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Bu bültende yer alan yazıların bilimsel, 

hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara ait 

olup, yazılar Enerji Uzmanları Derneği‟-

nin veya yazarların çalıĢtığı / iliĢkili 

olduğu kurum/kuruluĢların görüĢünü 

yansıtmamaktadır. 

 

Bu derginin içeriği Enerji Uzmanları 

Derneği‟nin üretimi olup dergi içeriği-

nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  

gereğince izinsiz kullanılması yasaktır. 

Yazı içerikleri, dergi ve yazar ismi 

kaynak gösterilerek kullanılabilir.  

Merhabalar, 

Enerji Piyasası Bülteni‟nin yirmi ikinci sayısı ile yine sizlerle 

birlikteyiz. Bu sayımızda da enerji piyasaları, özellikle de Türkiye 

enerji piyasası açısından öncelikli ve derinlikli yazılar yer almaktadır. 

Bu sayımızda Türkiye enerji piyasasındaki güncel konulardan petrol 

borsasının, elektrik tarifeleri ve fiyat eĢitleme mekanizmasının, 

dengeleme ve uzlaĢtırma piyasasında “0” TL/MWh çıkan fiyatların 

analiz edildiği, profil uygulamalarının ve elektrik üreticilerinin 

tarifelerine iliĢkin hususların incelendiği ve değerlendirildiği 

yazıların yanı sıra  sürdürülebilir elektrik kapasite artıĢına, 

korunmaya muhtaç tüketicilerin enerji ihtiyaçlarının karĢılanmasına, 

küçük modüler nükleer reaktörlere, düĢük karbon ekonomisine ve 

teknik özellikleri bozulan akaryakıtlara ve bu akaryakıtların 

ekonomiye kazandırılmasına dair oldukça derin ve nitelikli yazılara  

yer verilmektedir. Bu sayımızda, son olarak, evsel karbon ayak izinin 

azaltılmasına iliĢkin Ġngilizce bir yazı yer almaktadır.  

Bir sonraki sayıda buluĢmak dileğiyle, 

Ġyi okumalar… 

 

Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik çıkartılan düzenlemeler ve yeni 

uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki geliĢmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uz-

man görüĢlerinin yer aldığı süreli bir yayın olarak oluĢturulmuĢtur. Enerji piyasasıyla ilgilenenlerin bilgi dağarcığına katkı-

da bulunmak isteyen okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile birlikte derneğimiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini 

olabildiğince geniĢ kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaĢabilme fırsatını da yakalamıĢ olacaklardır. 

Enerji Piyasası Bülteni‟ne gönderilecek yazılar, 3000 kelimeyi aĢmayacak Ģekilde hazırlanmalı, herhangi bir kaynaktan 

yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer verilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce baĢka bir yerde ya-

yımlanmamıĢ olmalıdır. Yazarlar, iletiĢim bilgileri ile birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilir-

ler.  

Enerji Piyasası Bülteni‟ne Yazı Göndermek için... 
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E 
lektrik piyasasında üretim faaliyeti gös-

terebilmek için Enerji Piyasası Düzen-

leme Kurumu (EPDK)‟ndan (bu yazıya 

konu olmayan bazı istisnaları olmakla birlikte) 

lisans almak gerekiyor ve kaynak bazında bazı 

farklılıklar olmakla birlikte lisans alma süreci 

genel olarak Ģu dört aĢamadan oluĢuyor: 

Lisans baĢvurusunun yapılması 

BaĢvurunun incelenip değerlendirilmesi 

(bağlantı görüĢü, arazinin durumu, vs.) 

Ġncelemesi olumlu sonuçlanan baĢvuruların 

uygun bulunarak lisans alınması için belirlenen 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi (sermaye 

artırımı, teminat tamamlama, ÇED izninin su-

nulması, vs.) 

Projenin lisanslandırılması 

Bu kapsamda bir hidroelektrik santrali (HES) 

projesi için öncelikle Devlet Su ĠĢleri Genel Mü-

dürlüğü (DSĠ) tarafından yapılan kaynak kulla-

nım ihalesinin kazanılmıĢ olması ve sonrasında 

EPDK‟ya lisans baĢvurusu yapılması gerekiyor. 

Rüzgar santralleri (RES) için açıklanmıĢ bağlan-

tı noktaları ve kapasiteleri baz alınarak EPDK‟ya 

yapılan baĢvuru sonrasında süreç normal Ģekilde 

iĢlerken eğer tesis alanı veya bağlantı noktası 

açısından bir çakıĢma varsa baĢvuru inceleme ve 

değerlendirme aĢamasında iken Türkiye Elektrik 

Ġletim A.ġ. (TEĠAġ) tarafından bir ihale yapılı-

yor ve ihaleyi kazanan projeye lisans verilmesi 

uygun bulunuyor. Biyokütleye veya jeotermal 

enerjiye dayalı projelerde ise uygun bulmadan 

önce kaynak kullanım hakkının elde edildiğinin 

belgelenmesi gerekiyor. GüneĢ baĢvuruları he-

nüz açılmıĢ değil ancak yapılacak ölçümler son-

rasında 2013 yılında baĢvuru alındığında 

RES‟lere benzer bir süreç iĢleyecek. Termik 

santraller açısından ise yerli doğal kaynaklar için 

kaynağın kullanım hakkını belgelemek gerekir-

ken diğerleri için böyle bir zorunluluk bulunmu-

yor.  

Üretim tesislerinin lisanslanabilmesi için, kay-

nak kullanımını belgelemeye yönelik olarak yu-

karıda genel hatlarıyla belirtilen Ģartlar haricinde 

pek de bir kısıtlama bulunmuyor (elbette ki SĠT 

alanları, vb. yerlere tesis kurmak mümkün de-

ğil). Diğer bir ifadeyle, tesislerin kurulacakları 

yerler ve türleri neredeyse tamamen serbestçe 

belirleniyor. Bu serbestliği sağlayan 2001 yılın-

daki reform sonrasına bakıldığında (ġekil 1) sü-

regelen ekonomik büyümeye paralel olarak 

(puant yükte etkileri 2009 yılında belirgin Ģekil-

de görülen düĢüĢe rağmen) kurulu gücün düzenli 

Ģekilde arttığını görüyoruz [1, 2].  

ġekil 1‟deki bu geliĢme; piyasa, onu sürekli daha 

rekabetçi hale getirmeye çalıĢan politika belirle-

yiciler ve yatırımcılar açısından önemli bir baĢa-

rıdır. Ancak bu baĢarının; tesis yerinin tamamen 

serbestçe seçilmesine izin vermenin, Ģebeke iĢ-

letmecilerinin baĢvuru yapılan her tesisi sisteme 

bağlamaya zorlanmalarının ve bunun neticesinde 

ortaya çıkan Ģebeke geniĢleme planlarının daha 

ekonomik bir alternatifi olup olmadığını pek de 

sorgulamamanın bir sonucu olduğu dikkate alın-

malı. Dolayısıyla büyüme tablosunun uzun vade-

de sürdürülebilir olmasını beklemek mümkün 

değil. Yani, üretim kapasitesinde elde edilen 

yüksek artıĢın sürdürülebilirlik açısından sorgu-

lanması gerekiyor. Örneğin: 

Net enerji ithalatçısı bir ülke olmamız nede-

niyle özellikle elektrik sektörü açısından üze-

rinde ısrarla durduğumuz kaynak çeĢitliği ne 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIŞI 

Fatih KÖLMEK 
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durumda? 

Ġzin süreçleri tesislerin Ģebeke kısıtları ve arz-

talep dengesi açısından doğru yerde olmasını 

sağlayabiliyor mu? Sağlıklı bir Ģebeke geniĢle-

me planlaması yapılabiliyor mu? 

Uygun bulunan projeler alınması gereken diğer 

izinler (imar planları, arazi temini, ÇED, vs.) 

açısından kolaylıkla hayata geçirilebiliyor mu? 

(burada süreçlerin uzunluğu değil belirsizlikle-

ri ve maliyetleri düĢünülmeli) 

Kurulu gücün son dört yıldaki kaynak dağılımı-

nın gösterildiği Tablo 1‟e bakıldığında termik 

üretim tesislerinin kurulu güçteki payının yakla-

Ģık 2/3, buna karĢılık yenilenebilir enerjiye daya-

lı tesislerin payının ise 1/3 oranında sabit kaldığı 

görülmektedir. Diğer taraftan termik üretim te-

sislerinin elektrik üretimindeki payı 2008 yılında 

%82,8 iken 2011 yılında %74,8‟e gerilemiĢ ve 

buna paralel olarak yenilenebilir enerjinin üre-

timdeki payı artmıĢtır. Tabloda yer almamakla 

birlikte aynı dönemde doğalgazın üretimdeki 

payı %49,7‟den %45,4‟e gerilemiĢtir. 

Eğer kaynak dağılımına daha geniĢ bir perspek-

tiften bakılacak olursa, ġekil 2‟de görüldüğü gibi 

termik ve yenilenebilir enerjiye dayalı üretimin 

payının dalgalanmalarla birlikte göreceli olarak 

değiĢmediği buna karĢılık doğalgazın payının 

artıĢ eğilimi içinde olduğu söylenebilir. Bu duru-

mu çeĢitli gerekçelerle açıklamak mümkün ama 

açık olan bir Ģey var: neredeyse tamamen dıĢa 

bağımlı olduğumuz bir kaynağın elektrik üreti-

mindeki payı %45 civarında ve bu yüksek bir 

risk demek (muhtemelen en güncel örnek bu yıl 

ġubat ayında yaĢadığımız elektrik sıkıntısı ve 

Şekil 1. Kurulu güç ve saatlik puantın yıllara göre geliĢimi (MW) 

 2008 2009 2010 2011 

 Ürt. (%) Güç (%) Ürt. (%) Güç (%) Ürt. (%) Güç (%) Ürt. (%) Güç (%) 

Termik 82,8 66,0 80,6 65,5 73,8 65,2 74,8 64,1 

Yenilenebilir 17,2 34 19,4 34,5 26,2 34,8 25,2 35,9 

Tablo 1. Termik ve yenilenebilir elektrik üretim tesislerinin kurulu güç ve üretim payları [1, 2] 
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spot elektrik fiyatının toptan satıĢ piyasasında 

2000 TL/MWh değerine kadar çıkmasıdır). Bu 

nedenle elektrik piyasasına yönelik stratejiler 

arasında doğalgazın üretimdeki payını önemli 

miktarda düĢürmek yer alıyor ve (özellikle son 

dönemde) doğalgaz yakıtlı üretim tesisi projele-

rinin kısıtlanması konuĢulabiliyor. Dolayısıyla, 

yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmadaki 

olumlu geliĢmelere rağmen kaynak çeĢitliliğini 

sağlamada halen hassas bir noktadayız. 

Üretim tesislerinin izin süreçleri tesislerin Ģebe-

ke kısıtları ve arz-talep dengesi gözetilerek doğ-

ru yerde kurulmaları açısından incelendiğinde, 

bu noktada kararı veren tarafın sadece yatırımcı-

lar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her ne kadar 

projelerin lisanslanabilmek için Ģebeke bağlantı-

sı açısından olumlu görüĢ almaları gerekse de bu 

görüĢ sadece teknik analizi içeriyor. Bunun hari-

cinde, geleceğe dönük arz-talep projeksiyonları 

dikkate alınarak “Tesisin kurulacağı bölgede 

ihtiyaç yok; bu nedenle Ģu bölgede kurulsun.” 

veya “ġebeke geniĢleme planları doğrultusunda 

bu tesisi bağlamak teknik/ekonomik açıdan uy-

gun değil.” türünden değerlendirmelerin yapıla-

bildiğini pek de söyleyemeyiz. Halbuki tesisler 

sadece bir hatla sisteme bağlanmıyor ve izin ve-

rilecek projeler için bir Ģebeke geniĢleme planı 

yapmak gerekebiliyor. Bu planın gerçekleĢme 

maliyeti ise günün sonunda tüketiciler tarafından 

ödeniyor. Ortaya çıkan maliyeti karĢılamakta bir 

sıkıntı olmasa da gereklilik a.ısından bir değer-

lendirme yapılmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla 

hem enerji nakli kaynaklı kayıplar hem de Ģebe-

ke geniĢleme maliyetleri (operasyonel ve finan-

sal)  açısından optimal çözümü sağlayacak Ģekil-

de bir yönlendirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

Aksi takdirde, artan enerji talebi nedeniyle sü-

rekli yeni tesislere ihtiyaç duyulduğundan plan-

sız bir Ģebeke geniĢlemesine gidilmesi kaçınıl-

maz olur. Nitekim Elektrik Piyasası Kanunu‟nun 

Geçici 14-b maddesi ile iletim Ģirketinin artan 

Ģebeke yatırımlarına yetiĢememesi nedeniyle 

ilgili hatların üretim tesisi yatırımını yapanlar 

tarafından (bedeli bağlantı ve sistem kullanım 

anlaĢmaları çerçevesinde geri ödenmek koĢuluy-

la) inĢa edilmesi öngörülmüĢtür. Bu noktada ya-

Şekil 2. Elektrik üretim tesislerinin paylarının (%) yıllık geliĢimi [1, 2] 

Hem enerji nakli kaynaklı kayıplar hem de 

şebeke genişleme maliyetleri (operasyonel ve 

finansal)  açısından optimal çözümü 

sağlayacak şekilde bir yönlendirmeye ihtiyaç 

bulunmaktadır.  
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tırımcıların kar maksimizasyonu güdüsüyle dü-

Ģük kayıp ve en yüksek kapasite kullanımı sağla-

yacak noktalarda tesis kurmayı tercih edecekleri-

ni söylemek mümkün. Ancak, sadece bu kar 

maksimizasyonu güdüsünün tek baĢına optimal 

çözümü üretemeyeceği ve bu nedenle sistem ile 

tüketiciler açısından maliyet minimizasyonunun 

da hesaba dahil edilmesi gerektiği dikkate alın-

malı. 

Bu noktada diğer önemli bir konu da kurulması 

uygun bulunan tesislerin inĢaata baĢlamak için 

almaları gereken lisans haricindeki izinler. Bilin-

diği gibi çevresel etkileri bakımından büyük çap-

lı projeler açısından ÇED süreci uzun ve zor. 

Tesislere izin verilirken bu tür bir uygunluk de-

ğerlendirmesi yapılmadığından yatırımcılar doğ-

rudan ilgili idareler ve yerel halk ile karĢı karĢı-

ya geliyorlar. Sonrasında ise ülkenin artan enerji 

ihtiyacını karĢılamak hatta dıĢa bağımlılığını 

azalmak açısından büyük önem taĢıyan projeler 

yargı süreçleri ve takiben uzayan inĢaat iĢleri 

nedeniyle gecikiyor. Buna ek olarak gerekli iz-

nin alınması sırasında önceden öngörülemeyen 

nedenlerle bir de yatırım maliyetleri artabiliyor. 

Benzer bir sıkıntı arazi temininde de yaĢanıyor. 

Tesisin kurulabilmesi için gereken vasıf değiĢik-

likleri, imar planlarının yapılması ve öngörüle-

meyen arazi tahsis maliyetleri yatırımcıların yüz 

yüze kaldıkları sorunlardan sadece bazıları.  

Tüm bu unsurları birada değerlendirdiğimizde; 

artan enerji ihtiyacını karĢılayacak tesislerin ku-

rulabilmesi, bu tesislerin kurulabilmesini sağla-

yacak sağlıklı Ģebeke planlarının yapılabilmesi, 

yatırımcıların tesis tamamlanana kadar karĢılaĢ-

tıkları sorunların en aza indirilebilmesi ve niha-

yet tüketiciler açısından tüm bunların en düĢük 

maliyetle yapılabilmesi için bir planlamaya ihti-

yaç var. Aslında bunun için hazır bir araç var 

zaten: “Intregrated Resoruce Plannning” yani 

“Entegre Kaynak Planlaması (EKP)”. Kısa bir 

tanım vermek gerekirse EKP, kullanıcıların 

elektrik ihtiyaçlarını kaynak kullanımı açısından 

birçok koĢulu bir arada sağlayacak Ģekilde karĢı-

lamaya yönelik planlama sürecidir ve bir kısmı 

aĢağıda sıralanan birçok unsuru içermektedir [3]:  

Ulusal, bölgesel ve yerel kalkınma hedefleriyle 

uyumlu olmak  

Hane halkı ve iĢletmelerin elektrik hizmetlerine 

eriĢiminin sağlanması 

Arz güvenliğini sağlamak 

Elektrik hizmetleri veya muadili sunulurken 

kısa ve uzun dönemli ekonomik maliyetlerin en 

aza indirilmesi 

Elektrik arzının ve kullanımının çevresel etkile-

rinin en aza indirilmesi  

DıĢ kaynakların kullanımını azaltarak enerji 

güvenliğini iyileĢtirmek 

Yerel ekonomiye fayda sağlamak  

Halihazırda ülkemizde kısmen de olsa bir kay-

nak planlaması yapılıyor. Örneğin, RES‟lerin 

bağlanabileceği noktalar kapasiteleri ile önceden 

planlanmıĢ durumda. Benzer Ģekilde güneĢ ener-

jisi santralleri için de bağlantı noktaları belirlen-

diği gibi nerelere tesis kurulmasına izin verilme-

yeceği de açıklandı. Dolayısıyla aslında yapıl-

ması gereken bu planlamayı hem sektör, hem 

tüketiciler, hem de uygulayıcılar için daha da 

geniĢletmek.  

Doğal olarak EKP yapılırken farklı beklentilerin 

ve hassasiyetlerin devreye girmesi söz konusu-

dur. Örneğin, bir yandan kapasite artırımı gözeti-

Artan enerji ihtiyacını karşılayacak tesislerin 

kurulabilmesi, bu tesislerin kurulabilmesini 

sağlayacak sağlıklı şebeke planlarının 

yapılabilmesi, yatırımcıların tesis tamamlanana 

kadar karşılaştıkları sorunların en aza 

indirilebilmesi ve nihayet tüketiciler açısından 

tüm bunların en düşük maliyetle yapılabilmesi 

için bir planlamaya ihtiyaç var.  
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lirken diğer taraftan yerel kaynakların daha çok 

kullanılması, kaynak çeĢitliliğinin sağlanması, 

teknoloji/uzmanlık transferi, verimlilik artıĢı, 

yerel istihdama katkı, en düĢük maliyet ve çevre-

sel etkiler gibi hususlar gözetilebilir. Burada 

önemli olan, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karĢılar-

ken uyulması gereken koĢulları sağlıklı Ģekilde 

belirleyerek planlamayı ona göre yapmaktır. Za-

ten EKP de; ekonomik, sosyal ve çevresel unsur-

ların bir arada gözetildiği ve çoğu zaman içeri-

sinde birbiriyle çatıĢan hedeflerin yer aldığı bir 

planlama sürecidir [4]. EKP kapsamında hem 

arz hem de talep tarafı açısından geniĢ bir seçe-

nekler yelpazesi ele alınır ve tüm paydaĢların 

süreç içerisine dahil edilmesi sağlanır. Ayrıca, 

geleneksel planlama yöntemlerinin aksine taraf-

ların görüĢleri planlamanın bitiminde değil daha 

planlama yapılırken değerlendirilir [3]. Böylelik-

le, sistemli, bütüncül ve Ģeffaf bir planlama yü-

rütülerek enerji ihtiyacının dengeli bir çözüm ile 

karĢılanması sağlanır.  

Son olarak EKP‟nin ülkemizde nasıl uygulanabi-

leceğini ele alacak olursak, öncelikle tüm tesisle-

rin tamamen merkezi Ģekilde yapılacak bir plan-

lamanın neticesinde kurulması gerektiği kanaati-

nin oluĢmaması gerekiyor. Çünkü böyle bir yola 

gitmek piyasanın serbestleĢtirilmesi ile elde edi-

len onca kazanımı geriye götürmek anlamına 

gelir. Bunun yerine, yönlendirici bir planlama 

yaparak sonrasını yatırımcılara bırakmak daha 

doğru olacaktır. Bunun için de öncelikle bölgele-

rin (burada bölgesel yük tevzi merkezlerinin sı-

nırları dikkate alınabilir) geleceğe dönük arz-

talep projeksiyonları dikkate alınarak kaynak 

bazında bir kapasite artıĢ planlaması yapılmalı 

ve Ģebeke geniĢlemeleri de bu planı temel alma-

lıdır. Bu kapsamda yatırımcıları ihtiyaç duyulan 

bölgelere yönlendirecek fiyat/maliyet sinyalleri 

(örneğin Ģimdikine göre daha farklılaĢtırılmıĢ 

sistem kullanım bedelleri uygulamak veya Ģebe-

ke güçlendirme maliyetlerini bu güçlendirmeye 

neden olanlara belirgin Ģekilde yansıtmak gibi) 

etkin bir araç olarak kullanılabilir. Böylelikle, 

hem üretimin tüketimin olduğu yerde yapılması 

teĢvik edilmiĢ hem de kontrolsüz Ģebeke geniĢle-

melerinin önüne geçilmiĢ olur. Tabi bunu yapar-

ken tesis türlerine göre o bölgede alınması gere-

ken izinler için de bir altyapı oluĢturulmalı. Aksi 

takdirde yapılan planlamaya rağmen yatırımcıla-

rın karĢısındaki zorluklar açısından bir iyileĢme 

sağlanamamıĢ ve yatırımların gecikmesi önlene-

memiĢ olur. Zaten EKP‟nin doğası gereği plan-

lamaya tüm paydaĢların katılımı sağlanacağın-

dan süreç kendiliğinden baĢlamıĢ olacaktır. Bu 

sayede, doğru yerde ve yatırım süreci açısından 

asgari belirsizlikle baĢlayan projeler lisanslandı-

rılır ve hızlı bir Ģekilde hayata geçirilebilir. 

Kaynaklar 

[1] TEĠAġ Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üre-

tim - Ġletim Ġstatistikleri 2010. 
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liyetleri Raporu . 

[3] Tellus Institure, Best Practices Guide: Integrated 

Resource Planning For Electricity, Boston, MA, 
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[4] Joel N. Swisher, Gilberto de Martino Jannuzzi ve 

Robert Y. Redlinger, Tools and Methods for 
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ELEKTRİK TARİFELERİ VE FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI 

Ercüment CAMADAN 

E 
lektrik Piyasası Kanunu (EPK)‟nun 

geçici 9 uncu maddesi gereğince 2012 

yılı sonuna kadar aynı abone grubuna 

giren elektrik enerjisi tüketicilerine Türkiye ge-

nelinde aynı Ģebeke fiyatları uygulanmaktadır. 

Düzenlenen tarifelerle elektrik enerjisi satın alan 

tüketicilerden de aynı gruba girenlere yine ülke 

genelinde tek bir enerji tarifesi uygulanmaktadır. 

Bu durumu gerekli kılan geçici 9 uncu madde; 

“(1) 31/12/2012 tarihinde sona erecek geçiş dö-

neminde düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden 

elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım 

bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var 

olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tama-

men koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygula-

maya ilişkin hususları tebliğle düzenlenmiş olan 

fiyat eşitleme mekanizması uygulanır. Tüm kamu 

ve özel dağıtım şirketleri fiyat eşitleme mekaniz-

ması içerisinde yer alır.  

(2) Geçiş dönemi süresince ulusal tarife uygula-

masının gerekleri esas alınır ve ulusal tarifede 

çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife Ku-

rumca hazırlanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe 

girer. Kurul onaylı çapraz sübvansiyon ancak 

Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilebilir.  

(3) Geçiş dönemi süresince tüm hesaplar ilgili 

mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur.” Ģeklinde-

dir. 

Bu madde özetle; 

2012 yılı sonuna kadar ulusal tarife uygulama-

sını zorunlu kılmaktadır. Böylece Türkiye gene-

linde aynı abone grubuna giren müĢterilerin aynı 

fiyatlara maruz kalması sağlanmaktadır. 

2012 yılı sonuna kadar çapraz sübvansiyona 

izin vermektedir. Bu sayede bazı abone grupları-

nın korunmasına olanak tanınmaktadır. Ayrıca, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 

onaylanan çapraz sübvansiyonlu tarifelerin an-

cak Bakanlık Kurulu kararı ile değiĢtirilebileceği 

hükme bağlanmaktadır. 

Bölgeler arasındaki maliyet farklılıklarından ve 

ulusal tarife uygulamasından kaynaklanacak ön-

görülenden fazla gelir elde eden dağıtım Ģirketle-

rinin bu fazla geliri fiyat eĢitleme mekanizması 

aracılığıyla öngörülenden düĢük gelir elde eden 

dağıtım Ģirketlerine aktaracağı belirtilmektedir.  

Kanunun geçici 9 uncu maddesi gereğince Elekt-

rik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat 

EĢitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 

hazırlanarak yürürlüğe konmuĢtur. Tebliğ ile 

eĢitleme mekanizmasının nasıl uygulanacağı 

hususu açıklığa kavuĢturulmuĢtur.  

Bu yazının yazılmasının sebebi de geçici 9 uncu 

madde gereğince hazırlanmıĢ olan Tebliğ kapsa-

mında yürürlükte olan fiyat eĢitleme mekaniz-

masının piyasadaki bazı oyuncular tarafından 

yanlıĢ anlaĢılmakta veya yorumlanmakta olduğu 

düĢüncesidir. Bu yorum ve değerlendirmelere 

ilerleyen bölümlerde yer verilecektir.  

Tebliğde; 

Fiyat eĢitlemesine esas maliyetler olarak 

“perakende satış lisansına sahip dağıtım şirket-

lerinin görev bölgelerinde elektrik dağıtım faali-

yetlerinden kaynaklanan maliyetler, perakende 

satış hizmeti faaliyetlerinden kaynaklanan mali-

yetler, iletim sistemi kullanım bedelinden fatura 

edilen tutardan kaynaklanan maliyetler ile görev 

bölgelerinde perakende satışa esas enerji mikta-

rı ile uygulama dönemi başında belirlenen kayıp
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-kaçak oranlarına göre kayıp-kaçağa esas enerji 

miktarlarını karşılamaya yönelik tedarik edecek-

leri elektrik enerjisine esas maliyetler” sayılmıĢ-

tır. 

Ulusal Birim Fiyat “Türkiye genelinde dağıtım, 

perakende ve perakende satış hizmeti faaliyetle-

rinin yerine getirilmesi ile kayıp-kaçağa esas 

enerji miktarının karşılanması ve iletim sistem 

kullanımından kaynaklanan maliyetlerin kullanı-

cılara aktarılması için, her bir dağıtım bölgesin-

de eşit olarak uygulanmak üzere, fiyat eşitleme 

dönemi başında, belirlenen ortalama enerji alış 

fiyatlarındaki fiyat değişiklikleri ile her tarife 

dönemi sonundaki gelir gerçekleşmelerine göre 

ilgili tarife dönemleri itibariyle gelir düzeltmesi 

yapılarak Kurum tarafından güncellenen ve Ku-

rul tarafından onaylanan, faaliyetler ve abone 

grupları bazındaki birim fiyatları” olarak tanım-

lanmıĢtır. 

Desteklenecek Toplam Tutar “Bir dağıtım böl-

gesinin; dağıtım, iletim, perakende satış hizmeti, 

perakende enerji satışı ve kayıp-kaçağa konu 

enerji maliyetleri ile bölgeler, faaliyetler ve abo-

ne grupları bazında çapraz sübvansiyonları da 

içerecek şekilde aynı faaliyetler bazında ulusal 

tarife kullanılarak toplanması öngörülen gelirler 

arasındaki farkın toplamı” olarak belirlenmiĢtir. 

Dağıtım faaliyetine ait destek tutarının, iletim 

destek tutarının, perakende satıĢ faaliyetine ait 

destek tutarının, perakende enerji satıĢ faaliyeti-

ne ait destek tutarının ve kayıp-kaçak enerjiye 

ait destek tutarının nasıl belirleneceği açıklan-

mıĢtır.  

Mekanizmanın nasıl çalıĢacağına dair hükümler 

yer almıĢtır. 

Özetle, Tebliğ ile birlikte dağıtım Ģirketlerinin 

ulusal tarife uygulaması olmasaydı, her bölgede 

ayrı tarifeler yürürlükte olsaydı bölgelerin elde 

edeceği toplam gelirin ulusal tarife uygulamasın-

da da elde etmesi sağlanmaktadır. Ancak, bu 

durumun bazı piyasa paydaĢları tarafından za-

man zaman yanlıĢ algılandığı görülmektedir. Bu 

yanlıĢ algı, destek tutarı adı altında TETAġ ara-

cılığı ile diğer dağıtım bölgelerine para aktaran 

taraflarda daha net bir Ģekilde görülmektedir. 

ġirketler kendi haklarını transfer ettiklerini düĢü-

nebilmektedirler. Ancak transfer edilen gelir bu 

Ģirketlerin değil diğer Ģirketlerin gelir gereksini-

mi içerisinde yer alan fakat ulusal tarife uygula-

ması nedeniyle diğer bölgelerdeki tüketicilerden 

toplanan gelirlerdir.  

Bu durumun daha net anlaĢılabilmesi için Tablo 

1 hazırlanmıĢtır. Tablo 1 hazırlanırkenki varsa-

yımlar piyasada üç Ģirketin yer aldığı, tek faali-

yetin bulunduğu ve üç bölge toplamını kapsayan 

bir ulusal tarife uygulamasının mevcut olduğu 

varsayımlarıdır. Tablo 1‟deki A bölgesindeki 

Ģirketin toplam gelir gereksinimi 1000 TL iken 

bu Ģirketin dağıtması öngörülen enerji miktarı 

ise 1000 MWh‟tir. Dolayısıyla bölgesel tarife 

uygulaması halinde bu bölgede birim fiyat 1 TL/

MWh olacaktır. Bölgesel tarifenin yürürlükte 

olması durumunda gelir gereksinimi 1500 TL ve 

dağıtılan enerji miktarı 1000 MWh olan B böl-

gesinde birim fiyat 1,5 TL/MWh, gelir gereksi-

nimi 1200 TL ve dağıtılan enerji miktarı 1000 

MWh olan C bölgesinde ise birim fiyat 1,2 TL/

Şirket Gelir Gereksinimi (TL) Dağıtılan Enerji (MWh) Birim Maliyet (TL/MWh) 

A 1000 1000 1 

B 1500 1000 1,5 

C 1200 1000 1,2 

TOPLAM 3700 3000 1,23 

Tablo 1. Üç Ģirketli tek faaliyetli bir ulusal tarife hesaplaması örneği 
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MWh olarak uygulanacaktır. Üç bölgeyi içeren 

bir ulusal tarife uygulamasının benimsenmesi 

halinde ise 3700 TL‟lik toplam gelir gereksinimi 

3000 MWh‟lik toplam enerji miktarına bölüne-

rek 1,23 TL/MWh‟lik bir birim fiyat uygulana-

caktır. 

Örneğimizdeki varsayımlar dahilinde ulusal tari-

fe uygulamasının benimsenmesi halinde, bu du-

rumun doğal sonucu olarak bazı bölgelerde gelir 

gereksiniminin üzerinde bir gelir elde edilirken 

bazılarında da gelir gereksiniminin altında bir 

gelir elde edilecektir. Örneğimizde A bölgesinde 

1000 TL‟lik bir gelire gereksinim varken ulusal 

tarife uygulaması nedeniyle 1233,33 TL‟lik bir 

gelir elde edilmiĢtir. Dolayısıyla, bu Ģirketin elde 

etmiĢ olduğu 233,33 TL‟lik tutarı diğer bölgele-

re (örneğimizde sadece B bölgesine) aktarması 

gerekmektedir (Bkz: Tablo 2). Benzer bir Ģekil-

de C bölgesinde toplanan 33,33 TL‟lik fazla ge-

lir de B bölgesine aktarılmalıdır. B bölgesi ise 

ulusal tarife uygulaması nedeniyle gelir gereksi-

nimi altında gelir toplayabilmesinden dolayı 

266,67 TL‟lik bir destek tutarını diğer bölgeler-

den almalıdır. 

Ulusal tarife uygulaması temelde örneğimizdeki 

uygulamadır. Sadece dönemsellik ve oransallık 

etkileri ve her faaliyetin ayrı ayrı eĢitlemeye da-

hil edilmesi gibi daha karmaĢık uygulamalar 

nedeniyle biraz daha komplekstir.  

Bu konuya iliĢkin hata bazı bölgelerde toplanan 

gelirin tamamının sanki bu bölgelerde sunulan 

hizmetin karĢılığıymıĢ gibi algılanması veya al-

gılanmak istenmesidir. Diğer bir ifadeyle, topla-

nan gelirin gelir gereksinimi olarak yorumlan-

masıdır. Örneğin, örneğimizdeki A bölgesinden 

B bölgesine transfer edilen 233,33 TL‟nin A 

bölgesinin kendi hakkı olarak bedelin transferi 

olarak değerlendirilmesi söz konusu hatalı algıya 

bir örnektir. Halbuki 233,33 TL bu bölgede böl-

gesel tarife uygulanması halinde 1TL/MWh ola-

rak uygulanacak birim bedelin ulusal tarife uy-

gulaması nedeniyle 1,23 TL/MWh olarak uygu-

lanması sonucunda ortaya çıkan ve diğer bölge-

lere transfer edilmesi gereken bir bedeldir. 

Sonuç olarak, Türkiye elektrik piyasasındaki en 

temel realitelerin bile halen piyasada faaliyet 

gösterenlerce anlaĢılamamıĢ olması zaman za-

man bazı sorunlara yol açmaktadır. Bu yazının 

konusu da bu duruma çok net bir örnek teĢkil 

etmektedir. Arzu edilen Türkiye‟nin, piyasanın 

ve piyasa gerçeklerinin en Ģeffaf bir Ģekilde pay-

laĢıldığı, verilere en hızlı bir Ģekilde ulaĢılabildi-

ği, bilinçli veya bilinçsiz bilgi kirliliklerinin mi-

nimize edildiği bir elektrik piyasasına en kısa 

sürede sahip olmasıdır. 

Şirket Gelir Gereksinimi (TL) Toplanan Gelir (TL) Destek Tutarı (TL) 

A 1000 1233,33 233,33 

B 1500 1233,33 -266,67 

C 1200 1233,33 33,33 

TOPLAM 3700 3700 0 

Tablo 2. Örnek durumdaki destek tutarlarının hesaplanması  

Arzu edilen Türkiye’nin piyasanın ve piyasa 

gerçeklerinin en şeffaf bir şekilde 

paylaşıldığı, verilere en hızlı bir şekilde 

ulaşılabildiği, bilinçli veya bilinçsiz bilgi 

kirliliklerinin minimize edildiği bir elektrik 

piyasasına en kısa sürede sahip olmasıdır. 
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PETROL BORSALARININ İŞLEYİŞİ VE TÜRKİYE PETROL BORSASI 

Kenan SİTTİ 

B 
orsalarda iĢlem gören menkul kıymetle-

ri baĢlıca iki kategoriye ayırabiliriz. 

Bunlardan birincisi, bir Ģirkete ortak 

olmayı sağlayan hisse senetleri; ikincisi de vade 

sonunda ihtiyaç duyulan bir malı bugünden al-

mayı sağlayan emtia sözleĢmeleridir. Bu iki ko-

lun yapı ve iĢleyiĢ mantığı çok farklı olup, bu 

yazımızda petrol borsasından bahisle emtia bor-

saları üzerinde durulacaktır. Petrol, dünya borsa-

larında en fazla iĢlem gören emtia olup, ġekil 

1'de Dow Jones endeksinde baz alınan emtiaların 

oranları yer almaktadır. 

1. Emtia borsalarının gelişimi 

Bilindiği üzere bir malın fiyatını belirleyen iki 

temel unsur, o malın arzı ve talebidir. Dolayısıy-

la borsa iĢlemlerinin olmadığı bir ortamda Ģunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz ki, petrol talebindeki 

artıĢı, üretim artıĢı karĢılayamadığında fiyatlar 

yükselir, net petrol talebi düĢtüğünde ise fiyatlar 

düĢer. Peki iĢleyen bir petrol borsası olduğu du-

rumda da bu basit bağıntı doğruluğunu sürdür-

mekte midir? Bunun için petrol borsası özelinde 

emtia borsalarının ortaya çıkıĢı ve geliĢimini 

biraz inceleyelim. 

Borsa öncesi dönem olarak adlandırabileceğimiz 

birinci dönemde, uluslararası petrol ticareti iki 

Ģekilde gerçekleĢmekteydi. Birincisi alıcı ve satı-

cılar arasında yapılan uzun süreli ikili anlaĢmala-

ra dayalı ticaret, ikincisi de herhangi bir anlaĢma 

olmaksızın yapılan spot ticaret. Ġkili anlaĢmalar-

la yapılan ticaret, mevcut borsa sistemindeki 

vadeli iĢlem piyasalarının çıkıĢ noktası olup, 

tarafları gelecekteki fiyat risklerinden korumak-

taydı. Ancak, bu ikili anlaĢmaların mevcut borsa 

sistemine göre kısıtlayıcı yanı, taraflar arasında 

belirlenen özel sözleĢme maddeleri içermeleri 

nedeniyle iki firma arasında yapılan bu anlaĢma-
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Şekil 1. Dow Jones Emtia Endeksinde 2011 yılında esas alınan ağırlıklar [1] 
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ların üçüncü bir tarafa devredilmesinin çok zor 

olmasıydı. Dolayısıyla bir sözleĢmenin vadesi 

gelene kadar el değiĢtirme sıklığının yok dene-

cek kadar az olması sebebiyle, sözleĢme 'gerçek' 

alıcı ve satıcılar arasında yapılmaktaydı ve vade 

sonunda da satıcının, petrolü alıcıya devretmesi 

ve ücretini almasıyla birlikte sözleĢme sona er-

miĢ oluyordu.  

Borsanın ikinci döneme geçiĢini baĢlatan etken, 

ikili anlaĢmalarda alıcı ve satıcılar arasında yaĢa-

nan güven problemidir. Hayatımızın pek çok 

alanında karĢılaĢılan bu probleme bulunan en 

pratik çözüm, her iki tarafın da güvendiği bir 

kiĢi veya kurumun bu alıĢveriĢe kefil olması ve 

para ile malın karĢılıklı el değiĢtirmesinde aracı 

olmasıdır. Borsa uygulamasında ise bu rolü 

Takasbank yerine getirmekte olup, alıcı veya 

satıcının yükümlülüğünü yerine getirmemesi 

durumunda daha önce taraflardan almıĢ olduğu 

teminatlar vasıtasıyla karĢı tarafın mağduriyetini 

gidermektedir. 

Bu aracı kurumun ihdas edilmesiyle aynı zaman-

da ikili anlaĢmalar da standart birer yapıya ka-

vuĢturularak iĢlem kolaylığı kazanmıĢtır. Daha 

önce ikili anlaĢmalarla serbestçe belirlenen pet-

rolün teslim yeri, kalite standartları, miktarı, tes-

lim Ģekli gibi anlaĢma maddeleri belirli bir yapı-

ya kavuĢturulmuĢtur. Örneğin, dünyanın en bü-

yük petrol borsası olan NYMEX borsasında iĢ-

lem gören Amerikan WTI petrolünün sözleĢme 

miktarı 15,5 °C'de 1000 varil, kükürt oranı %

0,42'den az, 37-42 API arası ve teslim yeri 

Cushing, Oklahoma ve teslim Ģekli FOB olarak 

belirlenmiĢtir. Böylelikle hala büyük oranda 

'gerçek' alıcı ve satıcıların buluĢarak standart 

ikili anlaĢmaların yapıldığı ve vade sonunda fizi-

ki teslimat gerektiren bir yapıya kavuĢulmuĢtur. 

Bu dönemde emtia fiyatlarının belirlenmesi yine 

fiziki piyasada olmakta ve borsadaki vadeli iĢ-

lemler fiyat riskinden korunmak için yapılmak-

taydı. 

Borsanın günümüzdeki nihai Ģeklini almasını 

sağlayan ana etken de, iki taraf arasında yapılan 

standart sözleĢmelerin artık üçüncü kiĢiye devre-

dilmesinin çok kolay hale gelmesidir. Dolayısıy-

la birinci aĢamada çok kısıtlı olan sözleĢme el 

değiĢtirmeleri o kadar hızlanmıĢtır ki, aynı malın 

bir günde ortalama 15 defa el değiĢtirmesi sure-

tiyle bir ay sonrasında yapılacak teslimata iliĢkin 

sözleĢme yüzlerce defa el değiĢtirir hale gelmiĢ-

tir. Fiziki piyasalarda bir malın tüketiciye ulaĢa-

na kadar bir ayda bu kadar çok el değiĢtirmesine 

rastlanmadığına göre, buradan Ģu sonuca ulaĢa-

biliriz ki aslında borsadaki alım ve satımların 

çok büyük bir kısmı gerçekte alıcı (rafinerici) 

veya satıcı (petrol üreticisi) olmayan kiĢiler ara-

sında gerçekleĢmektedir. Aslında günde 15 defa 

el değiĢtiren Ģey petrol değil, petrol fiyatı bek-

lentisidir ve vade sonunda fiziki olarak petrol 

teslimatı da yok denecek kadar azdır. Örneğin 

2003-2008 yılları arasında borsada iĢlem gören 

petrol sözleĢmelerinin sadece %2'si fiziki tesli-

matla kapatılmıĢ, geriye kalanlar ise finansal 

olarak uzlaĢtırılmıĢtır [2].  

2. Fiziksel piyasa fiyatı – Borsada oluşan fiyat 

ilişkisi 

Vade sonunda fiziki teslimattan ziyade finansal 

uzlaĢtırılma eğilimi, borsaları fiyat tahmin ha-

vuzları haline getirmiĢtir. Örneğin birileri Aralık 

ayında petrol fiyatının 120 ABD Doları (= 

$)‟ndan daha fazla olacağını tahmin ederek bu 

fiyatın altındaki sözleĢmeleri Ģimdiden satın al-

makta iken birileri de fiyatın $120'dan daha dü-

Ģük olacağını tahmin ettiklerinden bu fiyatın 

üzerindeki sözleĢmelerini Ģimdiden satmaktadır-

lar. Aslında taraflar bir nevi iddiaya tutuĢmakta-

dırlar, Aralık ayında fiyat $120'ın altında olursa 

bir taraf, üstünde olursa diğer taraf kazanacak ve 

ortaya konan parayı alacaktır.  

Son on yılda bazı emtia borsalarındaki günlük 

açık pozisyon sayıları (girilen iddia sayıları) ġe-

kil 2'de gösterilmektedir. Görüleceği üzere vade-
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li iĢlem sözleĢme sayıları bu üç ürün için son on 

yılda üç kat artmıĢtır. Her bir ham petrol sözleĢ-

mesinin büyüklüğü 1000 varil olduğundan, açık 

sözleĢme büyüklüğü günlük yaklaĢık 1432 mil-

yon varil olarak gerçekleĢmektedir. Kıyaslama 

yapabilmek açısından dünyanın günlük petrol 

talebinin 90 milyon varil olduğu bilinmelidir. 

ġimdi borsa alım satımlarını, ya da bu iddia oyu-

nunu, basit bir örnekle baĢlayarak inceleyelim. 

Diyelim ki Ģu an Temmuz ayındayız ve henüz 

Ağustos ayı vadeli herhangi bir borsa iĢlemi yok. 

Bugün A kiĢisi Ağustos ayı vadeli 5 varil petrolü 

$100/varil'den satıĢa çıkarıyor. Aslında söyle-

mek istediği Ģu: "Bence Ağustos ayında petrol 

fiyatı $100'ın altında olacak, bunun için $500'ına 

iddia girmek istiyorum". Bu teklifi kabul eden 

yoksa ortada iddia da borsa da olmaz. Diyelim ki 

B'de fiyatın $100'ın üzerinde gerçekleĢeceğini 

düĢündüğünden A'nın teklifini kabul ediyor ve 

sözleĢmeyi $500'dan alıyor. Bu defa kendisi söz-

leĢmeyi varili $110'dan satıĢa sunuyor ancak 

alıcı çıkmıyor. Bu Ģekilde Ağustos ayına kadar 

baĢka bir iĢlem gerçekleĢmezse, Ağustos ayı için 

petrolün fiyatı, kabul edilen son sözleĢmedeki 

birim fiyat, baĢka bir deyiĢle son girilen iddia 

fiyatı olduğundan [4] $100'dır. Dolayısıyla vade 

sonunda B, A'ya $500'ını verir ve karĢılığında 5 

varil petrolünü ister. A firması isterse fiziki ola-

rak 5 varil petrol verir, isterse 5 varil petrolün o 

günkü değerini (5x$100=$500) verir ve mahsup-

laĢma tamamlanır. Demek ki, girilen iddiayı baĢ-

kasına satamazsanız, aldığınız verdiğinize eĢit 

olacağından kar veya zarar oluĢmaz. Bu yüzden 

borsaya biraz daha kiĢi ekleyerek örneği biraz 

daha geliĢtirelim. 

Örneğin öncesinde, A kiĢisinin aslında 5 varil 

petrol satmadığını, sadece iddiaya 5 kat üzerin-

den girdiğini anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla 

petrol borsalarında fiziki petrol ihtiyacının 15-20 

katı kadar iĢlem yapılıyor olması, o kadar petro-

lün el değiĢtirdiği anlamına gelmemekte, sadece 

girilen iddiaların toplam tutarının 15-20 kat ol-

duğunu göstermektedir. Bu da ya iddiaya giren 

insanların çok sayıda olduğuna ya da az sayıda 

insanın büyük meblağlar üzerinden iddiaya gir-

diklerine iĢaret eder. Bu sebeple, aslında bir gün-

de fiziki petrol ihtiyacının kaç katı kadar iĢlem 

yapıldığı bilgisi, çok da anlamlı olmayan bir is-
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Ham Petrol Altın Şeker

Şekil 2. Newyork (NYMEX) borsası ham petrol ve altın ile Londra (ICE) borsası Ģeker ürünleri için 

açık pozisyon miktarları [3] 
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tatistiktir. Bunu Ģu Ģekilde daha rahat anlayabili-

riz; dünyanın günlük petrol tüketimi yaklaĢık 90 

milyon varil iken diyelim ki o gün boyunca bor-

sada sadece bir adet ve 45 milyon varillik bir 

satıĢ iĢlemi gerçekleĢti, bu durumda Ģu önerme 

ne anlama gelir: Borsada fiziksel petrol ihtiyacı-

nın yarısı kadar iĢlem gerçekleĢmiĢtir, dolayısıy-

la 1 varil petrol ortalama 0,5 defa el değiĢtirmiĢ-

tir. AnlaĢılacağı üzere, borsadaki iĢlem hacmi ve 

fiziksel piyasadaki satıĢ miktarı birbirleriyle ala-

kalı olmayan iki değiĢkendir ve birbirlerine bö-

lünmeleri sadece aralarındaki oranı verir. 

Tekrar örneğimize dönersek, Temmuz ayında 

aradığını bulamayan A kiĢisi Ağustos ayında, 

Eylül ayı vadeli iddiaya girmek istiyor. Yine 

fiyatın $100'ın altında olacağını iddia ederek bu 

defa 15 varil petrolü satıĢa çıkarıyor, yani 

$100'ın 15 katına iddiaya giriyor. B kiĢisi fiyat-

ların Eylüle kadar yükseleceğini düĢündüğün-

den, A'nın satıĢ teklifini kabul ediyor. Bu defa B, 

aldığı sözleĢmeyi $110'dan satıĢa sunuyor ve 

Libya'daki karıĢıklıklar sebebiyle fiyatların daha 

da yükseleceğini düĢünen C kiĢisi $110/varil'den 

sözleĢmeyi satın alıyor. Ancak daha sonra OPEC 

ülkelerinin Libya'nın açığını kapatma yönündeki 

kararı karĢısında C'nin fiyat beklentisi tersine 

dönüyor ve zararın neresinden dönülürse kardır 

anlayıĢıyla sözleĢmeyi $105/varil'den D kiĢisine 

satıyor. Fiyatların daha da düĢeceğini düĢünen 

D'de $99/varil'den sözleĢmeyi E'ye satıyor. E, 

$99'un üzerinde çeĢitli fiyat teklifleriyle sözleĢ-

meyi satıĢa sunuyor ancak alıcı bulamıyor, daha 

düĢük fiyata da satmayı istemediğinden vade 

sonunu, Eylül ayının gelmesini bekliyor. Burada 

geçen alım satımları aĢağıda gösterelim: 

Yapılan son iĢlem, vade sonundaki petrol fiyatı-

nı belirlediğinden, Eylül ayı vadeli petrol fiyatı 

$99/varil olarak gerçekleĢmiĢtir. Eylül ayı itiba-

riyle B, C ve D kiĢilerinin ellerinde sözleĢmeleri 

olmadığından, sözleĢmeden doğan herhangi bir 

hak veya yükümlülükleri yoktur. Ancak vade 

dolmadan önce yaptıkları alım-satımlarla B $150 

kazanmıĢ, C $75 kaybetmiĢ ve D $90 kaybetmiĢ-

tir. E'nin elinde ise parasını ödediği, A kiĢisinin 

15 varil petrol teslimine iliĢkin sözleĢmesi var-

dır. Dolayısıyla vade sonunda E, A'ya giderek 

sözleĢmede yazılı 15 varil petrolü kendisine ver-

mesini ister. A, ya fiziki olarak 15 varil petrolü 

E'ye vermekle (fiziki uzlaĢma) ya da bu 15 varil 

petrolün tutarını E'ye ödemekle (finansal uzlaĢ-

ma) yükümlüdür. A, finansal uzlaĢmayı tercih 

ederek, vade sonundaki petrol fiyatı olan $99/

varilden 15 varil petrolün tutarını, $1485'ı E kiĢi-

sine vererek sözleĢmeyi kapatıyor. E, sözleĢme 

için ödediği parayı geri aldığından herhangi bir 

kar veya zararı oluĢmuyor. A ise $100/varilden 

satarak parasını aldığı petrolünü, vade sonunda 

$99/varilden geri alarak, toplamda $15 kazanç 

sağlıyor. 

Yukarıdaki örnekte 5 kiĢilik bir iddia grubunun 

oyununun sonunda, petrol fiyatının Eylül ayı 

için $99/varil olduğunu gördük. Peki ama, petrol 

piyasasında ne üretici ne de tüketici olan bu kiĢi-

lerin oyunu fiziki piyasalarla ne kadar ilintilidir? 

BaĢka bir deyiĢle, bu beĢ kiĢinin oyununun so-

nunda fiyat $99 iken ya fiziki piyasada fiyatlar 

$50 ise? Böyle bir Ģey mümkün müdür, yoksa 

her zaman fiziki piyasada oluĢan fiyatlar, bu beĢ 

 

A    B C D E 
$100 $110 $105 $99 
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kiĢinin oyununun sonucunda oluĢan fiyatlara eĢit 

mi olur? 

Yukarıdaki soruların cevabını oluĢturacak püf 

noktası, vade sonunda A kiĢisine sorulan sözleĢ-

mede belirtilen 15 varil petrolü fiziki olarak mı 

vermek istersin yoksa parasını mı vermek ister-

sin sorusudur ve fiziki petrol piyasası ile borsa 

arasındaki iliĢkiyi bu soru kurar. ġöyle ki, diye-

lim ki borsada oluĢan son fiyat $99 iken, fiziki 

piyasada fiyatın $50 olduğunu varsayalım. Bu 

durumda A kiĢisi, finansal uzlaĢmayı değil fiziki 

uzlaĢmayı tercih edecek ve piyasadan temin etti-

ği 15 varil petrolü E'ye teslim edecektir. E, 

$50'lık petrol için $99 ödemiĢ olacak ve büyük 

zarar edecektir. Gerçek durumda ise vade sonu-

na yaklaĢtıkça böyle büyük bir zararla karĢı kar-

Ģıya kalma durumu olduğunu sezinleyen E kiĢisi, 

zararını azaltmak için kademeli olarak fiyat dü-

Ģürerek ($90-> $80-> $70-> $60-> $55-> $51) 

sözleĢmeyi baĢkasına satmaya çalıĢacaktır. 

$51'dan baĢkasına satabildiği anda, kendisi varil 

baĢına $1 zarardan kurtulacak ve borsa fiyatı 

fiziki piyasa fiyatına çok yakınsayacaktır.  

Olaya fiziki piyasa oyuncuları açısından bakacak 

olursak, borsa fiyatları herkese açık olduğundan, 

A kiĢisinin vade sonunda uzlaĢma için $99'ın 

altındaki her fiyatla kendilerinden petrol almak 

isteyeceği bilinmektedir. Bu yüzden de A kiĢisi-

ne satabilecekleri maksimum fiyattan satmaya 

çalıĢacaklarından fiziki piyasa fiyatları borsa 

fiyatlarına yakınsayacaktır. 

Sonuç olarak, borsa fiyatları ve fiziki fiyatlar 

sürekli olarak birbirlerini takip edeceklerdir. Bu 

takip tek yönlü olmayıp, fiziki piyasadaki deği-

Ģimlere borsa fiyatları tepki verecek ve borsa 

fiyatlarındaki değiĢimlere de fiziki piyasa tepki 

verecektir. Buradan Ģu sonucu da çıkarabiliriz ki, 

borsa iĢlemlerinde fiziki uzlaĢmaların çok cüzi 

miktarlarda gerçekleĢmesinin nedeni, fiziksel 

piyasadan kopukluk nedeniyle değil, bilakis fi-

ziksel piyasayla birebir aynı olmasından kaynak-

lanmakta ve oyuncular için kar-zarar açısından 

fiziki teslimat yapmakla finansal uzlaĢma arasın-

da fark olmadığı için kolay olan finansal uzlaĢ-

ma daha çok yapılmaktadır. 

3. Borsanın fiziksel piyasaya etkileri 

Yukarıdaki bölümden anlaĢılacağı üzere borsa 

fiyatı ve fiziki fiyat ayrılmaz bir bütün olarak 

birbirlerini izleyeceklerdir. Bu izleme, çoğunluk-

la fiziksel piyasa fiyatlarının borsa fiyatlarını 

izlemesi Ģeklinde gerçekleĢmekte, ancak belli 

aralıklarla fiziksel piyasanın etkisi görülmekte-

dir. Bunda Ģu etkilidir ki, borsa fiyatları her za-

man yukarı yönlü olmaya meyillidir ve gereğin-

den fazla yukarı çıktığında, fiziki piyasa bu artı-

Ģa dur diyerek oyunu baĢtan baĢlatır. 

Ticaretin doğasından dolayı, borsada bir sözleĢ-

meyi satın alan kiĢi, onu daha yüksek fiyattan 

satmak isteyecektir. Ondan alan kiĢi de daha 

yüksek fiyattan satmak isteyecektir. Böylece 

sözleĢmenin her el değiĢtirmesinde fiyat arttığı 

takdirde bütün satıcılar kar elde edeceğinden 

herkes durumdan memnundur. Eldeki sözleĢme-

yi n+20'ye satabileceğini düĢünen kiĢi n+19'dan 

almaya çekinmeyeceği için o da bu saadet zinci-

rinin bir parçası olur. Hatta aynı kiĢi tekrar tek-

rar bu zincire katılarak kar elde edebilir. Dolayı-

sıyla borsa fiyatlarının balon Ģeklinde ĢiĢmesi, 

herkesin birlikte mutlu olduğu ender anlardandır 

ve lakin dünya (fiziksel piyasa) bu kadar mutlu-

luğu kaldıramaz ve n+200'den sözleĢmeyi satın 

alan kiĢi n+201'den satacak kimse bulamayınca 

saadet zinciri kopar ve borsa hızlı bir çöküĢle 

tekrar fiziki piyasaya dönüĢ yapar. 199 kiĢinin 

kazancı, 1 kiĢinin sırtına yüklendiği için, bu iĢ-

ten karlı çıktıklarını düĢünen 199 kiĢi oyunu, bu 

sona kalan dona kalır oyununu tekrar baĢlatır.  

Borsadaki balonun ĢiĢmesi, borsa katılımcıları-

nın sayısıyla doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla katı-

lımcı sayısı ve petrol borsasına giren para arttık-

ça, borsa daha büyük balonların ĢiĢirilmesine 
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imkân sağlar. Bu dönemde fiziksel piyasa üreti-

cileri de, borsa fiyatını esas alarak yüksek fiyat-

tan satıĢ yapabildiklerinden durumdan memnun-

durlar. 

Ancak gerçek üretici de borsa katılımcılarından 

biriyse durum biraz daha farklı olur. Çünkü bor-

sada gerçek petrol üreticisi kiĢi ile sadece sözleĢ-

me alıp satan kiĢi arasında herhangi bir fark kal-

mamıĢtır. Ġkisinin yaptığı sözleĢmeler de birbir-

lerinden farksız olduğundan, üreticinin fiziki 

varlığa sahip olmasından kaynaklı avantajı bu 

ortamda artık yoktur. Bu yüzden, borsadaki pet-

rol fiyatları, petrol üreticisinin değil, parası ola-

nın istediği yönde hareket eder. Petrol üreticileri 

de artan fiyatlardan kendilerinin değil, speküla-

törlerin kazanç sağladığı gerekçesiyle Ģikâyetçi-

dir. 

Borsada fiyatların üretici tarafından değil, parası 

olanlar tarafından yönlendirilmesi fiyatların fi-

ziksel piyasadan ayrılmasının en büyük nedeni-

dir. Bir dönem altın borsasında yer alan bir katı-

lımcının artık petrol borsasında iĢlem yapmak 

istemesi iki emtianın fiyatına da etki eder. Para-

nın çıktığı borsada fiyatlarrın düĢmesi, paranın 

girdiği borsada fiyatların yükselmesi beklenir. 

Çünkü artık altın sözleĢmelerinde talep düĢmüĢ, 

petrol sözleĢmelerinde talep artmıĢtır. Satın alı-

nan her sözleĢme, borsada petrol talebini artırdı-

ğından, paranın sahibi sürekli alım yaparak fi-

yatların yükselmesine sebep olur. ĠĢin sonunda 

fiziksel uzlaĢma olmadığından rahatlıkla 1 mil-

yon varillik sözleĢme satın alabilir ve sırf borsa-

ya yeni para kaynağı girmiĢ olduğu için sanki 

petrol talebi gerçekten 1 milyon varil artmıĢ gibi 

suni bir talep yaratılır. Borsanın piyasayı bozucu 

etkisi de budur. Gerçek arz ve talebe göre Ģekil-

lenmesi gereken fiyat, suni olarak belirlenen arz 

ve talebe göre Ģekillenir. Fiyat belirlenmesinde 

gerçekten o malın talebinin artıp artmadığından 

ziyade o mal üzerinde oynanan kumar ve finan-

sal piyasalardaki değiĢim daha etkili olur. An-

cak, vade günü yaklaĢtıkça gerçek arz ve talebin 

etkisi ağır basmaya baĢlar. 

4. Türkiye'de petrol borsası kurulması 

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda ülkemizde 

bir petrol borsası kurulması gündeme geldiğinde, 

ilk sorulması gereken bu borsanın fiziki teslima-

ta mı yoksa finansal uzlaĢmaya dayalı olarak mı 

kurulacağı, ikincisi de katılımcıların kim olaca-

ğıdır. 

Mevcut durumda Londra'da bulunan ICE (Brent 

petrolün iĢlem gördüğü) borsası esas olarak fi-

nansal uzlaĢma temelli olduğundan, finansal ola-

rak iĢlem yapmak isteyen katılımcılar hâlihazır-

da bu borsada iĢlem gerçekleĢtirebilmektedir. 

Yeni bir finansal uzlaĢmalı borsa kurulması, sa-

dece bu borsanın bölünmesi anlamına geleceğin-

den likidite açısından faydalı olmayacaktır. Esa-

sen finansal uzlaĢmalı borsa için sadece internet 

bağlantısı gerektiğinden bu borsanın nerede ku-

rulu olduğunun da hiçbir önemi yoktur. Bu iti-

barla ülkemizde kurulması düĢünülen petrol bor-

sasının finansal uzlaĢmalı değil, fiziki teslimata 

dayalı olması gerekmektedir. 

Ülkemizde fiziki teslimat esasına dayalı petrol 

borsası kurulması durumunda, bu borsada oluĢan 

fiyatlar diğer borsalarda oluĢan fiyatlara endeksli 

olmak zorundadır. ġöyle ki, örneğin ICE borsa-

sında iĢlem gören Rotterdam teslimi motorin 

fiyatları 1000 $/m3 ise Mersin'deki fiyatlar  

$1000+(Rotterdam-Mersin TaĢıma Bedeli) kadar 

olacaktır. TaĢıma bedelinin $10/m3 olarak sabit 

olduğunu kabul ettiğimiz takdirde, Mersin fiyatı, 

Rotterdam+10$ olacaktır. Çünkü Rotterdam'daki 

fiyatlar $1200 iken Mersin'deki fiyat $1500 ise, 

Ülkemizde bir petrol borsası kurulması 

gündeme geldiğinde, ilk sorulması gereken 

bu borsanın fiziki teslimata dayalı mı yoksa 

finansal uzlaşmaya dayalı olarak mı 

kurulacağı, ikincisi de katılımcıların kim 

olacağıdır. 
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Mersin'deki alıcılar Rotterdam'dan akaryakıt 

alarak Mersin'e taĢımak isteyeceklerdir (bkz. 

Arbitraj). Bu durumda Rotterdam'daki fiyatlar 

yükselirken, Mersin'deki fiyatlar düĢecektir ve 

bu taĢıma iĢlemi, aradaki fiyat avantajı taĢıma 

bedelini kompanse ettiği ölçüde devam edecek 

ve nihayetinde iki borsa arasındaki fark $10 

olunca taĢıma faaliyeti olmayacaktır. Bu haliyle 

bakıldığında yine fiziki borsa kurulması çok ca-

zip gelmemektedir. Çünkü Mersin fiyatları, FOB 

Rotterdam (veya Lavera)+TaĢıma bedeli olaca-

ğına göre ve FOB Rotterdam fiyatları her gün 

belirlendiğine göre geriye değiĢken olarak sade-

ce taĢıma bedeli kalmakta ve aslında Mersin bor-

sasında alınıp satılan Ģey petrol değil, değiĢken 

olan taĢıma bedeli olmaktadır. Bu durum haliha-

zırda TüpraĢ rafineri çıkıĢ fiyatlarında kendini 

göstermektedir. TüpraĢ, fiyatını belirlerken FOB 

Lavera (Ġtalya) fiyatına aradaki taĢıma bedelini 

eklemekte ve tarifesini, örneğin “Ġtalyan rafineri-

leri kaça satıyorsa ben $12 fazlasına satıyorum.” 

Ģeklinde açıklamaktadır. Dağıtım Ģirketleri de 

akaryakıtı Ġtalya'dan $1000'a alıp $12 taĢıma 

bedeli ödemektense, doğrudan TüpraĢ'tan 

$1012'a almayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla 

borsa iĢlemi açısından TüpraĢ çıkıĢ fiyatlarını 

esas almakla Ġtalya fiyatlarını esas almak arasın-

da fark olmayacak, aralarında sadece sabit bir 

fark olacaktır. 

Yukarıdaki kötü senaryoyu değiĢtirecek durum 

ise, WTI petrolünde olduğu gibi ülkemizdeki bir 

bölgeyi depolama tesisleri açısından zenginleĢti-

rerek ve petrol akıĢı sağlayarak, burayı bir pazar 

yeri haline getirmektir. Dolayısıyla bu bölge 

Rotterdam veya Lavera'nın gölgesi olmayacak, 

taĢıma bedeline ilaveten bölgedeki stok miktarı-

na göre de fiyat belirleneceğinden bölgeye has 

bir borsa özelliği kazanabilecektir. Bu konuda 

EPDK Enerji Uzmanı G.Yusuf TOPÇU'nun 

"Uluslararası Ham Petrol Petrol Ticareti ve Cey-

han‟ın Dünya Piyasasındaki Muhtemel Yeri" 

konulu çalıĢmasından faydalanılabilir. 

Sonuç 

Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz ki, emtia borsa-

larının piyasayı bozucu etkilerinden korunmak 

için, kurulacak petrol borsasının fiziki teslimat 

esaslı olması ve iĢlem yapacak olan kiĢilerin de 

fiziki olarak petrol ticaretinde bulunan rafinerici 

ve dağıtıcı gibi kiĢiler olması gerekmektedir. Bu 

koĢullar sağlanamadığı sürece, yeni bir petrol 

borsası kurmakla bir iddia bayi açmak arasında 

fark olmayacaktır. 

Kaynak ve Dipnotlar 

[1]  http://205.254.135.7/pressroom/presentations/

newell_05052011.pdf, s.35 

[2] http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/

@newsroom/documents/file/

itfinterimreportoncrudeoil0708.pdf s.17 

[3] http://www.cftc.gov/oce/web/data.htm 

[4] Gerçekte ise borsa kapanıĢından birkaç dakika 

önce gerçekleĢmiĢ olan alıĢ-satıĢların ağırlıklı ortala-

ma fiyatı, uzlaĢma fiyatı olarak esas alınır.  

http://205.254.135.7/pressroom/presentations/newell_05052011.pdf
http://205.254.135.7/pressroom/presentations/newell_05052011.pdf
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/itfinterimreportoncrudeoil0708.pdf
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/itfinterimreportoncrudeoil0708.pdf
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/itfinterimreportoncrudeoil0708.pdf
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KORUNMAYA MUHTAÇ TÜKETİCİLERİN ENERJİ İHTİYAÇLARININ  
KARŞILANMASI 

 

Yasin UZUN, Fakir Hüseyin ERDOĞAN 

1. Giriş 

Kent nüfusundaki artıĢın ve ekonomik iliĢkilerin 

ulaĢmıĢ olduğu düzeyin, ticari olmayan enerji 

tüketimini gündemden düĢürmesi, hayatın ida-

mesinde belirli bir miktar ticari enerjinin tüketi-

lebilmesini zaruri hale getirmiĢtir. Bu nedenle, 

kendi ihtiyaçlarını karĢılamakta zorlanan, yaĢlı, 

hasta, engelli ve maddi durumu zayıf kimseler 

olarak tanımlanabilen korunmaya muhtaç tüketi-

cilerin asgari yaĢam standartlarını yakalayabil-

meleri ötelenemez bir ihtiyaç haline gelmiĢtir. 

Literatürde “korunmaya muhtaç tüketici” olarak 

adlandırılan bu kategorideki tüketicilerin, kamu-

nun sektörden çekilmesiyle liberalleĢen enerji 

piyasalarının çarkları arasında ezilmeden hayat-

larını idame ettirebilmeleri için sosyal destek 

politikalarının geliĢtirilmesi, sosyal devlet olma-

nın gereklerinden birisi olarak belirmeye baĢla-

mıĢtır. Bu çerçevede, baĢta refah seviyesi görece 

yüksek olan ülkeler olmak üzere, anayasal nite-

likleri arasında “sosyal devlet” ilkesi de bulunan 

ülkelerde, gıda ve barınma gibi elzem ihtiyaçla-

rın yanında enerji ihtiyacının temel seviyede 

karĢılanmasına iliĢkin çeĢitli uygulamalar yapıl-

dığı görülmektedir.    

Ülkemizin en yoğun iliĢki içerisinde bulunduğu 

uluslararası kuruluĢlardan biri olan Avrupa Birli-

ği Komisyonu, 2009 yılında çıkardığı 2009/72 

sayılı Elektrik Direktifi ve 2009/73 sayılı Gaz 

Direktifi ile üye ülkelere korunmaya muhtaç 

tüketiciler için önlem almayı zorunlu kılmıĢtır. 

2009/72 sayılı Direktifte korunmaya muhtaç tü-

keticiler için sıralanan önlemler Ģunlardır: 

“Dibace 

Fıkra 37: Enerji düzenleyicileri, korunmaya 

muhtaç tüketiciler ile genel olarak tüketicilerin 

korunmasına iliĢkin önlemlerin alınmasında yet-

ki sahibi olmalıdır. 

Fıkra 45: Üye devletler, elektrik piyasasında ko-

runmaya muhtaç tüketiciler ile ilgili önlem alma-

lıdır. Bu önlemler, devlete göre farklılık arz ede-

bilir. Doğrudan elektrik faturalarında indirime 

gidilebileceği gibi, sosyal güvenlik sistemlerinde 

daha genel önlemler alınması da mümkündür. 

Fıkra 50: Tüm tüketicilerin, özellikle korunmaya 

muhtaç olanların, piyasadaki rekabet ve adil fi-

yatlardan faydalanmaları sağlanmalıdır. 

Fıkra 53: Korunmaya muhtaç tüketicilerin, her 

halükarda ihtiyaç duyduğu enerjiye eriĢimi sağ-

lanmalıdır. Bu, genel bir sosyal güvenlik düzen-

lemesinin içine dâhil edilebileceği gibi, mesken-

ler için enerji verimliliği gibi politikalar da izle-

nebilir. Her halükarda, bu tüketiciler için mutla-

ka bir önlem alınmalıdır. 

Madde 3: Kamu hizmeti yükümlülükleri ve müş-

terilerin korunması 

Fıkra 7: Her üye devlet, korunmaya muhtaç tü-

ketici tanımı getirecek ve bu tüketicilere kritik 

zamanlarda elektrik kesintisini yasaklayacak, bu 

tüketiciler ile ilgili hak ve yükümlülüklerin yeri-

ne getirilmesini sağlayacaktır. 

Fıkra 8: Üye devletler, korunmaya muhtaç tüke-

ticilere hizmet sağlanması için sosyal güvenlik 

sistemlerinde önlem almalı veya bu tüketicilere 

Avrupa Birliği Komisyonu, 2009 yılında çıkardığı 

2009/72 sayılı Elektrik Direktifi ve 2009/73 sayılı 

Gaz Direktifi ile üye ülkelere korunmaya muhtaç 

tüketiciler için önlem almayı zorunlu kılmıştır. 
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yönelik enerji verimliliği programlarıyla destek 

sağlamalıdır. 

Madde 36: Düzenleyici otoritenin genel amaçla-

rı 

(h) bendi: Enerji düzenleyicileri, korunmaya 

muhtaç tüketicilerin korunmasına katkıda bulun-

malıdır.” 

Kısacası AB Direktifi, üye devletlere, korunma-

ya muhtaç tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının 

karĢılanması için bir önlem alınması gerektiğini 

bildirmekte, ancak bunun nasıl yapılacağını üye 

devletlerin tercihine bırakmaktadır. 

Hem sosyal devlet olmanın gereği açısından, 

hem AB mevzuat ve uygulamalarına uyum sağ-

lanması için, korunmaya muhtaç tüketiciler için 

etken bir destek sistemi geliĢtirilmesi gerekmek-

tedir. Bu gereklilik, ülkemizdeki sosyo-

ekonomik yapı ve gelir dağılımı göz önünde bu-

lundurulduğunda, daha da belirgin hale gelmek-

tedir.  

Bu çalıĢma böyle bir destek sisteminin olası al-

ternatifleri hakkında bilgi ve fikir vermeyi amaç-

lamaktadır. Raporun bundan sonraki bölümünde, 

korunmaya muhtaç tüketicilerin tanımına açıklık 

getirilmeye çalıĢılacak, daha sonra da bu tüketi-

cilere ait veriler ile ilgili temel esaslar dile getiri-

lecektir. Üçüncü bölümde AB ülkelerinde uygu-

lanan destekleme mekanizmalarına değinildikten 

sonra son olarak ülkemizde uygulanacak destek-

leme sisteminde ele alınması gereken konulara 

değinilecektir. 

2. Korunmaya muhtaç tüketicilerin tanımı 

Korunmaya muhtaç tüketiciler için uluslararası 

kuruluĢlar tarafından kabul görmüĢ standart bir 

tanım bulunmamaktadır. Bunun yerine, ülkeden 

ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık gösteren uy-

gulamalara rastlanmaktadır.  

Bu alanda uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 

bağımsız bir kuruluĢ olan ERA (Energy Retail 

Association) korunmaya muhtaç tüketiciler kap-

samını Ģu Ģekilde belirlemiĢtir: 

Engelli ve kronik hastalar 

Emeklilik yaĢ sınırını geçmiĢ olanlar 

DüĢük gelirliler 

Kırsal kesimde yaĢayanlar 

Avrupa Birliği Komisyonu ise “Tüketiciler Ġçin 

Bir Enerji Politikası” baĢlıklı raporunda, korun-

maya muhtaç tüketiciler ile ilgili üye ülkelerin 

düzenleme yapmaları gerektiğini not etmekle 

beraber, bu grubun tanımlanmasını, üye ülkele-

rin kendi sosyo-ekonomik durumlarına göre ba-

ğımsız olarak belirlemelerinin uygun olacağını 

belirterek ortak bir tanım yapmaktan kaçınmıĢtır 

[6].  

ERGEG tarafından hazırlanan “Korunmaya 

Muhtaç Tüketici, Ana Tedarikçi Ve Son Teda-

rikçi Kavramlarının Tanımları” baĢlıklı rapora 

göre [4] AB ülkelerinde enerji açısından destek-

lenen baĢlıca gruplar aĢağıdaki gibidir: 

A. Gelir düzeyi belirli bir seviyenin altındaki 

hane halkları 

B. Gelir düzeyi belirli bir seviyenin altındaki 

yaĢlı vatandaĢlar 

C. Tüm yaĢlılar 

D. Gelir düzeyi belirli bir seviyenin altındaki 

çocuklu hane halkları 

E. Tüm çocuklu hane halkları 

F. Tüm haneler 

G. Gelir düzeyi belirli bir seviyenin altındaki 

engelli vatandaĢlar 

H. Tüm engelli vatandaĢlar 
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Ġ. Diğer gruplar 

ERGEG‟in, korunmaya muhtaç tüketicilerin ta-

nımı ile ilgili bilgi derleme çalıĢmasına cevap 

veren ülkelerin ekonomik destek mekanizmaları-

nın kapsadığı gruplar Tablo 1‟de gösterilmiĢtir 

[4]. 

Tablo 1‟deki bilgiler göz önüne alındığında, ilk 

olarak, düĢük gelir düzeyine sahip hane halkları-

nın genellikle korunduğunu görüyoruz. Bunların 

dıĢında, yaĢlı ve engelli tüketicilere yönelik des-

tekleme olup olmaması ülkeden ülkeye faklılık 

göstermektedir. Bunun yanı sıra göze çarpan bir 

diğer husus, Ġspanya‟da elektrik sektöründe ol-

dukça geniĢ bir kitlenin desteklemesidir. 

Türkiye‟de de 9 Kasım 1995 tarihli ve 22458 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan mülga Elekt-

rik Tarifeleri Yönetmeliği‟nin 5 inci maddesinin 

Bakanlık ve TeĢekkül Personeli ile ġehit Yakın-

ları baĢlıklı H bendi gereğince, Ģehit aileleri tari-

fe desteği kapsamına alınmıĢtır [3].  

2001 yılında yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 

Kanunu‟nun 13 üncü maddesinde muhtaç tüketi-

ciler için destek verileceğine değinilmiĢ, ancak 

bu desteğin kimlere verileceği kanunda belirtil-

memiĢ, uygulanacak usul ve esaslar, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın teklifi yolu ile 

Bakanlar Kurulu‟nun onayına bırakılmıĢtır [7]. 

Ancak, bugüne kadar bu konuda bir mevzuat 

çalıĢması yapılmamıĢtır. 

3. Destekleme ve koruma mekanizmaları 

Tüketicilerin nasıl destekleneceği konusunda, 

tanımlamada olduğu gibi standart bir yaklaĢım 

bulunmamaktadır. Bu konuda, ne Avrupa Birliği 

Komisyonu‟nun, ne de diğer uluslararası kuru-

luĢların öngördüğü standart bir destekleme Ģekli 

mevcut değildir. Devletler, korunmaya muhtaç 

tüketiciler için farklı yöntemler uygulamaktadır-

lar.  

Uluslararası platformlarda vurgulanan ortak nok-

ta, bu tür tüketicilere, özellikle ısınma ve elekt-

rik konusunda kesintisiz hizmet verilmesi zorun-

luluğudur. Aksi takdirde, hayatını, elektrikli bir 

alete bağlı olarak devam ettirebilen tüketicilerin 

elektrik faturalarını ödeyemedikleri durumda 

uygulanacak kesinti, tüketiciyi hayati tehlikeye 

  A B C D E F G H İ 

AVUSTURYA G                 

BELÇĠKA EG             EG EG 

BULGARĠSTAN                 EG 

FRANSA EG                 

B. BRITANYA EG   EG       EG     

MACARĠSTAN G                 

YUNANISTAN                 E 

ĠRLANDA EG EG EG             

ĠTALYA EG     EG     G     

ROMANYA EG                 

SLOVENYA E                 

ĠSPANYA   E   E E E E   E 

Tablo 1. ERGEG raporuna göre [4] AB üyesi ülkelerde ekonomik olarak desteklenen tüketici gruplar 

(E:Elektrik, G:Doğal Gaz) 
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sokabilecektir. Aynı Ģekilde ısınma ihtiyaçlarını 

doğal gazdan sağlayan yaĢlı bireyler için doğal 

gaz kesintileri, ciddi risk veya zararlara yol aça-

bilecektir.  

Korunmaya muhtaç tüketiciler için destekleme 

mekanizmalarının yasal dayanakları ülkelere 

göre farklılık arz etmektedir. Enerji destek me-

kanizmalarının bulunduğu AB üyesi ülkeler için 

desteğin hangi hukuki seviyede olduğu, elektrik 

için Tablo 2‟de, doğal gaz için Tablo 3‟te göste-

rilmiĢtir. Tablolarda görüldüğü gibi, Belçika‟da 

hukuki koruma Ģekli yasal seviyede iken, Büyük 

Britanya‟da koruma mevzuatın her aĢamasında 

yapılmaktadır [4].  

Tablo 2‟ye bakıldığında, elektrik sektöründe 

anayasal korumanın ön plana çıktığı görülmekte-

dir. Konunun anayasaya dahi girmiĢ olması, 

elektriğin bir temel ihtiyaç olarak ele alındığını 

HİZMET ÜLKE 
Birincil (Anayasal)

Hukuki Koruma 

İkincil (Yasal) Hukuki 

Koruma 
Diğer Koruma 

ELEKTRĠK 

BELÇĠKA X     

BULGARĠSTAN X X   

BÜYÜK BRĠTANYA X X X 

FRANSA X     

ĠRLANDA     X 

ĠSPANYA X     

ĠTALYA X X   

MACARĠSTAN       

ROMANYA X X   

SLOVENYA X     

YUNANĠSTAN   X   

Tablo 2. Elektrik açısından koruma uygulanan ülkelerde desteklerin hukuki seviyesi 

Kaynak: ERGEG 

HİZMET ÜLKE Birincil Hukuki Koruma İkincil Hukuki Koruma Diğer Koruma 

DOĞAL 

GAZ 

AVUSTURYA 
  X   

BELÇĠKA 
X     

BULGARĠSTAN 
X X   

B. BRĠTANYA 
X X X 

FRANSA 
X     

ĠRLANDA 
    X 

ĠSPANYA 
    X 

ĠTALYA 
X X   

MACARĠSTAN 
  X   

ROMANYA 
X     

Tablo 3. Doğal gaz açısından koruma uygulanan ülkelerde desteklerin hukuki seviyesi 

Kaynak: ERGEG 
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akla getirmektedir. Bunun yanında bazı ülkeler 

(Bulgaristan, Büyük Britanya, Ġtalya ve Roman-

ya) korumayı hem anayasal, hem de yasal sevi-

yede yapmıĢlardır. 

Doğal gaz açısından bakıldığında ise anayasal 

korumanın elektriğe nazaran daha zayıf olduğu 

görülmektedir. Bu duruma, doğal gazın, toplum 

hayatına elektrikten daha sonra girmesi ve elekt-

rikten farklı olarak alternatiflerinin olması sebep 

olmuĢ olabilir. 

Enerji ihtiyacı için destekleme yöntemleri de 

ülkelere göre farklılık göstermektedir. Belçika‟-

da her hane için kiĢi baĢı yıllık 100 kWh ücretsiz 

elektrik tüketim hakkının yanı sıra, hane baĢı da 

yıllık 100 kWh ücretsiz tüketim hakkı bulun-

maktadır. Ayrıca evin ısınma ve su ısıtma siste-

mine göre değiĢen indirimli gaz tarifesi de uygu-

lanmaktadır. Bu indirimli tarifelerin bedeli, diğer 

tüketicilerden toplanan bir vergiyle karĢılanmak-

tadır. Ġtalya ve Fransa‟da, korunmaya muhtaç 

tüketiciler, elektriği düĢük fiyattan tüketmekte-

dirler. Ġtalya‟da bu desteğin maliyeti tüm elekt-

rik tüketicilerinden karĢılanmaktadır. Fransa‟da, 

uygulanan desteğe kaynak oluĢturmak için tüm 

enerji tüketicilerinden alınan kamu hizmetleri 

tazmin vergisi (public services compensation 

tax) konulmuĢtur [9]. Avusturya‟da Federal 

Devlet, kıĢın, vatandaĢların ciddi zorluk yaĢama-

larını engellemek için kaynak türü ayırt etmeksi-

zin ısınma yardımı yapmaktadır. Yunanistan‟da 

tüm tüketiciler için elektrik fiyatı regüle edil-

mekte, ayrıca düĢük gelirlilere çok ucuz elektrik 

sağlanmaktadır. Romanya‟da gelir düzeyi belirli 

seviyenin altında olanlara doğal gaz ile ısınma 

için maddi yardım yapılmaktadır [4]. Büyük Bri-

tanya‟da, 60 yaĢ üzerindeki tüketicilere, devlet 

tarafından, kıĢ mevsiminde, £100 ila £300 ara-

sında değiĢen nakdi yakıt yardımı yapılmaktadır. 

Ayrıca buna ek olarak, hava sıcaklığının art arda 

7 gün boyunca 0 derecenin altına düĢmesi duru-

munda, 60 yaĢ üzerindekilere, £25, 80 yaĢ üze-

rindekilere £100 nakdi yardım yapılmaktadır.[8] 

Bunun yanında, enerji tedarikçileri, korunmaya 

muhtaç tüketicilere indirimli tarife uygulamakla 

yükümlüdürler. Bu yükümlülük, enerji düzenle-

yicisi (OFGEM) tarafından lisans sözleĢmelerin-

de belirtilmiĢtir. Ġlgili kanunun 2010 yılında çık-

masından dolayı ERGEG raporunda yer almayan 

Portekiz‟de korunmaya muhtaç tüketiciler enerji 

düzenleyicisinin belirlediği oranda elektriği indi-

rimli tüketmektedirler. Bu desteğin bedeli, kuru-

lu güçleri nispetinde elektrik üreticileri tarafın-

dan karĢılanmaktadır. [9] 

Tüketiciler için koruma mekanizmaları, ekono-

mik yardım ve kolaylıklar ile sınırlı değildir. 

Bunlarla birlikte, korunmaya muhtaç tüketiciler 

için ekonomik yöntemler dıĢında da koruma 

yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en 

yaygını, bu tür tüketiciler için hizmet sürekliliği 

sağlanmasıdır. Ġtalya‟da elektrikli hayat destek 

üniteleri ile yaĢayanlar, elektrik faturalarını öde-

yemeseler bile elektrikleri kesilmemektedir. Slo-

venya‟da, faturayı ödeyemediğinden dolayı ke-

sinti bildirimi yapılan tüketici, eğer güç kesinti-

sinden dolayı bir hayati tehlikeye girme ihtimali 

varsa, doktor raporu alarak dağıtım Ģirketine ke-

sinti yapılmaması talebinde bulunabilir. Porte-

kiz‟de hayat destek üniteleri ile yaĢayan tüketici-

leri, planlı kesintilerden önceden haberdar etme 

mecburiyeti bulunmaktadır. Finlandiya‟da gayri 

ihtiyari sebeplerden (ağır hastalık veya iĢsiz kal-

ma gibi) dolayı enerji faturalarını ödeyemeyen-

ler, kesintiye uğramamaktadırlar. Yunanistan‟da 

65 yaĢ üstü tüketiciler, koruma kapsamında yer 

almaktadır. Ayrıca Yunanistan‟da korunmaya 

muhtaç tüketiciler için güvenli gaz kullanımını 

sağlamaya yönelik ev ziyaretleri, görme engelli 

tüketicilere özel telefonla fatura bildirimi gibi 

hizmetler de verilmektedir [4].     

Doğal gaz ile ilgili ülkemizde herhangi bir 

destek mekanizması bulunmamaktadır.  
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Türkiye‟de yukarıda da ifade edildiği üzere, 

mülga Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği‟nin 5 inci 

maddesinin Bakanlık ve TeĢekkül Personeli ile 

ġehit Yakınları baĢlıklı H bendi gereğince, Ģehit 

ailelerine ait meskenlerde elektrik tarifleri için %

40‟ı geçmemek üzere indirim uygulanmıĢtır. Bu 

uygulama halen sürmektedir.  

Doğal gaz ile ilgili ülkemizde herhangi bir des-

tek mekanizması bulunmamaktadır. Buna karĢı-

lık, yerel yönetimler tarafından, dar gelirliler için 

ayni kömür yardımı yapılmakta olup, doğal gaz 

kullanımına geçmeleri durumunda tüketiciler bu 

yardımdan mahrum kalmaktadır. Bu durum, ge-

lir seviyesi düĢük vatandaĢlar için kömür kulla-

nımını teĢvik etmekte ve Ģehirler için hava kirli-

liği sorunu oluĢturabilmektedir.  

4. Türkiye için destekleme seçenekleri ve ma-

liyetleri  

Korunmaya muhtaç tüketiciler için bir enerji 

destekleme ve yardım politikası oluĢturmak için 

aĢağıdaki konularda karar verilmesi gerekmekte-

dir. Sorular ile birlikte verilen seçeneklerden biri 

veya birkaçı birlikte seçilebileceği gibi bu seçe-

neklere baĢkalarını eklemek de mümkündür. 

1. Desteklemeye muhtaç tüketiciler kimlerdir? 

a. Engelliler 

b. YaĢam destek üniteleri ile yaĢayanlar 

c. YaĢlılar 

d. DüĢük gelirliler 

e. Çok çocuklu aileler 

f. Tüm hane halkları 

2. Destekleme hukuki olarak ne seviyede yapıla-

caktır? 

a. Anayasal seviyede 

b. Yasal seviyede 

c. Ġkincil mevzuatlarla 

d. Dağıtıcı ve tedarikçiler ile yapılacak sözleĢ-

meler ile 

3. Destekleme hangi hizmetleri kapsayacaktır? 

a. Doğal gaz 

b. Elektrik 

c. Diğer (petroyakıt [fuel oil] vs.) 

4. Destekleme hangi yöntemlerle yapılacaktır? 

a. Ekonomik 

b. Belirli bir sınıra kadar ücretsiz tüketim hakkı 

c. DüĢük fiyatla tüketim hakkı 

d. Fatura ödeme güvencesi 

e. Enerji verimliliği destekleri 

f. Nakdi yardım 

g. Kesintilerden korunma 

h. Servis desteği 

5. Desteğin maliyeti kimler tarafından karĢılana-

caktır? 

a. Devlet Hazinesi 

b. Yerel Yönetimler 

c. Diğer enerji tüketicileri 

d. Dağıtım Ģirketleri 

Destekleme mekanizmasının nasıl yapılacağının 

yanı sıra bunun kamuya maliyeti de önem arz 

etmektedir. Bunun için aĢağıda genel hatları ile 

bir hesaplama yapılmıĢtır. Kullanılan veriler esas 

itibarıyla TÜĠK‟ten elde edilmiĢtir. UlaĢılama-

yan veriler için mühendislik yaklaĢımları kulla-

nılarak çıkarsamalarda bulunulmuĢtur.  

Abone baĢı aylık tahmini elektrik tüketimi (AT): 150 kWh  

Vergiler dahil abone elektrik birim fiyatı (ETÜ): 31,9 kr/

kWh (2012 Nisan elektrik faturası) 

Konut Sayısı (KS): 19.209.928 (Kaynak: TÜİK) 

Yoksul Hane Halkı Oranı (YHO): %14,54 (Kaynak: TÜİK) 
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Yazlık/Mevsimlik Konut Sayısı (YKS): 546.454  (Kaynak: 

TÜİK) 

Ġçinde engelli barınan hane oranı (EHO): %5,4 (Kaynak: 

Türkiye Engelliler Araştırması, Konsensus) 

Yoksul Hane Haklarının Aylık Elektrik Harcamaları Topla-

mı 

 = (KS-YKS) x YHO x AT x ETÜ  

 = (19.209.928 - 546.454 ) x 0,1454 x 150 x 0,319 

 =  129.849.067 TL 

KDV hariç toplam =129.849.067 x 0,82 = 106.476.235 TL 

Yıllık toplam = 106.476.235 x 12 = 1.277.714.822 TL 

Yukarıdaki hesaplamaya göre yoksul hane halk-

larına sağlanacak elektrik tüketim desteğinin 

yaklaĢık 1,278 milyar TL olması beklenebilir. 

2011 yılı sonu itibariyle ülkemizin gayri safi 

yurt içi hasılası (GSYH) cari fiyatlarla 1.294.893 

milyon TL‟dir. Yoksul hane halklarının korunma 

kapsamına alınması durumunda desteğin 

GSYH‟ye oranı ise yaklaĢık olarak %0,1 olacak-

tır. Maliyetin 2012 bütçesi giderlerine (350.948 

milyon TL – Kaynak: Maliye Bakanlığı) oranı 

ise yaklaĢık %0,36‟dır.   

Ġçinde Engelli Bulunan Hanelerin Aylık Elektrik Harcama-

ları Toplamı  

 = (KS-YKS) x EHO x AT x ETÜ 

 = (19.209.928 - 546.454 ) x 0,054 x 150 x 0,319 

 = 48.224.550 TL 

KDV hariç toplam = 48.224.550 x 0,72 = 39.544.131 TL 

Yıllık toplam = 39.544.131 x 12 = 474.529.576 TL 

Yukarıdaki hesaplamaya içinde engelli bulunan 

hane halklarına sağlanacak elektrik tüketim des-

teğinin yaklaĢık 475 milyon TL olması beklene-

bilir. Bul hane halklarının korunma kapsamına 

alınması durumunda desteğin 2011 GSYH‟ye 

oranı yaklaĢık olarak %0,04 olacaktır. Maliyetin 

2012 bütçesi giderlerine oranı ise yaklaĢık %

0,1‟dir.   

 

Hesaplanan bu maliyetler ele alınırken göz önü-

ne alınması gereken bir husus da kaçak elektrik 

kullanım oranlarıdır. Bir kısım hane halkları, 

ödeme güçlüğü çektiği için kaçak elektrik tüketi-

mine yönelebilmektedir. Eğer bu Ģekildeki hane 

halklarına, mevcut değerden daha düĢük bir fi-

yatla elektrik tüketimi imkânı sağlanırsa kaçak 

elektrik tüketiminin azaltılabilmesi de söz konu-

su olabilecektir. Bu yüzden korunmaya muhtaç 

tüketiciler lehine yapılacak herhangi bir düzenle-

menin maliyetinin, hesaplanan değerlerden daha 

düĢük olması mümkündür. 

Korunmaya muhtaç tüketicilere doğal gaz tüketi-

mi ile ilgili verilecek desteklerin ise dıĢsal yarar-

ları olacağı düĢünülmektedir. Örneğin bu destek-

ler sayesinde bu tip tüketiciler için doğal gaz 

kullanımı, kömür kullanımına göre daha avantaj-

lı hale geldiği takdirde, kömür tüketimi azala-

caktır. Böylelikle doğal gaz dağıtımı yapılan 

Ģehirlerde solunan havanın kalitesi yükselecek 

ve hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar 

azalacaktır. Ayrıca yetersiz ısınmadan kaynakla-

nan hastalıkların azalmasına katkı sağlanacaktır. 

Bunlar da önemli oranda sağlık giderlerinden 

tasarruf imkânı getirerek milli ekonomiye katkı 

sağlayacak, aynı zamanda halkımızın yaĢam 

standardını önemli ölçüde iyileĢtirecektir.  

Sonuç 

Sosyal devlet olmanın en önemli esaslarından 

birisi tüm vatandaĢların temel ihtiyaçlarının kar-

Ģılanmasıdır. Günümüzde enerji de en temel ihti-

yaçlar arasındadır. Toplumumuzda bazı tüketici-

ler, çeĢitli sebeplerden dolayı enerji gereksinim-

lerini karĢılamakta sorun yaĢamaktadırlar. 

Ülkemizin mevzuat uyum çalıĢmalarını sürdür-

düğü AB müktesebatı, üye ülkeleri korunmaya 

muhtaç tüketicilere yönelik önlem almaya yön-

lendirmekte, ancak önlemlerin kapsam ve yönte-

mini ülkelere bırakmaktadır. Bunun sonucunda 

üye ülkeler bu konuda farklı uygulamalar yap-

maktadır. 
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Ülkemizde ise korunmaya muhtaç tüketicilerin 

enerji ihtiyaçlarının karĢılanması ile ilgili açık 

mevzuat hükümleri bulunmamaktadır. Konunun, 

maliyet ve fayda esası gözetilerek bir an önce 

düzenleme yapılması büyük önem arz etmekte-

dir. 

Kaynaklar 

[1] ERA (Energy Retail Association) (2004) A 

strategy to define and prevent the disconnection of 

vulnerable customers. Consultation Paper. 

[2] CER (Comission for Energy Regulation) (2005) 

The Provision of Services To Vulnerable Customers 

by Suppliers and Network Operators in the Natural 

Gas and Electricity Industries. Decision Paper. 

[3] T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (1995) 

“Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği” (Mülga). 

[4] ERGEG (Energy Regulators Group for Electricity 

and Gas) (2009) Status Review of definitions of 

vulnerable customer, default supplier and supplier of 

last resort. Ref: E09-CEM-26-04. 2009. 

[5] Europen Comission (2010) The functioning of the 

retail electricity markets for consumers in the 

European Union. Comission Staff Working Paper.  

[6] European Comission (2010) An Energy Policy 

For Consumers, Staff Working Paper. 

[7] Türkiye Büyük Millet Meclisi (2001), Elektrik 

Piyasası Kanunu, Ağ adresi: http://www.tbmm.gov.tr/

kanunlar/k4628.html  

[8] Energy UK (2012) Help with your energy bills, 

Ağ adresi:  http://www.energy-uk.org.uk/customers/

help-with-your-energy-bills.html 

[9] Zametica E, Bednarska A. ve Zubaviciute A. 

(2011) Vulnerable Customers and Possible Support 

Schemes, ERRA (Energy Regulators Regional 

Association), Textbook developed for the INOGATE 

Programme 

“Capacity Building for Sustainable Energy 

Regulation in Eastern Europe and Central Asia”. 

 

 



 

27 

SMR - KÜÇÜK MODÜLER NÜKLEER REAKTÖRLER 

Barbaros Nazım BAYRAKTAR 

1.Giriş 

Küçük Modüler Reaktörler-Small Modular 

Reactors (SMR) uzun yıllardan beri üzerinde 

çalıĢılmakta olan mevcut nükleer güç 

santrallarına göre daha düĢük güçlerde, modüler, 

daha düĢük birim elektrik enerji üretim maliyeti-

ne sahip ve daha güvenli olacağı düĢünülen nük-

leer reaktörlerdir. 

Modüler reaktörler, genellikle, kurulacakları 

sahaya getirilmeden önce monte edilir; dolayı-

sıyla sahada çok az bir çalıĢmayla iĢletilebilir 

hale gelirler. ĠnĢa süresinin çok kısalması mali-

yetler açısından büyük avantaj sağlamaktadır. 

Modüler santrallar gerektiğinde birbiri arkasına 

konularak istenilen güce kadar da büyütülebilir-

ler.  

SMR‟ler üzerinde baĢta Uluslararası Atom Ener-

jisi Ajansı (IAEA) olmak üzere çeĢitli uluslara-

rası kuruluĢlar, Enerji Bakanlıkları ve firmalar 

çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

2.Tarihsel gelişim 

Nükleer enerjiden faydalanma kararlarının alın-

dığı 1950 ve 1960‟lı yıllarda çok sayıda reaktör 

tipi üzerinde çalıĢılmıĢtır. Bu santrallar küçük ve 

orta güçte tasarımlanmıĢtır ama bu santrallar 

modüler santrallar değildi. Bununla birlikte, 

mevcut SMR‟lerin temellerinin o dönemde üze-

rinde çalıĢılan tasarımlar sırasında atıldığını söy-

lemek yanlıĢ olmayacaktır. Ancak, nükleer tek-

nolojide hafif su soğutmalı modeller öne çıktı ve 

su soğutmalı reaktörler olarak büyük güçlere 

doğru geliĢtirildi [1,2]. 

2009 yılındaki IAEA Genel Konferansında alı-

nan bir kararla [a] SMR projelerinin IAEA‟nın 

düzenli bütçe projesi kapsamında desteklenmesi-

ne karar verilmiĢtir [3]. Ortak teknolojiler ve 

SMR‟lerle ilgili gerek duyulabilecek ekstra büt-

çe için de "International Project on Innovative 

Nuclear Reactors and Fuel Cycle" (INPRO) pro-

jesinin kullanılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bu ko-

nuyla ilgili geliĢmeleri Genel Direktör 2011 yı-

lındaki 55. Genel Kurula sunmuĢtur [4,5]. 

Bir baĢka çalıĢma ise Oak Ridge National 

Laboratory tarafından yürütülmektedir. Oak 

Ridge National Laboratory tarafından hazırlanan 

raporda, nükleer enerjinin uzun dönemli hedefle-

ri arasında SMR‟lerin ekonomik, güvenli, çev-

reyle uyumlu, sürekli ve kesintisiz enerji sağla-

yabileceği vurgulanmıĢtır [6]. 

Özellikle konvansiyonel enerji kullanımının zor 

olduğu uzak bölgeler ve zor koĢullarda ekono-

mik ve güvenilir enerji tedariki SMR‟lerin öne-

mini bir kez daha öne çıkarmıĢtır. 

SMR‟lerin çoğunda parçaların santralın kurula-

cağı saha yerine, fabrikada montajlarının yapıla-

rak sahaya getirilmesi dolayısıyla sahada yapıla-

cak iĢin azaltılması söz konusudur. Ayrıca sant-

ral koruma binasının (Containment) daha verimli  

Şekil 1. Büyük NPP ler ile SMR‟ların ürettiği 

elektrik enerjisi karĢılaĢtırması 

http://www.iaea.org/INPRO/
http://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory
http://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory
http://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory
http://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory


 

28 

Bülteni 
Enerji Piyasası 

* Ağustos 2012 

hale getirilmesi ve silah yapımının zorlaĢtırılma-

sı da SMR ana fikirleri içinde yer almaktadır 

[6].  SMR‟ler tek bir ünite olarak kullanılabile-

cekleri gibi yan yana bir arada büyük güçlere de 

çıkabilme özelliğinde olabilmektedirler. 

SMR‟lerin en büyük ekonomik avantajı inĢa sü-

resinin çok kısa oluĢu ve çoğu SMR‟de yakıt 

değiĢtirme periyodunun çok uzun olmasıdır. Ay-

rıca genellikle kullanılan pasif güvenlik sistem-

leri nedeniyle ciddi kaza riskleri de çok azaltıl-

mıĢtır [7].  

Büyük güçteki santrallarla yapılan bir karĢılaĢtır-

ma ġekil 1‟den görülebilir. 10 MW‟lık bir mo-

düler ünite yaklaĢık 7000 evin elektrik ihtiyacını 

karĢılarken, büyük güçteki santrallar yaklaĢık bir 

milyon evin elektrik ihtiyacını karĢılayabilmek-

tedir [b].  

SMR‟ler genellikle 3+ ve 4. Nesil reaktörlerdir. 

Nükleer reaktör nesillerinin geliĢimi ABD Enerji 

Bakanlığı tarafından ġekil 2‟de gösterildiği gibi 

tanımlanmaktadır [c]: 

3.Ortak özellikler 

3.1 Terminoloji 

SMR‟ler IAEA tarafından kapasitesi 300 MW ve 

altı olan reaktörler olarak tanımlanmıĢtır. 300 

MWe altındaki santrallara Amerikan Enerji Ba-

kanlığı (DOE) da küçük santrallar demektedir. 

Bir diğer görüĢe göre 500 MWe ve altındaki 

güçlerdeki santrallar da SMR olarak adlandırıl-

maktadır [1, 2]. 

Yine IAEA tanımlamalarına göre 300-700 MWe 

arasındaki reaktörlere de orta büyüklükteki reak-

törler diyoruz. IAEA 700 MWe‟ın üzerinde ku-

rulu kapasiteye sahip santrallara büyük santral 

demektedir. 

3.2 İşletme 

Çok değiĢik SMR tasarımları mevcuttur. Bunlar-

dan bazıları mevcut reaktörlerin modifiye edil-

miĢ versiyonlarıdır. Diğerleri ise tamamen yeni 

teknolojilere sahiptirler [8]. 

Fisyon ve reaktivite kontrolü 

Nükleer reaktörlerde türbinlerin döndürülmesi 

için ihtiyaç duyulan ısı, nükleer fisyon sayesinde 

üretilir. Fisyon zincir tepkimesinin devam ede-

bilmesi için yakıt, soğutucu ve moderatörün 

Şekil 2. Nükleer reaktörler nesillerinin  

geliĢimi 

Şekil 3. Bir SMR ün ana bileĢenleri 
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özellikleri önemlidir. Tasarımlarda reaktivite 

katsayılarına da dikkat edilir ve bu Ģekilde reak-

törde istenmeyen kontrol dıĢı olayların geliĢmesi 

önlenmiĢ olur [9]. 

SMR‟lerin bazıları hızlı reaktörlerdir; yani nöt-

ronları yavaĢlatmak için moderatör kullanmaları-

na gerek yoktur. Adından da anlaĢılacağı gibi 

hızlı nötronları soğurarak fisyon yaparlar. Bu 

nedenle de kullanılan yakıt içindeki kompozis-

yon sürekli değiĢir. Hızlı reaktör korlarında 

(kalplerinde) hızlı nötronları  235U‟dan daha iyi 

soğuran 239Pu  kullanılabilir. Fakat yukarıda bah-

sedilen reaktivite katsayılarına özellikle sıcaklık 

reaktivite katsayısına dikkat edilmesi gerekmek-

tedir [10]. 

Hızlı nötronları kullanmanın bir baĢka avantajı 

da üretken reaktörler (breeder reactors) elde edil-

mesidir. Bu reaktörlerde bir yandan enerji üreti-

lirken diğer yandan fisyon yapabilir izotoplar 

üretilebilmektedir [11].  

Soğutucu 

Halihazırda reaktörlerin çoğunda soğutucu ola-

rak su kullanılmaktadır. Bunlardan hafif su 

(H2O) daha yaygın olarak kullanılmaktadır 

(örneğin IRIS, mPower, NuScale) Bazı reaktör-

lerde ise ağır su (heavy water-D2O) kullanılmak-

tadır. Ayrıca bazı SMR‟lerde sıvı metal soğutu-

cu da (Liquid metal reactors) kullanılabilmekte-

dir (Hyperion). Çok yüksek sıcaklıklarda çalıĢ-

ması gereken diğer SMR‟lerde gaz soğutucu 

(PBMR) veya eriyik tuz (Molten salt 

reactors) da kullanılabilmektedir (PRISM, +S) 

[12, 13]. 

Termal/elektrik üretim 

Geleneksel olarak termik santrallarda olduğu 

gibi nükleer güç santrallarında da reaktörde üre-

tilen ısı doğrudan veya birkaç döngüden sonra 

buhar elde edilmesinde kullanılır ve üretilen bu-

har türbinlere gönderilir (ġekil 3). Gaz soğutmalı 

bazı nükleer santrallarda ise buhara gerek ol-

maksızın elektrik doğrudan gaz türbinleri vasıta-

sıyla elde edilir. Bazı santrallarda ise elektrik 

enerjisine dönüĢtürmek yerine sadece ısıl enerji 

üretilebilir. Bu sanayideki çeĢitli proseslerde, 

hidrojen üretiminde, denizden tuzsuz su elde 

edilmesinde, bazı petrol ürünlerinin elde edilme-

sinde, kömürden sentetik petrol elde edilmesinde 

kullanılabilir [14, 15]. 

3.3 İnovasyon 

Yukarıda da bahsedildiği gibi uzak ve zor koĢul-

ları olan bölgelerde elektrik üretimi de zordur ve 

pahalıdır [16]. Saha konusunda, büyük nükleer 

güç santralları diğer büyük fosil yakıtlı 

santrallardan daha az esnektir. Bu sorunun çözü-

mü SMR‟lerle sağlanabilmektedir ve hatta yük 

takibi bile yapılabilmektedir. 

SMR‟lerin çoğunda yanma (burnup) oranlarının 

yüksek olması, daha uzun sürelerde yakıt değiĢ-

tirilmesi, önemli yeni geliĢmelerdir. Örneğin 

Gen4/Hyperion tasarımında yakıt değiĢikliğinin 

on yılda bir yapılması tasarımlanmaktadır. 

SMR‟lerin diğer konvansiyonel santrallara göre 

kendiliğinden güvenli olması da bir baĢka özel-

likleridir ve iĢletme ve iĢleticiden kaynaklı hata-

ları da çok azaltmaktadır [17]. 

Güvenlik özellikleri 

Çok değiĢik SMR çeĢitleri mevcuttur ve bunların 

da kendi güvenlik sistemleri değiĢiktir. Genellik-

le soğutucunun, en azından acil durumlarda, do-

ğal dolaĢım ile soğutma görevini yerine getire-

cek Ģekilde tasarımlanmasına çalıĢılmıĢtır [18]. 

Personel 

Çoğu SMR‟lerde diğer santrallara kıyasla daha 

az sayıda personel ile iĢletme yapılabilmektedir. 

Örneğin Toshiba 4S, SMR‟sinde çok az sayıda 

kiĢinin normal iĢletmeyi takip etmesinin yeterli 

olacağı bildirilmektedir [19].  

http://en.wikipedia.org/wiki/Plutonium
http://en.wikipedia.org/wiki/Breeder_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_water
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_metal_cooled_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Burnup
http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S
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Atık azaltımı 

SMR‟lerin çoğu hızlı reaktörlerdir ve yüksek 

yakıt yanma değerlerine sahiptirler. Yüksek sı-

caklıkta fisyon ürünlerinin daha fazla yanması 

daha az atık oluĢturulmasına neden olur. Yine 

daha önce bahsedildiği gibi bazı SMR‟ler üret-

ken reaktörlerdir, yani sadece yakıt olarak mev-

cut olan 235U gibi izotopları değil aynı zaman-

da 238U‟den fisyon yapabilir malzeme üreterek 

bunları da yakarlar [20]. 

Bazı SMR‟lerde uranyum yakıt çevrimi yerine 

toryum yakıt çevrimi kullanılabilmektedir. Bu 

çevrimde uzun süreli atık radyoaktivitesi uran-

yum çevrimine göre daha düĢüktür [21]. 

SMR‟ler arasında evrimsel nitelikte olan bir 

konsept de “traveling wave reactor” (TWR) dür. 

Bu reaktör bir üretken reaktördür. Bill Gates‟in 

de desteklediği bu tasarım ile ilgili iddia çok 

verimli bir yakıt çevriminin olacağı ve atık yakı-

tın çok daha az radyoaktif olacağıdır [22]. 

Silah malzemesi temininin önlenmesi 

Nükleer malzemeden silah yapımı çok kolay 

olmasa da hep gündemde olmuĢtur. SMR‟lerin 

çoğunda malzemelerin çalınması veya kaybol-

masını önleyecek tedbirler alınmıĢtır. Nükleer 

reaktör yakıtlarının özellikle %20 veya daha az 

zenginlikte 235U içermesine özen gösterilmiĢtir. 

Bazı reaktörlerde kullanılması düĢünülen toryum 

yakıt çevriminin silah yapımı için malzeme te-

minini uranyum yakıt çevrimine göre zorlaĢtırdı-

ğı bilinmektedir.  

SMR‟lerin bir baĢka ve çok önemli bir özelliği 

de reaktörün montajının fabrikada yapılmıĢ ola-

rak sahaya getirilmesidir. Bu Ģekilde yakıta eri-

Ģebilme daha da zorlaĢmaktadır. 

Ekonomiklik 

Fukushima kazası öncesinde ABD‟de baĢlatılan 

“Nükleer Rönesans” son yıllarda bulunan kaya 

gazı nedeniyle zaten geliĢememiĢti. Eğer bu po-

litika doğrultusunda gidilecek olsaydı 

SMR‟lerden yaygın olarak faydalanma gündeme 

gelecekti. Bunun da en önemli nedeni ekonomik 

oluĢu ve kolay kullanılabilirliğidir. 

Yapılan çeĢitli çalıĢmalarda SMR‟lerin büyük 

NPP‟lere nazaran 10 kat daha ucuza bile mal 

olabileceği tartıĢılmıĢtır. Yine büyük NPP‟lere 

nazaran inĢa sürelerinde yarım veya çeyrek süre-

lerde inĢaatın bitebileceği öngörülmektedir. 

SMR‟lerin seri üretimleri durumunda maliyetleri 

daha da aĢağılara çekilebilecektir.  

Destek 

ABD Enerji Bakanlığı (DOE) SMR‟ler konusun-

da destek ve araĢtırma faaliyetlerini sürdürmek-

tedir. DOE bünyesinde SMR Alt komitesi kuru-

larak yapılacak çalıĢmaların yönlendirilmesi sağ-

lanmıĢtır [ç]. DOE SMR‟leri desteklemek, li-

sanslamaya hazırlamak amaçlarıyla Hyperion 

Power Generation, NuScale Power ve Holtec 

International's SMR LLC ile mutabakat zabıtları 

imzalamıĢtır. Bu paralelde DOE Laboratuarla-

rından “Savannah River” sahasında 25 MW 

gücünde uranyum nitrit yakıtlı ve kurĢun bizmut 

soğutuculu Hyperion hızlı nükleer reaktörünün 

demo santralını yapma kararı alınmıĢtır. Bu pro-

totipin 2017/2018 yıllarında iĢletmeye alınacağı 

ve 50 milyon dolara mal olabileceği hesaplan-

mıĢtır. Yine bu sahada baĢka SMR prototipleri-

nin de denenmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  

Ayrıca. DOE, SMR araĢtırma ve geliĢtirmesi 

için 2012 bütçesinde 65 milyon ABD doları 

ayırmıĢtır. DOE SMR tasarımları için Amerikan 

firmaları, tasarım, araĢtırma ve geliĢtirme harca-

malarına katkı yapacaktır. Bu nedenle önümüz-

deki 5 sene için 400 milyon ABD doları ayrılma-

sı beklenmektedir. Bu fondan yararlanmak üzere 

NuScale ve mPower tasarımları baĢvurmuĢtur. 

mPower tasarımı deney düzeneği ise geçen ay 

içinde tamamlanmıĢ ve çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Traveling_wave_reactor
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3.4 Lisanslama 

Amerikan nükleer lisanslama kurumu NRC‟nin 

lisanslama iĢlemleri genellikle büyük ticari reak-

törler için gerçekleĢmiĢtir. Bu tasarım ve güven-

lik özellikleri ve lisanslama ücretleri 700MWe 

ve üstü nükleer güç santralları için düzenlenmiĢ-

tir [45].  

SMR‟lerin nasıl lisanslanacağı hala süregelen 

tartıĢmalardan birisidir. Ekim 2009‟da yapılan 

bir çalıĢma toplantısında SMR‟lere nasıl lisans 

verileceği ve lisanslama zorlukları tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢtır. Ġklim değiĢikliği konusunda büyü-

yen korkular, sera gazı salımlarının artıĢının dur-

durulamaması, artan petrol fiyatları, özellikle 

petrol çıkarma ve tanker kazaları nedeniyle kir-

lenen doğa ihtiyaç duyulan yerde ihtiyaç kadar 

enerji üretilmesini gündeme getirmiĢ ve 

SMR‟ler için yeni bir imkan doğmuĢtur. Bu du-

rum SMR‟lerin daha kolay ve sistematik olarak 

nasıl lisanslanabileceği sorusuna cevap bulmayı 

da zorunlu hale getirmiĢtir [46].  

Tablo 1‟de NRC‟nin web sayfasında yer alan 

lisans için baĢvurulan SMR‟ler görülmektedir: 

Kasım 2010‟da Tennessee Valley Authority 

(TVA) ABD‟nin mevcut 10 CFR Part 50 lisans-

lama mevzuatına ek olarak dikkate alınabilecek 

kuralları sunmuĢ ve Tennessee Roane County 

Clinch River sahasında altı adet SMR lisanslan-

ması ve izin verilmesi baĢvurusunda bulunmuĢ-

tur: 

Bunun dıĢında, NRC baĢvuru yapabilecek birçok 

tasarımcının tasarımları üzerinde çalıĢmaktadır. 

Bunlardan bazıları; Toshiba Corporation's Super

-Safe, Small and Simple (4S) Design, General 

Electric Hitachi's Power Reactor Innovative 

Small Module (PRISM) Design, PBMR 

Ltd's Pebble Bed Modular Reactor (PMBR), and 

Hyperion Power Generation's  Hyperion Power 

Module (HPM) [d]. 

4.Tasarımlar 

Genel özelliklerinin yukarıda sıralandığı 

SMR‟ler, bugün ticari olarak pazarlanan reaktör-

lerin yaklaĢık çeyreği büyüklüğündedirler. Bu 

reaktörler genel olarak kompakt, değiĢtirilebilir 

büyüklükte ama en önemlisi daha güvenli ve ilk 

yatırım maliyetini minimize etmeye ve iĢletim 

kolaylıkları sağlamaya yönelik geliĢtirilmekte 

olan reaktörlerdir. Bilinen SMR‟lerin özellikleri 

Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

5. Sonuç ve öneriler 

Genel olarak SMR‟ler mevcut NPP‟lere göre 

daha ucuz, daha güvenli olacaktır. SMR‟lerin 

nükleer reaktör kısımları birçok tasarımda toprak 

altında bulunacak ve yakıt değiĢtirme ihtiyaçları 

büyük NPP‟lere göre çok daha az olacaktır. An-

cak, SMR‟ler yeterli finansal kaynak bulmakta 

zorluk çektikleri için çok yavaĢ geliĢtirilmekte-

dir. Özellikle zor koĢullarda veya küçük güçte 

sürekli enerji ihtiyaçları için idealdir. Bu 

santralların çoğu 3+ veya 4. nesil nükleer reaktör 

olacaklar; dolayısıyla mevcut santrallara göre 

daha güvenli olacaklardır. SMR‟lerin detaylı 

tasarım çalıĢmaları sonuçlanmadığından mali-

yetleri konusunda kesin bir bilgi vermek müm-

kün olamamaktadır ama birim elektrik enerji 

üretim maliyetinin fosil yakıtlı santrallarla kıyas-

lanabilir olacağı anlaĢılmaktadır.  

Yukarıda da anlatıldığı gibi çok fazla tip ve var-

yasyonda reaktör vardır ve bu reaktörler üzerin-

de araĢtırma ve geliĢtirme çabaları sürekli olarak 

devam etmektedir. Dikkat çeken bir baĢka konu 

da bazı santralların tasarım çalıĢmalarında ülke-

Tasarım Başvuran 

NGNP ABD Enerji Bakanlığı (DOE) 

NuScale NuScale Power, LLC 

mPower Babcock & Wilcox ġirketi 

Tablo 1. NRC‟nin web sayfasında yer alan lisans 

için baĢvurulan SMR‟ler  

http://www.nrc.gov/reactors/advanced/4s.html
http://www.nrc.gov/reactors/advanced/prism.html
http://www.nrc.gov/reactors/advanced/prism.html
http://www.nrc.gov/reactors/advanced/pbmr.html
http://www.nrc.gov/reactors/advanced/hyperion.html
http://www.nrc.gov/reactors/advanced/ngnp.html
http://www.nrc.gov/reactors/advanced/nuscale.html
http://www.nrc.gov/reactors/advanced/mpower.html
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lerin ortak çalıĢmalarıdır. Hali hazırdaki geliĢme 

hızına bakarak raporda sözü edilen SMR‟lerin 

2020 yılından önce ticarileĢmeleri beklenme-

mektedir. GeliĢtirme ve lisanslama açısından 

DOE ve NRC‟ye sunulan bazı tasarımlar rakip-

lerine göre önde bulunmaktadır. 

SMR‟ler konusunda ülkemizde de çeĢitli çalıĢ-

malar yapılmıĢ ve yapılmaya devam edilmekte-

dir. Bu çalıĢmalardan en önemlisi, CAREM pro-

jesi deneyimi olmuĢtur. Bir grup TAEK mühen-

disi, bir özel Türk firması ve ilgili Arjantin Ku-

rumunun ortaklaĢa gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı bir 

proje olmuĢ, fakat çeĢitli baskılar sonucunda bu 

proje hayata geçirilememiĢtir [47]. 

SMR‟ler baĢta askeri kıĢlalar, kampüsler, toplu 

konut projeleri, büyük hastaneler, sanayi bölge-

Tablo 2. SMR tasarımları 

İsim Kurulu güç Teknoloji Tasarımcı 

Westinghouse SMR [e] 225 MWe PWR Westinghouse Electric Company, ABD 

CAREM [f] 27 MWe PWR CNEA & INVAP, Arjantin 

ENHS [g] 50 MWe LMR University of California 

KLT-40s [ğ] 35 MWe PWR OKBM, Rusya 

IRIS-100 [h] 100-350 MWe PWR Westinghouse-liderliğinde 

PNRR 50-200 MWe BWR GE,ABD 

RS-MHR 10-25 MWe HTGR General Atomics (ABD) 

4S [ı] 10 - 50 MWe FNR Toshiba – Japonya 

NuScale [i] 45 MWe PWR NuScale Power (ABD) 

GEN-4/Hyperion Power 

Module [1] 
25 MWe SMR Hyperion Pwr Gen - Santa Fe, NM ABD 

PBMR [j] 165 MWe HTGR Eskom, Güney Afrika ve diğerleri 

NGNP [k]   HTGR Konsorsiyum,…USNIC [l] 

TerraPower [m] 10 MWe TWR Intellectual Ventures - Bellevue, WA ABD 

mPower [n] 125 MWe PWR Babcoc&Wilcox, ABD 

Flibe [o] 100 MWe LFTR Flibe Energy, ABD 

HTR-PM [ö] 2x105 MWe HTR INES&Huareng Çin 

SMART [p] 100 MWe PWR KAERI, Güney Kore 

SVBR 100 [r] 100 MWe LMR Rosatom/En+, Rusya 

NP-300 100 - 300 MWe PWR Technicatome (Areva), Fransa 

VK-300 300 MWe BWR Atomenergoproekt, Rusya 

BREST [2] 300 MWe LFR RDIPE (Rusya) 

Fuji MSR [s] 100 MWe MSR ITHMSO, Japonya-Rusya-ABD 

MRX [Ģ] 30 - 100 MWe PWR JAERI, Japonya 

GT-MHR 285 MWe HTGR 

General Atomics (ABD), 

 Minatom (Rusya) ve diğerleri 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/CAREM
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/CNEA
http://en.wikipedia.org/wiki/INVAP
http://en.wikipedia.org/wiki/KLT-40
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=OKBM&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IRIS-100&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Westinghouse
http://en.wikipedia.org/wiki/GT-MHR
http://en.wikipedia.org/wiki/HTGR
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Atomics
http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast-neutron_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperion_Power_Module
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperion_Power_Module
http://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/PBMR
http://en.wikipedia.org/wiki/HTGR
http://en.wikipedia.org/wiki/Eskom
http://en.wikipedia.org/wiki/TerraPower
http://en.wikipedia.org/wiki/Traveling_wave_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_Ventures
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/KAERI
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NP-300&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Areva
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=VK-300&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/BWR
http://en.wikipedia.org/wiki/Atomenergoproekt
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=BREST&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-cooled_fast_reactor
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Research_and_Development_Institute_of_Power_Engineering&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuji_MSR
http://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ITHMSO&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/MRX
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/JAERI
http://en.wikipedia.org/wiki/GT-MHR
http://en.wikipedia.org/wiki/HTGR
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Atomics
http://en.wikipedia.org/wiki/Minatom
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leri için idealdir. Hala konsept aĢamasında olma-

sına rağmen bazı SMR‟lerin temsilciliğini Türk 

firmaları almaya baĢlamıĢtır. 

SMR çalıĢmalarında, Türkiye‟nin nükleer enerji 

politikası paralelinde iĢletilecek ısıl reaktörler-

den çıkacak kullanılmıĢ yakıtın tekrar kullanıl-

ması ve ülkemizde büyük miktarlarda bulunduğu 

rapor edilen Toryum cevherinin kullanılması 

seçenekleri de gözden geçirilmelidir. 

Türkiye‟de geniĢ kullanım imkanları olabilecek 

bu tür reaktörlerin, hem geliĢtirilmesinde hem de 

kullanılmasında öncü olma Ģansımız vardır [67]. 

Bu sadece SMR‟lerin Türkiye‟de kullanılması-

nın önünü açmayacak aynı zamanda Ortadoğu 

ve Afrika pazarlarına da SMR‟leri pazarlama 

imkanı sunacaktır. 

Bu amaç doğrultusunda, öncelikle hangi SMR 

teknolojisinin seçileceği konusunda yardımcı 

olacak bir fizibilite çalıĢması yapılmalıdır. Bu 

çalıĢmada; ekonomiklik (ilk yatırım maliyeti, 

yakıt maliyeti, iĢletme-bakım maliyetleri), inĢa 

süreleri, iĢletme personeli sayı ve iĢlevleri, nük-

leer atık ve muhafaza bilgileri, yakıt çevrimi 

stratejileri, nükleer güvenliği (aktif ve pasif), 

lisanslanma zorlukları, teknoloji olarak Türki-

ye‟ye uyumu ve yerli katkının en üst düzeyde 

sağlanması gibi konular dikkate alınmalıdır.  

Daha sonra özel sektör iĢbirliği de düĢünülerek 

DOE SMR projesi benzeri bir prototip ülkemiz-

de de kurulabilir. 
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B 
ilindiği gibi Aralık 2011‟den beri daha 

önce Gün Öncesi Planlama Ģeklinde 

yürütülen gün öncesindeki dengeleme 

iĢlemleri artık Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ola-

rak yürütülüyor. Gerçek zamandaki dengeleme 

iĢlemleri ise daha önceden de olduğu gibi Den-

geleme Güç Piyasası adı altında iĢletiliyor. Bu 

değiĢim ve sonrasında piyasanın derinleĢmesi 

adına önemli geliĢmeler sağlandı. Örneğin artık 

GÖP‟e katılım isteğe bağlı, destek kapsamındaki 

yenilenebilir enerji portföyü piyasa tabanlı bir 

model ile (YEKDEM) toptan satıĢ piyasasına 

entegre olmuĢ durumda, gerçek zamanda ortaya 

çıkan dengesizlikle için oyuncuları yönlendirici 

(bir anlamda zorlayıcı) nitelikte bir ikili fiyat 

uygulaması yürürlükte, vs. Tüm bu geliĢmelerle 

birlikte daha önce görülmeyen ilginç durumlarla 

da karĢılaĢılıyor. Bu kapsamdaki muhtemelen en 

dikkat çekici geliĢme son dönemde gerçekleĢmiĢ 

olması bakımından GÖP‟de ve DGP‟te fiyatların 

“0” TL/MWh çıkmasıdır. Tablo 1‟de görüldüğü 

üzere 18 Haziran ile 1, 2, 8 ve 15 Temmuz tarih-

lerinde DGP‟deki sistem marjinal fiyatı (SMF) 

ve/veya GÖP‟teki piyasa takas fiyatı (PTF) sıfır 

çıkmıĢtır.  

Peki, yaz aylarında görülen talep ve fiyat artıĢına 

rağmen neden bu tablo ile karĢılaĢıldı?  

Gün Öncesi Piyasası 

ġekil 1‟de görüldüğü üzere, PTF‟nin 0 çıktığı 

saatler, Milli Yük Tevzi Merkezi‟nin (MYTM) 

yaptığı ve GÖP teklifleri alınmadan açıklanan 

yük tahmin planının (YTP) gün içerisindeki en 

düĢük değerde olduğu saatlerdir. GÖP‟deki fiyat 

(PTF) arz eğrisinin tüketim eğrisini kestiği nok-

tada oluĢmaktadır ve sistem kısıtları bir dönem 

olduğu gibi GÖP‟te dikkate alınmamaktadır. 

Dolayısıyla, PTF‟nin ilgili saatlerde sıfır çıkma-

sının nedeni düĢen talebe karĢılık arzın talebin 

üzerinde kalmasıdır. ġekil 2‟ye bakılacak olursa 

durum daha iyi anlaĢılacaktır. Burada görüldüğü 

ELEKTRİK PİYASASINDA FİYATLARIN “SIFIR” ÇIKMASI ÜZERİNE BİR 

ANALİZ 

Fatih KÖLMEK 

Tarih ve Saat 
Tüketim 

(MW) 

Yük Tahmini 

(MW) 

İkili Anlaşma 

(MW) 

KGÜP  

(MW) 

PTF  

(TL/MWh) 

SMF  

(TL/MWh) 

18 Haziran 2012 

5:00 
20.702 20.600 20.886 19.546 0 0 

18 Haziran 2012 

6:00 
20.691 20.800 20.960 19.584 0 0 

1 Temmuz 2012 

5:00 
21.505 21.400 19.223 19.609 0 0 

1 Temmuz 2012 

6:00 
20.812 21.000 19.316 19.553 0 0 

1 Temmuz 2012 

7:00 
21.504 21.800 19.337 19.627 0 0 

2 Temmuz 2012 

4:00 
22.160 21.400 19.395 19.665 0 0 

2 Temmuz 2012 

5:00 
21.366 20.700 19.371 19.621 0 0 

2 Temmuz 2012 

6:00 
21.428 20.700 19.492 19.714 0 0 

8 Temmuz 2012 

6:00 
21.852 21.000 18.865 19.376 0 0 

15 Temmuz 2012 

6:00 
22.751 22.900 19.286 19.753 0 120 

Tablo 1. 0 TL/MWh çıkan PTF‟ler ve SMF‟ler 
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gibi fiyatın 18 Haziran‟da sıfır çıktığı saatlerde 

YTP ikili anlaĢmalardan düĢüktür. Yani piyasa 

katılımcıları önceden bildikleri YTP‟ye rağmen 

sisteme fazla ikili anlaĢma bildiriminde bulun-

muĢlardır. Bu durumun yarattığı fazla arz da, 

doğrudan sıfır fiyatlı üretim teklifi anlamına tek-

lifine geldiğinden fiyat sıfır çıkmıĢtır. Bu nokta-

da haliyle gözler, gerçek tüketim profiline 

uyumlaĢtırılmada sıkıntı yaĢanan ikili anlaĢmala-

ra, yani mevcut sözleĢmeler kapsamındakiler ve 

kamuya ait santraller ile yapılan sözleĢmelere ve 

bu sözleĢmeler neticesinde iyi yapılamayan port-

föy yönetimine çevrilmektedir. Bununla birlikte 

talep tarafındaki tüketim beklentilerinin de ger-

çekleĢen değerlerden sapmakta olduğunu ve bu-

nun da GÖP‟te arz fazlası durumunu ortaya çı-

kardığını söyleyebiliriz. DGP‟ye sunulan kesin-

leĢmiĢ günlük üretim planlarının (KGÜP) 

GÖP‟teki dengelemenin bir sonucu olması ve 

fiyatların 0 çıktığı saatlerin gösterildiği Tablo 

1‟de de görüldüğü üzere üretim planının 

YTP‟nin altında kalması, bir anlamda dengele-

meye esas tüketim miktarının belirlenmesindeki 

sapmalara iĢaret etmektedir. 

Diğer taraftan PTF‟nin sıfır çıktığı Temmuz‟da 

durum farklıdır çünkü ilgili saatlerde ikili anlaĢ-

ma bildirimi toplamı YTP‟den bariz Ģekilde dü-

Ģüktür. Öyle ki aradaki fark 15 Temmuz‟da 3614 

MW olmasına rağmen PTF yine de 0 çıkmıĢtır. 

Burada bir önceki açıklamada yer alan ikili an-

laĢmaların payı vardır ama resmi asıl tamamla-

yacak olan, yüksek maliyetler nedeniyle dur-

kalk yapmak istemeyen termik santrallerinin 

fiyat alıcı (price taker) olma yönünde teklifler 

sunmaları veya blok teklifler tanımlamaları ve 

herhangi bir dengesizlik riski taĢımayan 

YEKDEM portföyü de dahil olmak üzere yenile-

nebilir enerjiye dayalı üretim tesislerinin 

(özellikle rüzgar ve nehir tipi hidrolik) GÖP‟te 

uzlaĢtırmaya girebilmek için verdikleri teklifler 

olacaktır. 

Dengeleme Güç Piyasası 

GÖP‟te PTF‟lerin sıfır çıktığı saatler için 

DGP‟de de  (15 Temmuz hariç) fiyatlar sıfır ola-

rak gerçekleĢmiĢtir. PTF 0 iken SMF‟nin de öyle 

olacağı düĢünülebilir ama durum aslında çok 

farlıdır. Zira SMF belirlenirken tüm kısıtlar dik-

kate alınmaktadır ve 0 etiket değerine sahip tali-

matlar ile birlikte 1 kodlu ve 2 kodlu talimatlar 

da devreye girmektedir. Fiyat hesaplanırken ise 

verilen talimatların net hacmine bakılmakta ve 

bu hacme denk gelen fiyat teklifi ne ise SMF o 

değerde belirlenmektedir. Tabi bu dengeleme 

iĢlemi yapılmadan önce piyasa katılımcılarının 

KGÜP'lerini gün öncesinde sunduklarını ve bu 

KGÜP‟lerin DGP‟deki fiyat oluĢumu bakımın-

dan bir anlamda 0 fiyatlı arz anlamına geldiğini 

dikkate almakta fayda var. Dolayısıyla, sistemin 

Şekil 1. 18 Haziran ile 1, 2, 8 ve 15 Temmuz 2012 saatlik GÖP görünümü (yük tahmin planı ve PTF)  
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Şekil 2. 18 Haziran ile 1, 2, 8 ve 15 Temmuz 2012 saatlik GÖP görünümü (yük tahmin planı ile ikili 

anlaĢmalar arasındaki fark ve PTF) 

Şekil 3. 18 Haziran ile 1, 2, 8 ve 15 Temmuz 2012 saatlik DGP görünümü (tüketim ile kesinleĢmiĢ 

günlük üretim arasındaki fark ve SMF)  

Şekil 4. 18 Haziran ile 1, 2, 8 ve 15 Temmuz 2012 saatlik GÖP görünümü (net talimat hacmi  ve 

SMF)  
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eğer KGÜP‟ler ilgili saatler için gerçekleĢen 

tüketimden, fazla ise (yani enerji fazlası duru-

munda) yük atma yönünde düĢük ise (yani enerji 

açığı durumunda) yük alma yönünde çalıĢması 

ve fiyatın bu çerçevede belirlenmesi beklenir.  

DGP‟ye sunulan KGÜP ve gerçekleĢen tüketim 

(GT) arasındaki fark ile SMF‟lerin gösterildiği 

ġekil 3‟e bakıldığında ilginç bir tablo karĢımıza 

çıkmaktadır: SMF‟nin sıfır çıktığı saatlerde en 

düĢük 1000 MW en yüksek ise 2500 MW civa-

rında arz açığı söz konusudur. Yani normalde 

sistemin yük alma yönünde çalıĢması ve bu ne-

denle SMF‟nin 0‟dan büyük olması (çünkü 

DGP‟ye teklif sunulurken yük alma yönündeki-

lerin PTF‟den büyük veya eĢit, yük atma yönün-

dekilerin ise PTF‟ye eĢit ve ya küçük olması 

gerekmektedir) beklenirdi. Ancak sistem böyle 

iĢlememiĢtir. PTF‟nin 0 çıktığı saatler için 

DGP‟deki net talimat hacimlerine bakıldığında, 

sistemin 2200 MW‟a varan miktarlarda (1 Tem-

muz) yük atma yönünde çalıĢtığı görülmektedir. 

ġekil 3‟e göre söz konusu saatte 1250 MW civa-

rında arz açığı olduğuna göre bu saatte 3450 

MW civarında KGÜP fazlası üretim söz konusu-

dur. Diğer bir ifadeyle piyasa katılımcıları sis-

temdeki enerji açığını görüp çıkacak SMF‟ye 

razı olarak fazla üretim yapmıĢlar ancak bu Ģe-

kildeki toplam üretim miktarı ihtiyacın üzerinde 

kaldığı için üretilen elektrik bedelsiz olarak satıl-

mıĢtır. 

Diğer taraftan 15 Temmuz‟da daha farklı bir 

tablo ortaya çıkmıĢtır. ġekil 3‟te görüldüğü üze-

re PTF‟nin 0 çıktığı saatte DGP‟de 3000 MW 

civarında enerji açığı olması beklenmektedir, 

yani fiyatın PTF‟den farklı çıkması muhtemel-

dir. Diğer taraftan ġekil 4‟e bakıldığında sistem 

net 6 MW yük atma yönünde çalıĢmıĢtır. Bunun 

anlamı ise fiyatın PTF‟ye eĢit ve “0” çıkması 

gerektiğidir ama fiyat SMF 120 TL/MWh çık-

mıĢtır. Peki  neden? Bu sorunun cevabı Ģudur: 

SMF‟nin hesaplanması, yerine getirilemeyen 

talimatların katılımcılar tarafından bildirilmesin-

den ve böylelikle sistemin “gerçek" yönünün 

belirlenmesinden sonra ortaya çıkan net talimat 

hacminin belirlenmesinden sonra yapılmaktadır. 

Her ne kadar çalıĢmaya konu verilerin alındığı 

PMUM‟un günlük rapor ekranında net talimat 

hacmi 6 MW yük atma olarak görülse de yerine 

getirilemeyen talimatlar nedeniyle verilen ilave 

talimatlar dikkate alındığında sistem aslında “60 

MW” civarında yük alma yönünde çalıĢmıĢtır ve 

120 TL/MWh bu hacme denk gelen fiyattır. Bu-

rada, rapordaki verilerin fiyat oluĢumunu açıkla-

yacak Ģekilde sunulması hususunun altını çiz-

mekte fayda var. 

Fiyatların sıfır çıkması kötü mü? Öyleyse, ne 

yapmalı? 

Genel olarak bakıldığında fiyatın herhangi bir 

saatte 0 çıkması tüketiciler açısından maliyeti 

düĢürücü yönde bir etki yapmaktadır ve olumlu 

olarak değerlendirilebilir. Ancak madalyonun 

diğer tarafı biraz karamsar bir tablo çizmektedir: 

Örneğin, mevcut sözleĢmeler kapsamında ve 

kamu santralleri tarafından yapılan ve gerçek 

tüketim profiline uymayan ikili anlaĢmaların 

sistem üzerindeki bozucu etkisi göze çarpmakta-

dır. Bu durumun iki yönü var. Birincisi, sistemde 

enerji fazlası olduğunda sözleĢmeye bağlı olarak 

ödenen bedele karĢılık tüketilemeyen enerji top-

tan satıĢ piyasasında maliyetinin altında satıl-

maktadır (dengesizliklere uygulanan fiyat nede-

niyle). Aslında tüketiciler açısından pek değiĢen 

bir Ģey yoktur çünkü bedava alınan enerjinin 

bedeli dolaylı Ģekilde tarifelerine yansımaktadır. 

Ġkincisi ise, sistemde enerji açığı olduğunda bu 

Tüketim tarafında daha dinamik bir yapıya geçerek 

rekabetin artırılması ve hem sistem işletimi hem de 

piyasadaki oyuncular için daha esnek bir hareket 

alanının sağlanmasının (örneğin talep tarafının 

piyasaya etkin katılımı) önemini vurgulamakta fayda 

var. 
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ikili anlaĢmalar kullanılarak üretim artıĢı yapıla-

bilecekken dengesizliğin toptan satıĢ piyasası 

üzerinden giderilmesiyle nihai enerji maliyetinin 

artıyor olması söz konusudur. Dolayısıyla bu 

anlaĢmaların gerçekleĢmelere uygun Ģekilde 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, planlı olmayan arz fazlası nede-

niyle DGP‟de fiyatın sıfır çıktığı saatlerde sistem 

iĢletmecisinin vermek zorunda kaldığı yüksek 

hacimli yük atma talimatları pek de sürdürülebi-

lir değildir. Örneğin 1 Temmuz‟da sistem net 

hacim olarak 2200 MW civarında yük atma yö-

nünde çalıĢırken halen devam eden pozitif yönlü 

dengesizliğe rağmen verilecek yük atma teklifi 

kalmadığından sistem güvenliği riske girmiĢtir. 

Üstelik, önümüzdeki yıllarda sistemimize yük-

sek miktarda yönetilmesi güç olan yenilenebilir 

enerji kaynakları dahil olacağından yaĢanan sı-

kıntı aslında sadece bir ön göstergedir. Yenilene-

bilir enerjiden daha fazla faydalanmak istediği-

mize göre yapılması gereken piyasadaki oyuncu-

ları portföy optimizasyonu için teĢvik ederken 

DGP‟de daha düĢük bir hacmin dengelenmesini 

sağlamaktadır. Bu noktada gün içi piyasasının 

(intra-day market) önemli bir katkı sağlayacağını 

söyleyebiliriz. Ayrıca, rüzgar santralleri baĢta 

olmak üzere kesikli enerji kaynaklarına dayalı 

tesislerin dengeleme birimi (dispatchable) yapı-

labilmesine yönelik çalıĢmaları yakından izle-

mek gerekiyor. 

Son olarak değinilmesinde fayda olan diğer bir 

konu da arz kaynaklarının çeĢitlendirilmesi için 

atılan adımlar. Bilindiği üzere halihazırda bir 

nükleer santral için sözleĢme yapıldı ve ikincisi 

için de çalıĢmalar sürüyor. Ayrıca dıĢa bağımlılı-

ğı azaltmak için yerli kömürle çalıĢacak santral-

lerin teĢviki ön plana çıkıyor. Bu türdeki tesisle-

rin teknik özellikleri gereği baz yük santralleri 

olarak çalıĢtıkları ve fiyatlar açısından bir an-

lamda sıfır bedelli arz teklifi anlamına geldikleri 

dikkate alındığında ortaya sağlıklı bir arz-talep 

planlaması ile sistemin yönetilebilir olduğundan 

emin olunması için gerekli adımların atılması 

gerekiyor. Bu noktada ayrıca tüketim tarafında 

daha dinamik bir yapıya geçerek rekabetin artı-

rılması ve hem sistem iĢletimi hem de piyasada-

ki oyuncular için daha esnek bir hareket alanının 

sağlanmasının (örneğin talep tarafının piyasaya 

etkin katılımı) önemini vurgulamakta fayda var. 

 

Kaynaklar 

1-Dengeleme Güç Piyasası Yönetim Sistemi (Günlük 

Rapor Ekranı, http://dgpys.teias.gov.tr/dgpys/) 

2- TEĠAġ Yük Tevzi Dairesi BaĢkanlığı ĠĢletme Faa-

liyetleri Raporları  

(http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx)  

3- Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönet-

meliği 

4- Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Etiket De-

ğerlerinin Belirlenmesi ve Sistem Marjinal Fiyatının 

Hesaplanması Prosedürü  

 

http://dgpys.teias.gov.tr/dgpys/
http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx
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UYGULAMASI 

Berkan ACAR 

E 
lektrik piyasası açısından profil kavra-

mı tüketim alıĢkanlarını yansıtan bir 

eğri olarak nitelenebilir. Elektrikte arz 

ve talebin anlık olarak dengelendiği gibi uzlaĢtır-

masının da saatlik bazda yapılmaya baĢlandığı 

düĢünüldüğünde profil kavramı elektrik piyasası 

açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bilindiği üzere; organize toptan elektrik piyasa-

ları nihai dönem düzenlemelerinin yer aldığı 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yö-

netmeliği (DUY) 14 Nisan 2009 tarih ve 27200 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢ olup, DUY‟un nakdi uygulaması 1 Aralık 

2011 tarihinden itibaren uygulamaya baĢlamıĢtır.   

DUY‟un 91 inci maddesinin “Bir fatura dönemi 

içerisindeki her bir saat bir uzlaştırma dönemini 

oluşturur.” amir hükmü gereği, organize toptan 

elektrik piyasasında elektrik fiyatları her bir saat 

için gerçekleĢmektedir. Ancak,  piyasa katılımcı-

larının portföylerindeki sayaçların önemli bir 

kısmı saatlik ölçüm yapabilme yeteneğine sahip 

olmadığı gibi, sahip olsalar bile halen birçok 

dağıtım bölgesinde kurulma aĢamasında olan 

uzaktan okuma sistemlerine kısa bir sürede tüm 

sayaçların entegre olabilmesi mümkün değildir. 

Bu nedenle, ay sonu itibariyle her bir saat için 

yapılacak uzlaĢtırmaların tamamlanabilmesi için, 

aylık tüketimleri bilinen sayaçlara profil katsayı-

larının uygulanarak saatlik tüketim kırılımlarının 

elde edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, profil uygulaması tedarikçilere gün ön-

cesi piyasasında yapacakları saatlik tekliflere 

esas tüketim tahminlerini de sağlıklı bir Ģekilde 

oluĢturabilmelerine yardımcı olmaktadır. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yö-

netmeliği Uyarınca UzlaĢtırma Hesaplamaların-

da Kullanılacak Profil Uygulamasına ĠliĢkin 

Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) 11 Haziran 

2009 tarihli ve 27255 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olup, Usul ve 

Esaslar‟ın ilk hali [1] çerçevesinde 2009 yılı 

Aralık Ayı ile  2010 ve 2011 yılı profilleri dağı-

tım Ģirketlerince Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rumu (EPDK)‟na sunulmuĢ ve Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu tarafından onaylanmıĢtır. 

Usul ve Esaslar‟ın ilk halinde, ġebeke Yönetme-

liği kapsamında her yıl standart planlama verileri 

kapsamında TEĠAġ‟a sunulması gereken talep 

verileri doğrultusunda bir önceki yıldaki fiili 

tüketim ölçüm değerleri kullanılarak Elektrik 

Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilmiĢ 

olan abone grupları için profillerin hesaplanması 

öngörülmüĢtür. Ayrıca dağıtım Ģirketlerinin ge-

rekli görmeleri ve yeterli veriye sahip olmaları 

halinde yukarıda belirtilen abone grupları altında 

daha detaylı abone alt gruplandırmalarına gide-

rek, her bir abone alt grubu için ayrı profil oluĢ-

turabilecekleri de düzenlenmiĢtir. 

Bununla beraber, Usul ve Esaslar‟ın ilk halinin 

uygulaması sırasında dağıtım Ģirketleri arasında 

özellikle veri elde etme konusunda bir yeknesak-

lığın bulunmadığı anlaĢılmıĢ ve sunulan verilerin 

ilgili abone grubunun tüketim profilini temsil 

Profil uygulaması tedarikçilere gün öncesi 

piyasasında yapacakları saatlik tekliflere 

esas tüketim tahminlerini de sağlıklı bir 

şekilde oluşturabilmelerine yardımcı 

olmaktadır. 
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edip etmediğinin de EPDK tarafından kontrol 

edilmesi gerekliliği hasıl olmuĢtur. Ayrıca; söz 

konusu dönemde sadece aylık sayaç ölçüm de-

ğerleri esas alınarak profil uygulanıyor olması-

nın, özellikle üç zamanlı sayaç ölçüm değerleri 

mevcut olan tüketiciler açısından, uygulanan 

profiller sonucu oluĢan saatlik tüketimlerin ger-

çek tüketimlerden ciddi sapmalar gösterme so-

nucunu ortaya çıkardığı anlaĢılmıĢtır.  

Bu çerçevede Usul ve Esaslar‟da yapılan ve 14 

Haziran 2011 tarihli ve 27964 sayılı Resmi Ga-

zete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren değiĢiklik-

le [2]; 

Tüm saatlik ölçüm yapılan tüketicilerin verileri-

nin kullanılması (%1‟den fazla olsa da tamamı-

nın kullanılması gerekmektedir), 

Eğer bu veriler ilgili abone grubunun dağıtım 

bölgesindeki toplam tüketiminin %1‟ine ulaĢmı-

yorsa , saatlik ölçüm değerleri mevcut olan ve 

en az %51 yoğunlukla ilgili abone grubunu tem-

sil eden  trafo merkezi (TM) veya fider verileri-

nin kullanılarak %1 oranının sağlanması,  

Bir abone grubuna yönelik yeterli veri olmama-

sının beyanı halinde komĢu bölgelerin ilgili pro-

fillerinin ortalaması alınarak Kurul onayına su-

nulması, 

Profil sunulmaması veya komĢu bölgelerin de 

yeterli verisinin olmaması durumlarında bir ön-

ceki yılın onaylanmıĢ profillerinin uygulama 

yılına uyarlanmıĢ halinin uygulanabileceği,  

Aydınlatma profilleri için ölçüme dayalı hiç 

veri bulunmaması halinde güneĢin doğuĢ batıĢ 

saatlerinin dikkate alınabileceği, 

Dağıtım Ģirketlerine sayaçta kayıtlı tüm ölçüm 

periyotlarını yansıtan tüketim değerlerini bildir-

me zorunluluğu getirilerek (serbest tüketicilerde 

elektronik sayaç kullanımının zorunlu olması 

nedeniyle) profil katsayılarının üç zamanlı sayaç 

değerlerine uygulanacak Ģekilde kullanılması (1 

Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.), 

Profil hesaplamalarının ve sunumunun detayla-

rını düzenleyen EPDK BaĢkanı tarafından Profil 

Hazırlama Kılavuzu [3] onaylanması, 

Kurul onay tarihinin 31 Aralık‟tan 24 Aralık‟a 

çekilmesiyle beraber, profil sunum tarihinin 30 

Eylül‟den 15 Eylül tarihine  alınması 

gibi düzenlemeler yapılarak profillerin daha 

kontrollü bir süreçle onaylanması amaçlanmıĢtır. 

Bununla beraber, eklenen geçici maddeyle veri 

yeterliliği için aranan %1 Ģartının 2012 yılı pro-

filleri için aranmaması düzenlenerek, çoğu dağı-

tım Ģirketinin Otomatik Sayaç Okuma Sistemle-

rinin devreye girmemesi nedeniyle yaĢayabilece-

ği veri sıkıntısının önüne geçilmesi hedeflenmiĢ-

tir. Böylece, tüketici verisi yoksa %51 ve üzeri 

yoğunlukla ilgili abone grubunu temsil eden 

fider veya TM verilerinin bölge toplamında %

1‟e ulaĢma Ģartı aranmaksızın kullanılabilmesine 

olanak tanınmıĢtır.  

Ayrıca, EPDK BaĢkanı tarafından onaylanan 

Profil Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde; profil-

lerin hesaplanmasına dair kurallar belirtilerek, 

dağıtım Ģirketlerinin ham verileri, hesaplama 

dosyalarını ve yayımlanan Ģablona [4] uygun 

profil katsayılarını elektronik ortamda (CD) ve  

veri yeterliliğine iliĢkin doldurmaları gereken 

tabloları, hesaplama detaylarını, gerekli beyanla-

rını ve konuya iliĢkin en az iki kiĢinin e-posta ve 

telefon bilgilerini hesaplama yöntemi dosyasıyla 

EPDK‟ya yazılı olarak sunmaları düzenlenmiĢ-

tir.  

Profillerin sunum ve onaylanma süreci özet ola-

rak ġekil 1‟de görülmektedir. 

Son olarak alternatif profillere değinmek istiyo-

rum. Kurul tarafından onaylanan standart profil-

leri tercih etmeyen katılımcılar için alternatif 

profiller; dağıtım bölgesinin uzlaĢtırma dönemi 

bazında yapılan ölçümlerinden hesaplanan top-
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lam talebinden, dağıtım bölgesi içerisinde yer 

alan uzlaĢtırma dönemi bazında ölçülebilen talep 

ile profillerin uygulanmasını tercih eden katılım-

cıların uzlaĢtırma dönemi bazında hesaplanan 

talep değerlerinin toplamlarının çıkartılması ile 

elde edilen saatlik tüketim farklarının aylık top-

lam tüketim farkına oranı dikkate alınarak belir-

lenmektedir. Ancak, katılımcıların böyle bir al-

ternatif profili seçebilmesi için öncelikle alterna-

tif profilin Piyasa ĠĢletmecisi tarafından hesapla-

narak yayımlanması gerekmektedir.  

 

Dipnotlar 

[1] http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/

yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/

profililkhali.doc 

[2] http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/

yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/

ilgili_mevzuat/3248.doc 

[3] http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/

yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/

ProfilHazirlamaKilavuzu.doc 

[4] http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/

yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/

ProfilSunumSablonu.xls 

Şekil 1. Bir sonraki yıla iliĢkin uygulanacak profillerin sunum ve onaylanma süreci 

http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/profililkhali.doc
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/profililkhali.doc
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/profililkhali.doc
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/3248.doc
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/3248.doc
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/3248.doc
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/ProfilHazirlamaKilavuzu.doc
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/ProfilHazirlamaKilavuzu.doc
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/ProfilHazirlamaKilavuzu.doc
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/ProfilSunumSablonu.xls
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/ProfilSunumSablonu.xls
http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/ilgili_mevzuat/ProfilSunumSablonu.xls
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D 
ünyada artan nüfusa paralel olarak 

enerji ihtiyaçları da artmaktadır. Fosil 

kaynaklar bir müddet sonra tükenece-

ğinden, bu tür yakıtlara dayalı enerji ile artık 

yaĢamın sürdürülebilir olmadığı artık fark edil-

miĢtir. Bunun sonucu olarak ülkeler, alternatif 

enerji kaynakları ve daha değiĢik yollar keĢfet-

mek için birbirleri ile yarıĢmaktadırlar. Büyük 

güçler arasında yapılan enerji yarıĢları sonucu 

yeni ekonomiler kurulmuĢ, geliĢen ülkeler bu 

yeni ekonomilere yön vermeye baĢlamıĢlardır. 

DüĢük Karbon Ekonomisi; üretim yapılan her-

hangi bir sektörün, atmosfere mümkün olan en 

az miktarda sera gazı salımı vermesi ile oluĢtur-

duğu bir ekonomik yapıdır. Son dönemlerde, 

karbonun bir finansal değerinin oluĢması sonucu 

düĢük karbon teknolojilerine doğru bir yönelim 

baĢlamıĢtır. Uluslararası arenada oluĢturulan 

mekanizmalar sayesinde, ülkeler ve Ģirketler; 

YeĢil Ekonomi denilen daha çevreci bir yapılan-

ma içerisine girerek, hem kendileri için hem de 

tüm dünya için fosil yakıtlı bir yaĢamdan düĢük 

karbon içeren enerji kaynaklı bir yaĢama doğru 

geçiĢ yapmaya baĢlamıĢlardır. 

Bu yazımızda; YeĢil Ekonomi hakkında kapsam-

lı bilgiler verilecek olup, dünyada oluĢturulan 

yeni sisteme göre özellikle ülkemizin geldiği 

noktalar, hedefleri ve sonuçları irdelenerek, önü-

müzdeki süreçte yapılacak çalıĢmalar ile düĢük 

karbonlu bir ekonomi için neler yapılması gerek-

tiği ele alınacaktır. 

Dünyaya kısa bir bakış 

Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı 

(OECD) 2050 Çevre Tahmin Raporuna 

(Enviromental Outlook to 2050-OECD) göre; 

sera etkisi oluĢturan gazların atmosfere yayılma-

sı sonucu ortalama sıcaklıkların 3 ila 6 °C yük-

selmesi bekleniyor. Raporda, bu rakamların 

uluslararası sözleĢmelerle kabul edilen sıcaklık 

artıĢını 2 °C ile sınırlı tutma hedefinden sapmak-

ta olduğuna dikkat çekilmektedir. 

OECD ülkeleri içinde yer alan geliĢmiĢ ülkele-

rin, özellikle de dünyayı en çok kirletenlerin 

Kyoto protokolüne taraf olmaktan kaçınmaları 

ve emisyon sınırlamaları için sorumluluk alma-

maları, atmosfere her yıl salınan sera gazlarının 

artıĢında büyük bir rol oynamaktadır. Neticede 

süper güçlerin kendi ekonomilerini daha güçlü 

kılabilmek için sanayi-enerji üretimlerinden hiç-

bir Ģekilde taviz vermemeleri, dünyayı fosil ya-

kıtlara mahkûm etmeye devam edecek gibi gö-

zükmektedir. BaĢta AB olmak üzere Amerika 

BirleĢik Devletleri ve Çin gibi geliĢmiĢ ülkeler-

deki alternatif enerji kaynağı arayıĢları ve yeni-

lenebilir enerji kaynaklarına az da olsa yönelim 

gösterilmesinin yeterli gelmediği, farklı plat-

formlarda ve enerji konulu raporlarda belirtil-

mektedir.  

Örneğin bir adına da Desertec planı denilen, 

dünya üzerinde planlanmıĢ en büyük yenilenebi-

lir enerji projesi; AB‟nin Ģu anki emisyon 

azaltımını ve enerji arz güvenliğini sağlayabile-

cek önemli bir proje olarak görülmektedir. Ak-

deniz Birliği projesi olan Akdeniz GüneĢ Planı 

ile Akdeniz‟in güney kesimlerinde yani Kuzey 

      DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİ? 

(YEŞİL EKONOMİ) 

Ahmet Sait AKBOĞA, Mücahit SAV 

Düşük Karbon Ekonomisi; üretim yapılan 

herhangi bir sektörün, atmosfere mümkün 

olan en az miktarda sera gazı salımı vermesi ile 

oluşturduğu bir ekonomik yapıdır.  
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Afrika çöllerinde 20 GW‟lık bir kapasite oluĢtu-

rularak, Akdeniz havzasında yer alan ülkelerin 

yenilenebilir enerji payının artırılması ve böyle-

ce enerji taleplerinin karĢılanması düĢünülmüĢ-

tür. Bu tür devasa projelerin geliĢtirilmesi ile 

düĢük karbonlu bir hayata geçmek, kirletilen 

dünyayı kirlenmekten koruyabilmek ve atmosfe-

re salınan sera gazlarını sınırlandırarak, sıcaklık 

artıĢlarının önüne geçmek pekâlâ mümkündür. 

Aksi takdirde fosil yakıtlara dayalı ülke ekono-

mileri ve enerji arz açıkları düĢük karbonlu bir 

ekonomiye geçiĢi hep engelleyecektir. 

Ülkemizdeki geliş(eme)meler 

2011 yılında G. Afrika'nın Durban Ģehrinde ger-

çekleĢtirilen Ġklim DeğiĢikliği konferansında; 

önceden iklim değiĢikliği performans endeksin-

de 50. sırada olan Türkiye'nin 58. sıraya gerile-

diği belirtilmiĢtir. Bu performansa en çok etki 

eden sektörlerin baĢında enerji sektörü gelmek-

tedir. Çünkü enerji sektörü; artan elektrik ve sa-

nayi üretimi için yakıt yakılması sonucu oluĢan 

emisyonlarıyla Türkiye‟nin baĢlıca sera gazı 

emisyon kaynağı olan sektördür. Mevcut durum-

daki ülkemiz cari iĢlemler açığında en büyük 

payı da enerji oluĢturmaktadır. Bu gerçeklilik 

paralelinde, enerji ithalat faturalarının önceki 

yıllara göre çok yüksek artıĢlar göstermesi ve dıĢ 

ülkelere olan enerji bağımlılığı gibi nedenleri-

miz; ülkemizin düĢük karbon ekonomisine geç-

mesinin gerekliliğini bizlere göstermektedir.  

Türkiye, her yıl Sera Gazı Emisyon Envanteri ve 

Raporunu, yaklaĢık her dört yılda bir Ġklim De-

ğiĢikliği Ulusal Bildirimini BMĠDÇS Sekretar-

yası‟na sunmaktadır. Ülkemiz 2010 yılına ait 

son sera gazı emisyon envanter raporunu 16 Ni-

san 2012 gibi çok yeni bir tarihte Sekretarya‟ya 

sunmuĢtur. Sunulan rapora göre; 2010 yılı sera 

gazı salımları bir önceki yıla göre %8,7 artıĢ 

göstererek 401,9 milyon tona ulaĢmıĢtır. (2009 

yılı emisyon miktarı; 369,65 milyon ton) Emis-

yonlarda 1990 yılına göre ise %115 artıĢ olduğu 

görülmektedir [1]. (1990 yılı emisyon miktarı-

mız; 170,06 milyon ton) Kyoto Protokolü'ne ta-

raf olan ülkeler 2012 yılı emisyonlarını referans 

yıl olarak kabul edilen 1990 yılına göre %5, AB 

ülkeleri ise %8 düĢürmeyi taahhüt etmiĢlerdir. 

Hal böyle iken Protokolde herhangi bir sorumlu-

luk almayan ülkemizin emisyonlarını referans 

yıla göre düĢürmenin aksine oldukça fazla arttır-

dığı görülmektedir. Ancak bu konuda altının 

çizilmesi gereken önemli bir nokta da ülkemizin 

geliĢmekte olan ülkeler içerisinde yer almıĢ ol-

duğudur. Haliyle Türkiye'nin, üretim tesislerini 

artırarak ekonomik bir kalkınma gerçekleĢtire-

bilmesi için zorunlu bazı çalıĢmalar yapması 

gerekmektedir. Dolayısıyla geliĢmekte olan her 

ülkenin geliĢmesini tamamlayana kadar enerji-

den sanayiye kadar tüm yatırımlarına hız verme-

sinden daha doğal bir Ģey bulunmamaktadır. 

Raporda dikkat edilecek diğer bir nokta; 2009 

yılı enerji alanındaki salım miktarı 278,33 mton 

iken, 2010 yılında 285,07 mton olmasıdır. 2010 

yılı toplam emisyonlarının %70,9 'unu enerji 

sektörü oluĢturmaktadır. KiĢi baĢına düĢen salım 

miktarı 5,13 tondan 5,45 tona ulaĢmıĢtır [1]. Bu 

oran diğer OECD ülkeleri içerisinde yine en dü-

Ģük kiĢi baĢı salım miktarı olarak durmaktadır. 

Zira bu oranlar; Amerika için 16,9, AB için 10,2, 

OECD ülkeleri ortalaması 15 ton CO2'dir.  

2010 yılı sera gazı salımlarındaki artıĢ; yenilene-

bilir enerji ve enerji verimliliği gibi iklim dostu 

kaynakların ülke çapında yeterince geliĢtirileme-

diği, bunun sonucu olarak düĢük karbon ekono-

misinin hayata geçirilmesi için hala zamana ihti-

yaç olduğu anlamına gelmektedir. Tüm bu so-

nuçlara bakarak, ülkemizde fosil yakıtlı enerji 

kaynaklarının, geçmiĢte olduğu gibi hala ağırlı-

ğını koruyabildiği görülmüĢtür: En basit örneği 

ile EPDK verilerine göre; 2011 yılında yaklaĢık 

3600 MW'lık bir kapasitenin üretime geçtiği, bu 

kapasitenin ise ancak 710 MW'lık kısmının yeni-

lenebilir enerji kaynaklı olduğu gerçeğidir. Her 

sene yapılan kapasite artıĢları içerisindeki düĢük 
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oranlı yenilenebilir enerji payları, ülkemizin dü-

Ģük karbon ekonomisine geçiĢ sürecini yavaĢlat-

maktadır.  

Ülkemizde son 20 yılda doğalgaz kullanımında 

önemli bir artıĢ görülmektedir. Neticesinde, do-

ğalgazın karbon içeriğinin düĢük olması ve tam 

yanma sağladığı için enerji üretiminden kaynak-

lanan karbondioksit artıĢ eğilimi düĢmüĢtür. Ka-

muya ait fuel-oil ile çalıĢtırılan termik santraller-

de yakıt dönüĢümü yapılarak, santrallerin daha 

ucuz ve daha temiz yakıt olan doğal gaz ile ça-

lıĢtırılması sağlanmaktadır. EPDK verilerine 

göre her yıl üretime geçen santrallerin büyük 

çoğunluğunu doğal gaz santralleri oluĢturmakta, 

yıllık üretim miktarlarında ise doğal gaz santral-

lerinin büyük ağırlığı olduğu belirtilmektedir. 

(Aralık 2011 itibariyle kapasitenin %36'sı, üreti-

min %54'ü doğal gaz santrallerinden) Ancak 

ülkemizin doğal gaz tedariği konusunda %98 

oranında dıĢa bağımlı olduğu düĢünülürse, bu 

enerji kaynağının arz güvenliği ve cari açık ko-

nularında hem enerji hem de ekonomi alanların-

da en büyük dezavantajımız olduğu görülmekte-

dir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemiz için de kömür kul-

lanımından kaynaklanan emisyonların sıfırlan-

ması yakın dönemde mümkün görülmemektedir. 

Dünyada ve Türkiye‟de bu üretim Ģeklinin deva-

mından yana bir eğilim vardır ve uzun bir dönem 

devam etmesi söz konusudur. Kamuya ait termik 

santrallerde, yıllar içerisinde verim düĢüĢleri ve 

eski teknoloji kullanımları olduğundan, özellikle 

kömürle elektrik üretimi yapan santraller için 

Rehabilitasyonlar; düĢünülmesi gereken bir yak-

laĢım olarak ortaya çıkmıĢtır. Yapılan iyileĢtir-

melerle santral verimliliklerinin artırılması 

amaçlanmaktadır. GeliĢmiĢ teknolojilerde; ve-

rimliliğin yüksek olması, birim elektrik enerjisi 

üretimi için kullanılan yakıt miktarını düĢürmek-

te ve dolayısıyla, birim elektrik enerjisi baĢına 

düĢen CO2 emisyonlarının azalmasına neden 

olmaktadır. Tecrübelere göre; elektrik enerjisi 

üretiminde, verimliliğin %1 artırılması, emis-

yonlarda %2-2,5 dolayında bir azalma sağlaya-

bilmektedir.  

Ülkemize düşük karbon ekonomisi kazandı-

racak basamaklar 

Karbon yoğun faaliyetlerden kaynaklanan sera 

gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulanması-

na ve raporlanmasına dair usul ve esasları dü-

zenleyen Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hak-

kındaki Yönetmelik 25 Nisan 2012 tarihli Resmî 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönet-

melik Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB)‟nca, 

BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve 

SözleĢmesi ve Kyoto Protokolü'nün ilgili hü-

kümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. Emisyon-

ların izleme yükümlülüğü 2015 yılında, raporla-

ma yükümlülüğü ise 2016 yılında yürürlüğe gir-

mektedir. Çok kısa bir süre önce hazırlanan yö-

netmelik, ülkemizin AB Emisyon Ticaret Siste-

mi'nin (ETS) alt yapısına uyumlaĢtırılması yö-

nünde önemli bir basamak olmaktadır. 

Ayrıca ÇġB tarafından hazırlanan sera gazı 

emisyon azaltımı sağlayan projelere iliĢkin sicil 

iĢlemleri tebliği 7 Ağustos 2010 tarih ve 27665 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Söz konusu tebliğ ile; iklim değiĢikli-

ğiyle mücadele kapsamında sera gazlarının azal-

tılması, sınırlandırılması ve yutak alanların artı-

rılması amacıyla gönüllü karbon piyasalarına 

yönelik geliĢtirilen ve yürütülen projelerin kayıt 

altına alınması hedeflenmiĢtir. 

Ülkemiz, emisyon azaltımları konusunda her-

hangi bir yükümlülük almadığı için Kyoto meka-

nizmalarından yararlanamamaktadır. Her ne ka-

dar Kyoto mekanizmalarından yararlanamasa da, 

Ģirketler Kyoto mekanizma ve metodolojilerini 

temel alan bazı uluslararası sivil toplum örgütle-

rine ait standartlar sayesinde 'Gönüllü Karbon 

Piyasası'ndan yararlanabilmektedir. Bu bağlam-

da ülkemiz, gönüllü karbon piyasalarında iĢlem 
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gören ilk projesini 2005 yılında uygulamaya baĢ-

latmıĢ ve o günden bu yana 170‟i aĢkın gönüllü 

karbon projesi ile bu mücadeleye katkı vermeye 

devam etmektedir. Söz konusu projelerle yıllık 

10-12 milyon ton CO2 eĢdeğeri emisyon azaltımı 

gerçekleĢtirildiği tahmin edilmektedir. Özel sek-

tördeki firmalar para kazanmak veya gerçekleĢ-

tirdikleri emisyon azaltımını sertifikalandırmak 

için bu piyasaya girmek istemektedirler. Bazen 

satma amacı olmasa bile, ileride grup bünyesin-

deki baĢka tesislerde ihtiyaç duyabilecekleri ge-

rekçesiyle sertifikalandırma amaçları da olabil-

mektedir. Türkiye'deki projeler sadece sosyal 

sorumluluk kapsamında, emisyonlarını azaltmak 

isteyen kuruluĢlar tarafından satın alınmaktadır. 

Satın alan kuruluĢlar da bunları bir pazarlama 

aracı olarak kullanabilmektedirler.  

Gönüllü Karbon Piyasasında iĢlem gören bir 

kamu kuruluĢu henüz bulunmamaktadır. Ancak 

Enerji Bakanlığı-Elektrik Üretim A.ġ bünyesin-

de iĢletilen Kamu'ya ait 14 adet termik santral-

den alınan atık ısılarla kentsel ısıtma yapılmak 

üzere TÜBĠTAK ile ortak bir çalıĢma baĢlatıl-

mıĢtır. EÜAġ Genel Müdürlüğünce söz konusu 

TSAD (Termik Santrallerin Atık Isılarının De-

ğerlendirilmesiyle Kentsel Isıtma) projesinden 

kazanılan emisyon azaltımının gönüllü karbon 

pazarında ticaretinin yapılabilmesi için “Gold 

Standart” tarafından sertifikalandırılması yönün-

de 2011 yılı sonunda çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.    

Benzer Ģekilde; yine Enerji Bakanlığı-EÜAġ 

Genel Müdürlüğünce Birecik Hidroelektrik 

Santral sahasında Maliye Bakanlığı‟na ait kamu-

laĢtırması yapılmıĢ olan Hazine arazisinde pilot 

tesis olarak 10-15 MW gücünde bir güneĢ enerji-

si santralı kurulması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢ-

tır. Kurulacak olan güneĢ santral projesinin fizi-

bilitesinde karbon azaltım amacının ve potansi-

yelinin yer alması yönünde giriĢimlerde de bulu-

nulmuĢtur. 

Tüm bu çalıĢmalara ilaveten Yutak Envanterine 

de katkıda bulunacak olan termik tesisler bünye-

sinde serbest ağaç dikimi yanında, ağırlıklı ola-

rak kül cüruf serili alanların üzerinin toprakla 

kapatılarak, sahaların kazanılması çalıĢmaları da 

sürdürülmektedir. 

Ülkemizde Ulusal YeĢil Satın Alım Komisyonu 

oluĢturularak; özellikle kamuda mal, hizmet ve 

yapım satın alımlarında insan sağlığı ve çevre 

üzerinde olumsuz etkileri en düĢük olacak seçe-

neklerin tercih edilmesi için çalıĢmalar baĢlatıl-

mıĢtır. AB‟de Sürdürülebilir Kamu alımları ile 

ilgili çok sayıda düzenleme bulunmaktadır. 2004 

yılında yayımlanan AB Direktifi'nde çevreci 

alımları teĢvik eden ama zorlayıcı olmayan geniĢ 

bir perspektif sunulmaktadır. AB‟de çevre konu-

sunda öncü ülkeler (Green-7); Avusturya, Ġsveç, 

Ġngiltere, Finlandiya, Danimarka, Almanya ve 

Hollanda, AB dıĢında; ABD, Japonya, Kanada, 

G.Kore, BirlemiĢ Milletler, Dünya Ticaret Örgü-

tü ve OECD ülkelerinde oldukça fazla düzenle-

meler bulunmaktadır. Ülkemize bakıldığında, 

4734 sayılı Kamu Ġhale Yasasında AB Direktifi 

ile uyumlu düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 

Türkiye; YeĢil Satın Alım Politikaları'nı uygula-

maya koymaya hazırlanarak, bu çalıĢmaları yeni 

yeni baĢlatmıĢtır. 

Ülkemizde düĢük karbon üretimine destek olabi-

lecek çalıĢmaların baĢında nükleer tesislerin ku-

rulması gelmektedir. Fosil yakıtların yanması 

sonucu açığa çıkan sera gazlarının, Mersin ve 

Sinop'ta kurulması düĢünülen nükleer santraller 

sayesinde atmosfere salınmayacağı gerçeği, ül-

kemizin YeĢil Ekonomiye geçiĢ basamakların-

dan biri olduğu için çok önemlidir. Zira, 1 kg 

uranyumdan elde edilen enerji için 3.000.000 kg 

kömür veya 2.700.000 litre petrol gerekmekte-

dir. Bu nedenle nükleer enerjinin, iklim değiĢik-

liklerine sebep olan atmosferdeki sera gazı kon-

santrasyonlarının azaltılmasında büyük rolü bu-

lunmaktadır [2].  

Ülkemizde yapılan ve üzerinde durulması gere-
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ken son çalıĢma; Devlet Planlama TeĢkilatı tara-

fından hazırlanan Ġstanbul Uluslararası Finans 

Strateji Belgesi‟ne istinaden Yüksek Planlama 

Kurulu tarafından kabul edilen Ġstanbul Ulusla-

rarası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı-

nın Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢ olmasıdır. Bu Strateji ve Eylem Planının 

vizyonu, Ġstanbul‟un öncelikli olarak bölgesel, 

ardından ise küresel bir finans merkezi haline 

getirilmesidir. Strateji ve Eylem Planı, enerji 

santralleri konusunda karbon salımı ile ilgili 

önemli önceliklere sahiptir. Bu amaca ulaĢmak 

için yapılması gerekenler arasında özellikle ter-

mik santralleri çok yakından ilgilendiren enerji 

ve karbon borsalarının oluĢturulması da yer al-

maktadır. Buna ek olarak, Planın 34 no‟lu eyle-

minde, karbon piyasası oluĢturulması için süre-

cin 2012 yılında baĢlayıp 2015 yılında tamam-

lanması öngörülmektedir. Bu konudaki sorumlu 

KuruluĢ Ġstanbul Altın Borsası (ĠAB) olmakla 

birlikte, iĢbirliği yapılacak Kurum ve KuruluĢlar; 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Sermaye Piyasası 

Kurulu, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 

Takasbank ve Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası 

A.ġ. (VOB) olarak belirlenmiĢtir. 

Sonuç 

DüĢük Karbon Ekonomisi veya YeĢil Ekonomi 

dediğimiz yeni kavram; enerji ve ekonomi çev-

relerinde yeni konsept oluĢturmuĢtur. AB ve ge-

liĢmiĢ dünya ülkeleri bu ekonomi içerisinde yeri-

ni almıĢken, ülkemizin bu çemberin dıĢında kal-

ması veya geliĢmeleri uzaktan izlemesi mümkün 

değildir. Dolayısıyla, ülkemizde yürütülen iklim 

değiĢikliği ve düĢük karbon ekonomileri çalıĢ-

malarında; enerji sektörü için enerji verimliliği 

ve yenilenebilir enerji kaynak paylarının artırıl-

ması, sanayide ve elektrik üretiminde belirlenen 

hedeflere ulaĢabilmek amacıyla Ar-Ge faaliyet-

lerinin desteklenmesi, uygun teĢviklerin verile-

rek ekonomik araçların geliĢtirilmesi gerekmek-

tedir. 

Ülkemizin YeĢil Ekonomiye geçiĢi için zamana, 

kararlılığa ve istikrara ihtiyacı bulunmaktadır. 

Dünya ülkelerinin 2050 yılı sonrası için yaptığı 

çalıĢmalara dahil olmak ve yeni kurulacak eko-

nomiye yön verecek sağlam bir iradenin hem 

kamu hem de özel sektörümüzde yeterli oranda 

bulunmakta, söz konusu faaliyetlerin desteklene-

rek, hayata geçmesi önem arz etmektedir. 

 

Kaynaklar 

[1]http://unfccc.int/national_reports/

annex_i_ghg_inventories/national 

inventories_submissions/items/6598.php) 

[2] Türkiye Enerji Ajandası 2011, Sektörel Fuarcılık.  

Ülkemizde yürütülen iklim değişikliği ve 

düşük karbon ekonomileri çalışmalarında; 

enerji sektörü için enerji verimliliği ve 

yenilenebilir enerji kaynak paylarının 

artırılması, sanayide ve elektrik üretiminde 

belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla 

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, uygun 

teşviklerin verilerek ekonomik araçların 

geliştirilmesi gerekmektedir. 
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ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİCİLER İÇİN UYGULANAN ŞEBEKE TARİ-

FELERİ VE DÜZENLEYİCİ AMAÇLARDAKİ BELİRSİZLİK 

Nedim KORKUTATA 

4 628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

(Kanun)‟nun „Amaç, kapsam ve 

tanımlar‟ baĢlıklı 1 inci maddesinde “Bu 

Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sü-

rekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şe-

kilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, 

rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre 

faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istik-

rarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının 

oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir dü-

zenleme ve denetimin sağlanmasıdır.” hükmü 

yer almaktadır. Buna göre piyasada alınan satı-

lan elektrik yeterli olmalı (arz güvenliği), düĢük 

maliyetli olmalı (tüketicinin korunması) ve reka-

betçi koĢullarda ticarete konu edilmeli (rekabet).   

Kanunun 5 inci maddesinde “…e) İlgili lisans 

hükümleri uyarınca hazırlanacak olan; Türkiye 

Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin 

toptan satış fiyat tarifesini, iletim tarifesini, da-

ğıtım tarifeleri ile perakende satış tarifelerini 

incelemek ve onaylamak. f) İletim, dağıtım, top-

tan satış ve perakende satış için yapılacak fiyat-

landırmaların ana esaslarını tespit etmek ve ge-

rektiğinde ilgili lisans hükümleri doğrultusunda 

revize etmek…”, „Tarifeler ve tüketicilerin 

desteklenmesi‟ baĢlıklı 13 üncü maddesinde “…

İletim Tarifesi: Türkiye Elektrik İletim Anonim 

Şirketi tarafından hazırlanacak olan iletim tari-

fesi, üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik 

enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden 

yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar ara-

sında fark gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, 

hükümleri ve şartları içerir. Türkiye Elektrik 

İletim Anonim Şirketinin yapacağı şebeke yatı-

rımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde 

yer alır…” ve “Tüketicilerin Desteklenmesi: Be-

lirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik 

olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla süb-

vansiyon yapılması gerektiğinde, bu sübvansiyon 

fiyatlara müdahale edilmeksizin, miktarı ile esas 

ve usulleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu 

kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketici-

lere geri ödeme şeklinde yapılır.” hükümleri yer 

almakta iken geçici 9 uncu maddesinde de 

“31/12/2012 tarihinde sona erecek geçiş döne-

minde …(2) Geçiş dönemi süresince ulusal tarife 

uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal 

tarifede çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal 

tarife Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla 

yürürlüğe girer. Kurul onaylı çapraz sübvansi-

yon ancak Bakanlar Kurulu kararı ile değiştiri-

lebilir.” ifadesi yer almaktadır.  

Yani Kanunda; 

EĢit taraflar arasında fark gözetilmeden uygu-

lanması gereken iletim tarifelerinden,  

Ġletim tarifelerini onaylamak ve fiyatlandırma 

esaslarını belirlemekle görevli Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu‟ndan (EPDK, Kurum),  

2012‟de nihayete ermesi beklenen bir geçiĢ 

döneminden, 

Kanunun nihai hedefinin çapraz sübvansiyonla-

rın olmadığı bir piyasa yapısı olduğundan, 

2012 sonuna kadar çapraz sübvansiyonların 

EPDK tarafından uygulanabileceği ve onaylı 

sübvansiyonların ancak Bakanlar Kurulu Kararı 

(BKK) ile değiĢtirilebileceğinden  

bahsedilmektedir. 
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01/01/2011 tarihinden itibaren yürürlükte olan 

21 Dağıtım ġirketi Ġçin Tarife Uygulamalarına 

ĠliĢkin Usul ve Esaslar‟ın; 

11 inci maddesinde “Dağıtım şirketinden ener-

ji temin eden, iletim sistemine doğrudan bağlı 

tüketiciler, iletim şalt sahalarının dağıtım şir-

ketinin kullanımında olmayan OG baralarına 

36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müsta-

kil fider ile mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait 

hatlarla bağlı olan tek bir tüzel kişi durumun-

daki tüketiciler ile aynı baraya birden fazla 

tüzel kişinin bağlı olması ve bu tüzel kişilerin 

TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaş-

ması yapmış olmaları halinde bu tüketicilere 

tarife çizelgelerinde iletim sistemi kullanıcı 

tüketiciler için belirlenmiş olan tarifeler uygu-

lanır.”, 

15 inci maddesinde “12. maddenin (A), (B), 

(C) bentlerinde belirtilen bağlantı durumların-

daki dağıtım şirketinden veya özel tedarikçiden 

enerji temin eden tüm dağıtım sistemi kullanı-

cılarına (üreticilerin sisteme enerji veriş hali 

hariç) iletim bedelleri uygulanır.” 

hükümleri yer almaktadır. Yani iletim ya da da-

ğıtım Ģebekesine bağlı olan üreticiler üretip sis-

teme verdikleri enerji için bağlantı tiplerine göre 

kendileri için belirlenen tarifeler ya da bedeller 

üzerinden faturalandırılmaktadır.  

Bilindiği üzere, 22/12/2011 tarihli ve 3575 sayılı 

ekli Kurul Kararı ile 01/01/2012 tarihinden itiba-

ren uygulanmaya baĢlayacak olan iletim tarifele-

ri ve uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar belir-

lenmiĢ, 2012 yılı için uygulanacak olan iletim 

sistemi sistem kullanım ve iĢletim tarifeleri 

onaylamıĢtır. Sonrasında, 09/02/2012 tarihli ve 

3689 sayılı ekli Kurul Kararı ile “01/01/2012 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Üretim 

ve Tüketim İletim Sistemi Sistem Kullanım Tari-

felerinin … revize edilmesine” karar verilmiĢtir. 

Tablo 1‟de daha önce uygulanmakta olan ve üre-

ticiler için geçerli olan tarifeler ile birlikte son 

revize edilen ve nihai tarifeler yer almaktadır. 

Ġletim sistemine bağlı olan üreticilerin ödemekle 

yükümlü oldukları nihai bedeller ile eski bedel-

ler arasındaki büyük farklılık dikkat çekicidir.  

Ġletim sistemine bağlı olmayan diğer Ģebeke 

müĢterileri dağıtım sistemi kullanıcısı olan üreti-

cileridir. 01/01/2011 tarihinden itibaren yürür-

lükte olan 21 Dağıtım ġirketi Ġçin Tarife Uygu-

lamalarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar‟ın 13 üncü 

Tablo 1. Üreticiler için sistem kullanım tarifesi (TL/MW-Yıl) 

BÖLGE NO KK - 2913 KK - 3575 KK - 3689 Değişim 

3689/2913 (%) 

1 14.178,94 9.948,13 5.865,75 -58,6 

2 7.682,67 11.565,58 7.480,90 -2,6 

3 94,55 12.639,44 8.553,25 8946,3 

4 94,59 14.542,99 10.454,13 10.952,0 

5 6.137,88 14.733,87 10.644,74 73,4 

6 11.025,03 16.591,79 12.500,03 13,4 

7 8.030,81 20.382,46 16.285,36 102,8 

8 1.972,26 20.437,34 16.340,14 728,5 

9 22.915,85 21.195,37 17.097,11 -25,4 

10 2.267,42 21.388,69 17.290,16 662,5 

11 6.343,73 22.381,06 18.281,13 188,2 

12 12.722,04 23.572,88 19.471,28 53,1 

13 93,78 25.228,99 21.125,05 22.426,2 

14 8.288,92 27.383,24 23.276,25 180,8 
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maddesinin A.1 bendinde “12. maddenin (A), 

(B), (C) bentlerinde belirtilen bağlantı durumla-

rına göre, dağıtım sistemi kullanıcısı üreticilere 

sadece üretim faaliyetleri için dağıtım bedeli, 

perakende satış hizmeti bedeli ve bu maddenin 

(A.2) ve (A.3) bentlerinde belirtilen koşullar çer-

çevesinde reaktif enerji bedeli uygulanır. Üreti-

cilerin tercih etmeleri halinde, sadece dağıtım 

bedeline ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenle-

me Kurulunca onaylı yürürlükteki iletim sistemi 

sistem kullanım tarifeleri metodolojisi ve iletim 

bölgeleri bazındaki üretici fiyatları aylık olarak 

uygulanır.” hükmü mevcuttur. 24/08/2006 tarih-

li ve 875 sayılı Kurul Kararı ekinde yer alan ve 

01/01/2011 tarihi öncesinde yürürlükte olan 20 

Dağıtım ġirketi Ġçin Tarife Uygulamalarına ĠliĢ-

kin Usul ve Esaslar‟ın 13 üncü maddesinin A.1 

bendinde de “Dağıtım sistemi kullanıcısı üretici-

lere sadece üretim faaliyetleri için, ilgili tarife 

çizelgelerinde üreticiler için belirtilen kWh ba-

zındaki bedeller uygulanır. Üreticilerin tercih 

etmeleri halinde, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulunca onaylı yürürlükteki iletim sistemi sis-

tem kullanım tarifeleri metodolojisi ve iletim 

bölgeleri bazındaki üretici fiyatları aylık olarak 

uygulanır.” hükmü yer almakta idi. Yani, 2006 

yılından bu yana, dağıtım sistemi kullanıcı üreti-

cilere Tablo 2‟deki dağıtım bedelleri uygulan-

makta olup, TEĠAġ ya da dağıtım Ģirketi tarafın-

dan uygulanan herhangi bir iletim bedeli bulun-

mamaktadır.  

Mevzuat hükümlerinin uygulanması ve yorum-

lanmasına dair fiiliyatta bazı farklılıklar olması 

muhtemeldir. Yukarıdaki hüküm dağıtım Ģirket-

lerince uygulanan dağıtım bedeli yerine dağıtım 

sistemi kullanıcısı üreticilerin iletim sistemi sis-

tem kullanım tarifeleri üzerinden faturalandırıl-

mayı talep edebilecekleri ya da dilerlerse tersi 

yönde de hareket edebilecekleri Ģeklinde yorum-

lanmaktadır (resmi olarak EPDK tarafından da 

bu yorum kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır). 

Tablo 1 ve Tablo 2‟deki rakamların üretim Ģirke-

ti tarafından kendi üretim programı ya da tah-

minleri çerçevesinde analizi neticesinde hangi 

tarifeye geçmenin üretici için daha avantajlı ol-

duğu anlaĢılacaktır. Ġki tarife alternatifinden 

(kWh bazında dağıtım bedeli, üreticiler için sis-

tem kullanım tarifesi) hangisinin üreticiler için 

daha cazip olacağı; 

Üreticinin içinde bulunduğu iletim tarifesine 

esas bölge 

Üreticinin üretim kapasitesinin ne oranda kulla-

nılacağı 

parametrelerine göre değiĢmektedir. Yani beĢ 

yıllık bir süre için onaylanan dağıtım tarifeleri, 

üç yıllık periyotlarla onaylanan iletim tarifeleri 

ve sürekli değiĢebilen kapasite kullanım oranla-

rına göre üreticiler için cazip alternatif değiĢebil-

mektedir.  

Yukarıdaki açıklamalardan sonra bazı soru ve 

sorunların tespiti kolaylaĢabilecektir:  

1. Üreticiler için iletim sistem kullanım tarifele-

ri 14 bölge için daha önce önemli ölçüde 

farklılaĢırken neden daha sonra daha yakın 

değerler oluĢtu? Düzenleyici amaç maliyet 

esaslılıktan üreticiler arası maliyet farklılıkla-

rını azaltmak Ģeklinde ifade edilebilecek olan 

üreticiler arası rekabetin tesis edilmesine mi 

kaydı?  

2. Maliyet esaslılık ortadan kaldırıldıysa çapraz 

sübvansiyonun ortaya çıkması söz konusu 

Tablo 2. Üreticiler için 2012 yılı 2. çeyrekte ge-

çerli dağıtım sistem kullanım bedeli 

 Bağlantı Durumu Aktif Enerji (kr/ 

2 no‟lu bağlantı durumu 0,197 

3 ve 4 no‟lu bağlantı durumu 2,079 
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olmaz mı? Yani maliyetler esas alınarak dü-

Ģük maliyet ve yüksek verimlilik optimizasyo-

nu ile çalıĢan bir yazılıma kısıt (constraint) 

eklemek çapraz sübvansiyon anlamına gelmez 

mi? 

3. Optimizasyon programlarına müdahalelerin 

çapraz sübvansiyon olduğunu kabul edersek 

bu geçiĢ dönemi sonrasında da uygulanabilir 

mi? 

4. Üreticilerin iletim tarifesinde maliyet esaslılık 

sona erdi(rildi)yse tüm bölgelerin tarifesi eĢit-

lenebilir ya da 14 bölge ortadan kaldırılıp üre-

tim için tek bir ulusal tarife belirlenebilir mi? 

5. Ġletim sistem kullanım bedelinin üretici ve 

tüketicilere gönderdiği sinyalin etkisi diğer 

sinyallere (kaynağa yakınlık, iĢgücü maliyet-

leri, kalkınmada öncelikli bölgelere sağlanan 

vergi avantajları, güvenlik, vs...) göre zayıf ise 

tarifenin eĢitlenmesi daha makul bir hale gelir 

mi?  

6. Dağıtım sistemi kullanıcısı üreticiler iletim 

tarifesi-dağıtım bedeli alternatiflerinden düĢük 

olanı seçebildikleri halde iletime bağlı olanla-

rın bu tercihi yapamamasının nedeni nedir? 

Arz güvenliği açısından daha önemli bir yere 

sahip olmaları mı? 

7. Dağıtım sistemi kullanıcısı üreticilerin ucuz 

tarifeye kaymaları öngörülen dağıtım gelirleri-

ni (cüzi olarak, %0-%3 oranında) azaltıp 

(dağıtım Ģirketlerinin ilgili yıla iliĢkin dağıtım 

gelir tavanları sabit olduğu için gelir farkı dü-

zeltme bileĢeni yoluyla) 2 yıl sonrasının gelir 

tavanına yansıdığı için tüketiciler için bir çap-

raz sübvansiyonun oluĢması muhtemel değil  

midir?  

8. Dağınık üretimin Ģebeke verimliliği, kayıp-

kaçak açılarından faydaları bariz iken diğer 

üretim tesisleri arasında rekabet açısından 

eĢitlik kurma kaygısı güdülürken dağıtım sis-

temi kullanıcısı olanlar da aynı kapsamda de-

ğerlendirilmeli midir? Yani düzenleyici amaç 

Ģebeke verimliği ve düĢen iletim yatırımları 

mıdır yoksa üreticiler arası rekabet mi? 

9. Dağıtım sistemi kullanıcısı üreticilerin tarife 

değiĢiklik baĢvurularının bir takvime bağlan-

ması gerekmez mi? 

Soru ve sorunlara bakıldığında Türkiye elektrik 

piyasalarına iliĢkin önemli bazı eksikliklerin ye-

niden hatırlanacağı kanaatindeyim: 

Düzenleyici amaçlarımızın varlığından her 

zaman bahsedilemez. Varsa dahi bunların ön-

celik sıralaması (Örneğin; Arz güvenli-

ği>Verimlilik>Rekabet gibi) meçhul ve kiĢi-

ye, zamana, mevzuata göre değiĢmektedir. 

Mevcut mevzuatımızın bütünlüğü yoktur. 

Mevzuatın bir yerinde rekabet ön planda iken 

diğer bir yerinde maliyet esaslılığın olmazsa 

olmaz olduğu, baĢka bir yerde ise düĢük fiya-

tın ve tüketiciyi korumanın ne kadar elzem 

olduğu ifade edilmektedir.  

Sonuç olarak enerji piyasalarında kısa-orta-uzun 

dönem amaçların revizyonu ve yeniden değer-

lendirilmesi elzemdir. Aksi takdirde ortada 

elektrik yokken rekabeti sağlama kaygısı güde-

bilir ya da ihtiyacımızın üç katı kapasiteye sa-

hipken tüketicilere yüksek maliyetler yüklenebi-

lir.   
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ BOZULAN AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN  

EKONOMİYE KAZANDIRILMASI: ONARMA 

Türkay DOĞAN 

G 
ünümüzde akaryakıt ürünlerinin sayısı, 

türü artmıĢ ve her bir tür için onlarca 

kalemden oluĢan sınır değerler belir-

lenmiĢtir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 

araçların çok hassas yapılara kavuĢması, bu 

araçlarda kullanılan yakıtların da geliĢmesine 

neden olmuĢtur. Birkaç yıl öncesine kadar sınır 

değerleri 10.000 ppm ( ppm: Milyonda bir par-

çacık anlamına gelen ve oran bildiren bir ifade-

dir. mg/kg veya ml/m3 gibi) olan kükürt değeri-

nin motorin ve benzin türlerinde 10 ppm seviye-

sine gelmesi bu geliĢmeye örnek olarak verilebi-

lir. 

Sınır değerlerdeki bu tür daralmalar her ne kadar 

çevremiz ve araç motorları için sevindirici olsa 

da üreticiler için bazı zorlukları da beraberinde 

getirmektedir. Ürünler hassaslaĢtıkça özelliklerin 

sınır değerler dıĢına çıkma ihtimali artmakta, 

ürünlerin uygun ortamlarda taĢınması, saklanma-

sı çok daha önemli hale gelmektedir. Ancak, ne 

kadar dikkat edilse de gerçek hayatta bazen akar-

yakıtların bazı özellikleri teknik düzenlemelerin 

dıĢına çıkabilmektedir. Akaryakıtın yanlıĢlıkla 

yabancı maddelerle karıĢması gibi bazı uç örnek-

leri bir kenara bırakırsak bir veya birkaç özelliği 

teknik düzenlemelerin dıĢına çıkmıĢ akaryakıtın 

bazı müdahalelerle tekrar piyasaya arz edilebilir 

hale getirilmesi mümkündür. Böyle bir iĢlemin 

faydalarına ve hangi özelliklerin düzeltilebilece-

ğine değinmeden önce “onarma” olarak tabir 

edebileceğimiz kavramın yürürlükteki mevzuat 

sebebiyle Ģu an için ülkemizde uygulanamadığı-

nı belirtmek gerekir. 

Bozulan bir akaryakıtın tekrar teknik düzenle-

melere uygun hale getirilebilmesi için yapılabi-

lecek karıĢtırma, kimyasal madde ekleme gibi 

eylemler ileride sayılacak nedenlerle ülkemizde 

uygulanamamaktadır. Hal böyle olunca akarya-

kıtta en ufak bir sorun ortaya çıktığında ya rafi-

nerilere tekrar iĢlenmek üzere hurda fiyatına sa-

tılmakta ya da düĢük fiyatlara ihraç edilerek 

yüksek fiyattan tekrar alınmaktadır. Tabi bu du-

rumun getireceği lojistik maliyetler de dikkate 

alındığında onarmanın petrol piyasası ve ülke-

miz ekonomisi açısından önemi ortaya çıkmak-

tadır. 

Onarma neden gereklidir? 

Akaryakıt ürünlerinin özellikleri, birçok nedenle 

teknik düzenlemelerle belirlenen sınır değerlerin 

dıĢına çıkabilmektedir. Yaz-kıĢ mevsim geçiĢleri 

bu durumların en ilginç olanıdır dersek yanlıĢ 

olmaz. Bilindiği gibi akaryakıt türlerinin, donma 

noktası, bulutlanma noktası, buhar basıncı gibi 

bazı özellikleri için yaz döneminde farklı, kıĢ 

döneminde farklı sınır değerler belirlenmiĢtir. 

Bunun temel nedeni akaryakıtların bazı özellik-

lerinin ortam sıcaklığından etkilenmesidir. Yaz 

dönemi için üretilen motorin kıĢ döneminde kul-

lanıldığında donabileceği gibi kıĢ döneminde 

üretilen yüksek buhar basınçlı benzin yazın kul-

lanıldığında motorun çalıĢmasında düzensizlik-

lere sebebiyet verebilmektedir. 

Örneğin, benzin türleri için buhar basıncı değeri-

nin sınırları kıĢ dönemi için 60-90 kPa iken, yaz 

dönemi için 45-60 kPa‟dır. KıĢ dönemi için üre-

tilen benzin kıĢın tüketildiğinde-bu durumun tam 

tersi de geçerlidir- sorun olmazken, kıĢ benzini-

nin vaktinde satılamaması ve yaz dönemine kal-

ması halinde, bu ürün bir anda teknik düzenle-

melere aykırı ürün haline gelmiĢ olacaktır. Her 

ne kadar bu tip durumların yaĢanmaması için 
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geçiĢ süreleri ön görülse de dört mevsimin aynı 

anda yaĢanabildiği ülkemizde –sınırlı kesimlerce 

gerçekleĢtirilebilecek- onarma petrol piyasasına 

büyük esneklik sağlamakla kalmayacak, bozulan 

ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla bazı ma-

liyetleri de ortadan kaldıracaktır. 

Buna benzer bir baĢka durum ise ithalat iĢlemle-

rinde görülmektedir. Yukarıda da ifade edildiği 

üzere akaryakıt özelliklerinin sınır değerlerinde 

görülen aĢırı daralma (10 ppm kükürt değerinde 

olduğu gibi) bazen ürünlerin sınır değerlere ya-

kın değerlerde üretilmesine neden olmaktadır. 

Üretim noktasında teknik düzenlemelere uygun 

olan bir ürün ülkemize ulaĢtırılırken teknik dü-

zenlemelere aykırı bir halde olabilmektedir. Bu 

durum taĢıma Ģartlarından kaynaklanabileceği 

gibi laboratuarlar arası ölçüm farklılıklarından 

da kaynaklanabilmektedir. 

Hali hazırda rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye tesli-

mi lisansı sahiplerince katkılama iĢlemi yapıla-

bilmektedir. Ancak, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi 

lisansı sahiplerince yapılan katkılama iĢlemi -

gelecek bölümde açıklanacağı üzere- bozuk bir 

ürünü tekrar teknik düzenlemelere uygun bir 

hale getirmek amacıyla gerçekleĢtirilmemekte-

dir. Böyle bir durumda akaryakıtın teknik düzen-

lemelere aykırı hale gelen özelliği düzeltilebilir 

bir özellik olsa bile ülkemizde müdahale edile-

memektedir. Ürün ya büyük maliyetlerle mahre-

ce iade edilmekte ya da bu tür iĢlemlerin gerçek-

leĢtirilebildiği Malta gibi merkezlerde döviz 

ödenerek bu basit iĢlemler gerçekleĢtirilmekte-

dir. Ülkemiz uygulamalarında katkılama iĢlemi 

çoğunlukla akaryakıt ürününün performansının 

artırılması ya da teknik düzenlemelere uygun bir 

ürünün kıĢ veya yaz Ģartlarına uygun hale getiril-

mesi amacıyla yapılmaktadır.  

Onarmanın önündeki engeller 

Petrol piyasası mevzuatı uyarınca denizcilik ya-

kıtları dıĢında kalan yakıtların karıĢtırılması ya-

saktır. Ayrıca yürürlükteki mevzuata göre akar-

yakıt üretimi yalnızca rafinerilerde gerçekleĢtiri-

lebilmektedir. Rafineriden çıkmadan önce akar-

yakıt piyasaya arz edilmiĢ sayılmadığından rafi-

neri içerisinde yapılacak iyileĢtirme/onarma faa-

liyetlerinin petrol mevzuatı açısından bir sakın-

cası yoktur. Burada temel sorun ithalat, dağıtım 

ve piyasa satıĢları ile ilgilidir. 

Petrol piyasası mevzuatında “bozuk akaryakıt” 

Ģeklinde bir tanım olmadığından teknik özellik-

leri bozulan bir akaryakıt bu noktadan sonra 

akaryakıt olarak kabul edilmemekte veya akar-

yakıt ile iliĢkilendirilememektedir. Diğer bir ifa-

de ile akaryakıtın bir özelliğinin teknik düzenle-

melere aykırı hale gelmesi halinde bu madde 

artık akaryakıt harici bir ürün olarak kabul edil-

mekte ve tekrar akaryakıta dönüĢtürülmesi akar-

yakıt üretimi olarak kabul edilmektedir. Yukarı-

da ifade edildiği gibi bu da ancak rafinerilerin 

gerçekleĢtirebileceği bir faaliyettir. 

Konuya bu kadar katı yaklaĢılması önemli eko-

nomik maliyetler doğurabilmektedir. Bazı müda-

halelerle teknik düzenlemelere uygun hale gele-

bilecek bir ürünün hurda olarak rafineriye veril-

mesi ve sonrasında ham petrole katılarak en baĢ-

tan iĢleme tabi tutulması ekonomik olarak önem-

li bir kayıptır. Benzer kimyasal yapılara sahip 

ürünler arasında görülen yüksek vergi farklarının 

bu tür iĢlemleri vergi kaybı bakımından riskli 

hale getirdiğini kabul etmekle birlikte, alınacak 

çeĢitli önlemler ile risk azaltılabilir ve bu tür 

faaliyetlere esneklik kazandırılabilir.  

Akaryakıtın bir özelliğinin teknik düzenlemelere 

aykırı hale gelmesi halinde bu madde artık 

akaryakıt harici bir ürün olarak kabul edilmekte 

ve tekrar akaryakıta dönüştürülmesi akaryakıt 

üretimi olarak kabul edilmektedir.  
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GerçekleĢtirilecek uygulamaların ve iĢlemlerin 

yapılacağı depoların antrepolarla sınırlandırılma-

sı, miktar kısıtı getirilmesi veya ancak belirli 

lisans sahiplerine bu tür iĢlemler için izin veril-

mesi gibi bazı önlemlerle bu faaliyetlerin suiisti-

mal edilmesi engellenebilir.  
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REDUCTION OF HOUSEHOLD CARBON FOOTPRINT 

Muhammed DEMİR 

E 
nvironmental matters have been on the 

agenda of world for about three dec-

ades. In this context, limitation of 

greenhouse gas emissions has been one of the 

critical issues because rise of amount of green-

house gases, mainly CO2, in the atmosphere is 

one of the significant causes of global warming. 

The main focus of this essay will be reduction of 

household (individual) carbon footprint i.e. 

amount of greenhouse gas emissions from which 

households are liable. I will firstly analyse 

causes and amounts of household carbon foot-

print. Then, I will explain existing barriers limit-

ing the reduction of household carbon footprint. 

Lastly, I will try to analyse the role of economic 

analysis in government’s reduction of such barri-

ers. 

Causes and amounts of household carbon 

footprint 

Household carbon footprint is a result of con-

sumption of goods and services by households. 

Direct household carbon footprint is generated 

from energy use of households for the purpose 

of space and water heating, cooking, lighting, 

household appliances (cookers, refrigerators, air 

conditioners, washing machines, TV set, 

iron...etc.) and personal transportation. Amount 

of energy consumption and related emissions for 

these sub-categories are very different across the 

countries  and different regions of a country be-

cause of energy supply structure, household 

characteristics, number of residents, household 

location (rural vs. urban) and education and age 

of residents (Kerkhof et al, 2009). Kenny and 

Gray (2009) argued that type of house (flat vs. 

detached), type of fuel used for space heating 

(wood, natural gas, oil, electricity), space heat-

ing system (availability of district heating) and 

house construction are the main determinants of 

household carbon footprint. They also claimed 

that on average about 77% of direct household 

emissions are associated with household energy 

use and transportation. According to Rosas-

Flores et al. (2011) household electricity con-

sumption varies between 16% and 50% of total 

energy use in various countries. Residential sec-

tor uses about one-third of total energy use in 

UK (Oxera, 2006). CO2 and other emissions as-

sociated with electricity generation also depend 

on characteristic of fuel used to produce electric-

ity and power plant. Bin and Dowlatabadi (2005) 

claims that electricity generated from fossil fuels 

is three times more carbon intensive than energy 

resource used its production due to losses of en-

ergy at production, transmission and distribution 

levels. Saidur et al. (2007) mentions effects of 

climatic characteristics of Malaysia as an import 

factor for household appliance use, especially 

refrigerators and air conditioners. On the other 

hand, indirect carbon footprint emerges from 

production, distribution and waste treatment of 

non-energy goods and services purchased by 

residential sector. Household consumption pat-

terns are very significant in buying, using and 

waste disposal of products and have an impact 

on environment. According to The Royal Soci-

ety of Edinburgh (RSE) 2011 Report, all levels 

of processing of drinking water generate largest 

carbon emissions in Scotland. Throne-Holst et 

al. (2007) gives increasing role of road transport, 

one of the major sources of emissions, as an ex-

ample at paper production process. Druckman 

and Jackson (2009) claimed that while share of 

direct CO2 emissions from energy use of UK 

households was 29%, share of embedded 
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(indirect) CO2 emissions from UK household 

consumption of goods and services was 55% in 

2004. Bin and Dowlatabadi (2005) argued that 

indirect emissions are more than twice of direct 

emissions for United States households. Feng et 

al. (2011) also stated that indirect consumer be-

haviour is responsible from the twice of direct 

CO2 emissions for China. Weber and Matthews 

(2008) claimed that there is a positive relation-

ship between carbon footprint of households and 

level of their income. While larger share of 

lower-income groups’ emissions are generated 

from basic needs such as food, housing and utili-

ties, as income rises, share of emissions from 

luxury goods such as household furnishing, per-

sonal care and electronics rise. 

Barriers limiting the reduction of household 

carbon footprint 

As it is obvious from above paragraphs that 

household carbon footprint is significant issue to 

be dealt with. Nevertheless, reduction of house-

hold carbon footprint is not an easy task. There 

are mainly two major barriers to reduce house-

hold carbon footprint: lack of knowledge 

(including habits and behaviours) and lack of 

money (financial resources). Edwards et al. 

(2003) mentions limited availability of informa-

tion on emissions of different fuel-combustion 

combinations, especially for rural areas of 

China. Even if they are motivated to become 

environment-friendly, many people have lack of 

necessary knowledge about the environment 

(Bin and Dowlatabadi, 2005). Public has lack or 

limited knowledge about environmental prob-

lems and their reasons and possible impacts on 

their own lives. RSE (2011) counts changing 

individuals’ behaviour as one of the key barrier 

for coping with climate change. Moreover even 

if individuals has some knowledge about climate 

change because of long-term character of cli-

mate change risks and lower probability of be 

affected from those risks decrease support of 

some people for carbon reduction projects. 

Hersch and Viscusi (2006) claimed that people’s 

supports for environmental policies are mainly 

motivated by self-interest. Therefore, support for 

such kinds of policies decreases as people be-

come older. Lee and Cameron (2008) also ar-

gued that support for climate change mitigation 

policies increases when people deem climate 

change cause large amount of damage to agricul-

ture and water resources, ecosystems and sea 

levels/severe weather. Munksgaard et al. (2000) 

mention changing consumer habits and house-

hold demand from environmentally harmful 

goods and services to more environment-

friendly goods and services is the major chal-

lenge for household carbon footprint. Li et al. 

(2004) and Lee and Cameron (2008) also men-

tion lack of international policy integration on 

climate is one of the causes of low United States 

household support for environmental policies. 

Financial barriers are another significant issue in 

terms of carbon footprint reduction, because re-

duction of carbon footprint of households neces-

sitates enormous investments. For example, car-

bon footprint reduction of households requires 

either use of renewable energy resources instead 

of fossil fuels or more efficient use of energy in 

households. Renewable energy use for house-

hold demand, micro generation from wind, solar 

and other renewable energy resources, requires 

high up-front costs for instalment and long pay-

back periods such as 20-25 years. Moreover re-

newable energy resources are not as competitive 

as conventional energy resources such as oil, 

natural gas and coal as a household should pay 

extra money if they prefer to consume green en-

ergy. In addition to these, existing electricity 

infrastructure needs to be developed to accept 

more renewable energy resource (RSE, 2011). 

This means that there is a need for huge invest-

ments. Even if necessary developments to grid 

be actualized, under current technological condi-

tions there is a certain limit for grid to accept a 
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certain amount of renewable energy resource. 

Similar to renewable energy alternative, energy 

efficiency alternative also necessitates large 

amount of investments. For instance home insu-

lation, changing existing home appliances/

personal cars with more efficient ones, changing 

heating system of households, or at extreme 

cases demolition of old, energy inefficient 

houses and building more energy efficient new 

houses are some of the energy efficiency meas-

ures to reduce household carbon footprint. Need-

less to mention, all of these measures cannot be 

taken without enough financial resources.  

Role of governments 

Most of the households cannot cope with above-

mentioned barriers by themselves to reduce their 

carbon footprint. Therefore, there should be gov-

ernment intervention on the subject. Govern-

ments have many tools to reduce direct and indi-

rect household carbon footprint. They can either 

use regulation (product or performance stan-

dards), carbon taxes, carbon permits, or increase 

public awareness on environmental matters 

through education, mass media (including televi-

sion, newspaper, radio, brochures, booklets and 

advertisements) and labelling of consumer prod-

ucts, or provide incentives to increase energy 

efficiency and renewable energy resource use. 

Generally governments use most of these poli-

cies/measures spontaneously because all of them 

are effective at a certain level in carbon reduc-

tion. Rosas et al. (2010) mentioned “mandatory 

energy efficiency standards” for some home ap-

pliances. Kenny and Gray (2009) stated the im-

portance of “high insulation standards” for 

buildings. Bin and Dowlatabadi (2005) also ar-

gued that reduction of indirect emissions can be 

achieved through energy efficient technologies 

and processes in supply chain. On the other 

hand, Brӓnnlund et al. (2007) claimed that in-

creasing energy efficiency does not necessarily 

leads to less energy consumption and less emis-

sion because of “rebound effect”, which is dif-

ference between mechanically derived energy 

savings gained via energy efficiency increase 

and actual energy savings due to income and 

substitution effects of energy efficiency increase. 

They also claimed that carbon tax should be 

raised about six times of energy efficiency in-

crease, in percentage, to offset rebound effect. 

Saidur et al. (2007) focused on increasing public 

awareness on energy saving and emission reduc-

tion via mass media. Munksgaard et al. (2000) 

brought labelling and green levy programmes, 

imposing higher levies for more polluting com-

modities, to agenda. Throne-Holst et al. (2007) 

also mentioned importance of labels and certifi-

cation schemes. Although imposing standards 

and increasing public awareness are useful in 

reducing carbon footprint, they do not give price 

signal to people. According to Oxera (2006) 

price is a more important factor because con-

sumers do not care about energy saving without 

price signals. Therefore, government should use 

fiscal measures such as taxes and incentives to 

encourage use of environment friendly technolo-

gies and resources and to discourage harmful 

ones. Lee and Cameron (2008) claimed that will-

ingness to pay of people to climate mitigation 

programs increases when higher carbon taxes are 

used. RSE (2011) also states that higher fuel 

prices and car parking fees decreases private car 

driving and contributes to emission reductions. 

However, sometimes car travel becomes only 

choice because of lack or limited public trans-

port alternatives. Moreover, generally house-

holds have no other alternative than carbon-rich 

energy resources because of energy supply struc-

ture of the country. Under these circumstances, 

higher fuel prices for car travel, electricity or 

heating, which are basic necessities for house-

holds, becomes a punishment for households, 

especially for low income ones. Therefore gov-

ernment should ensure availability and afforda-
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bility of public transport by subsidizing public 

transport, lowering public transport ticket fees 

and providing multi-modal transport ticket (bus, 

rail and ferry) alternatives. Oxera (2006) focuses 

on subsidization of energy efficient home appli-

ances to reduce price of these appliances. Rosas-

Flores et al. (2011) also gives Mexican Energy 

Ministry’s program, called “Substitution of Ap-

pliances for Energy Saving", as an example of 

aiming to change energy inefficient home appli-

ances by more efficient ones. This program pro-

vides the opportunities to households to pay cost 

of new appliance with reasonable time periods 

and interest rates through electricity bills. In the 

same manner, UK’s Green Deal also offers 

households to pay high home insulation costs 

through energy bills in longer time periods 

(Lange, 2011). Thus, high up-front cost of en-

ergy efficiency programs to households can be 

reduced significantly through these kinds of pro-

grams. Another way the government can use to 

reduce household carbon footprint is increasing 

share of renewable energy resources in house-

hold energy use via Feed-In Tariffs (FIT) and 

Renewable Obligation Certificates (ROC). 

While FIT ensures grid access and a certain 

price for electricity produced from renewable 

resources for a specific time period, ROC en-

sures certain amount of renewable energy sup-

plied to market at an increasing rate for a certain 

time period (Lipp, 2007). In other words, FIT is 

more preferable for the target of developing cer-

tain renewable technologies, on the other hand, 

ROC leaves the decision of investment to inves-

tors and price determination to the market, i.e., 

ROC is more market-based solution. Hamza and 

Gilroy (2011) mentions UK FIT as an example 

to increase use of renewable energy at homes. 

As RSE (2011) states the incentives to reduce 

carbon emissions should be temporary. 

 

 

Conclusion 

In conclusion we can say that direct and indirect 

household carbon footprint is very crucial sub-

ject. There are information and financial barriers 

to households to reduce it. However, govern-

ment can tackle with this issue more easily by 

using regulation, carbon taxes and incentives to 

energy efficiency and renewable energy re-

sources. 
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