rağmen, bunun yenilik faaliyetlerini olumsuz etkilemediği, hatta bazı ülkelerde serbestleşme sonrası
diğer bir yenilik göstergesi olan patent sayılarında artış olduğu ve yenilik faaliyetlerinin tüketicilere sunulan hizmetin kalitesini arttırmaya yöneldiği belirtilmektedir (Jamasb ve Pollitt, 2008;
Dooley, 1998). Netice olarak, serbest ve rekabetçi elektrik piyasalarının AR-GE harcamalarını miktar olarak olumsuz etkilediği düşünülse de
serbestleşmenin yeniliğe olan etkileri konusu
belirsizliğini korumaktadır.

Bu konuda özellikle elektrik sektöründe yapılan
çalışmalarda, elektrik sektöründe serbestleşme
sonrasında kamu sektörü AR-GE harcamalarının
azaldığı, özel sektörün AR-GE harcamalarında
da bu azalmayı telafi edebilecek bir artış gerçekleşmediği ve hatta özel sektör AR-GE harcamalarında da azalma meydana getirdiği belirtilmektedir (Dooley, 1998; Margolis ve Kammen,
1999; Pomeda ve Camacho, 2003; Skeer, 1995).
Serbest ve rekabetçi piyasalar ile birlikte elektrik
sektöründe risklerin ve belirsizliklerin artması,
yatırımcılar için yatırım maliyetlerini yükseltmekte ve bu da yatırımcıların teknolojik olarak
güvenirliği ve karlılığı kanıtlanmış yatırımları
tercih etmesine ve dolayısıyla yatırımcıların daha az riskli, daha düşük maliyetli ve sonuçlarını
kısa sürede elde edecek AR-GE harcamalarına
ve yenilik faaliyetlerine yönelmelerine neden
olmaktadır
(Dooley
ve
Runci,
1999;
GAO,1996). Bunun yanı sıra, kamu kesiminin
AR-GE harcamalarını azaltması, kamu sektörü
ile ortak projeler yürüten özel sektörün AR-GE
ve yenilik harcamalarını olumsuz etkilemeye
başlamıştır (Dooley, 1998). Bununla birlikte,
bazı çalışmalarda kamu sektörünün AR-GE ve
yenilik harcamalarının sosyal ve siyasi amaçlar

Elektrik sektöründe serbestleşme ve AR-GE harcamaları ve yenilik faaliyetleri arasındaki ilişkinin bir benzeri doğal gaz sektöründe de beklenebilir. Ancak, ürünlerin doğasından kaynaklanan
ciddi farklılıklar sektörlerdeki yenilik faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Mevcut
teknolojik durumda, elektriğin depolanmasının
henüz maliyetleri düşük bir teknoloji haline gelmemesi ve elektriğin bazı kullanım alanları haricinde ikamesi olmayan bir ürün olması, hem
sistemin tüketicilerin tüketim miktarlarındaki
değişmelere anında uyum sağlamasını gerektirmekte hem de sistemin işletilmesi için çok az
esneklik tanımaktadır. Buna karşılık doğal gazın
depolanmasının, iletiminin ve tüketicilere satışının elektriğe göre oldukça kolay olması sistemin
işletilmesini daha kolay kılmakta ve sistemin
işletilmesinde elektriğe göre daha fazla esneklik
sağlamaktadır. Bu durum, sistemin yeniliğe karşı
olan direncini azaltmakla birlikte doğal gazın
büyük ölçüde enerji üretimi için kullanılması
(elektrik üretimi veya ısınma) ve elektriğin aksine ikame ürünlerinin bulunması nedeniyle mev-
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yaratmış ve gerek kamunun gerekse özel sektörün AR-GE ve yenilik harcamalarını olumsuz
etkilemiştir. 2001 yılında başlayan ekonomik
reformlar ve siyasi istikrarın yatırımlar için yarattığı uygun ortamla birlikte, yine 2001 yılında
başlatılan “Vizyon 2023 : Bilim ve Teknoloji
Stratejileri” projesi ile Türkiye’nin teknoloji geliştirebilen ve bu teknolojileri kullanabilen bir
ülke haline getirilmesi amaçlanmıştır. Vizyon
2023 projesi kapsamında şu ana kadar 20052010 dönemini kapsayan “Bilim ve Teknoloji
Politikaları Uygulama Planı”, 2007-2010 dönemini kapsayan “Uluslararası Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Stratejisi”, 2008-2010 dönemini kapsayan “Ulusal Yenilik Stratejisi” ve 2011-2016
dönemini kapsayan “Ulusal Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Stratejisi” ve “Bilim ve Teknoloji İnsan
Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı” geliştirilmiştir [2]. Bu planlar ve stratejiler ışığında Türkiye’nin Ulusal Yenilik Politikası dört temel amaç
çerçevesinde şekillendirilmeye başlanılmıştır: 1)
İşletmelerin AR-GE harcamalarının arttırılması,
2) AR-GE alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arası işbirliğinin arttırılması, 3) Yenilik
yapan firmaların oranının yükseltilmesi ve 4)
Üretilen bilginin ticarileştirilmesinin sağlanması
(World Bank, 2009). Hedeflenen bu amaçlara
ulaşmak için izlenen politikalarla Türkiye’nin

cut doğal gaz sistemlerinde yenilikçi aktivitelere
daha az ihtiyaç duyulmaktadır (Jess, 1997). Bu
durum, doğal gaz sektöründe teknolojik yeniliklerin özellikle doğal gazın arama ve çıkartılması
kısmına yönelmesine ve iletim, dağıtım ve tüketim kısmında teknolojik yenilikten ziyade pazarlama ve organizasyonel yeniliklerin daha fazla
olmasına yol açmaktadır.
3. Türkiye’de AR-GE harcamaları ve yenilik

faaliyetleri
Son dönemde ciddi bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye, maalesef bilim ve teknoloji alanında aynı başarıyı gösterememiştir. Eurostat verilerine göre, Türkiye’nin AR-GE harcamalarının
Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı 2008
yılında % 0,74 ile Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yaklaşık üçte biri kadar olmuştur. Özel sektörün AR-GE harcamalarının GSYİH’ya oranı
ise %0 ,32 ile AB ortalamasının yaklaşık dörtte
biri kadar olmuştur [1]. Her ne kadar Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının temelleri
1960’lara kadar geriye gitse de, uzun yıllar devam eden yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları
gibi makroekonomik sorunlar, 1994 ve
2000/2001 yıllarında yaşanan ağır ekonomik
krizler ve koalisyon hükümetleri dönemindeki
siyasi istikrarsızlıklar yatırımlar için engeller

Tablo 1. Faaliyet kollarına göre sanayi sektöründe teknolojik yenilikler (%)
2004-2006

2006-2008

Teknolojik
yenilik yapan

Teknolojik yenilik
yapmayan

Teknolojik
yenilik yapan

Teknolojik yenilik
yapmayan

Genel

31,4

68,6

29,8

70,2

Sanayi

35,3

64,7

34,2

65,8

a. Madencilik ve
Taşocakçılığı

25,1

74,9

22,7

77,3

b. İmalat Sanayi

35,7

64,3

34,7

65,3

c. Elektrik Gaz ve Su

27,5

72,5

17,8

82,2

Hizmet

24,6

75,4

23,2

76,8

Kaynak : TÜİK, Teknolojik Yenilik İstatistikleri
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nın azalmasında önemli rol oynamıştır (OECD/
IEA, 2008). Ayrıca söz konusu dönemde, enerji
piyasalarının yeniden yapılandırılması ve enerji
sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumlarının
özelleştirilmeleri nedeniyle özellikle Birleşik
Krallık gibi ülkelerde kamu AR-GE harcamalarının GSYİH’ya oranının çok ciddi bir şekilde
azamıştır. Ancak, son dönemde özellikle sürdürülebilir enerji teknolojileri için daha fazla kaynak ayrılması nedeniyle AR-GE harcamalarının
GSYİH’ya oranında bir artış gözlemlenmektedir.

bilim ve teknoloji profilinde son dönemde iyileşmeler yaşansa da, bu alanda Avrupa Birliği ortalamasına ulaşılabilmesi için önemli kaynaklar
sarf edilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de faaliyet kollarına göre teknolojik
yeniliklere bakıldığında, 2004-2008 yılları arasında teknolojik yenilik yapan firma oranında
sanayi ve hizmet sektöründe bir azalma yaşandığı görülmektedir (Tablo 1). Faaliyet kollarına
göre bakıldığında, özellikle elektrik, gaz ve su
sektöründe teknolojik yenilik yapan firmaların
oranında önemli bir azalma olduğu görülmektedir. 2004–2008 döneminde tüm faaliyet kollarında teknolojik yenilik yapan firma oranı azalmakla birlikte, elektrik, su ve gaz sektöründe yaşanan önemli düşüşün özelleştirme ve piyasaların
serbestleşmesi ile ilişkili olduğu değerlendirilebilir.

Türkiye’de kamu AR-GE harcamalarının dağılımı ise Grafik.2’de gösterilmektedir. Grafikte
görüldüğü üzere 2000 yılına kadar fosil yakıt
teknolojileri ve nükleer enerji teknolojileri kamu
AR-GE harcamalarında önemli bir yer tutarken,
2000 yılından sonra yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği teknolojileri için daha
fazla kaynak ayrılmaya başlanmıştır. 2004 yılında Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın bir projesi olan ve özellikle gelişmekte
olan ülkelerdeki hidrojen teknolojilerini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla oluşturulan
Uluslararası Hidrojen Enerji Teknolojileri Merkezi’nin (ICHET) İstanbul’da kurulması ile birlikte, kamu AR-GE harcamalarında hidrojen
teknolojileri için ayrılan pay artmaya başlamıştır.

Türkiye’nin ve gelişmiş bazı ülkelerinin kamu
sektörü enerji AR-GE harcamalarının GSYİH’ya
oranına bakıldığında, 1990’ların başından itibaren azalma eğilimi görülmektedir (Grafik 1).
1980’lerden 2000’lere kadar olan dönemde, petrol ve gaz fiyatlarının düşük seyretmesi ve 1986
Çernobil nükleer kazası sonucu fosil yakıtlar ve
nükleer enerjiye ayrılan kaynakları azaltılmış ve
bu da AR-GE harcamalarının GSYİH’ya oranı-

Grafik 1. Kamu sektörü enerji AR-GE harcamalarının GSYİH’e oranı

Kaynak : IEA
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Grafik 2. Türkiye kamu sektörü enerji AR-GE harcamalarının dağılımı

Kaynak : IEA

bilecek bazı sorunlar firmaların AR-GE harcamalarını ve yenilik faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bunlardan ilki maliyet ve finansmana
ilişkin sorunlardır. Sermaye piyasalarının gelişmiş ülkelere kıyasla yeterince gelişmemiş olması, yüksek risk primleri ve yenilik faaliyetlerinin
yüksek başlangıç maliyetleri firmaların bu faaliyetlere yönelmelerine engel olmaktadır (World
Bank, 2009). Türkiye’de karşılaşılan ikinci
önemli sorun, bilginin üretilmesi/elde edilmesi
ve bunun ticarileştirilmesinde karşılaşılan sorunlardır. Özellikle, Türkiye’de uzman/teknik personel sayısının nüfusuna oranla gelişmiş ülkelerin çok altında kalması, kamu kesimi, özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliği ve bilgi
paylaşımın zayıf olması ve uzman/teknik personelin kurumlar arasında geçişini yavaşlatan idari
engeller bulunması hem bilgi üretimini yavaşlatmakta hem de üretilen bilginin ticarileştirilmesinde
sorunlar
yaratmaktadır
(European
Commission, 2009). Üçüncü önemli sorun ise,
yetersiz teknik altyapı ve mevzuatlardaki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin mali ve
iş mevzuatındaki eksiklikler ülkede kayıtdışı
ekonominin gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksek olmasına yol açmaktadır. Bu durum, çoğu

firmanın düşük teknolojili ve nitelikli emek gerektirmeyen sektörlere yönelmesine yol açarak,
teknolojik gelişmeleri ve yenilik faaliyetlerini
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, fikri mülkiyet
haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlar ve
Türkiye’nin bilgi işlem altyapısının yeteri kadar
gelişmemiş olması da yeniliklerin yapılmasını
olumsuz etkilemektedir (World Bank, 2009).
4. Türkiye’de doğal gaz piyasasının gelişimi
Türkiye’de ilk defa 1976 yılında kullanılmaya
başlanılan doğal gazın, artan hava kirliliğinin
nüfusun yoğun olduğu şehirlerde sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle kömür yerine alternatif kaynak olarak ısınma amaçlı kullanılmaya
başlanılması, elektrik talebindeki hızlı artışı karşılamak amacıyla elektrik üretiminde doğal gaz
santrallerinin tercih edilmesi ve sanayide de ısınma ve üretim için kullanımının yaygınlaşması
nedeniyle tüketimi önemli ölçüde artmış ve Türkiye geçen sürede önemli bir doğal gaz tüketicisi
ve ithalatçısı haline gelmiştir. 1984 yılında
SSCB ile yapılan doğalgaz ithalat anlaşmasının
ardından artan talebi karşılamak amacıyla 1988
yılında Cezayir, 1995 yılında Nijerya, 1996 yılında İran, 1997 ve 1998 yıllarında Rusya, 1999
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yılında Türkmenistan ve 2001 yılında Azerbaycan ile doğal gaz ithalat anlaşmaları imzalanmıştır (EPDK, 2010). 1987’de 521 milyon metreküp
olan doğal gaz tüketimi, 1995 yılında yaklaşık
6,7 milyar metreküpe, 2000 yılında 14,5 milyar
metreküpe ve 2009 yılı itibariyle 32 milyar metreküpe yükselmiştir [3]. Bu yüksek tüketime
karşın, doğal gazın neredeyse tamamı ithal edilmekte olup, 2009 yılında yaklaşık % 56’lik payı
ile Rusya doğal gaz ithalatımızda ilk sırada yer
almaktadır (EPDK, 2010). Rusya haricinde Türkiye İran, Azerbaycan, Nijerya ve Cezayir’den
doğal gaz ithalatı yapmaktadır (EPDK, 2010).

tır. (DPK, Madde 2). Yeni düzenlemeler ile BOTAŞ yeniden yapılandırılmış, doğal gazın iletimi, dağıtımı, depolanması, ihracatı, ithalatı, toptan satışı piyasa faaliyeti olarak tanımlanmış ve
bu faaliyetler için Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’ndan (EPDK) lisans alınması hüküm
altına alınmıştır.
5. Doğal gaz piyasasındaki AR-GE harcamaları ve yenilik faaliyetleri
4646 sayılı Kanun ile oluşturulan yeni piyasa
yapısı, özellikle yenilik faaliyetleri için ciddi
fırsatlar yaratmaktadır. İletim ve dağıtım tarifelerinin düzenleyici kurum tarafından belirlenmesi, bu firmaların karlılıklarını arttırabilmeleri için
birim maliyetlerini azaltıcı ve verimliliği arttırıcı
ekipmanlar/teknikler/yöntemler kullanmalarını
gerektireceğinden, firmaların bu yöndeki teknolojik ve diğer yeniliklere önem vermelerine sebep olması beklenebilir. Ayrıca, kısa sürede çok
sayıda dağıtım bölgesinde gaz kullanılmaya başlaması, ekipman üreticilerinin, mühendislik firmalarının ve de dağıtım şirketlerinin tüketicilere
dönük yenilik faaliyetlerine ağırlık vererek pazar
payını arttırmaları ve öğrenme süreçlerini hızlandırarak birim maliyetlerini azaltma imkanını
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çalışmanın bu kısmında, Şirin (2011) tarafından iletim
ve dağıtım şirketlerinin AR-GE harcamaları ve
yenilik faaliyetleri ve serbestleşmenin AR-GE
harcamaları ve yenilik faaliyetlerine etkisine
ilişkin çalışması aktarılacak ve bulgular değerlendirilecektir [4].

Tüketimdeki bu gelişmelere paralel olarak
1980’lerin sonunda yapılan düzenlemeler ile
doğal gazın ithalatı, dağıtımı ve fiyatlandırılmasına ilişkin hukuki çerçeve hazırlanmış ve doğal
gazın ithali yetkisi Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) verilmiştir. Ayrıca, 1990 yılında yayımlanan 397 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile altı ilde doğal
gaz dağıtım faaliyetlerine başlanılmıştır. Bu dağıtım şirketlerinin iki tanesi BOTAŞ tarafından,
diğerleri ise belediyeler tarafından kurulmuştur.
1990’ların sonuna gelindiğinde ise, mevcut hukuki düzenlemelerin ihtiyacı karşılamaması ve
AB’nin elektrik ve doğal gaz sektörlerinde serbest ve rekabetçi piyasa oluşturmak için yapmış
olduğu düzenlemeler nedeniyle, Türkiye’de de
doğal gaz faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalara başlanılmış ve bu kapsamda
hazırlanan 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun (Kısaca Doğal Gaz Piyasası Kanunu -DPK) 2001 yılında yürürlüğe girmiştir.

A) İletim şirketlerinde AR-GE harcamaları
ve yenilik faaliyetleri
İletim şirketleri, üretime mahsus toplama hatları
ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru hattı
şebekesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz vasıtalarıyla
gerçekleştirilen doğal gaz nakli olup, elektrik
piyasasının aksine tekel mahiyetinde olmayan
bir faaliyettir. İletim lisansı alan şirket doğal

4646 sayılı Kanun ile doğal gazın tüketicilere
rekabete dayalı esaslar çerçevesinde kaliteli, sürekli, ucuz ve çevreye zarar vermeyecek şekilde
arz edilebilmesi amacıyla serbest, istikrarlı ve
şeffaf bir piyasasının oluşturulması amaçlanmış-

71

Enerji Piyasası

Bülteni

* Nisan 2012

gazın akışı ve sistemin işlemesi için gerekli
ayarlama ve diğer her türlü hizmetlerin yerine
getirilmesinden sorumlu olup iletimin güvenli,
verimli ve en az maliyetle gerçekleştirilmesi ile
yükümlüdür (DPK, Madde 4).

tin daha etkin
(BOTAS, 2010).

çalışması

hedeflenmektedir

Netice olarak BOTAŞ’ın AR-GE ve yenilik faaliyetleri değerlendirildiğinde, AR-GE harcaması
olmamasına rağmen bazı yenilik faaliyetlerinin
olduğu ve esas olarak organizasyonel yeniliklerin gerçekleştiği görülmektedir. BOTAŞ’ın uluslararası alanda da faaliyet gösteren bir şirket olması, “BOTAŞ Entegre Yönetim Sistemi” ve
“BOTAŞ Bilgi Sistemleri Projesi” projelerinin
hayata geçirilmesi için bir neden olmakla birlikte, doğal gaz piyasalarındaki serbestleşmenin de
yenilik yapılmasını hızlandırıcı bir etki olduğu
değerlendirilebilir.

2012 yılı Mayıs ayı itibariyle toplam 23 firma
iletim lisansı almış olup, 22 firma sıvılaştırılmış
doğal gaz vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz
nakli için (LNG) iletim lisansı almış ve sadece
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
gaz boru şebekesi ile iletim yapmak için lisans
almıştır [5]. Bu nedenle, çalışmada BOTAŞ’ın
yenilik faaliyetleri değerlendirilecektir.
BOTAŞ’ın finansal tabloları incelendiğinde
2005-2009 yılında BOTAŞ’ın herhangi bir ARGE harcaması olmadığı görülmektedir [6]. BOTAŞ’ın iletim şirketi olması nedeniyle AR-GE
harcamasında bulunmaması aslında bu alanda
AR-GE imkanı olmadığı anlamına gelmemektedir. Serbest ve rekabetçi bir doğal gaz piyasasına
sahip olan İngiltere’de faaliyet gösteren bir iletim şirketi olan National Grid plc. 2009 yılında
3.4 milyon pound AR-GE harcaması yapılmış ve
25 AR-GE projesi gerçekleştirilmiştir [7].

B) Dağıtım şirketlerinde AR-GE harcamaları
ve yenilik faaliyetleri:
Doğal gaz dağıtım şirketleri, belirlenen dağıtım
bölgelerinde abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine erişimini sağlayarak, tüketicilere
satışı ve faaliyetlerini gerçekleştirirler. 4646 sayılı Kanun, özellikle dağıtım faaliyetinde yeni
bir model oluşturmuş ve geçen zaman içerisinde
çok sayıda dağıtım bölgesine gaz verilmesini
sağlayan başarılı bir örnek olmuştur (World
Bank, 2007). EPDK tarafından 2012 Mayıs ayı
itibariyle toplam 63 Doğal Gaz Dağıtım Lisansı
verilmiş olup, 2003 yılında 7 tane, 2004 yılında
18 tane, 2005 yılında 8 tane, 2006 yılında 15
tane, 2007 yılında 9 tane, 2008 yılında 3 tane,
2011 yılında 2 tane ve 2012 yılında bir tane şirket dağıtım lisansı almıştır [8].

BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen yenilik faaliyetlerine bakıldığında ise, faaliyet raporlarında
tespit edilen yenilik gelişmeleri Marmara Ereğlisi’nde bulunan LNG terminalinde kara araçlarına LNG dolumu yapılabilmesi için dolum rampası kurulması, 2002 yılında başlatılan “BOTAŞ
Entegre Yönetim Sistemi” ve 2005 yılında başlatılan “BOTAŞ Bilgi Sistemleri Projesi”dir.
“BOTAŞ Entegre Yönetim Sistemi” ile yönetim
kalitesinin arttırılması, kurum faaliyetlerinin
çevreye olan etkilerinin azaltılması, iş sağlığı ve
güvenliğinin arttırılması amaçlanmış ve ulusal
ve uluslararası kalite izleme ve değerlendirme
kuruluşlarından gerekli belgeler alınmıştır
(BOTAŞ, 2010). “BOTAŞ Bilgi Sistemleri Projesi” ise yeni uygulama yazılımları kullanılarak
bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi ve şirke-

Mezkur kanunda dağıtım bölgelerinde doğal gaz
dağıtım şebekelerinin tasarımı, yapımı ve işletilmesi ihale yoluyla belirlenen şirketler tarafından
gerçekleştirilmesi öngörülmüş ve EPDK tarafından düzenlenecek ihalede en düşük birim hizmet
ve amortisman bedelini teklif eden şirkete belirlenen süre için dağıtım bölgesinde doğal gaz
dağıtımı yapma hakkı tanınmıştır. Bu modelde,
dağıtım şirketi, ulusal iletim şebekesinden teda-
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rik edeceği doğal gazı alış fiyatına dağıtım faaliyetinin yürütülmesi için gerekli olan altyapının
kurulması ve işletilme maliyetlerini kapsayan
birim hizmet ve amortisman bedelini ekleyerek
serbest olmayan tüketicilere satış gerçekleştirmektedir. Dağıtım şirketi, serbest tüketicilerden
ise taşıma bedeli almaktadır. Yapılan ihalelerde
EPDK dağıtım lisansının süresini 30 yıl olarak
belirlemiş ve birim hizmet ve amortisman bedelini ilk sekiz yıl için sabit tutmuştur. Sekiz yılın
akabinde, uygulanacak tarifeler EPDK tarafından belirlenecektir.

ğını sağlar. Ayrıca, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi için çağrı merkezi kurmakla ve
müşteri başvurularını ve şikayetlerini en kısa
sürede sonuçlandıracak tedbirleri almakla da
yükümlüdür.
3. Eğitim ve bilgilendirme: Dağıtım şirketi, kendi personelinin mesleki eğitimi yanı sıra yerel
itfaiye ve güvenlik kuruluşlarının doğal gaz uygulamaları konusunda eğitimini sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra müşterilerinin doğal
gazın kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi
için yazılı ve görsel yayın araçlarını kullanarak
gerekli çalışmaları yapar ve müşteriyi bilgilendirir.

Doğal gaz dağıtım lisansı kapsamında, şirketlerin temel olarak üç başlık altında değerlendirilebilecek hakları ve yükümlülükleri bulunmaktadır:

Dağıtım şirketlerinde gerçekleştirilen AR-GE
harcamaları ve yapılan yeniliklerin tespit edilmesi ve değerlendirilebilmesi için dağıtım şirketlerinin yetkilileri ile görüşülmüş, ayrıca ilgili
firmaların faaliyet raporları, internet sayfaları ve
yazılı basında firmalara ilişkin çıkan haberlerden
faydalanılmıştır. Değerlendirilen dağıtım şirketlerinden yalnızca “İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” AR-GE
harcaması yapmaktadır. Söz konusu firma dört
AR-GE projesi yürütmekte ve bu projelerden
“Polietilen Boruların Deniz Geçişliliği için Uygunluğunun Araştırılması” projesi ile bu teçhizatın dayanıklılığının arttırılması, “Doğalgaz Boru
Hatlarında Kaçak Algılama Yöntemlerinin Araştırılması” projesi ile gaz dağıtım sistemlerinde
oluşabilecek kaçakların tespiti için kullanılacak
yöntemlerin tespitini ve fayda-maliyet analizinin
yapılması, “Doğalgazlı Araçların Yaygınlaştırılması Projesi” ile doğal gazla çalışan aracın verimlilik, maliyet, çevresel etkiler yönünden değerlendirilip test edilmesi ve “Kuvvetli Yer Hareketleri İzleme Kayıt ve Kumanda Sistemi Geliştirilme Projesi” ile depreme karşı şebekenin
güvenilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir
[9]. İGDAŞ, bu projelerin biri haricinde kamu
kurumları, üniversiteler ve özel şirketlerle birlikte çalışmaktadır. Bu projelerin yanı sıra, söz

1. Şebekenin inşası, işletilmesi ve bakımı: Dağıtım lisansı sahipleri, şebekenin inşası, işletilmesi
ve bakımı ile yükümlüdür. 4646 sayılı Kanun ve
ilgili mevzuata göre, dağıtım lisansı sahipleri,
lisansı almalarını müteakip altı ay içerisinde şebeke yatırımlarına başlamalı ve 18 ay içerisinde
dağıtım bölgesinin belli bir kısmını şebekeye
bağlamalıdır. Ayrıca, lisansın alınmasından beş
yıl içerisinde, şebekeye bağlanmak isteyen ekonomik ve teknik olarak uygun her müşteriyi şebekeye bağlamak zorundadırlar. Dağıtım şirketleri, şebekenin kurulması ile birlikte bakım şirketi şebekenin güvenli bir şekilde işlemesi için
gerekli bakım programlarının oluşturulması,
kontrol merkezlerinin kurulması ile de yükümlüdür.
2. Tüketicilere doğal gaz satışı, ölçme ve faturalandırma: Dağıtım şirketleri, gaz tüketim ölçümlerinden ve bunların faturalandırılarak müşterilere bildirilmesinden ve buna ilişkin bilgi sisteminin oluşturulmasından sorumludur. Bunun yanında, müşterilerin taleplerindeki dalgalanmaları
karşılamak için doğal gaz teslimi programlaması
yapar ve talep dengesizlikleri veya işletmeyle
ilgili aksamalar durumunda hizmetin devamlılı-
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konusu firmanın kullanılan teknik ekipmanları
geliştirmeye dönük çalışmaları da bulunmaktadır. Firma yetkilileri ile yapılan görüşmede,
özellikle maliyetleri azaltmak için AR-GE harcamalarına ağırlık verildiği, AR-GE harcamalarının brüt satışlara oranının son beş yıl içerisinde
artma eğiliminde olduğu ve ilerleyen dönemde
de AR-GE harcamalarının arttırılmasına ilişkin
çalışmalarının olduğu belirtilmişlerdir.

yetersiz olduğu ve kamu kurumlarının dağıtım
şirketlerini AR-GE harcamalarına yönlendirecek
düzenlemeleri yapmaları gerektiği belirtilmiştir.
Bunun haricinde dağıtım bölgesinin büyüklüğü,
abone sayısı, tüketicilerin niteliği (hane halkı,
fabrika vb.) tüketim miktarları gibi hususlar da
firmaların AR-GE harcamalarını etkileyen hususlar olarak ilgililerce belirtilmiştir.
Dağıtım şirketleri ile yapılan görüşmeler ve firmaların internet sayfalarında yer alan bilgiler
çerçevesinde dağıtım şirketlerinin 4646 sayılı
Kanun sonrası gerçekleştirdiği yenilikler ise
Tablo.2’de gösterilmektedir. Dağıtım firmalarının yapmış olduğu yeniliklerden ilki tüketicilere
online işlem imkanının verilmesi ve e-posta ve
SMS yoluyla borçlar ve ihbarnameler konusunda
tüketicilerin bilgilendirilmesidir. Bazı dağıtım
şirketlerinin online işlem merkezlerinde tüketici
işlemlerinin yanı sıra doğal gaz projelerine ilişkin online işlem de yapılabilmektedir. Dağıtım
şirketlerinin yapmış olduğu ikinci önemli yenilik
abonelik ve fatura ödemelerinde evde abonelik,
mobil araçla fatura tahsili vb. yeni yöntemler ile
pazarlama yenilikleri yapmalarıdır. Dağıtım şirketlerinin yapmış olduğu en önemli yenilikler ise
üçüncü grupta yer alan organizasyonel yeniliklerdir. Özellikle dağıtım şirketlerinin bazıları,
ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 gibi

İncelenen firmalar içerisinde bir firma haricinde
dağıtım şirketlerinin AR-GE harcaması yapmamalarının nedenleri arasında ilk olarak sekiz yıllık sabit amortisman ve hizmet bedeli uygulanması gösterilebilir. 4646 sayılı Kanun’un akabinde başlatılan ihaleleri kazanan dağıtım şirketleri
sekiz yıl boyunca birim sabit birim hizmet ve
amortisman bedeli uygulayacağından, bu şirketler, maliyetlerini arttırmamak için AR-GE harcaması yapmadıklarını belirtişlerdir. Diğer taraftan, 4646 sayılı Kanun’dan önce faaliyette bulunan şirketlerin neden AR-GE faaliyetinde bulunmadığına ilişkin yapılan görüşmede özellikle iki
husus ağırlık kazanmıştır. İlk olarak serbest bir
yapıya geçiş sürecinde firmaların riskli ve getirisi belli olmayan maliyetlerden kaçınma eğiliminde oldukları ve bu nedenle AR-GE harcamalarında bulunmadıkları ilgililer tarafından belirtilmiştir. İkinci husus ise, bu konuda teşviklerin

Tablo 2. Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Yapmış Olduğu Yenilikler
Ürün ve Süreç Yenilikleri

Online işlem merkezi (Fatura ödeme, borç takip, proje ve izinlerin takibinin online
olarak yapılması) ve e-posta ve SMS yoluyla müşterilere bilgi verilmesi

Pazarlama Yenilikle- 1) Doğal gaz promosyonları ve kampanyaları, 2) Abonelik ve fatura ödemelerde yeni
yöntemler uygulanması (kapıdan abonelik sistemi, mobil araçla ödeme vb).
ri

1) Firma bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi, 2) Firma içi verimlilik ve kalite
Organizasyonel Yeni- grupları oluşturulması ve eğitimler düzenlenmesi, 3) Uluslararası Standart Belgelerinin alınması (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 vb.), 4) Tüketicilerin eğitilmesi
likler
için kamu kurumları ile projeler yapılması ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi.
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sistem AR-GE ve yenilik harcamaları için çık
önemli bir adım olsa da mevcut haliyle bazı eksiklikler de içermektedir. İletim ve dağıtım şirketlerinin yapmış oldukları AR-GE ve yenilik
harcamalarının maliyeti tarifeler üzerinden tüketicilere yansıyacağından bu harcamaların belli
amaçlar için yönlendirilmesi ve bu harcamaların
izlenmesi, hem lisans sahiplerinin benzer faaliyetler için ayrı ayrı harcama yapmalarını engellemek, hem de yenilik faaliyetlerinde işbirliği
imkanları yaratmak açısından önemli olacaktır.
Bu kapsamda, İngiltere’deki düzenleyici otorite
olan Gaz ve Elektrik Piyasaları Ofisi (OFGEM)
tarafından 2005 yılında elektrik tarifelerinde ve
2007 yılında doğal gaz tarifelerinde başlatılan
Yenilik Fonu Teşviki (Innovation Funding
Incentive) örneği, Türkiye’de uygulanmaya başlanılan sistemde bulunan bazı eksikliklerin giderilmesi için iyi bir örnek teşkil edebilir. Yenilik
Fonu Teşviki, iletim ve dağıtım sisteminin geliştirilmesini ve tüketicilere daha iyi hizmet sunulmasını (güvenliğin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi vb.) amaçlayan projelerin desteklenmesi amacıyla ilk olarak 2005 yılında
elektrik sektöründe ve 2007 yılında doğal gaz
sektörü de başlatılmıştır [10]. Firmalar tarafından yapılacak bir yenilik faaliyetinin veya ARGE harcamasının Yenilik Fonu Teşviki’nden
faydalanabilmesi için yapılacak projelerin öncelikle OFGEM tarafından belirlenen ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin beş ana hedeften bir veya birkaçına ulaşılmasını sağlaması gerekmektedir. OFGEM bu hedefleri: 1) Ekonominin daha
düşük karbon yoğunluklu hale getirilmesi, 2)
Mali durumu iyi olmayan tüketicilerin korunması ve yakıt yoksulluğunun giderilmesi, 3) Enerji
tasarrufunun ve verimliliğinin arttırılması, 4)
Gaz ve elektrikte arz güvenliğinin arttırılması, 5)
Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi olarak
belirlemiştir.

önemli uluslararası standart belgelerini alarak bu
konuda önemli bir yenilik gerçekleştirmişlerdir.
İkinci en önemli organizasyonel yenilik, firmaların bilgi işlem projeleri ile teknik altyapılarında
yapmış oldukları yeniliklerdir. Bu projelerinin
bazıları müşteri odaklı iken bazıları firmanın
organizasyon yapısında yapılan ciddi yeniliklerdir. Bu projelerin bazılarında yabancı şirketlerden de danışmanlık hizmetleri alınmış ve bazı
projeler ise yabancı şirketlerle birlikte yürütülmüştür.
6. AR-GE Harcamalarının ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi
Türkiye’de AR-GE harcamalarının ve yenilik
faaliyetlerinin desteklenmesi için çeşitli teşvik
araçları kullanılmaktadır. 4691 sayılı “Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 5746 sayılı
“Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile 5520 sayılı
“Kurumlar Vergisi Kanunu”, 193 sayılı “Gelir
Vergisi Kanunu” ve çeşitli yönetmelikler ile şirketlere vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinde
muafiyetler ve indirimler, hibeler ve düşük faizli
ve uzun dönemli krediler sağlanmaktadır.
4646 sayılı Kanun ile AR-GE ve yenilik faaliyetleri için herhangi bir teşvik sistemi getirilmemiştir. EPDK tarafından da doğal gaz dağıtım
firmalarında AR-GE harcamalarının teşvik edilmesi için 22/12/2011 tarihli ve 3580 sayılı Kurul
Kararı ile “Dağıtım şirketinin yönetiminde olmayan giderler hariç düzenlenmiş işletme gideri
tutarının azami %1’i, dağıtım şirketlerinin belgelendirme, araştırma geliştirme ve eğitim çalışmaları amacıyla Düzenlenmiş İşletme Giderlerine
eklenir ve gelir gereksinimi hesaplamalarında
dikkate alınır” hükmü ile AR-GE harcamaları
için kaynak ayrılmasına imkan tanınmıştır.
Elektrik piyasasında uygulanmaya başlanılan ve
3580 sayılı Kurul Kararı ile artık doğal gaz dağıtım şirketleri için de uygulanmaya başlanılacak

Projelerin bu hedeflere ulaşılmasını sağlamasına
ek olarak teknik gelişme, yenilik ve tüketicilere
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fayda sağlayacak projeler olması gerekmektedir.
Bu kapsamda, projenin öncelikle, şebekenin tasarımı, inşası, işletilmesi ve bakımını iyileştirecek/geliştirebilecek projeler olması gerekmektedir. Projelerde bulunması gereken ikinci özellik,
projenin en azından kademeli yenilik sağlaması
gerekmektedir. Burada OFGEM kademeli yeniliğin kapsamına, mevcut ürün /süreç /
tasarımlarda yapılan iyileşmeleri içeren kademeli
yenilik, yurtdışındaki dağıtım/iletim şirketi tarafından kullanılan veya yurtiçinde iletim/dağıtım
faaliyeti ile iştigal etmeyen firmalar tarafından
kullanılan ürün/süreç/tasarımların iletim/dağıtım
firmaları tarafından kullanılmasını içeren teknolojik ikame ve mevcut ürün/süreç ve tasarımlarla
aynı amaca hizmet eden ama daha önce hiç kullanılmamış veya denenmemiş ürün/süreç ve tasarımları içeren önemli yenilikleri dahil etmiştir.
Bunlar haricinde radikal yenilik faaliyetinde yani daha önce hiç kullanılmayan ve mevcut ürün/
süreç/organizasyonlardan farklı olan yenilik faaliyetlerinde bulunan firmalarda Yenilik Fonu
Teşviki’nden faydalanabilmektedirler. Projede
bulunması gereken üçüncü nitelik projenin tüketicilere ve topluma önemli faydalar sağlayacak
projeler olmasıdır. Bunun hesaplanmasında, projenin finansal faydalarının bugünkü değerinin
proje maliyetinin bugünkü değerinden fazla olması dikkate alınmaktadır [11].

ması gerekmektedir. Ayrıca, projenin başka kurumlardan destek alması OFGEM’in desteğini
olumsuz etkilememektedir. Ancak lisans sahibinin kendi AR-GE/yenilik harcamaları toplam
proje maliyetinin %15’ini geçemeyecektir, ayrıca, lisans sahibi yapmış olduğu harcamaların %
80’ine kadar olan kısmını Yenilik Fonu Teşviki’nden karşılayabilir. Lisans sahibinin, üçüncü
şahıslar tarafından yapılan projeye sağlayacağı
destekler, firmanın kendi harcaması olarak %15
limiti dahilindedir. Bir yılda gerçekleşmeyen
proje harcamalarının %50’sine kadar olan kısmı
bir sonraki yıla devredilebilmektedir. OFGEM
yapılacak projelere onay vermemekle beraber,
şirketler yıllık olarak projelerinin durumunu
OFGEM’e bildirmekte ve bu projeler
OFGEM’in internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Ayrıca, gerekli durumlarda OFGEM’in bu projeleri denetleme yetkisi bulunmaktadır.
EPDK tarafından uygulanacak teşvik ile
OFGEM’in uyguladığı teşvik karşılaştırıldığında, EPDK tarafından sağlanan harcama koşullarının OFGEM’e göre daha esnek olduğu görülmektedir. Özellikle, AR-GE ve yenilik harcamalarının az olduğu ülkemizde, %1’lik bir harcama
payı firmaları AR-GE harcaması ve yenilik faaliyetlerine yöneltecek önemli bir gelişmedir. Ancak, lisans sahiplerinin yapacakları projeler için
hedefler ve kriterler belirlenmesi, gerek şebekenin daha iyi işletilmesi gerekse tüketicilere daha
iyi ve kaliteli hizmet sunulması için önem arz
etmektedir. Ayrıca yürütülen projelerin izlenmesi, hem aynı konuda mükerrer harcamaların önüne geçecek hem de işbirliği için lisans sahiplerinin yönlendirilmesine imkan tanıyacaktır. Her ne
kadar 4646 sayılı Kanun ile EPDK’nın firmalara
ilişkin her türlü bilgi ve belge talep hakkı bulunsa da, idari işlemleri arttırmamak amacıyla,
EPDK’nın sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (DOSİDER veya GAZ-BİR)
aracılığıyla projeleri yönlendirmesi, lisans sahiplerinin sivil toplum örgütleri ile ortak çalışarak

Beş ana hedeflere ulaşılmasını sağlayacak ve üç
temel niteliğe sahip projeler için Yenilik Fonu
Teşviki kapsamında OFGEM lisans sahiplerine
önemli imkanlar tanımaktadır. Lisans sahibi,
uygun projeler için yıllık Doğal Gaz Dağıtım
Taşıma Faaliyet Geliri’nin %0.5’ine kadar ARGE ve yenilik harcaması geçekleştirebilir. Bu
projeler, şirketin kendi projesi olabileceği gibi,
kamu
kurumları
tarafından
başlatılan
(uluslararası kuruluşların projeleri de dahil) ve
şirketin dahil olduğu projeler de olabilir. İkinci
durumda da, projenin beş ana hedeften bir veya
birkaçına ulaşılmasını sağlayacak bir proje ol-
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AR-GE harcaması ve yenilik faaliyetlerinde bulunmalarını sağlaması ve sivil toplum kuruluşlarının bu çalışmaları belirli aralıklarla kamuoyuna
açıklamaları hem projelerde şeffaflık sağlayacak
hem de önemli işbirliği imkanları tanıyacaktır.

fından uygulanan Yenilik Fonu Teşviki, EPDK
tarafından başlatılan sistemin geliştirilmesi için
iyi bir örnek olarak değerlendirilebilir.
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Enerji Uzmanları Derneği İktisadi Teşekkülü
Vakıfbank Bahçelievler Şubesi (Ankara)
TR13 0001 5001 5800 7296 4653 23
İsim ve adres bilgilerinin bulten@enerjiuzmanlari.org e-posta adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
Abonelik ve reklamlara ilişkin diğer talep ve sorularınızı da aynı e-posta adresine gönderebilirsiniz.
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Enerji Piyasası Bülteni’nde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmasını istediğiniz yazılarınızı, iletişim bilgileri ile birlikte @enerjiuzmanlari.org e-posta adresine gönderebilirsiniz.
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Enerji Uzmanları Derneği yayınıdır.

