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“Enerji Piyasa ve Düzenleme” enerji piyasasına ve
düzenlenmesine ilişkin makalelerinizi beklemektedir.
Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanları Derneği tarafından yılda iki kez
yayımlanan, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış makaleler içeren akademik nitelikli hakemli bir dergidir.
Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi enerji piyasalarına ilişkin tartışmaların bilimsel
seviyede ele alınması ve güncel konu ve sorunlara yönelik derinlemesine analiz ve
etütler içeren yaklaşımlar geliştirilmesini hedeflemektedir. Makalelerin enerji sektörüne ilişkin olması esas olup, bu makaleler ekonomi, hukuk, mühendislik, işletme, kamu
yönetimi veya uluslararası ilişkiler alanlarında olabilir.
Dergide yayımlanması uygun bulunup yayımlanan ve 5000 kelimeden kısa olmayan
makaleler için yazar(lar)a toplam 1000 (Bin) TL telif hakkı ödenmektedir. Bilimsel
kongre ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar ve daha önce yayımlanan
makalelere ilişkin yorumlardan oluşan ve 1000 kelimeyi aşmayan makaleler de kabul
edilebilmektedir. Ancak bu hallerde telif ücreti ödenmemektedir.
Makale gönderimi, yazım kuralları ve geçmiş sayılara ilişkin olarak
http://www.epddergi.org adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.
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Bu bültende yer alan yazıların bilimsel,
hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara ait
olup, yazılar Enerji Uzmanları Derneği‟nin veya yazarların çalıştığı / ilişkili
olduğu kurum/kuruluşların görüşünü
yansıtmamaktadır.
Bu derginin içeriği Enerji Uzmanları
Derneği‟nin üretimi olup dergi içeriğinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
gereğince izinsiz kullanılması yasaktır.
Yazı içerikleri, dergi ve yazar ismi
kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Bu sayımızda yer alan yazılarda ülkemiz elektrik piyasası mevzuatı
AB mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmekte, elektrik piyasası
izleme faaliyetleri irdelenmekte, elektrik piyasasında dengesizliğin
bedeli ele alınmakta, elektrik piyasasında profil uygulamasına ilişkin
mevzuattaki son değişiklikler açıklanmakta, serbest elektrik
piyasasının gelişimi anlatılmaktadır. Ayrıca, bu sayıda yer alan
yazılarda, LPG piyasasında kilometre tahdidi uygulamasına ve
madeni yağda ÖTV muafiyetinden kaynaklanan on numara yağ
probleminin çözümüne ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.
Enerji piyasasında düzenleyici etki analizinin gerekliliği, enerji
şebeke şirketleri için sermaye maliyetinin belirlenmesinde dikkat
edilmesi gereken hususlar ve kalcı yaz saati uygulamasına ilişkin
değerlendirmeler içeren yazılar da bu sayımızda yer almaktadır. Bu
sayımızda yer alan diğer yazıların konularını ise elektrik tarifelerinde
gelir farkı düzeltme bileşeni uygulaması, elektrik perakende satış
tarifeleri ve elektrik dağıtımında ilave kalite sözleşmeleri
oluşturmaktadır.
Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle,
İyi okumalar…

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

E

lektrik piyasasına ilişkin AB müktesebatı kapsamında esas itibarıyla;

dikkate alındığında, Elektrik Piyasası Kanunu
hükümlerinin AB'nin söz konusu müktesebatına
uyumu konusundaki tespit ve değerlendirmeler
aşağıda verilmiştir. Ülkemiz elektrik piyasasına
ilişkin ilgili mevzuat, AB müktesebatı ile ana
hatlarıyla uyumlu olmakla birlikte diğer hususlar
yanında;

Elektrikte iç piyasaya yönelik genel
kurallar hakkında 2009/72/EC sayılı Elektrik
Direktifi,
AB‟ye üye ülkelerde sınır ötesi ticarette uyulması gerekli usul ve esasları düzenleyen
714/2009 sayılı Tüzük,

Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin yasal olarak birbirinden ayrıştırılması ve bu iki
faaliyetin farklı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi,

AB iç piyasasında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin desteklenmesi hakkında 2009/28/EC sayılı Direktif,

Dağıtım şirketlerinin kendi uhdesindeki üretim tesislerinde elektrik enerjisi üretim faaliyetlerinde bulunmaması (Dağıtım şirketinin
kendi uhdesinde üretim faaliyetinde bulunamayacağı düşünülmekle birlikte Direktifte
mülkiyet ayrıştırması öngörülmediğinden dağıtım şirketinin üretim şirketinin hisselerine
sahip olabileceği düşünülmektedir.),

Kojenerasyona yönelik 2004/8/EC sayılı Direktif,
Elektrikte arz güvenliği ve altyapı yatırımlarına yönelik tedbirler hakkında 2005/89/EC sayılı
Direktif,
bulunmaktadır. 3/3/2001 tarihinde yürürlüğe
giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, o
tarihte yürürlükte olan 96/92/EC sayılı AB
Elektrik Direktifine uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. Diğer taraftan, söz konusu direktif, AB'ye
üye ülkelerde elektrik piyasasında serbestleşmenin hızlandırılması amacıyla 2003 yılında yürürlükten kaldırılarak yerine 2003/54/EC sayılı
Elektrik Direktifi yürürlüğe girmiştir. 2009 yılında AB elektrik piyasasında serbestleşme sürecini
daha ileri aşamaya taşımak amacıyla üçüncü paket kapsamında 2009/72/EC sayılı Elektrik Direktifi yürürlüğe konulmuştur.

Aynı tüzel kişilik çatısı altında; üretim, toptan
satış ve perakende satış faaliyetlerinin yapılabilmesi,
Piyasada rekabete açık alanlarda faaliyette
bulunan piyasa katılımcılarının ihracat/ithalat
faaliyetlerinde bulunabilmeleri,
Şebeke faaliyetinde bulunan piyasa katılımcısının üretim, toptan satış ve perakende satış
gibi rekabete açık piyasa faaliyetlerini yapamaması,
İletim ve dağıtım şirketlerinin, kendi sistemlerindeki kayıpları karşılamak ve rezerv kapasite amacıyla elektrik enerjisi satın alması, ihtiyaçlarının üzerindeki fazla enerjiyi piyasada
satabilmesi,

Avrupa Birliğinde elektrik piyasasına ilişkin
2009/72/EC sayılı Elektrik Direktifi ve sınır ötesi ticarete ilişkin 714/2009 sayılı tüzük hükümleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesine ilişkin AB stratejisi ve eylem planı
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Elektrik piyasasında tedarikçilerin, müşterileri
için düzenlediği faturalarda veya bu faturaların ekinde ve tüketicilere promosyon amacıyla
dağıtılan dokümanlarda, bir önceki yılda tüketime sunduğu elektrik enerjisinin birincil enerji kaynakları bazında dağılımına ilişkin bilgiler ile tüketime sunduğu elektrik enerjisinin
üretiminden kaynaklanan CO2 salımını ve radyoaktif atıklar gibi çevresel etkilere ilişkin
bilgilerin bulunduğu internet sayfası vb. bilgi
kaynaklarına ilişkin bilgilerin yer alması,

ilişkin ilgili mevzuatta Direktifte olduğu gibi
ayrıntılı düzenleme yapılması,
İzole üretim tesislerinin sisteme bağlanması
konusunda elektrik piyasasına ilişkin ilgili
mevzuatta düzenleme yapılması,
konularında AB elektrik müktesebatı ile uyumun
sağlanması için elektrik piyasasına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca elektrik piyasasına ilişkin ilgili
mevzuatta “izole sistem”, “küçük izole sistem”,
“mikro izole sistem” tanımlarının yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırılması halinde, hangi piyasa
katılımcısının son kaynak tedarikçisi (supplier
of last resort) olacağı,

Bunun yanında; ülkemizin Avrupa elektrik iletim sistemine enterkoneksiyonunun sağlanması
çerçevesinde, ülkemizdeki serbest tüketicilerin
kendi tedarikçilerini seçmeye ilişkin tercih haklarını en geniş şekilde kullanabilmeleri, ihracat/
ithalat faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve piyasada rekabete açık alanlarda faaliyette bulunan
piyasa katılımcılarının ihracat/ithalat faaliyetlerinde bulunabilmeleri yönünde elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuatta değişiklik yapılması
gerekebileceği düşünülmektedir.

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde,
Elektrik Piyasası Kanununda belirtilen piyasa
faaliyetlerinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerden, yabancı gerçek ve tüzel kişiler elektrik
üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinde,
sektörel bazda kontrol oluşturacak şekilde pay
sahibi olamayacakları şeklinde kısıtlamanın
kaldırılması,
Üretim ve toptan satış şirketlerine yönelik
sırasıyla %20 ve %10 olarak belirlenen piyasa
payı kısıtlarının değiştirilmesi,

Özetlemek gerekirse; AB müktesebatına uyum
çerçevesinde elektrik piyasasına ilişkin ilgili
mevzuatta diğer konular yanında;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun görev
alanı kapsamının, Direktif çerçevesinde genişletilmesi, sınır ötesi ticaretin de kapsama alınması,

Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin yasal olarak birbirinden ayrıştırılması ve bu iki
faaliyetin farklı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi,

Gömülü üretim [1] tesislerine sağlanacak faydalar,

Dağıtım şirketlerinin kendi tüzel kişilikleri
bünyesinde üretim faaliyetinde bulunamaması,

Yük dağıtımında yenilenebilir kaynaklarına
veya atıklara dayalı üretim tesisleri ile birleşik
ısı - güç santrallarına öncelik verilmesi,

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yabancı ortaklara getirilen sınırlamanın kaldırılması,

“Vulnerable” ve “remote” müşteriler hakkında
düzenleme yapılması,

Perakende satış tarifesinde geçiş döneminin
tamamlanarak bölgesel tarife yapısına geçil-

Direk hat tesisi konusunda, elektrik piyasasına
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mesi, çapraz sübvansiyonun kaldırılması,

AB müktesebatı çerçevesinde ülkemiz
mevzuatında emisyon ticareti ve CO2 emisyonu

gerekmektedir. Bunun yanında; elektrik piyasasında rekabete dayalı piyasa yapısını daha ileri
aşamaya taşınması amacıyla mevcut uzun dönemli enerji alım anlaşmalarının çözümlenerek
piyasaya uyumlu hale getirilmeleri, dağıtım kayıplarının azaltılması ve kamu elektrik ticaret
şirketinin toptan satış piyasasındaki hâkim durumunun düzeltilmesi gerektiği düşünülmektedir.
AB müktesebatı çerçevesinde ülkemiz mevzuatında emisyon ticareti ve CO2 emisyonu konuları
ile Kyoto Protokolü hükümlerine uyumluluk
sağlanmasına yönelik düzenlemelerin de yapılmasının önümüzdeki dönemde uyumlaştırma
gerektiren mevzuat kapsamında gündeme gelebileceği değerlendirmektedir. Sonuç olarak, ülkemizde elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat,
AB müktesebatı ile temel olarak uyum içerisinde

konuları ile Kyoto Protokolü hükümlerine
uyumluluk sağlanmasına yönelik
düzenlemelerin de yapılmasının önümüzdeki
dönemde uyumlaştırma gerektiren mevzuat
kapsamında gündeme gelebileceği
değerlendirmektedir

olup, değişiklik yapılması veya düzenlenmesi
gerekli konuların ayrıntılı bir çalışma sonucu
ortaya çıkarılması gerektiği düşünülmektedir.
Dipnot
[1] İngilizce karşılığı “embedded generation ve
“distributed generation” ibareleridir.
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ELEKTRİK PİYASASINDA PİYASA İZLEME FAALİYETİ-I
Ahmet ÖZKAYA

D

ünya genelinde yeniden yapılandırma
sürecinden geçen elektrik piyasalarında, yürürlüğe konulmuş düzenlemelerin sonuçlarının analiz edilerek daha etkin bir
piyasa yapısının oluşturulabilmesi için elektrik
piyasalarının izlenmesi gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Özellikle Kaliforniya‟da yürütülen yeniden yapılandırma sürecinde elektrik fiyatlarının
aşırı derece yükselmesi ve sonrasında elektrik
kesintilerinin yaşanması mevcut düzenlemelerin
sektör düzenleyici kurumlar tarafından daha etkin bir şekilde izlenmesini gerekli kılmıştır.

Söz konusu piyasaların devamlı surette izlenebilmesi için farklı altyapılara (ekonomist, mühendis gibi) sahip uzmanlardan oluşan bir piyasa
izleme biriminin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Bu birimlerin en temel görevleri; piyasa
performansı ve etkinliği ile rekabetin hangi seviyede olduğunu tespit edip bunların daha kabul
edilebilir seviyelere çıkartılmasını sağlamak,
gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi muhtemel
piyasa gücü girişimlerini araştırmak ve piyasa
gücünün azaltılması [1] bağlamında çözüm önerileri ortaya koymaktır.

Piyasaların izlenmesi; genel olarak “piyasanın
mevcut veriler ışığında fiyat hareketlerinin altında yatan temel nedenlerin incelenmesi ve bu
doğrultuda mevcut piyasa kurallarının işleyebilir
rekabetçi bir piyasaya ulaşma başarısının değerlendirilmesi” şeklinde tanımlanabilir (Şen, 2006,
sf. 84). Tanımdan da anlaşılacağı üzere piyasa
izlemenin nihai hedefi, fiyat seviyesinde meydana gelen dalgalanmaların rekabetçi bir piyasa
ortamında oluşabilecek fiyat seviyesinde olup
olmadığını değerlendirerek eğer fiyat seviyesi
rekabetçi bir fiyat seviyesinde değil ise bunun
sebeplerini araştırarak yapılması gereken düzenlemelerin zamanında hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Piyasa izleme mekanizmalarının farklı ülkelerde
değişik organizasyon yapıları ve farklı yetki düzeyleri olabilmektedir. Ancak hangi organizasyon yapısında olduğuna bakılmaksızın etkili bir
piyasa izleme faaliyeti yapılabilmesi için kurulacak birimin belli kriterleri taşıması gerekmektedir. Wolak‟a göre, piyasa izlemede oluşturulacak
birimin şu beş temel özelliği içermesi gerekmektedir (Wolak, 2004, sf. 4-16):
(1) Piyasa izleme süreci ileriye dönük özellikte
olmalıdır. Böylelikle piyasada uygulanmakta
olan kuralların yol açacağı küçük noksanlıkların
fark edilerek ileride büyük zararlar vermesi engellenebilecektir.

1. Piyasa izleme birimi kavramı
Elektrik enerjisinin ekonomik olarak depolanamıyor olması, elektrik arz ve talebinin her an
dengede olmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer
taraftan, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı faaliyetlerinin kendine özgü bir takım kısıtları bulunmaktadır. Dolayısıyla elektrik piyasalarının
etkin bir şekilde çalışması isteniyorsa bu piyasaların devamlı surette izlenmesi gerekmektedir.

Piyasa izleme birimlerinin en temel görevleri;
piyasa performansı ve etkinliği ile rekabetin hangi
seviyede olduğunu tespit edip bunların daha kabul
edilebilir seviyelere çıkartılmasını sağlamak,
gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi muhtemel piyasa
gücü girişimlerini araştırmak ve piyasa gücünün
azaltılması bağlamında çözüm önerileri ortaya
koymaktır.
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(2) Piyasa izleme süreci düzenleyici kurum tarafından desteklenmelidir. Elektrik piyasalarının
yeniden yapılandırılması sırasında yaşadıkları
kötü deneyimler sonucu düzenleyici süreç ile
piyasa izleme sürecinin daha yakın bir ilişki
içinde olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla piyasa izleme sürecinde tespit edilen piyasa
aksaklıklarının giderilmesi konusunda düzenleyici kurumların daha istekli ve becerikli olması
gerekmektedir.

- Piyasaları günlük olarak izlemek. Bu sayede
izleme birimleri piyasa ile ilgili olarak günlük
verilerin (fiyat, yük, teklif miktarı ve teklif fiyatları, iletim kısıtları, ikili anlaşmalarla ilgili bilgiler vs.) toplanarak güncel bir veri tabanının oluşturulmasını sağlamak.
- Piyasa tasarımını gözden geçirmek. Piyasanın
etkin çalışmasını engelleyen piyasa tasarımları
ile ilgili olarak kısa dönemde ve uzun dönemde
yapılması gerekenlerle ilgili olarak çözüm önerileri sunmak.

(3) Piyasa izleme sürecinde piyasa performansının sürekli olarak ölçülmesi gerekmektedir. Piyasa izleme sürecinde karşılaşılan en önemli
sorun piyasa aksaklıklarının giderilmesi için ne
zaman müdahale edilmesi gerektiğidir. Piyasaya
müdahale etmenin maliyeti ile piyasa aksaklığının giderilmesinden elde edilecek faydanın iyi
dengelenmesi gerekmektedir. Bundan dolayı
piyasa izleme birimleri, yapacakları analiz ve
incelemeler için belli başlı performans ölçüm
teknikleri geliştirmelidir.

- Piyasa etkinliğini analiz etmek. Kısa dönemde,
çıktılarının etkinliği; uzun dönemde ise iletim ve
üretim yatırımlarının muhtemel talebi karşılayabilecek seviye olup olmadığı konusunda analizler yapmak.
- Piyasa gücü uygulamalarını tespit etmek. Piyasa gücü, en yalın ifadesiyle, fiyatları rekabetçi
fiyatların üzerine çıkarma becerisi olarak tanımlanabilir. Elektrik piyasasının kendine özgü yapısından dolayı (teknik kısıtların varlığı, üretim
teknolojilerinin farklılığı gibi) çok büyük piyasa
payına sahip olmayan üretim şirketleri bile piyasa gücü girişimlerinde bulunabilirler. Bundan
dolayı piyasa gücünün kötüye kullanılmasının
tespit edilmesi, izleme birimlerinin mesaisini en
çok harcadıkları işlerin başında gelmektedir.

(4) Piyasa izleme sürecinde elde edilen ve/veya
oluşturulan verilerin düzenli aralıklarla kamuoyu
ile paylaşılması gerekmektedir.
(5) Piyasa izleme süreci bağımsız olmalıdır. Piyasa izleme birimleri, sistem işletmecisinden,
piyasa katılımcılarından ve siyasi baskılardan
uzak bir şekilde değerlendirmelerde bulunması
gerekmektedir. Verilerin düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılması, piyasa izleme sürecinin bağımsızlığının teminatıdır.

-İlgili birimlere periyodik olarak raporlama
yapmak. Piyasa izleme birimleri rutin olarak yapılan analizlere ek olarak ilgili birimlerin
(örneğin; düzenleyici kurumlar, sistem işletmecisi, piyasa katılımcısı gibi) istedikleri bilgileri
de içeren raporlama yaparlar. Piyasa raporları,
tüm alt piyasalar (gün öncesi piyasası, dengeleme piyasası, yan hizmetler piyasası, finansal
sözleşmeler piyasası gibi) ile elektrik piyasasının
diğer piyasalarla olan ilişkilerini içerecek şekilde
hazırlanmalıdır.

2. Piyasa izleme birimlerinin yapmış oldukları işlemler
Piyasa izleme birimleri farklı ülkelerde farklı
görevler üstlenmekle beraber yapmış oldukları
işlemler aşağıdaki ifade edildiği şekliyle belli
başlıklar altında gruplandırılabilir (Dehdashti,
2005, sf. 3-5):

- Elektrik tedarik kalitesini sürekli olarak izlemek.
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- Şirket birleşmeleri ve devralmaları hakkında
düzenleyici kurumlara tavsiyelerde bulunmak
[2]. Şirketler, birleşme ve devralmalar sonucunda piyasada hakim duruma gelebilirler. Şirketlerin söz konusu hakim durumu kötüye kullanmalarını engellemek için birleşme ve devralmalar
gerçekleşmeden ilgili kurumlara (sektör düzenleyici kurumlar ve rekabet kurumlar) tavsiyede
bulunmak.

ya kavuşması için yapılması gereken hususlarla
ilgilenmektedirler.
(3) Karma Piyasa İzleme Birimi
Piyasa izleme sürecinde görevli hem sistem işletmecileri ve/veya düzenleyici kurumlar bünyesinde yer alan dahili bir izleme birimi hem de bu
kurumlardan bağımsız (harici) bir izleme birimi
bulunmaktadır. Mevcut iki izleme birimi de piyasa izleme faaliyetinin gerektirdiği tüm işlemleri önceki başlıklarda ifade edildiği şekliyle
yerine getirmektedir.

3. Organizasyon yapılarına göre piyasa izleme
birimleri
Piyasa izleme faaliyeti elektrik piyasalarının yapısı ve düzenleyici kurumların tutumlarına göre
şekillenmiş çeşitli organizasyon yapılarındaki
birim(ler) tarafından yapılmaktadır. Piyasa izleme birimleri farklı organizasyon yapılarında bulunsalar da hepsinin amacı, piyasanın rekabetçi
koşullar altında çalışmasına katkı sağlamaktır.
Söz konusu piyasa izleme birimleri Dahili, Harici ve Karma yapılı olmak üzere temelde üç farklı
organizasyon yapısında bulunmaktadır [Tierney
ve Hibbard, 2007, sf. 2).

Yukarıda ifade edilen piyasa izleme birimlerinin
birbirine göre avantajlı ve dezavantajlı yanları
bulunmakta olup söz konusu birimlerin avantajları ve dezavantajları Tablo 1‟de özetlenmiştir
4. Piyasa izleme sürecinde kullanılan veriler
Piyasaların izlenmesi temel olarak geçmiş verilerin incelemesine dayanmaktadır. Bu nedenle
veri toplamak piyasa izleme sürecinin en önemli
halkalarından birini oluşturmaktadır (Şen, 2006,
sf. 86). Dolayısıyla piyasa izleme birimlerinin
verilere ulaşması düzenleyici kurumlar tarafından desteklenmelidir. Özellikle sistem işletmecisinin elde ettiği piyasa verilerinin mümkünse
hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan piyasa izleme
birimleriyle paylaşılması gerekmektedir.

(1) Dahili Piyasa İzleme Birimi
Dahili piyasa izleme birimleri genel olarak sistem işletmecilerinin [California Independent
System Operator (CAISO), Independent System
Operator New England (ISO-NE)] yapısında
bulunmakla beraber bazı ülkelerde düzenleyici
kurumlar (Avustralya) bünyesinde yer almaktadırlar.

Piyasa işletmecileri, kendilerine sunulan üretim
şirketlerine ait verilerin piyasa izleme birimleri
aracılığıyla düzenleyici kurumlara iletilmesinin
üretim şirketlerine zarar verip vermeyeceğini
tartışmaktadırlar. Söz konusu tartışma, istenilen
bilginin tam olarak tanımlanmasını gerekli kılmıştır. Özellikle ABD‟de bazı gruplar tarafından
müşterilerin gizlilik gereksiniminin ihlal edilebileceği kaygısı dillendirilmektedir. Bu durumun
doğal çözümü; düzenleyici kurumlar tarafından
hangi verilerin gizli kalması gerektiği, hangilerinin ne zaman ve nasıl yayımlanması gerektiği ile
ticari gizliliğin hukuka uygun olarak korunması

(2) Harici Piyasa İzleme Birimi
Harici piyasa izleme birimleri sistem işletmecilerinden veya düzenleyici kurumlardan bağımsız
ayrı bir birim olarak örgütlendiğinden bu birimler genel olarak bağımsız piyasa izleme birimi
olarak ifade edilmektedir. Bu yapıdaki birimler
uygulamada günlük işlemleri izlemekten ziyade
uzun dönemde piyasanın daha rekabetçi bir yapı-
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Tablo 1. Piyasa izleme birimlerinin birbirine göre avantajları ve dezavantajları (Tiernay ve Hibbard,
2007, sf. 32)
Dahili İzleme Birimi

Harici İzleme Birimi

Karma İzleme Birimi

Avantajları

Dezavantajları

Avantajları

Dezavantajları

Avantajları

Dezavantajları

- Tek bir yapının olması
maliyetlerden tasarruf
sağlayacaktır. (Harici
birimlere göre de maliyet
avantajı sağlayacaktır.)

- Sistem işletmecilerinin yönetimine ters
gelebilecek incelemelerin, raporların, bulguların paylaşılmasını engelleme eğiliminde
olabilmeleri piyasa
izleme birimlerinin
bağımsız araştırma ve
inceleme haklarına
zarar verebilir.

- Diğer modellere
göre sistem işletmecilerinden daha bağımsız izleme faaliyeti
yaparlar. Ancak buradaki bağımsızlığın
sınırını sistem işletmecileri ile bağımsız
izleme birimleri arasındaki sözleşme
belirlemektedir.

- Piyasa izleme birimleri dışındaki sistem
işletmecisi bünyesinde
çalışanlar tarafından
yapılan günlük işlemlerle ilgili değerlendirmelerden uzak olmak
negatif bir durum olarak görülmektedir.

- Sadece dahili
izleme biriminin
bulunduğu modele
göre sistem işletmecilerinden daha
bağımsız izleme
faaliyeti yaparlar.

- Birbiriyle ilgili
işlemlerin farklı
birimlere verilmesi sorun olabilir.

- Birden çok bölgede
izleme faaliyetinden
sorumlu olabilen harici
piyasa izleme birimlerinin tecrübelerinin
dahili piyasa izleme
birimlerinde olmaması
bir dezavantaj olarak
görülmektedir.

- Tekrar edilen işlerin
azaltılmasını sağlar
(Karma yapıda bazı
işler hem dahili hem
de bağımsız birimler
tarafından yapılmaktadır).

- Sistem işletmecilerinin
diğer bölümlerinde çalışan personelle doğrudan
iletişime geçebilmeleri
piyasanın işleyişi ve
diğer piyasa koşullarının
iyi anlaşılması için bir
fırsattır.
- Sistem işletmecilerinden doğrudan geri bildirim alabilmektedirler.
- Verilerin paylaşılması
ve verilerin gizliliği ile
ilgili daha basit bir süreç
izlenmektedir.
- Tekrar edilen işlerin
azaltılmasını sağlar.
(Karma yapıda bazı işler
hem dahili hem de harici
birimler tarafından yapılmaktadır.)

- Verilere ulaşım ve
veri transferleri daha
zor gerçekleşmektedir.
- Sistem işletmecileri
bünyesinde izleme
konularında uzman
kişilerin bulunmaması
bağımsız izleme birimlerinden gelen raporların ve incelemelerin
yorumlanmasını zorlaştırmaktadır.
- Bağımsız izleme
birimleri ile sistem
işletmecileri arasında
yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözümüne
düzenleyici kurumların
da dahil olması zaman
kaybedilmesine yol
açacaktır.

- Piyasa izleme sürecinden tek bir birimin sorumlu olması piyasa
izleme işlemlerinde bir
bütünlük oluşturacaktır.

- Farklı bakış açıları piyasaların
etkinliği için bir
fırsattır. Bu birimlerden maksimum
düzeyde faydalanabilmek için iyi
koordine edilmelidirler.
- Sistem işletmecileri, düzenleyici
kurumlar ve piyasa katılımcıları
için farklı kaynaklardan bilgi sağlanmaktadır.

- İnceleme, analiz
ve değerlendirmelerde tekrarlara
yol açmaktadır.
- Verilerin paylaşılmasında dahili
modele göre ek
işlemlere ihtiyaç
vardır
(Gizliliğin korunmasını sağlamak
gibi).
- Koordinasyon
için ilave kaynak
gerekmektedir.
- Diğer iki modele
göre daha maliyetlidir.

Kaynak: Tiernay ve Hibbard, 2007, sf. 32)

gerektiği hususlarında bir fikir birliği oluşturulmasıdır (Twomey vd., 2005, sf. 48).

sunmamaları durumunda düzenleyici kurumların
finansal yaptırım uygulayabilme yetkisi olmalıdır ve bu yetki ucu açık bir yetki anlamına gelmelidir (Wolak, 2005, sf. 10).

Wolak, piyasa katılımcıları tarafından sistem
işletmecilerine sunulan veriler ile sistem işletmecileri tarafından oluşturulan veri setlerine düzenleyici kurumların ulaşması konusunda hiçbir
sınırlama bulunmaması gerektiğini ifade etmektedir. Bununla birlikte enerji piyasaları, yan hizmetler piyasası ve iletim şebekesi bilgileri ile
piyasa katılımcılarına ait gizli bilgilere bile, ihtiyaç duyulması halinde, ulaşılabilmesi gerekmektedir. Piyasa katılımcılarının istenilen bilgileri

Piyasa izleme sürecinde verilerin ilgili birimler
ve kamuoyu ile paylaşılması kadar verilerin doğru kaynaklardan elde edilmesi de bir diğer
önemli konudur. Twomey P. (ve diğerleri) piyasa aktörlerine göre elde edilebilecek bilgileri şu
şekilde ifade etmişlerdir (2005, sf. 46):
(1) Sistem işletmecilerinden; iletim sisteminin
teknik yapısı ve kısıt bilgisi, dengeleme piyasa-
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larındaki teklifler (fiyat ve miktar ikilisi olarak)
ile havuz piyasasındaki teklif bilgileri (eğer sistem işletmecisi tarafından işletiliyorsa),

tadan kaldırılması ile sonuçlanır. Burada piyasa
izleme süreci ile düzenleyici süreç iç içe geçmiş
gibi görünebilir. Ancak uygulamada bazı ülkelerde (örneğin ABD‟de) belli başlı piyasa bozucu davranışların (örneğin piyasa gücü uygulamaları) tespit edilmesi durumunda piyasa izleme
birimlerinin bu davranışı ortadan kaldıracak girişimlerde bulunmalarına izin verilmektedir. Aksi
takdirde tespit edilen bir piyasa gücü uygulamasının düzenleyici kurum tarafından ortadan kaldırılması için geçirilecek her dakika piyasa etkinliğine zarar verecektir.

(2) Enerji borsalarından; teklifler, piyasa denge
fiyatı, spot piyasada oluşan fiyatlar ile türev piyasalarında işlem gören sözleşmeler hakkındaki
bilgiler,
(3) Brokerlardan; aracılık ettikleri ikili anlaşmalara ilişkin bilgiler,
(4) Üreticilerden; üretim maliyetleri, kesintiler
ile kapasiteye ilişkin bilgiler.

Piyasa izleme süreci tespit edilen piyasa kusuruna bağlı olarak şekillenmektedir. Eğer düzenleyici kurumlar tarafından potansiyel piyasa gücü
uygulamasının tespit edilip kötü sonuçlar doğurmasını engelleyen bir mekanizma (örneğin, otomatik azaltma yöntemi) benimsenmiş ise piyasa
izleme birimleri düzenleyici kurum adına yetki
kullanarak bu mekanizmayı işletebilirler. Piyasa
gücünün azaltılması konusunda böyle bir mekanizma benimsenerek uygulansın ya da uygulanmasın izleme birimlerinin yapmış oldukları incelemeler sonucu tespit edebildikleri tüm piyasa

Gruplar itibariyle yukarıda belirtilen verilerden
ulaşılması en kolay olanları sistem işletmecileri
tarafından doğrudan elde edilen verilerdir. İkili
anlaşmalardan sağlıklı veri elde edilmesi zor
olmaktadır. Bundan dolayı piyasa izleme birimleri daha çok sistem işletmecileri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
5. Piyasa izleme sürecinin temel bileşenleri
Piyasa izleme süreci, piyasa bozucu davranışın
tespiti ile başlayıp piyasa bozucu davranışın orVeri
Toplama

Davranış Testi

Ön
İnceleme
Testi

1. Dakika

Tekliflerin Düzeltilmesi

Etki Testi

Cezai Yaptırım

Tanımlama ve
Etkinin Büyüklüğü

1. Saat

1.Gün

Piyasanın
Yeniden Dizayn
Edilmesi Teklifi

1. Ay

1. Yıl

: Piyasa izleme sürecinin başlangıcı.
: Belirtilen zaman dilimi itibariyle yapılan işlemin bittiğini gösterir.

Şekil 1. Zaman çizelgesi üzerinde piyasa izleme sürecinin gösterilmesi
Kaynak: Teoman Güler ve George Gross, 2005, sf. 3.
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aksaklıkları (piyasa gücünün kötüye kullanılması, yapısal sorunlar, kural ihlalleri gibi) ile piyasanın daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlayacak önerileri periyodik olarak düzenleyici
kurumlara bildirmeleri gerekmektedir.

leme testinden geçirilmektedir. Burada herhangi
bir piyasa anomalisinin [5] olup olmadığı sorgulanmaktadır. Sistem koşullarının da dahil edildiği detaylı incelemeler sonunda elde edilen değerler söz konusu anomaliler için daha önceden belirlenmiş eşik değerler ile kıyaslanarak piyasanın
rekabet koşullarında işleyip işlemediğine karar
verilmektedir. Eğer rekabetçi piyasa koşullarını
bozucu bir problemin varlığı tespit edilirse bu
problem tanımlanarak söz konusu problemin
etkilerini ortadan kaldıracak çözüm önerilerini
içeren raporlar hazırlanmaktadır. Tüm bu süreç
“Δt” olarak ifade edilen bir zaman diliminde
gerçekleşmektedir. Δt ne kadar küçük olursa
piyasa izleme faaliyetinden beklenen fayda o
kadar fazla olmaktadır.

Şekil 1‟de piyasa izleme süreci zaman boyutu
dikkate alınarak ifade edilmektedir. Burada davranış testi, etki testi ve tekliflerin düzeltilmesi
şeklinde gösterilen kısım muhtemel piyasa gücü
uygulamalarının engellenebilmesi için otomatik
olarak işletilen piyasa izleme sürecini göstermektedir. Otomatik Azaltma Yöntemi [3]
(OAY) olarak ifade edilen bu süreç; verilen teklif fiyatlarının rekabet koşullarını taşımadığının
tespit edilmesi durumunda fiyatların referans
fiyat [4] seviyesine otomatik olarak düşürülerek
piyasa gücü uygulamaları sonucu oluşabilecek
sermaye transferlerinin gerçekleşmesini engellemektedir. Söz konusu süreç tekliflerin kabul
edilmesinden itibaren 24 saat içinde tamamlanmaktadır. Buradaki amaç fiyatlara müdahale etmekten ziyade piyasa gücü uygulamaları sonucu
piyasa koşullarına bağlı olmaksızın oluşabilecek
aşırı fiyat artışlarını engellemektir.

6. Piyasa izleme sürecinde ex-ante ve ex-post
yaklaşımlar
Piyasa izleme birimlerinin önemli faaliyetlerinden birisi mevcut ya da muhtemel piyasa gücü
uygulamaları ile mücadele etmektir. Piyasa gücü
uygulamalarının kötü sonuçlarını engellemek
için düzenleyici kurumlar tarafından iki farklı
yaklaşım benimsenmektedir (Garcia ve Reitzes,
2007, sf. 408):

Şekil 1‟den çıkarılacak en önemli sonuç; yapısal
sorunların asıl nedenlerinin tespit edilerek bunların düzeltilmesi uzun zaman alabilmektedir.
Bundan dolayı OAY gibi mekanizmaların devreye sokulması fiyatlarda görülebilecek aşırı dalgalanmaları engelleyecektir.

(1) Ex-ante yaklaşım
(2) Ex-post yaklaşım
Ex-ante yaklaşımı, muhtemel piyasa gücü uygulamalarının varlığının tespit edilmesi ve bu durumun piyasa fiyatlarına dolayısıyla tüketicilere
vereceği zararı azaltmak için belli kısıtların
(fiyat tavanı, teklif tavanı ve tekliflerle ilgili diğer kısıtlamalar) veya kuralların uygulanmasıdır.
Bir önceki bölümde ifade edilen OAY gibi mekanizmaların işletilmesi ex-ante yaklaşımı ifade
etmektedir. Diğer taraftan Ex-post yaklaşımı ise,
piyasa güçlerini kötüye kullanarak piyasanın
rekabet koşullarında çalışmasını engelleyen piyasa katılımcılarının tespit edilerek cezalandırılmasını ve bu durumların tekrar edilmemesi için

Şekil 1‟de ön inceleme testi ile başlayıp daha
önceki bölümlerde detaylı şekilde açıklanan endekslerin de kullanıldığı detaylı araştırmaların
yapıldığı kısım piyasa izleme birimlerinin temel
olarak işlettikleri süreçtir. Burada piyasa gücü
uygulamaları da dahil tüm piyasa aksaklıkları ile
ilgilenilmektedir. Temel piyasa izleme süreci
Şekil 2‟de açıklanmaktadır. Söz konusu şekil,
“t0” anında yapılan işlemlerin piyasa etkisini
araştırırken uygulanması gereken adımları ifade
etmektedir. İlk olarak elde edilen veriler ön ince-
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(t0+Δt)
Ön İnceleme Testi

Veri Seti

Anomali
Var mı?

Trend
Analizi

Piyasa
Simülasyon
Analiz

Hayır

t=t0+Δt

Evet
Sistem
Koşullarının
Analizi

Duyarlılık
Analizi

Gerekli Endeksler
Hesaplanır
Her Bir Endeks İçin
Referans Değer
Belirlenir

+

-

Rekabetçi
Bir Piyasa
mı?

Evet

Hayır
Etkinin Büyüklüğü
Hesaplanır

Şekil 2. Piyasa izleme sürecinin gösterilmesi
Kaynak: Güler ve Gross, sf. 4.

gerekli önlemlerin alınmasını ifade eder (Garcia
ve Reitzes, 2007, sf. 408).

bozulmasına yol açtığını, dolayısıyla uzun dönemli yatırımlara zarar verdiğini savunmaktadırlar. Ex-post yaklaşımda piyasa gücü uygulamaları ile diğer piyasa kusurları detaylı olarak inceleneceğinden ex-ante analizlerinde yapılan yanlışlıklar sonucu fiyat seviyesinin gereğinden az
veya fazla etkilenmesinin de önüne geçilebileceği ifade edilmektedir (Garcia ve Reitzes, 2007,
sf. 409).

Söz konusu yaklaşımların hangisinin daha etkili
olduğu konusu hala tartışmalıdır. Wolak, ex-ante
yaklaşımının ex-post yaklaşımına göre piyasanın
daha şeffaf olmasını sağladığını ifade etmektedir. Ayrıca, ex-post yaklaşımında piyasaya verilen zararın telafi edilmesinin daha riskli ve maliyetli olduğunu belirtmektedir (Garcia ve Reitzes,
2007, sf. 408).

Tabors ve Cardell, özellikle Kaliforniya piyasasını referans alarak piyasa gücünü azaltmak için
kullanılan ex-ante ve ex-post yaklaşımlarını kıyaslamışlardır. Sonuç olarak her iki yaklaşımın
da piyasa fiyatlarının yatırımlar için bir gösterge

Ex-post yaklaşımını benimseyenler, ex-ante analizlerinin çok hızlı bir şekilde sonuçlandığından
beklenmeyen sonuçların ortaya çıkma riskinin
olduğunu ifade ederek fiyat genel seviyesinin
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olma özelliğine zarar verdiğini bulmuşlardır
(Tabors ve Cardell, 2003, sf. 9-10).

birimlerinin düzenleyici kurumlar (ya da sistem
işletmecileri) bünyesinde olabileceği gibi ticari
kazanç sağlamak amacıyla bağımsız birimler
olarak da kurulabileceği yukarıda ifade edilmişti.
Dolayısıyla piyasa izleme birimlerinin piyasa
kurallarını ihlal eden piyasa oyuncularına herhangi bir cezai müeyyide/yaptırım uygulaması
beklenemez. Bunun anlamı, izleme birimlerinin
piyasa kurallarına uygun olmayan işlemleri ve
davranışları tespit etmeleri durumunda doğrudan
ilgili idari birimlere (düzenleyici kurumlar, rekabet kurumları, sistem işletmecileri gibi) rapor
etmesi gerekmekte olduğudur (Twomey vd,
2005, sf. 44).

Piyasa gücünün azaltılması kapsamında ABD‟de
birçok sistem işletmecisi tarafından (PJM, ISONE, CAISO, NYISO gibi) genel olarak ex-ante
yaklaşım benimsenirken FERC tarafından piyasa
fiyatlarının “adil ve makul” seviyelerde oluşmasını engelleyecek her türlü girişime ceza vermeyi
gerektiren ex-post uygulamaları da bulunmaktadır.
Avrupa elektrik piyasalarında (örneğin İngiltere
ve Nord Pool) ve Avustralya elektrik piyasasında piyasa gücü uygulamalarında ex-post yaklaşımı temel alan antitröst hukuk kuralları benimsenmiştir. Dolayısıyla tek taraflı piyasa gücü
uygulamalarından ziyade birlikte hareket
(uyumlu eylem) ederek piyasa gücü oluşturma
durumları üzerinde yoğunlaşmışlardır (Garcia ve
Reitzes, 2007, sf. 408).

ABD‟deki bazı elektrik piyasalarında fiyatların
aşırı yükselmesini önleyen yöntemlerin benimsenerek uygulanması piyasa izleme birimlerinin
yetki kullanabildikleri istisnai durumlar olarak
gösterilmektedir. Ancak söz konusu yöntemlerin
hangi koşullarda ve hangi sınırlar dahilinde kullanılabileceğini belirleme yetkisinin FERC‟de
olması bu durumun yetki kullanılması olarak
ifade edilemeyeceğini göstermektedir.

Piyasa gücünün azaltılmasında uygulanacak olan
piyasa izleme yaklaşımı elektrik piyasasının yapısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
İletim kısıtlarının fazla olduğu ve üretim birimlerinin yüksek yoğunlaşma düzeyinde bulunduğu
piyasalarda ex-ante yaklaşım tercih edilmektedir. Portföyünde değişik yakıt türlerine göre çalışabilen üretim birimleri bulunan firmaların bulunduğu piyasalarda, piyasa gücü uygulamalarının olma ihtimali daha yüksek olduğundan özellikle bu piyasalarda ex-ante yaklaşım tercih edilmelidir. Diğer taraftan, daha düşük yoğunlaşma
düzeyine sahip piyasalarda düzenleyici kurumlar
tarafından ex-post yaklaşım tercih edilmektedir
(Garcia ve Reitzes, 2007, sf. 412).

Piyasa izleme birimlerinin sadece yaptırım uygulamalarına bakılarak onların yetkili olup olmadığına karar vermek doğru değildir. Piyasa
izleme birimleri, piyasanın daha etkin çalışmasını sağlamak için düzenlemelerde bulunan kurumlara yardımcı birimlerdir. Dolayısıyla bu
birimlerin önerileri ile piyasa yapısında değişiklik yapılabiliyor olması piyasa izleme birimlerinin belli bir etki alanının olduğunu göstermektedir.
Piyasa izleme birimlerinin temel görevi elektrik
piyasalarını ve bu piyasaları doğrudan ya da
dolaylı olarak etkileyebilecek piyasalar ile ilgili
incelemelerde bulunmaktır. Söz konusu izleme
birimleri düzenleyici kurumlar (ya da sistem
işletmecileri) bünyesinde olabileceği gibi ticari
kazanç sağlamak amacıyla bağımsız birimler
olarak da kurulabilir.

7. Piyasa izleme birimlerinin yaptırım gücü
bakımından değerlendirilmesi
Piyasa izleme birimlerinin temel görevi elektrik
piyasaları ve bu piyasaları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek piyasalar ile ilgili
incelemelerde bulunmaktır. Söz konusu izleme
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DENGESİZLİĞİN BEDELİ
Fatih Teoman KAYA

D

engesizlik nedir? Daha doğrusu, enerji
dengesizlik miktarı nedir ve nasıl fiyatlandırılır? Çift fiyatlandırma veya
“ikili fiyat” nedir?

cıları arasında yapılan ikili anlaşmadır. Piyasa
katılımcıları; üretim, otoprodüktör, otoprodüktör
grubu, toptan satış, perakende satış veya OSB
üretim lisansı sahibi şirketlerdir. Yani bir toptan
satış şirketinin bir çimento fabrikasına sattığı
elektrik, bu şirketin ikili anlaşma ile satışında
değil uzlaştırmaya esas çekişinde görülür.

Enerji dengesizlik miktarı, kısaca dengesizlik,
elektrik sistemine verdiğiniz elektrik ile bu sistemden çektiğiniz elektrik arasındaki farktır.

Dengesizlik hesabını bir örnekle açıklamak gerekirse 1 Ocak saat 14 için 100 MWh elektrik üretip sisteme vermiş bir A şirketi düşünelim. Bu
şirket, Gün Öncesi Piyasası‟na 30 MWh, ikili
anlaşma ile B şirketine 50 MWh elektrik satmış
olsun. A şirketi, ilgili saatte 10 MWh de yük
almışsa bu saatte 10 MWh pozitif dengesizlik
yapmıştır:

Halihazırda Türkiye elektrik piyasasında uzlaştırma dönemi bir saattir ve bir saat için enerji
dengesizlik miktarı (EDM) aşağıdaki formülle
hesaplanmaktadır:
EDM = (UV – UÇ) + (İA – İS) + (GA – GS) + (YAT – YAL)

UV: Uzlaştırmaya esas veriş miktarı (Siz üretmişsiniz.)

EDM = (100 – 0) + (0 – 50) + (0 – 30) + (0 – 10) = 10

UÇ: Uzlaştırmaya esas çekiş miktarı

Tablo 1. Dengesizliğin üretici ve tüketici için
anlamı

İA: İkili anlaşma ile alış miktarı (Birisi sizin için
üretmiş ve siz o kişiyi biliyorsunuz.)
İS: İkili anlaşma ile satış miktarı
GA: Gün Öncesi Piyasası‟ndan (GÖP) alış miktarı (Birisi sizin için üretmiş ve siz o kişiyi bilmiyorsunuz.)

Pozitif
Dengesizlik
Negatif
Dengesizlik

Üretici

Tüketici

Fazla üretmek

Az tüketmek

Az üretmek

Fazla tüketmek

Yukarıda yalnızca elektrik sistemine veriş açısından parantez içinde yazılanları siz de elektrik
sisteminden çekiş açısından yazabilirsiniz.

Enerji dengesizlik miktarının formülünden de
anlaşılacağı gibi dengesizlik yok edilemez, ancak azaltılabilir. Son teknoloji santraller, çok iyi
talep tahminleri, kusursuz hava tahminleri bile
dengesizliği önlemeye yetmez. Yerine getiremediğiniz bir yük alma talimatı, havanın 1 oC daha
sıcak (soğuk) olması, rüzgarın beklediğinizden 1
m/s daha hızlı (yavaş) esmesi, sizi dengesizliğe
düşürebilir.

Burada şunu belirtmekte fayda vardır: Formülde
yer alan “ikili anlaşma”dan kasıt piyasa katılım-

Elektrik, frekansı ve voltajı anbean belirli bir
aralıkta tutulması gereken bir maldır. Frekans,

GS: Gün Öncesi Piyasası‟na satış miktarı
YAT: Yük atma miktarı (Üretmiş sayılıyorsunuz.)
YAL: Yük alma miktarı
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aktif enerji arz ve talebinin anlık olarak dengelenmesi sayesinde sabit tutulurken voltaj reaktif
enerji arz ve talebinin anlık olarak dengelenmesi
sayesinde sabit tutulur. Bir havuz düşünün, su
yüksekliği 50 m ve bu havuza sürekli olarak su
dökenler ve bundan su alanlar olsun. Su yüksekliğinin 50 m‟de sabit kalmasını isterseniz her an
bu havuza dökülen ve bu havuzdan alınan su
miktarını eşitlemelisiniz. Eğer her bir katılımcı
kendisi döktüğü ve aldığı suyu eşitlerse havuzun
yüksekliği sabit kalır. Eğer bir katılımcının döktüğü su ile aldığı su arasında fark olursa, ki buna
dengesizlik diyoruz, ayrıca fiyatlandırılır. Havuzdan su alanlar para ödedikleri, havuza su dökenler para kazandıklarına göre dengesizlikleri
önlemek için ne yapardınız?

Negatif dengesizlikte enerji dengesizlik tutarı
(EDT) aşağıdaki gibi hesaplanır:

2-Pozitif dengesizliğe PTF ve SMF‟nin küçük
olanı uygulanmaktadır.
Pozitif dengesizlikte enerji dengesizlik tutarı
aşağıdaki gibi hesaplanır:

Çift fiyatlandırmada dengesizlik yapan bir katılımcı dengesizlik yaptığı için asla sevinemez, en
iyi ihtimalle kayıtsız kalır; zaten amaç da budur.

Dengesizlik iki şekilde fiyatlandırılabilir: tek
veya çift. Tek fiyatlandırmada pozitif ve negatif
dengesizliklere aynı fiyat uygulanır. Bu fiyat,
Piyasa Takas Fiyatı‟nın (PTF) bir yüzdesi, Sistem Marjinal Fiyatı (SMF) veya başka bir fiyat
olabilir. Çift fiyatlandırmada ise pozitif ve negatif dengesizliklere ayrı fiyatlar uygulanır. Bu
fiyatlar, farklı şekillerde belirlenebilir. PTF‟nin
bir yüzdesi, PTF ve SMF büyük veya küçük olanı veya PTF ve SMF‟nin büyük veya küçük olanının belirli bir katsayı ile çarpımı veya başka
fiyatlar olabilir.

Tek fiyatlandırma döneminde (1 Aralık 2011
öncesi) dengesizliğe SMF uygulanmakta idi.
Karşılaştırmak açısından Tablo 2‟de PTF ve
SMF‟nin durumuna göre dengesizlik durumunda
bir katılımcının hali resmedilmiştir.
Dengesizliğin çift fiyatlandırması ekonomik yük
tevzi prensibi ile bağdaşır. Çift fiyatlandırma
liyakat sırasının (merit order) bozulmasını engeller. Bunu bir örnekle açıklayalım.
A, B ve C üç farklı üretim şirketi olsun. PTF 150
TL/MWh çıkmış olsun. A‟nın yük alma teklif
fiyatı 150 TL/MWh, B‟ninki 155 TL/MWh,
C‟ninki de 160 TL/MWh olsun. Bir santralin
devre dışı kaldığını, bu nedenle SMF‟nin artabileceğini ve bu durumu C şirketinin öğrenmiş
olduğunu varsayalım. Bu durumda Sistem Ope-

Mevcut durumda Türkiye elektrik piyasasında
çift fiyatlandırma uygulanmaktadır ve detayları
şöyledir:
1-Negatif dengesizliğe PTF ve SMF‟nin büyük
olanı uygulanmaktadır.

Tablo 2. Dengesizlik ve PTF ve SMF‟nin birbirine göre durumuna göre katılımcının halet-i ruhiyesi
Tek Fiyatlandırma

Çift Fiyatlandırma

PTF>SMF

PTF=SMF

PTF<SMF

PTF > SMF

PTF = SMF

PTF < SMF

Pozitif Dengesizlik

Üzülür

Kayıtsız
kalır

Sevinir

Üzülür

Kayıtsız
kalır

Kayıtsız
kalır

Negatif
Dengesizlik

Sevinir

Kayıtsız
kalır

Üzülür

Kayıtsız
kalır

Kayıtsız
kalır

Üzülür

18

ratörü (Türkiye için Milli Yük Tevzi Merkezi)
elindeki yük alma teklif fiyatlarından en düşük
olanı seçecek ve A‟ya yük aldıracaktır. Ancak C,
durumu öğrenip yüksek çıkmasını beklediği
SMF‟den elektrik satmak için pozitif dengesizlik
yapar yani söz verdiğinden fazla üretir ise liyakat sırası bozulur ve ekonomik yük tevzi bozulmuş olur. Çift fiyatlandırmada ise C durumu
öğrense bile bu işten bir getirisi olmayacağı için
talimatsız üretim yapmayacaktır (Zaten bu işten
bir getirisi olacağını düşünseydi gün öncesinde
satardı.).

SMF‟nin 170 TL/MWh çıktığı durumda, tek ve
çift fiyatlandırmada C‟nin kazanacağı miktar
Tablo 3‟te verilmektedir.
Çift fiyatlandırma, dengesizlik hacmini azaltır.
Bunu da şöyle açıklayalım:
Tek fiyatlandırmada bir şirket spot piyasada 100
MWh elektrik satmış olsun. Gerçek zamanda
SMF‟nin PTF‟den küçük çıkacağını düşünen
şirket 80 MWh üretip 20 MWh negatif dengesizlik yapmış olsun. Bu durumda aslında şirketin
yaptığı şudur: Gün öncesinde PTF‟den sattığı
elektriği gerçek zamandan daha düşük olan
SMF‟den almıştır, yani arbitraj yapmıştır.

C‟nin öngörüsü yanlış çıkarsa, örneğin sadece
A‟nın yük alması ile sistem dengelenirse, SMF
150 TL/MWh olur. C böylelikle marjinal maliyetinin altında bir fiyata üretim yaparak kendisine zarar vermiştir. (C‟nin yük alma fiyatı olarak
marjinal maliyetini verdiğini varsayıyoruz.) Ayrıca B‟yi normalde kazanacağı bir gelirden etmiş
olur. (C kendi başına yük almasaydı B yük alacaktı.) Buna ek olarak, ilgili saatte daha pahalı
şekilde elektrik üretilmesine neden olmuş ve
ülkeye zarar vermiştir.

Ancak çift fiyatlandırmada bu olmaz çünkü her
durumda kendisine yüksek fiyatın uygulanacağını bilen şirketin SMF‟nin daha düşük çıkacağını
kesinkes bilmesi halinde bile dengesizlik yapmak için bir motivasyonu kalmaz. Bir başka deyişle, çift fiyatlandırma arbitraj imkanını izale
etmiştir.
Buraya kadar anlatılandan anlaşılacağı üzere
Piyasa Operatörü (Türkiye için Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) elektriği, pozitif dengesizlikte
PTF‟den satıp min(PTF, SMF)‟den alarak, negatif dengesizlikte PTF‟den alıp max(PTF,
SMF)‟den satarak bir gelir elde etmektedir. Peki,
bu gelir nereye gitmektedir? Bu gelir ayrıca hesap edilip bir yere aktarılmaz. Bu gelir azalan
Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı (SBDT) sayesinde
katılımcılara dağıtılır. Nasıl mı? Tek fiyatlandırmada söz gelimi -100 milyon çıkacak Sıfır Bakiye, -50 milyon çıkmakta ve katılımcılara yansıtılan borç tutarı azalmaktadır.

C‟nin öngörüsü doğru çıkarsa, örneğin Sistem
Operatörü D ve E şirketlerine de yük aldırır ve
SMF 170 TL/MWh çıkarsa, “bekleseydi C zaten
yük alacaktı, tüm yaptığı biraz önce yük almaktı” diye düşünülüp C‟nin yaptığı mazur görülebilir mi? Görülemez. Çünkü C‟nin yük alacağı
kesin değildi, belki iletim kısıtı nedeniyle C yük
alamayacaktı. Örneğin, B‟nin yük alması ilgili
bölgede iletim kısıtı oluşturacak ve Operatör,
C‟yi atlayıp D‟ye yük aldıracaktı.

Tablo 3. Tek ve çift fiyatlandırmada C‟nin durumu
Tek Fiyatlandırma

Enerji Dengesizlik Tutarı
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Çift fiyatlandırmada denge ödüllendirilir, dengesizlik cezalandırılmaz. Doğası gereği dengesizliğe daha çok maruz kalan piyasa katılımcıları
açısından, rüzgar santralleri gibi, çift fiyatlandırmanın kötü bir yöntem olduğu düşünülebilir.
Ancak, bu problemin çözümü tek fiyatlandırmaya dönmek değil gün içi piyasasını (GİP) kurmaktır. Üzerinde trafik kazası oluyor diye kara
yollarını kapatamayız. Elektrik gibi üretildiği
anda tüketilmesi gereken bir malın ticaretini gerçek zamana yaklaştırmak akıl karıdır. Güç Dengeleme Alanı‟nın bir piyasa gibi kullanılmasını

önlemek, ticaretin ikili anlaşmalarla veya
GÖP‟te ve GİP‟te yapılmasını sağlamak elzemdir.

Not: PTF (Gün Öncesi Piyasası‟nda arzla talebin
kesiştirilmesi ile oluşan fiyat), SMF (Güç Dengeleme
Alanı‟nda yük alma ve yük atma talimatları ile oluşan
fiyat) ve SBDT (PMUM‟un alacakları ile borçları
arasındaki fark) hesabına yazıyı uzatıp okunmaz kılacağından girilmemiştir.
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İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE LPG PİYASASINDA KİLOMETRE
TAHDİDİ UYGULAMASI
Ali Kemal KILAVUZ
Kilometre tahdidi nedir?

ilgili mevzuatımızda Kanun, Yönetmelik ve Kurul Kararları ile düzenlenmekte olup ilgili mevzuatımıza ilk olarak Petrol Piyasası Kanunu ile
girmiştir. 20/12/2003 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrası, “Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki
mesafeler, aynı yönde olmak üzere, şehirler arası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda
bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle düzenlenir.” hükmünü
düzenlemiş olup, söz konusu emredici hükme
istinaden Petrol Piyasası Kanununun 45 inci
maddesi, “İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu
arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere;

Kilometre tahdidi, serbest piyasa işleyişine getirilmiş bir istisna niteliğinde olup, ilgili mevzuatta, emniyet ve sağlık koşullarından bağımsız
olarak, LPG otogaz istasyonları arasında asgari
bir mesafenin bulunması öngörülmektedir. İlgili
mevzuat kapsamında; 01/01/2005 tarihinden
sonra LPG otogaz bayilik faaliyetinde bulunulmak istenen tesisler için yapılan başvurularda,
şehirlerarası yolların üzerinde aynı yöndeki LPG
otogaz istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin, şehir içi yolların üzerinde aynı yöndeki
LPG otogaz istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması gerekmektedir. Bir LPG
otogaz istasyonunun kilometre tahdidine ilişkin
şartı yerine getirip getirmediği ise asgari mesafe
tespit tutanağı ile tespit edilmektedir. Asgari mesafe tespit tutanağı; aynı yol üzerinde önceki ve
sonraki en yakın LPG istasyonları arasındaki
mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı,
EPDK hitaplı, imzalı ve resmi mühürlü belgedir.
Asgari mesafe tespit tutanağı düzenlemekle yetkili ve görevli idari makamlar, belediye sınırları
ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il
özel idaresi; büyükşehir belediyesi sınırları ve
mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin
yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi,
bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir
ilçe veya ilk kademe belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye ve organize
sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi
bölgesi tüzel kişiliğidir.

a) Şehirlerarası yollarda on,
b) Şehir içi yollarda bir,
kilometreden az olamaz.” şeklinde düzenlenmiş
ve 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu
maddeler ile LPG otogaz istasyonları arasındaki
mesafeler ilk kez ilgili mevzuat çerçevesinde
düzenlenmiştir.
LPG piyasasında meydana gelen hızlı ve önemli
gelişmeler sonucunda, LPG piyasasının ayrı bir
kanunla düzenlenmesi zorunlu hale gelmiş ve bu
kapsamda 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13/03/2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun
2 nci maddesinin (ü) bendi kilometre tahdidini,
“Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki Kurul tarafından çıkarılacak

İlgili mevzuatta kilometre tahdidine ilişkin
düzenlemeler
LPG piyasasında kilometre tahdidi uygulaması,
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yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafe” olarak
tanımlanmış olup, Kanunda kilometre tahdidine
ilişkin başkaca bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 16/09/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37
nci maddesi ise, “Şehir içi veya şehirlerarası
trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe,
aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda
on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz.” hükmü ile petrol piyasasındaki mesafeleri,
LPG piyasası için de benimsemiştir. Bu düzenlemeleri takiben, 17/11/2005 tarih ve 579-113 sayılı Kurul Kararıyla asgari mesafe uygulamasına
ilişkin önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bu
düzenleme ile, akaryakıt ve LPG istasyonları
arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,

Uygulamada; LPG piyasasında kilometre
tahdidine ilişkin düzenlemeye iki önemli istisna
getirilmiştir.

rının da kendi aralarında değerlendirmeye tutulmasına” karar verilmiş, böylece kilometre tahdidinin uygulamasında LPG otogaz istasyonlarının
kendi aralarında değerlendirilecekleri, LPG
otogaz faaliyeti bulunmayan akaryakıt istasyonların LPG piyasasına ilişkin asgari mesafe ölçümlerinde göz önüne alınmayacağı kararlaştırılmıştır.
İstisnalar
Uygulamada; LPG piyasasında kilometre tahdidine ilişkin düzenlemeye iki önemli istisna getirilmiştir:

İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin
veya yol kodunun değil, yön esasının dikkate
alınmasına,

İlk olarak, 13/03/2005 tarihinden önce LPG
otogaz bayilik faaliyetinde bulunmasına rağmen,
bu faaliyeti 01/01/2005 tarihinden sonra işyeri
açma ve çalışma ruhsatlarına işlenen kişilerin
mağduriyetinin
engellenmesi
amacıyla,
16/03/2006 tarih ve 691/192 sayılı Kurul Kararı
ile, “LPG Otogaz Bayilik faaliyeti 01/01/2005
tarihinden sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına işlenen, ancak 5307 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği 13/03/2005 tarihinden önce
LPG Otogaz Bayilik faaliyetinde bulunduğunu
usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle
ispat eden kişilerden lisans başvurularında
"Asgari Mesafe Tespit Tutanağı" istenmemesine” karar verilmiştir. Bu kapsamda, 13/03/2005
tarihinden önce LPG otogaz bayilik faaliyetinde
bulunduğunu, 13/03/2005 tarihinden önce dağıtıcılarla yapılmış ve dağıtıcı firma tarafından ıslak
imza ve kaşe ile onaylanmış LPG otogaz bayilik
sözleşmesi ve LPG alım-satımına ait faturaların
yeminli mali müşavir tarafından ıslak imza ve

Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve
LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin aranmasına,
Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG
istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranmasına,
Şehir içi yollar ile şehirler arası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en
az bir kilometrelik mesafenin bulunmasına,
Şehir içi yollar ile şehirler arası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmesine, karar
verilmiştir.
Ayrıca, 05/01/2006 tarih ve 630-68 sayılı Kurul
Kararı ile “…istasyonlar arası asgari mesafeye
ilişkin işlem ve uygulamalarda akaryakıt istasyonlarının kendi aralarında ve LPG istasyonla-
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kaşe ile onaylanmış suretleriyle ispatlayan kişiler, kilometre tahdidi uygulamasından muaf tutulmuşlardır. Ancak; petrol piyasasındaki asgari
mesafe uygulamasına ilişkin 27/05/2010 tarih ve
2574/12 sayılı “01/01/2005 tarihinden önce
akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösterdiği
usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle
ispat edilen yerler için yapılacak lisans başvurularında aranmaz.” hükmünü amir Kurul Kararının yürütmesi, Danıştay 13. Dairesinin
2010/3056 Esas sayılı dosyası ile 03/12/2010
tarihinde durdurulmuştur. Yüksek Mahkemenin
verdiği kararda, 5015 sayılı Kanunun geçici 1
inci maddesinde, öngörülen süre içinde durumlarını Kanuna uygun hale getirmeyen veya anılan
süre içinde lisans başvurusunda bulunmayanların
bu süreyi geçtikten sonra Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen mesafe koşulunu sağlamaksızın lisans alabilecekleri yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği belirtilerek; “…Bu durumda,
01.01.2005 tarihine kadar lisans başvurusunda
bulunmayan
ve
lisans
alamayanların,
01.01.2005 tarihinden önce faaliyette bulunduklarını usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelerle ispat etmeleri halinde asgari mesafe tespit
tutanağı sunmalarına gerek bulunmadığına ilişkin dava konusu Kurul Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı” hükmüne yer verilmiştir. Bu
hüküm, LPG piyasasındaki benzer bir düzenlemeye yer veren 16/03/2006 tarihli ve 691/192
sayılı Kurul Kararına yakın nitelikte olduğundan, söz konusu Kurul Kararı 02/06/2011 tarih
ve 3251-1 sayılı Kurul Kararıyla yürürlükten
kaldırılmıştır.

“(3) İmar Kanunu hükümlerine göre imar planında 01/01/2005 tarihinden önce “LPG İstasyonu” alanı olarak tanzim edilmiş yerler için
yapılan başvurularda aranmaz.” şeklinde değiştirilmesine” karar verilmiş, imar planında
01/01/2005 tarihinden önce LPG istasyonu olarak düzenlenmiş yerler için yapılan başvuruların
kilometre tahdidinden muaf olacağı kararlaştırılmıştır. Söz konusu düzenleme 30/04/2009 tarih
ve 2081 sayılı Kurul Kararıyla değişikliğe uğramış olup, söz konusu dipnotun “(3) 01/01/2005
tarihinden önce; İmar Kanunu hükümlerine göre
imar planına “LPG Otogaz İstasyonu” alanı
olarak işlenmiş veya geçerli inşaat ruhsatı veya
yapı kullanım ruhsatı olan yerler için, kişilerin
yapacakları başvurularda aranmaz.” şeklinde
değiştirilmesine” karar verilmiş, böylece uygulama alanı genişletilmiştir. Ancak, petrol piyasasındaki asgari mesafe düzenlemesine ilişkin benzer mahiyetteki 25/03/2008 tarihli ve 1549 sayılı
Kurul Kararının yürütmesinin, Danıştay 13. Dairesi 2008/10927 Esas sayılı dosyasında
“Düzenleyici bir idari işlem niteliğinde olan
imar planında taşınmazın akaryakıt istasyon
alanı olarak ayrılması, inşaat ruhsatı ve yapı
kullanma izni alınması halleri, bu yerler için
5015 sayılı Kanunun 8. maddesinde öngörülen
asgari mesafe gerekliliğini ortadan kaldırmayacağından, lisans başvuruları için imar planına,
inşaat ruhsatına veya yapı kullanma ruhsatına
dayalı olarak muafiyet sağlayan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’nun 25/03/2008 tarihli ve
1549 sayılı kararında dayanağı yasal düzenlemeye uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle durdurulması üzerine, 30/04/2009 tarih ve 2081 sayılı
Kurul Kararı, 30/07/2009 tarih ve 2194 sayılı
Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırılmış ve
01/01/2005 tarihinden önce İmar Kanunu hükümlerine göre imar planına “LPG Otogaz İstasyonu” alanı olarak işlenmiş veya geçerli inşaat
ruhsatı veya yapı kullanım ruhsatı olan yerlerin
kilometre tahdidinden muaf tutulma olanağı kalmamıştır.

Konuya ilişkin ikinci istisna ise, 20/06/2007 tarih ve 1234-3 sayılı Kurul Kararıyla getirilmiş
olup, bu düzenleme ile “14/09/2005 tarihli ve
547/2 sayılı Karar Eki olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları Bölüm 1- “BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ” tablosundaki (3) numaralı dipnotun;
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bir istisna niteliğinde olup, emniyet ve sağlık
koşullarından bağımsız olarak, her bir istasyon
arasında bir asgari mesafenin bulunmasını öngörmektedir. Ülkemizde, halen faaliyet göstermekte olan 9667 adet LPG otogaz istasyonu
olup, kilometre tahdidinin kalkması halinde LPG
otogaz istasyonlarının faaliyete açılması, temel
olarak, sadece İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına bağlı olacaktır. Bu halde, istasyon sayısı artmakla beraber, uzun vadede istasyon sayısının,
serbest piyasa piyasa koşulları içinde dengeye
oturacağı; ancak bu süreç içinde gelişmekte olan
bir ülke olan Türkiye‟nin bol olmayan ekonomik
kaynaklarının boş yere harcanacağı değerlendirilmektedir.

Kilometre tahdidi, serbest piyasa işleyişine
getirilmiş bir istisna niteliğinde olup, emniyet ve
sağlık koşullarından bağımsız olarak, her bir
istasyon arasında bir asgari mesafenin
bulunmasını öngörmektedir.

Sonuç
İlgili mevzuatta öngörülen kilometre tahdidi,
LPG otogaz istasyonları arasında olması gereken
asgari mesafeyi belirlemekte olup, pahalı bir
yatırım olan LPG otogaz istasyonlarının etkin
dağılımını sağlamaya, milli değer sayılan kaynakların israfını engellemeye yöneliktir. Kilometre tahdidi, serbest piyasa işleyişine getirilmiş
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ORGANİZE TOPTAN ELEKTRİK PİYASALARINDA PROFİL
UYGULAMASINA İLİŞKİN MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER
Berkan ACAR

O

rganize toptan elektrik piyasalarında
saatlik uzlaştırmanın ve sağlıklı tüketim tahminlerinin yapılabilmesi açısından büyük önem arzeden profil uygulamasına ve
ilgili mevzuatına genel olarak bir önceki sayıda
yer alan yazıda [1] değinilmiştir.

hazırlanması için dağıtım şirketlerine başvurabilmelerine olanak tanınmıştır. Söz konusu başvurunun dağıtım şirketince uygun görülmemesi
halinde, EPDK‟ya başvurulabileceği belirtilerek
başvuruların ancak haklı gerekçelerle reddedilmesi gerektiği dolaylı yoldan ifade edilmiştir.

Bununla beraber, 02/08/2012 tarihli ve 3954-27
sayılı Kurul Kararıyla “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil
Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda (Usul ve
Esaslar) Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
[2]” kabul edilmiştir.

2- Dağıtım şirketlerinin profil hesaplamaları için
yeterli tüketici ve saatlik diğer ölçüm verilerinin
bulunmaması durumunda Trafo Merkezi (TM)
tüketim verilerini talep etmesi halinde, TEİAŞ'ın
ilgili TM‟deki tüketim değerlerini başvuran dağıtım şirketine sağlaması gerektiği hüküm altına
alınmıştır.

Söz konusu Kararda en çok göze çarpan değişiklik, Usul ve Esaslar‟da yer alan profilllerin hesaplanması için kurallar, kullanılan verilerin yeterliliği, ait olduğu zaman dilimi ile bayram ve
diğer gün tiplerinin belirlenmesi gibi detay düzenlemelere yönelik Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Profil Hazırlama Kılavuzu‟na (Kılavuz) daha geniş yetki verilmiş olmasıdır.
Böylece, Usul ve Esaslar veri toplama ile profil
hesaplama ve sunumuna yönelik detaylardan
arındırılarak profillerin genel uygulama yapısı
çok değiştirilmeden çerçeve bir düzenlemeye
dönüştürülmüş ve profillerin öncelikle tüm tüketici verileri kullanılmak kaydıyla Kılavuza uygun olarak hesaplanarak EPDK‟ya sunulması
benimsenmiştir.

3- Dağıtım şirketlerinin yılın ikinci yarısı için
geçerli olabilecek yeni abone alt grubu profillerini onaylanmak üzere en geç Nisan ayı sonuna
kadar Kuruma sunabilmelerine imkan tanınmıştır.
4- Son olarak, Profil Usul ve Esasları‟nın 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “(4)
Uzlaştırma dönemi bazında ölçüm yapabilen
sayaç taktıran kullanıcıların sayaçlarının, uzaktan haberleşme port ve/veya donanımına sahip
olması zorunludur.” hükmü, Usul ve Esaslardan
iki yıl sonra yürürlüğe girmiş olan Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri ile ilgili mevzuatta detaylı
olarak düzenlendiği için, kaldırılmıştır.
Yapılan değişiklikle birlikte Kılavuz‟da birçok
değişiklikler yapılması gerekmiş ve bu nedenle
bir önceki yıl onaylanmış olan Kılavuz‟un yürürlükten kaldırılarak, 2013 yılı için Profil Hazırlama Kılavuzu [3] onaylanmıştır.

Bunun yanı sıra Usul ve Esaslarda yapılan diğer
değişikliler de aşağıda belirtilmiştir:
1- Piyasada faaliyet gösteren tedarikçilerin yeterli veri ve gerekçeler ile birlikte ayrı bir profil

25

Enerji Piyasası

Bülteni

* Ekim 2012

Tablo 1. 2012 ve 2013 profilleri arasındaki farklar
2012 Profilleri

2013 Profilleri

Profilller mevcut en yakın bir yıllık döneme verilere göre hesaplanır [4].

Profil önerisinin sunulduğu yılın Temmuz ayı sonu ile bir önceki yılın Ağustos ayı başı arasındaki döneme ilişkin veriler
kullanılır.

2 günü aşan resmi tatiller bayram olarak
kabul edilmiş ve diğer gün tipleri ihtiyari
bırakılmıştır [5].

Tüm resmi tatiller bayram gün tipi olarak kabul edilmiş ve
bunlara ilişkin profil hesaplamasının nasıl olacağı detaylı olarak Kılavuz Ek-1‟de anlatılmıştır [6-7]. Dağıtım şirketinin,
özel tüketim kalıbı gösterdiğini verilerle göstermesi halinde
ayrı bir diğer gün tipi sunabilmesine de olanak tanınmıştır.

Bayram gün tiplerinden dini bayramlara
ilişkin yapılan hesaplamalarda ilgili bayram aylarının değişmesi durumunda tüketim kaydırılması esas alınmıştır [8].

Profiller bulunduğu takvime göre hesaplanmış, uygulanacağı
takvime göre dini bayramlar için tüketim yerine profil kaydırılması esas alınmıştır. Bayramın peşpeşe gelen iki ayda devam
etmesi halinde, söz konusu iki ayda oluşan profillerin gün bazında ağırlıklı ortalaması uygulama yılında kullanılmıştır.

Fider, Dağıtım Merkezi (DM) veya TM
verilerinin kullanılabilmesi için en az %51
olan veri yeterliliğini tüketim veya abone
sayısı bazında sağlamak yeterli görülmüştür.

Fider, DM ve TM'lerde artık sadece tüketim bazında en az %
50 veri yeterliliği kriteri aranmıştır. Bununla beraber, Mesken
profili için tüketim bazında bulunan en yüksek veri temsil oranı olan ölçüm noktasının %50‟yi aşmaması durumunda sayı
bazında en yüksek oranlı ölçüm noktasının kullanımına olanak
verilmiştir.

Aydınlatma profilleri günlük bazda veya
aylık ortalama bazında hesaplanabilir. Saatlik tüketim verisi olmaması halinde güneş
doğuş ve batış saatleri kullanılır.

Aydınlatma sadece aylık ve tek bir gün tipi olarak (hafta içi)
hesaplanabilir. Saatlik tüketim verisi olmaması halinde güneş
doğuş ve batış saatleri ve/veya aydınlatma sisteminin devreye
giriş ve çıkış zamanları kullanılır [9].

Profil Sunum Şablonu bayram ve diğer gün
tiplerinin dağıtım şirketlerince dolduracağı
şekilde yayımlanmıştır.

Yeni Profil Sunum Şablonu [10] tüm bayram günleri belirtilmiş şekilde yayımlanmıştır.

Verilerdeki eksikliklere ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bir tüketicinin, fider, DM veya ölçüm noktasının ayda 36 saatten fazla verisi eksikse, o ay için verisinin kullanılamayacağı
düzenlenmiştir. 36 saatten az eksik verilerde ise; tek saat eksik
veriler için önceki ve sonraki verinin ortalamasının alınması,
ardışık daha fazla eksik veriler için en yakın aynı gün tipinin
verilerinin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Ramazan ayı döneminin her yıl değişmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ramazan ayı döneminin değişmesi nedeniyle mesken abone
grubu için saat 00:00‟dan en fazla güneşin doğuş saatini içeren
uzlaştırma dönemine kadar olan saatlerdeki profil katsayılarında değişiklik yapılabilmesine imkan verilmiştir.
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[4] Bu durum dağıtım şirketlerinin her birinin farklı
zaman aralıklarına ilişkin veri seti sunabilmelerine
imkan vermiştir. Böylece bazı dağıtım bölgesinde
özellikle dini bayram günlerinin yer değiştirmesinden
kaynaklanan farklı veri seti dönemleri için farklı bayram profili hesaplama mantığı geliştirilmesi gerekmiştir.

Profiller için gerekmesi halinde TEİAŞ’a TM
verilerini sağlama yükümlüğü getirilmesi,
tedarikçilere yeterli veri ve gerekçeleri olması
halinde farklı profil isteme hakkı verilmesi ve
yılın ikinci yarısı için ilave alt abone grubu
sunulabilme imkanı verilmesi gibi
düzenlemelerin de sağlam verilere dayanan ve
daha çeşitli profiller elde edilebilmesi açısından
piyasanın önünü açıcı düzenlemeler olduğu
değerlendirilmektedir.

[5] Diğer gün tipi olarak tüm dağıtım bölgeleri üç
günden az olan resmi tatilleri kullanmalarına rağmen
ihtiyari olması nedeniyle bazı dağıtım bölgelerinde
diğer profili kullanılmamış, bazılarında da bir kısım
resmi tatiller kullanılmıştır.

Yapılan son değişikliklerin daha kolay anlaşılabilmesi için, 2012 ve 2013 profilleri arasındaki
farkları gösteren Tablo 1‟e bakılabilir.

[6] Anlatılan hesaplamaların şirketlerce doğru uygulanabilmesi için, profil hesaplamaya esas veri setinin
kopyalanması halinde 2013 yılı Profillerini otomatik
olarak hesaplayan standart profil dosyası EPDK internet adresinde yayımlanmıştır. Resmi tatiller dışında
bir diğer profili beklenmediği ve önceden bilinemeyeceği için standart profil hesaplama dosyası sadece
resmi tatiller dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Sonuç olarak, 2013 yılı profilleri dağıtım şirketlerinde standart bir şekilde profil hazırlanması
açısından bir dönüm noktasıdır. 2011 yılında
yapılan özelikle veri yeterliliğine yönelik düzenlemelerle profiller sağlam bir zemine oturtulmakla beraber, son düzenlemede özellikle profil
hesaplama ve sunumuna yönelik kolaylaştırıcı
düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, profiller için
gerekmesi halinde TEİAŞ‟a TM verilerini sağlama yükümlüğü getirilmesi, tedarikçilere yeterli
veri ve gerekçeleri olması halinde farklı profil
isteme hakkı verilmesi ve yılın ikinci yarısı için
ilave alt abone grubu sunulabilme imkanı verilmesi gibi düzenlemelerin de sağlam verilere dayanan ve daha çeşitli profiller elde edilebilmesi
açısından piyasanın önünü açıcı düzenlemeler
olduğu değerlendirilmektedir.

[7] http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/
mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/
ilgili_mevzuat/StandartProfilDosyasi2013.xls
[8] Tüketim kaydırması yapılması durumunda profillerin doğru çıkabilmesi için, her iki ayda kullanılan
tüketim verilerinin de aynı tüketicilere ait olması gerekmektedir. Ancak, saatlik okunan tüketicilerin devamlı arttığı düşünüldüğünde, bu durum peş peşe iki
aydan özellikle ikinci aydaki fazladan saatlik okunan
tüketicilerin verilerinin de kullanılabilmesine engel
olmuştur.
[9] Aydınlatma sayaçları güneş doğuş batış saatlerine
göre fotoselli veya zaman ayarlı olarak da devreye
girebilmektedir. Bu da güneş doğuş batış saatlerinden
biraz farklı olarak devreye girmelerine sebep olabilmektedir. Ayrıca, tünel aydınlatmaları da gece ve
gündüz demeden devamlı olarak devrede olan aydınlatma sistemleridir.

Dipnotlar
[1] Acar, B. (2012). “Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Profil Katsayıları Uygulaması”, Enerji Piyasası Bülteni, Sayı 22, 43-45.
[2] http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/
mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/
ilgili_mevzuat/3954_27.doc

[10] http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/
mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/
ilgili_mevzuat/ProfilSunumSablonu.xls

[3] http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/
mevzuat/yonetmelik/elektrik/dengeleme_uzlastirma/
ilgili_mevzuat/ProfilHazirlamaKilavuzu_2013.doc
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TÜRKİYE ELEKTRİK SERBEST PİYASASININ GELİŞİMİ
A. Erdem ALCI

H

er türlü ekonomik faaliyetin temel
girdisi olan elektrik enerjisinin kullanım alanının artması, tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de elektrik enerjisine olan
talebi arttırmaktadır. Türkiye‟de, elektrik enerjisi
sektörünün yapılandırılması amacı ile 2001 yılında çıkarılan Elektrik Piyasası Kanunu sayesinde, özel kuruluşlar için elektrik üretim yatırımlarının önü açılmış, ilgili kamu kurumları
üzerlerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmek için yoğun çaba göstermişlerdir.

Tablo 1‟den de anlaşıldığı üzere, EPDK‟nın getirdiği düzenlemeler ile her yıl serbest tüketici
limiti azalmakta iken sayısı artış göstermektedir.
Tedarikçiler tarafından aynı koşullardaki tüketicilere teklif edilen iskonto oranı dar bir bantta
değişmekte, tedarikçilerin, henüz satış politikalarını optimum şekilde düzenleyememeleri sebebi
ile, satış elemanları pazarda esnek bir şekilde
hareket etmekte, tüketicilerin piyasa bilgisizliğini kötüye kullanabilmektedirler. Dolayısıyla,
tüketiciler yüksek indirimli elektrik enerjisi kullanma fırsatından tam anlamıyla yararlanamamakta, teminat, sözleşme detayları vb. konularda
yeterli piyasa bilgisine ulaşamamaktadırlar. Ayrıca, net enerji, kayıp ve net enerji bedeli toplamı
ve fatura bedeli üzerinden tüketiciye önerilen
farklı indirim oranları tüketicilerin sağlıklı karar
vermelerini zorlaştırmaktadır.

Yeni düzenlemelerden sonra, serbest tüketici
statüsündeki tüketiciler, tüzel ya da gerçek kişi
ayrımı yapılmaksızın, kendi tedarikçilerini seçme hakkına sahip olmuştur. Serbest tüketici olmak için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
(EPDK) tarafından yayımlanan serbest tüketici
limitini bir önceki takvim yılında aşmak ya da
içinde bulunulan yıl içinde aşılacağını taahhüt
etmek gerekmektedir. Serbest tüketici limiti, her
yıl Ocak ayında EPDK tarafından belirlenerek
kamuoyuna duyurulmaktadır. İlk ilan edildiği
yıldan bu yana her sene düşürülen bu limit, 2012
yılı için 25.000 kWh olarak belirlenmiş olup, bu
tüketim miktarı, yaklaşık olarak sanayi abonesi
için aylık 600 TL, ticarethane abonesi için ise
700 TL‟lik fatura bedeline karşılık gelmektedir.

Öte yandan, liberalleştirilmesi için çaba gösterilen elektrik enerjisi sektöründe, tedarikçi ve tüketicilerin hem hayatlarını kolaylaştıracak hem
de farklı fırsatlar yakalamalarını sağlayacak bir
mecra bulunmamaktadır. Dünya ve Türkiye‟de
birçok kişi artık e-ticaret vasıtasıyla hem uygun
hem de zaman kazandıran bir şekilde internet
mecrasını kullanırken, üreticiler de satış operasyonu maliyetlerini düşürerek ve tüketici davranışlarını gözlemleyerek onlara daha kolay ve
hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Enerji sektöründe, enerji alımı ile interneti birleştiren bu tarz
projelerin hayata geçirilmesi ve enerjide dışa
bağımlılıktan dolayı yüksek maliyetli elektrik
enerjisi temin eden tüketicilerin enerji maliyetlerinin azalması için daha uygun zemin hazırlamak, rekabeti şeffaflaştırmak için EPDK‟nın
amaçları arasında yer almalıdır.

Tablo 1. Serbest tüketici limitinin gelişimi

01/12/2011 tarihinde, Gün Öncesi Piyasası‟na
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geçilmesi ile tedarikçilere günlük enerji bedeli
ödeme, günlük teminat yatırma, yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretimi destekleme
gibi ağır yükümlülükler getirilmiştir. Bu nedenle, yüksek tutardaki cirolarına rağmen, tedarikçilerin piyasada yapacakları satışların ve pazardan
alacakları payın önemi artmıştır. Dolayısıyla,
serbest tüketicilere ulaşmak için satış organizasyonları kurmak, bayilikler vermek, reklam vermek, yüksek indirim oranları sunmak gibi çeşitli
yöntemlere başvurmuşlar ve başvuracaklardır.

best ve bilhassa küçük ve orta ölçekli tüketicilere tek tek ulaşmak zorunda kalmayacakları, gelirlerini bayilikler ile paylaşmayarak satış operasyonlarının maliyetlerini düşürecekleri, potansiyel müşterilerinin tüketim profillerini analiz
ederek hedef kitleleri hakkında tüketici davranışlarını belirleyebilecekleri, maliyet analizini daha
sağlıklı bir şekilde yapabilecekleri, tedarikçi ve
tüketici arasında köprü işlevi görürken, tarafsızlığı ilke edinen, söz konusu tarafların güven duyabileceği platformlar oluşturulması için çaba
göstermelidir.

Yukarıda bahsedilen yeni düzenlemeler, tedarikçileri, büyük satış operasyonları kurarak tüm
serbest tüketicilere ulaşmak, tüketicileri ise hangi tedarikçiden elektrik temin edeceklerine karar
vermek durumunda bırakmaktadır. Oysa, büyük
bir sektör olan elektrik enerjisi piyasasında, tedarikçilerin tek bir serbest tüketiciye ulaşmaya
çalışırken harcadığı zaman ve gücün fırsat maliyeti büyük iken, tüketicilerin birçoğu henüz bu
düzenleme ve bu düzenlemenin kendilerine ne
kadar önemli bir fırsat sağlayacağı konusunda
net bilgiye sahip değildir. Keza, serbest tüketici
hakkını kullanan tüketici için, hangi tedarikçiden
elektrik aldığının önemi olmayacaktır. Çünkü
tedarikçiler tarafından teklif edilecek fiyat ve
indirim yaklaşık aynı olacak, serbest tüketici, bu
durumun avantajını kullanamayacaktır. Başka
bir deyişle, ilgili mevzuat ve amir hükümleri
hakkında doğru ve/veya yeterli bilgisi bulunmayan birçok küçük ve orta ölçekli serbest tüketicinin, tedarikçisini seçerken tek başına hareket
ederek alabileceği indirim, daha büyük bir tüketiciye göre hem düşük olacak hem de farklı tedarikçilerin verecekleri teklifler, birbirinden yok
sayılabilecek kadar az bir oranda farklı olacaktır.

Özetle, tedarikçi firmalar, sektörde karşılaştığı
güçlükler ve maliyetlere ilave olarak bayilik sistemi oluşturmaları halinde, bayilerine bu orandan daha fazla komisyon vereceklerinin ve bayilerinin başarısızlık riskini göze almaları gerektiğinin bilincindedirler ve rekabetin daha fazla
şeffaflaştığı ve daha adil koşullarda oluşmasını
sağlayan, kolay ulaşılabilir mecraların varlığı
tüm sektörün ve tüketicinin menfaatine olacaktır.
İnternet mecrasını, elektrik enerjisi gibi bir sektörde, toplu elektrik alım gücü yaratmak kaydıyla, enerji tedarik şirketlerinin tüketicilere iskonto
teklif edecekleri bir platform olarak kullanmak,
hem tedarikçilere, tüketicilere, dolayısıyla sektöre yeni bir soluk getirecektir. En önemlisi, taraflar arasındaki iletişim tarafsızlık ilkesine dayanacak, tüketicilerin ve tedarikçilerin güven içerisinde enerji ticareti yapmalarına olanak sağlanacaktır.
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuatın
değişikliğe uğraması söz konusu girişimlerin
gerçekleşme ihtimalini zayıflatmaktadır. Bu nedenle, tedarikçi değiştirme ve serbest tüketici
hakkının kullanılmasına ilişkin hükümlerin revize edilmesi için, dağıtım ve perakende satış şirketlerinin ayrışma süreci bir fırsat teşkil etmektedir.

Bu bağlamda, EPDK, tüketicilerin bir araya gelerek toplu elektrik alım gücü yaratacak, „büyük‟
tüketici gibi hareket ederek, bireysel olarak alabileceklerinden çok daha büyük indirimler elde
edebilecekleri, daha fazla sayıda tedarikçiden
fiyat teklifi alabilecekleri; tedarikçilerin ise, ser-

Ulusal tarife üzerinden enerji kullanan serbest
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olmayan tüketicilere fatura edilen perakende
satış hizmeti bedelinin, dağıtım şirketinin sunduğu faturalama, çağrı merkezi ve benzeri hizmetlerden yararlanan serbest tüketicilere de yansıtılması makul olacaktır. 2015 ve takip eden yıllarda tüm tüketicilerin serbest tüketici hakkını kullanmaya başlamasıyla perakende satış hizmeti
bedelinin tüketiciler tarafından ödenmeyeceği
algısı oluşmamalı, ulusal tarife uygulaması yürürlükte iken tüketicilere yapılan farklı uygulama ortadan kaldırılmalıdır.

ması ile mühim bir gider kalemi olarak şirketlerin mizanlarında yerini alabilecektir. Bu kapsamda değerlendirilen santrallerin tahminlerinin başarı oranlarının artması için gerekli düzenleme
yapılmalıdır.
Öte yandan, vadeli işlemler borsasında işlem
görmeye başlayan enerji sözleşmeleri, tüm tedarikçiler için büyük bir fırsattır. Henüz piyasa
derinliği zayıf bu sözleşmelerin işlem hacminin
artması ile tedarikçiler risklerini minimize etme
imkanı bulabileceklerdir. Bunun için de sektörün
önde gelen firmaları piyasa yapıcı rolünü üstlenerek, bu sözleşmelerin de daha sık ve yüksek
miktarda alınır ve satılır hale gelmesini sağlamalıdır. Spot piyasanın önümüzdeki süreçte uygulamaya geçecek enerji borsası analizlerinde kullanılması sebebi ile, içinde bulunulan saate mümkün olduğunca en yakın saatin fiyatının PMUM
tarafından açıklanması da ayrı önem teşkil etmektedir.

Tedarikçi şirketlerin mali durumlarının iyileşmesi, muhakkak ki tüketiciye yansıyacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM)‟na ilişkin mevzuat, yenilenebilir enerjinin desteklenmesi amacı ile yürürlüğe
girmiş olup, YEKDEM kapsamında değerlendirilen santrallerin üretimlerinin piyasada satılması
esasına dayanmaktadır. Ancak, PMUM‟un piyasada sattığı bu enerjinin tahminlerindeki sapma
oranları oldukça yüksektir ve bu bedel tedarikçilere ilave yük getirmektedir. Günümüz konjonktüründe bu bedel önemli bir meblağ olmasa da,
YEKDEM kapsamına katılan lisanslı santrallerin
sayısının artması ve lisanssız üretimin yaygınlaş-

Dağıtım, üretim, toptan satış derneklerinin koordinasyonu bir üst organizasyonda birleştirilebilir. Sektörün farklı kesimlerindeki işbirliğinin
artması itici bir güç olarak piyasaya ivme kazandıracaktır.
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ENERJİ PİYASASINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİNİN GEREKLİLİĞİ
Fatih KÖLMEK

S

erbest bir enerji piyasası oluşturmak ve
işletmek ne kadar önemli ise bu piyasayı
belirsizlikten arındırıp öngörülebilir hale
getirmek de en az o kadar önemlidir. Zira sektörün tüketiciler açısından istenen amaçlara ulaşmasını sağlayacak olan yatırımcılar, piyasadan
gelen sinyalleri bir anlamda fiyatlamakta ve yatırım kararlarında dikkate almaktadır. Dolayısıyla,
ilgili akademik literatürde de “düzenleyici risk”
olarak karşımıza çıkan ve piyasa hakkında alınacak kararların öngörülemezliğini işaret eden olgu üzerinde önemle durmak ve muhtemel olumsuz etkilerinden kaçınacak çözümler üretmek
gerekiyor.

İlgili akademik literatürde “düzenleyici risk”
olarak karşımıza çıkan ve piyasa hakkında
alınacak kararların öngörülemezliğini işaret
eden olgu üzerinde önemle durmak ve
muhtemel olumsuz etkilerinden kaçınacak
çözümler üretmek gerekiyor.

dirilir. Halka, topluma, ülkeye ve ilgili sektöre
reel etkileri sorgulanır. DEA halihazırda tüm
OECD ülkelerinde ve birçok gelişmekte olan
ülkede farklı şekillerde de olsa kullanılmaktadır.
DEA, düzenlemenin hangi grup insan topluluğuna nasıl etki edeceğini tespit etmeye yardım eder
ve etkinlik ile verimlilik noktasında düzenlemeyi
yapan otoriteyi bilgilendirir. “Her düzenleme
fayda getirir” demek son derece yanlış bir yaklaşımdır. Örneğin yapılacak olan sıradan bir düzenleme ekonomik gelişmeye darbe vurabilir.
Yani kaş yapayım derken göz çıkarılabilir. Dolayısıyla, yapılacak her düzenlemenin zamana yayılmış bir sürece tabi olması ve görüş toplama,
alternatif çözümleri analiz etme ve muhtemel
etkilerini değerlendirme gibi aşamaları da içeren
sistematik bir DEA‟dan geçirilmesi gerekmektedir. Şimdi böyle bir DEA‟nın bileşenlerini ve
nasıl bir yapıda olması gerektiğini ele alalım.

Piyasada yapılacak olan düzenlemelerde sektörden ve kamuoyundan görüş toplamak ve bu görüşleri karar alma süreçlerinde dikkate almak
önemli bir araçtır. Halihazırda Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK)‟nun bu yönde yerleşmiş uygulamaları olduğu rahatlıkla söylenebilir. Her ne kadar gelen tüm görüşleri toplamak
ve değerlendirmek karar alma süreçlerinin uzaması gibi bir olumsuz tarafı barındırsa da yarattığı katma değeri yadsımak imkansızdır. Ancak
bununla yetinmemek ve bir adım öteye giderek
yapılacak düzenlemelerin amaçlanan hedeflere
ulaşılması açısından hassasiyetle incelenmesi,
diğer bir ifadeyle “Düzenleyici Etki Analizi”
yapılması gerekiyor.

DEA verimliliği ve etkinliği nasıl artırır?

Regulatory Impact Assessment (RIA) yani Düzenleyici Etki Analizi (DEA), olası düzenleme
önerilerinin/tekliflerinin beklenen etkilerini sistematik bir biçimde inceleyen bir süreçtir. Bu
süreç içinde sonuçların fayda ve maliyet analizi
gibi etkileri gözlemlenir. DEA sürecinde farklı
seçeneklerin sonuçları karşılaştırılır ve değerlen-

DEA, temelde karar verme sürecini şekillendirir.
Sistematik bir yaklaşım sunar, bu yaklaşımı önerirken şu soruları sordurur:
Çözümü hedeflenen asıl problem nedir?
Çözümle gelen ve başarılacak olan amaç ne-
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dir?

Bu etkilerin ne kadar süre devam edeceği

Bu amacı başarmak için gerekli yollar nelerdir?

Bunların dışında, yapılacak düzenleme sosyal
refahı maksimize etmelidir. Bu durum incelenirken birkaç kıstasa dikkat edilmelidir. Pazar başarısı veya başarısızlığı, eşitlik, zayıf insanların
etkilenmeleri ve düzenleyici otoritesinin başarısızlığı (düzenlemenin etkinliği açısından) konuları iyice irdelenmelidir.

Bu soruların sonucunda birkaç çözüm yolu ortaya çıkacaktır. Önemli olan en başarılı sonucu
verecek olan yöntemi seçmektir. Burada kullanılan araçlar ile hedeflenen sonuçlar birbirlerine
karıştırılmamalıdır. Hedef, aracın gerçekleştirilmesinden ziyade amaca başarılı bir şekilde ulaşmaktır. Örneğin, enerji dağıtım sektöründe kalite
için konulacak ödül ve ceza sisteminin hedefi
belirli meblağlarda paralar belirleyip bunları ceza/ödül olarak firmalara uygulamak değildir.
Temel düzenleme hedefi, hizmet kalitesini ve
müşteri memnuniyetini maksimize etmektir.

Düzenleme sonucu ortaya çıkan maliyetler
nelerdir?
Düzenleme sonucu ortaya çıkan maliyetleri doğrudan ve dolaylı maliyetler olarak ortaya koyabiliriz. Doğrudan maliyetlere şu şekilde örnek verebiliriz:
Düzenleme sonucu gereken yeni cihazların
maliyeti

Hedef için kullanılabilecek yöntemler belirlendikten sonra bu farklı alternatifler arasında fayda/maliyet analizi benzeri incelemeler yapılır ve
bunlara göre karar verilir.

Düzenleme sonucu gereken yeni personelin
maliyeti

Düzenleme ne zaman yapılmalıdır?

Danışmanlık ve uzmanlık hizmetlerinin maliyetleri

Bazen yapılmak istenen düzenlemeyi yürürlüğe
koymamak daha mantıklı olabilmektedir. Örneğin;

Üretim sürecindeki değişikliklerden kaynaklanan maliyetler

Sorunun kendisini, bu sorunu gidermeye yönelik düzenlemenin yanında çok küçük kalıyorsa,

Ürün üretimindeki diğer maliyet artışları
Düzenleme sonucu gerekli verilerin toplanması ve saklanması sebebiyle ortaya çıkacak
maliyetler

Ortada sorunu çözebilecek uygulanabilir bir
düzenleme ihtimali yoksa ve yapılacak herhangi bir düzenleme fazlalıktan öteye geçemeyecekse düzenleme yapılmaması daha uygundur.

Dolaylı maliyetler doğrudan ortaya çıkmayan ve
süreç sonrası ortaya çıkan maliyetler olarak ortaya konabilir. Diğer pazarların etkilenmeleri,
üçüncü kişiye olan maliyet etkileri, müşteri
memnuniyet etkileri vb. bunlara örnek verilebilir.

Bu tip durumları belirlemek için çözülecek problem şu yönlerden irdelenir:
Hangi sosyal grupların etkileneceği
Etkilenecek her bir grubun boyutu

Ayrıca rekabeti ilgilendiren etkiler de ortaya çıkacaktır. Örneğin yapılacak düzenleme yeni firmaların piyasaya girişini zorlaştırabilir. Veya
hâlihazırdaki firmaların rekabet seviyelerini da-

Her grubun etkilenme yönleri
Bu etkilerin büyüklükleri
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ha yumuşak bir seviyeye düşürebilir ya da sektörde veya sektör dışındaki oyuncularda
“piyasanın karlılığında bir düşüş olmuş” intibası
uyandırabilir.

nır ve bunun üzerinden fayda/maliyet analizi
yapılır. Belirlenecek ıskonto oranı yıllık enflasyona, merkez bankası faiz oranlarına vs. bağlı
olarak belirlenir.

Düzenleme için nasıl karar verilir?

3.Faydalar nasıl nicel hale getirilir?

Fayda ve maliyet değerlendirmesini tüm olası
alternatifler için yapabilir ve bir kıyas ortaya
konabilir. Fayda ve maliyet nicel ve nitel olarak
iki şekilde belirlenebilir ve bunların üzerinden
değerlendirilebilir.

Faydalar, genelde öznel oldukları için maliyetler
kadar kolay nicel hale getirilemezler. Faydaları
çoğunlukla para olarak değil de sayı veya boyut
olarak anlamlandırabiliriz (ör. ölüm oranı %10
düştü, nehirlerdeki balık çeşidi oranı korundu,
vs.). Bununla beraber literatürde paraya çevirmeye yarayan başka yöntemlerde mevcuttur.

Fayda Maliyet Analizi (FMA)
Seçilen düzenleme yönteminin olası etkilerinin
fayda ve maliyetleri liste şeklinde ortaya konulur. Nicel belirlemede maliyetin ya da faydanın
para karşılığı belirlenir. Nitel yaklaşımda ise bir
para değerinden ziyade daha öznel bakış vardır.
Örneğin, müşteri memnuniyeti, ölüm/yaralanma
oranında azalma, çevre kirliliğinde düşüş vs.
1.Maliyetler nasıl nicel hale getirilir?

Fayda/maliyet analizini yaparken “başa baş noktası” değerlendirmesi de yapılmalıdır. Başa baş
noktası, elde edilen faydanın getireceği kazancın
toplam maliyeti geçeceği eşiği işaret etmektedir.
Fakat faydaların daha nicel olduğu varsayımıyla
başa baş noktası analizini birebir doğru uygulamak çoğu durum için bir yanıyla eksik kalmaktadır.

Şu basamaklar izlenebilir:

Maliyet Etkililiği Analizi
FMA metodunun gerektirdiği veri seti elde olmadığı durumlarda Maliyet Etkiliği Analizi
(MEA) yapılabilir. MEA düzenleme alternatifleri arasında hangisinin daha az maliyetli olduğuna
bakar. Dolayısıyla MEA regülasyonun yapılıpyapılmamasına değil, yapılması kararlaştırılan
düzenleme için hangi yolun izlenmesi gerektiğine karar vermede yardımcı olur.

Etkilenecek bir şirket için birim maliyet belirlenir.
Etkilenecek toplam şirket/firma sayısı belirlenir.
Yapılacak düzenleme sonucu bu grubun oluşan
maliyetten kaç kere etkileneceği belirlenir.
2.Iskonto yapmanın (Discounting) önemi

Çoklu Kriter Analizi (ÇKA)

Düzenlemenin etkisi belirli bir süreyi kapsayacaktır ve bu süre muhtemelen uzun yılları kapsayacaktır. Paranın enflasyon vb. nedenlerle değer
kaybettiği ortamlarda maliyetin bugüne olan etkisini hesaba katmak için belirli bir indirim oranı
uygulanarak gelecekteki paranın bugünkü karşılığı ortaya konmuş olur. Literatürde NBD (Net
bugünkü değer) olarak bilinen yöntemle gelecekteki maliyetlerin bugünkü değerleri hesapla-

Bu metotta ise olası etkiler ve sonuçlar konuyla
ilgi sırasına göre listelenir ve önemlerine göre
ağırlıklandırılır. Fayda olarak görülenler “+”,
maliyet olarak görülenler “-” olarak belirlenir ve
ağırlık katsayısıyla çarpılır. Elde edilen sonuç
skor olarak not edilir ve en yüksek skora sahip
alternatif düzenleme tercih edilir. Bu yöntem
nicel ve nitel olarak kullanılabilir.
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Ayrıca yapılacak düzenlemenin rekabete olan
etkisine de bakılabilir. Bunun için olası riskleri
ortaya çıkaran “ekranlama (screening) testi” uygulanabilir. Bu testte rekabete aykırı bir durum
olup olmadığına dair sorular sorulur cevaplardan
herhangi biri “evet” ise düzenleyici otorite bu
konu üzerinde durmalı gerekiyorsa uzmanlara
danışmalıdır.

DEA genel hatlarıyla basit, yalın ve açık bir
yapıda olmalıdır. Zamana karşı hassas olmalı,
düzenleme periyodu ve uygulama dönemi için
gerçekçi sonuçlar ortaya koymalı ve halka ve
piyasa oyuncularının erişimine açık olacak
şekilde yayınlanmalıdır.

Veri toplama yolları

ları

Doğru analiz yapabilmek için doğru ve yeterli
bir veri setine ihtiyaç vardır. Bu verileri toplamak için şu yollar önerilebilir:

Literatür taraması
Danışmanlık hizmeti alımı

Anketler: Anketler açık ve anlaşılır olmalı,
hedef kitle doğru seçilmeli ve doğru örnekleme yapılmalıdır. Anketlerdeki ön yargılı ve
aşırı cevaplara ayıklanmalı ve dikkate alınmamalıdır.

Uyumun sorgulanması
Bütün bu taramalardan sonra düzenleme sonucu
ortaya çıkacak yeni konjonktürde halkın ve piyasa katılımcılarının yaklaşımları sorgulanabilir.
Bu sosyal grupların düzenlemeye karşı gönüllülük oranları, kendilerini düzenlemeye karşı ne
kadar isteksiz ve zorunlu hissettikleri ve ödüllerin/cezaların olası etkileri sorgulanabilir ve sonuçları irdelenebilir.

Sektör sorgulamaları: Piyasa oyuncularının
görüşleri ele alınmalıdır.
Diğer ülkelerdeki benzer düzenleme sonuçları
Ülke içi benzer düzenleyici kurum uygulama-

Tablo 1. Örnek bir DEA çizelgesi

34

DEA nasıl bir yapıda olmalıdır?

Kaynaklar

DEA genel hatlarıyla basit, yalın ve açık bir yapıda olmalıdır. Zamana karşı hassas olmalı, düzenleme periyodu ve uygulama dönemi için gerçekçi sonuçlar ortaya koymalı ve halka ve piyasa
oyuncularının erişimine açık olacak şekilde yayınlanmalıdır. Örnek bir DEA çizelgesi Tablo
1‟deki formatta olabilir:

OECD, Introductory Handbook for Undertaking
Regulatory Impact Analysis (RIA).
Cesar Cordova-Novinon, Best Practices on
Regulatory Impact Analysis in OECD countries
(Regulatory Governance Initiative in South East
Europe).
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ELEKTRİK TARİFELERİ VE GELİR FARKI DÜZELTME BİLEŞENİ
UYGULAMASI
Ercüment CAMADAN

B

u yazıda Türkiye elektrik piyasasında
düzenlenen faaliyetlerden iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetine ilişkin
gelir tavanı hesaplamalarında kullanılan gelir
farkı düzeltme bileşeninin tarife içerisindeki yeri, dayanakları ve hesaplanması ele alınacaktır.
Öncelikle, kısaca, teşvik esaslı düzenleme yöntemleri ve gelir tavanı yöntemi hakkında bilgi
verilecek, daha sonra gelir farkı düzeltme bileşeninin mevzuattaki yeri üzerinde durulacaktır.
Daha sonra gelir farkı hesaplamalarına ilişkin
örnek uygulamalara yer verilecek ve nihayetinde
yazı sonlandırılacaktır.

Değişken maliyetlerin yüksek olduğu
durumlarda genellikle fiyat tavanı uygulaması
benimsenirken sabit maliyetlerin yüksek
olduğu durumlarda gelir tavanı uygulaması
tercih edilmektedir.

Teşvik esaslı yöntemde temel amacın maliyetin
düşürülmesi olması durumunda bazı sorunlar
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, hizmet kalitesi
ile maliyetler arasında pozitif bir ilişkinin varlığı
halinde, sadece maliyeti düşürmeye yönelik teşvikler içeren düzenlemeler, hizmet kalitesinin
azaltılmasına yönelik dürtüler yaratma potansiyelini de taşımaktadır (Joskow, 2008). Bu nedenle, uygulamada fiyat tavanı hesaplamasına
ilişkin formülde kalite faktörü (Q) ve olağanüstü
haller için belirlenen bir dışsal etki faktörüne (Z)
de yer verilebilmektedir. Böyle bir düzenleme
yönteminin benimsenmesi halinde fiyat tavanı
aşağıdaki formüldeki gibi belirlenmektedir:

Teşvik esaslı düzenleme ve gelir tavanı yöntemi
Teşvik esaslı yöntemler içerisinde en geleneksel
olanları ve en fazla kullanılanları fiyat tavanı ve
gelir tavanı yöntemleridir. İlk kez İngiltere‟de
kullanılan fiyat tavanı yönteminde önceden belirlenen ve 4-5 yıl gibi bir süreyi içeren bir periyotta düzenlenen şirketin tüketicilere sunduğu
özel bir mal veya hizmet sepetinin ortalama fiyatını enflasyon (tüketici fiyat endeksi) ile belirlenen verimlilik faktörü arasındaki farkı aşmayacak şekilde artırabileceği kabul edilmiştir. Verimlilik faktörü uygulama dönemi sonunda düzenleyici kurum tarafından yeniden belirlenmekte ve tarifelendirme süreci tekrarlanmaktadır
(Beesley ve Littlechild, 1989).

Pt = Pt−1 *(1+I-X+Q+Z)
Gelir tavanı yönteminin fiyat tavanı yönteminden farkı belirlenen tavanın gelir için olmasıdır.
Bu yöntemde düzenlenen şirketin ilgili dönem
içerisinde tarifeler yoluyla elde edebileceği toplam gelir belirlenmektedir. R‟nin gelir tavanını
gösterdiği gelir tavanı hesaplama yöntemi aşağıdaki gibi formülize edilebilir:

Fiyat tavanı yönteminde fiyatın hesaplanmasına
ilişkin basit bir örnek formül şu şekildedir.

Rt = R t−1 *(1+I-X+Q+Z)

Pt = Pt−1 *(1+I-X)

Yukarıdaki eşitliğe, ülkemizdeki elektrik tarife
hesaplamalarında da örnekleri görüldüğü üzere,
düzeltme bileşeninin de eklenmesi mümkündür.
Düzeltme bileşeni, özetle, düzenlemeye tabi şir-

Formüldeki I enflasyon oranını ve X hedef verimlilik katsayısını temsil etmektedir.
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ketin belirlenen elde etmesi gereken toplam gelirin üzerinde veya altında gelir elde etmesi halinde firmanın bir sonraki dönem için belirlenen
gelir tavanı hesaplanmasında kullanılmaktadır

Bu formüldeki a katsayısı dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişinin Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife
Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi
Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğe göre hesaplanan toplam sabit maliyetinin toplam maliyetine oranını göstermektedir. Bu noktada, 2011-2015 dönemi için sabit
maliyetin oranı olarak 1 değerinin kabul edildiğini hatırlatmak faydalı olacaktır.

Değişken maliyetlerin yüksek olduğu durumlarda genellikle fiyat tavanı uygulaması benimsenirken sabit maliyetlerin yüksek olduğu durumlarda gelir tavanı uygulaması tercih edilmektedir.

Formüldeki GFt-2 dağıtım lisansı sahibi tüzel
kişinin t-2 tarife dönemi için dağıtım sistemi
gelir tavanı ile t-2 tarife döneminde gerçekleşen
dağıtım sistemi geliri arasındaki farkı (TL) göstermektedir.

İlgili mevzuat
Dağıtım Sistem Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde; “Dağıtım Sistemi Gelir Tavanı
(DSGT): Dağıtım tarifesinin belirlenmesinde
esas alınan sınır değer” olarak tanımlanmaktadır. Aynı tebliğde “Gelir Farkı (GF): İlgili tarife
dönemine ait dağıtım sistemi gelir tavanının,
Elektrik Piyasası Endeksi yıl sonu kapanışına
göre hesaplanan değeri ile gerçekleşen dağıtım
sistemi geliri arasındaki fark” olarak ve “Gelir
Farkı Düzeltme Bileşeni (GFDB): Gelir Farkının, sabit maliyetlere karşılık gelen kısmının,
belirlenen faiz oranına göre hesaplanan faiz
tutarı ile birlikte dengelenmesinde kullanılan
bileşen” olarak tanımlanmaktadır.

FOt-1 ise cari uygulama döneminin t-1 tarife dönemi için belirlenen ve yüzde olarak ifade edilen
faiz oranını ifade etmektedir..
Tebliğ gereğince (9) numaralı formüldeki t-2
tarife dönemi için yıl sonu Gelir Farkı, (10) numaralı formüle göre hesaplanmaktadır.

GFt

SMBt

DMBt

GFDBt

YFDBu ,t

formülü yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle, kısaca, her bir yıla ilişkin dağıtım şirketi gelir tavanı;
sabit maliyet bileşeni, değişken maliyet bileşeni,
gelir farkı düzeltme bileşeninin toplamından yatırım farkı düzeltme bileşeni çıkarılarak hesaplanmaktadır.
Tebliğdeki GFDB‟nin hesaplanmasına ilişkin 9
numaralı formül ise aşağıdaki gibidir:

GFDBt

a GFt

2

(1 FOt 1 )

DSGTYDt

2

GDSGt

2

(10)

Bu formüldeki DSGTYD t-2 dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin t-2 tarife dönemi için dağıtım
sistemi gelir tavanının, Elektrik Piyasası Endeksi
t-2 tarife dönem sonu değeri kullanılarak yeniden hesaplanan değerini (TL) ve GDSGt-2 dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin gerçekleşen dağıtım sistemi gelirinin, Elektrik Piyasasında Gelir
ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak
Elektrik Piyasası Endeksi t-2 tarife dönem sonu
değeri kullanılarak yeniden hesaplanan değerini
(TL) göstermektedir.

Tebliğin 3 üncü maddesinde dağıtım sistemi gelir tavanının hesaplanmasına ilişkin;

DSGTt

2

İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğde de iletim tarifelerine ve Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde pe-

(9)
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rakende satış hizmeti tarifelerine ilişkin gelir
farkı düzeltme bileşenine dair benzer hükümlere
yer verilmektedir.

f) Tarife yılı dağıtım sistemi geliri farkı, tarife yılı dağıtım sistemi gelir tavanı yıl sonu
değerinden, tarife yılı dağıtım sistemi gerçekleşen gelir yıl sonu değerinin çıkartılması ile bulunur.” şeklindedir. Aynı tebliğde iletim ve perakende satış hizmeti faaliyeti gelir tavanlarına
ilişkin gelir farkı düzeltme bileşeni hesaplamasına dair de benzer hükümler yer almaktadır.

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve
Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin
33 üncü maddesinde dağıtım sistemi gelir tavanına ilişkin gelir farkı düzeltme bileşeni açıklanmaktadır. Söz konusu madde;

Gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanması
üzerine bir örnek

“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, dağıtım
sistemi gelir tavanının gelir farkı düzeltme bileşenlerinin hesaplamasına ilişkin olarak, bu Tebliğin ekinde yer alan TD07 formundaki verileri
sağlamakla ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili tebliğler uyarınca gerekli hesaplamaları yapmakla yükümlüdür.

Şebeke tarifesinin hazırlanma ve onaylanmasına
ilişkin süreç hiç şüphesiz çok yorucu ve uzun bir
süreçtir. Ancak, bu yazının amacı temel hesaplamaların anlaşılabilmesine katkıda bulunmak olduğu için bu bölümde önce kısaca herhangi bir
şebeke tarifesinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin örnek bir süreç özetlenecektir. Daha
sonra da gelir farkı düzeltme bileşeni uygulaması çok basit bir şekilde ifade edilmeye çalışılacaktır.

TD07 formunda yer alan;
a) Aylık gerçekleşen gelir, söz konusu
ay içerisinde dağıtım sistemi kullanım tarifesi
adı altında tahakkuk eden gelirlerin (1/1/2013
tarihine kadar dağıtım faaliyetine özgü desteklenen tutar (+/-) dahil) toplamıdır.

Herhangi bir tarife süreci öncesinde eğer uygulama döneminin kaç yılı kapsayacağına ilişkin
temel bir hüküm veya kabul yoksa bir uygulama
dönemi belirlenir. Örneğin, ülkemizde, dağıtım
tarifeleri için 2011-2015 dönemini kapsayan beş
yıllık bir uygulama dönemi belirlenmiştir. Bir
sonraki uygulama dönemine ilişkin ise halihazırda bağlayıcı bir hüküm veya kısıt bulunmamaktadır.

b) Aylık ortalama EPE, söz konusu
ayın ve bir sonraki ayın başlangıç tarihleri itibariyle açıklanan EPE değerlerinin ortalamasıdır.
c) Aylık gerçekleşen gelir tarife yılı
sonu değeri, söz konusu aya ilişkin gerçekleşen
gelirin aylık ortalama EPE değerine bölünüp,
ilgili tarife yılı EPE kapanış değeri ile çarpılması suretiyle bulunur.

Aynı zamanda şebeke şirketinin geçmiş finansal
ve fiziksel verileri, şirketin geçmiş dönemdeki
performansı, uygulama dönemine ilişkin belirlenen hedefler, alternatif sermaye maliyeti vs. incelenerek ve/veya belirlenerek şirketin uygulama
dönemindeki her bir yıl için temelde işletme ve
yatırım giderleri toplamından oluşan gelir gereksinimi belirlenir.

d) Tarife yılı gerçekleşen dağıtım sistemi geliri yıl sonu değeri, aylık gerçekleşen gelir
tarife yılı sonu değerlerinin toplamına eşittir.
e) Tarife yılı dağıtım sistemi gelir tavanı yıl sonu değeri, tarife yılı dağıtım sistemi gelir
tavanının tarife yılı EPE açılış değerine bölünüp, aynı yılın EPE kapanış değeri ile çarpılması ile bulunur.

Şirketin geçmiş dönemdeki finansal ve fiziksel
verileri gelecek uygulama dönemine dair projeksiyonların yapılması ve giderlerin belirlenmesi
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için kullanılır. Yine bu verilerin yurtiçindeki ve/
veya yurtdışındaki diğer şebeke şirketlerinin verileri ile karşılaştırılması suretiyle belli metodolojiler kullanılarak verimlilik, kalite vb. performans üzerinden oluşturulan parametreler belirlenir. Daha verimsiz olduğu veya daha az kaliteli
hizmet sunduğu belirlenen şirketlerin giderleri
ve gelir gereksinimleri belirlenirken bu parametreler de dikkate alınır. Sektörün kendi özellikleri
ve yurtiçi / yurtdışı ekonomik büyüklükler dikkate alınarak belirlenen alternatif maliyet oranı
ise şirketin yatırım harcamalarına ilişkin hesaplamalarda dikkate alınır.
Bu açıklamalar doğrultusunda enflasyonun vs.
ihmal edildiği basitleştirilmiş örnek bir uygulama üç yıllık dönem için Tablo 1‟de gösterilmektedir. Örnekte işletme ve yatırım gideri toplamından oluşan yıllık gelir gereksinimi sırasıyla
2000 TL, 2100 TL ve 2200 TL olmaktadır. Bu
örnekte birim bedelin sabit kısmının tamamen
ihmal edildiği ve değişken bir özellik gösteren
birim enerji dikkate alınarak belirlendiği de varsayılmaktadır. Tablo 1‟de de görüleceği üzere
birim bedeller (TL/MWh) birinci yıl 20, ikinci
yıl 19,09, üçüncü yıl 19,13 olarak onaylanmaktadır.

Tablo 2‟nin A kısmında şirketin yıllık gelirinin
2100 TL olarak yıllara eşit dağıtıldığı görülmektedir. Bu nedenle yıllık bedeller (TL/MWh) 21,
19,09 ve 18,26 olmaktadır.
Tablo 2. Değişkenliklerin azaltılmasını
amaçlayan şebeke tarifesi belirleme örnekleri
1.YIL

2.YIL

3.YIL

Gelir Gereksinimi (TL)

2000

2100

2200

A Referans Gelir (TL)
Enerji Tahmini (MWh)

2100

2100

2100

100

110

115

Birim Bedel(TL/MWh)

21

19,09

18,26

Gelir Gereksinimi (TL)

2000

2100

2200

Enerji Tahmini (MWh)

100

110

115

Birim Bedel(TL/MWh)

19,38

19,38

19,38

Hedeflenen Gelir (TL)

1938

2132

2229

B

Tablo 2‟nin B kısmı ise birim bedellerin yıllar
arasında değişmemesini amaçlayan bir hesaplama yöntemini göstermektedir. Önce birim bedel
dönem toplam gelir gereksinimi üzerinden 19,38
TL/MWh olarak hesaplanmakta ve daha sonra
şirketin yıllık hedeflenen gelirleri bu birim bedel
ile enerji çarpılarak hesaplanmaktadır. Bunun
sonucunda, şirketin toplayabileceği yıllık gelirler
sırasıyla 1938 TL, 2131 TL ve 2229 TL olmaktadır.

Tablo 1. Şebeke tarifesi belirleme örneği

İşletme Gideri (TL)

1. YIL
1000

2. YIL
1100

3. YIL
1200

Yatırım Gideri (TL)

1000

1000

1000

2000

2100

2200

Enerji Tahmini (MWh)

100

110

115

Birim Bedel

20

19,09

19,13

Gelir Gereksinimi (TL)

Tablo 1 ve Tablo 2‟deki enerji rakamları tahmini
rakamlardır. Dolayısıyla, fiili gelir ile gelir gereksinimi (veya referans gelir ya da hedeflenen
gelir) arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle şirketin tarifeler kapsamında öngörülen gelirini tam olarak elde etmesi için düzeltme
mekanizmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu
yazıda, düzeltmenin Tablo 1‟deki gelir gereksinimi rakamı üzerinden yapıldığı ve mevcut mevzuata benzer bir mekanizmanın çalıştığı varsayımı altında bir gelir düzeltmesi örneğine yer verilecektir. Gelir düzeltmesinin birinci yıl verileri
netleşince bu veriler dikkate alınarak üçüncü
yılda yapılacağı düşünülerek sadece üçüncü yıla

Tablo 1‟deki hesaplama doğru bir hesaplama
olsa da dönemler arası değişiklikleri minimum
düzeyde tutmak için bir kısım yöntemler dikkate
alınabilir. Örneğin, referans gelir uygulaması ile
düzenlenen şirketin üç yılda da aynı geliri elde
etmesine imkan tanınabilir. Enflasyon ve net
bugünkü değer hesaplamalarının ihmal edildiği
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ilişkin düzeltme ve gelir tavanı hesaplaması gösterilecektir.

miktarına (115 MWh) bölünmesi ile 17,39 TL/
MWh olarak belirlenmektedir.

Tablo 3’te örneklendirilen durumda ilk yılda
dağıtılan fiili enerjinin tahmini enerjinin (100
MWh) üzerinde ve 110 MWh olarak gerçekleştiği varsayılmaktadır. Birim bedel 20 olduğu için
şirket 2200 TL gelir elde etmiştir. Bu gelir 2000
TL’lik gelir gereksiniminin üzerinde olduğu için
200 TL’lik fazla tutar gelir farkı olarak üçüncü
yılda dikkate alınmaktadır. Böylece, şirketin
üçüncü yıldaki gelir gereksinimi daha önce 2200
TL olarak belirlenmişken 200 TL’lik negatif
yönlü düzeltme ile gelir tavanı 2000 TL olmaktadır. Birim bedel ise bu gelir tavanının enerji

Sonuç yerine
Gelir tavanı yönteminde, düzenlenen şirkete garanti edilen gelirin tüketicilerden ne eksik ne de
fazla toplanmasının engellenmesi için gelir farkı
düzeltme bileşeni kullanılmaktadır. Yazı içerisinde bu bileşenin hesaplanması ve yıllık gelir
tavanının belirlenmesine ilişkin bir örnek sunulmuştur. Bu yazıdan da anlaşılabileceği üzere
onaylanan gelir gereksinimi (veya tavanı) ile
gerçekleşen gelir arasındaki farkın asgaride tutulabilmesi için talep tahminlerinin en doğru bir
şekilde yapılabilmesi önem taşımaktadır.
Kaynaklar

Tablo 3. Gelir düzeltmesi örneği

Gelir Gereksinimi (TL)

1.YIL

3.YIL

2000

2200

Gelir Tavanı (TL)

Beesley, M.E., Littlechild, S.C. (1989). The
Regulation of Privatized Monopolies in the United
Kingdom. RAND Journal of Economics 20 (3), 454472.

2200-20 = 2000

Enerji Tahmini (MWh)

100

Fiili enerji (MWh)
Birim Bedel (TL/
MWh)

110

Toplanan Gelir

2200

20

Joskow, P. J. (2008). Incentive Regulation and Its
Application to Electricity Networks. Review of Network Economics 7 (4), 547-560.

115

17,39
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ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİ
Nedim KORKUTATA

E

nerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) tarafından üçer aylık dönemlerle onaylanan düzenlemeye tabi tüketicilere/kullanıcılara uygulanacak birim bedelleri
içeren fonsuz tarife tablolarına http://
www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/
tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir. Tablolar, aşina olmayanlar tarafından oldukça karmaşık olarak algılanabilir. Bu
açıdan tablolarda yer alan bazı kavramların ne
anlama geldiğini, bazı bedellere nasıl ulaşıldığını
ve bu bedellerin kimlere uygulandığını açıklamakta fayda vardır. Bu bedeller açıklanırken
yine aynı bağlantıda yer alan 21 Dağıtım Şirketi
İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve
Esaslar‟dan da istifade edilebilecektir.

Perakende satış lisansı sahibi elektrik dağıtım
şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler
bağlantı tiplerine göre dört gruba
ayrılmaktadır.

Mesken
Sanayi
Ticarethane
Tarımsal Sulama
Aydınlatma
Ana abone gruplarının yanında alt abone grupları da (mesken için şehit aileleri ve muharip/
malul gaziler, ticarethane için diğer-1 ve diğer-2
gibi) mevcuttur.

Perakende satış lisansı sahibi elektrik dağıtım
şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler bağlantı tiplerine göre dört gruba ayrılmaktadır:

EPDK‟nın internet sitesinde ilan edilen tarifelere
bakıldığında kullanıcılara uygulanmakta olan
bedellerin perakende satışa ilişkin bedeller ve
nakil bedelleri olarak iki ana gruba ayrılabileceği
görülmektedir:

1.Dağıtım Şirketinden enerji alan iletim sistemi
kullanıcısı tüketiciler,
2.İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına özel hattı ile bağlı tek
bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar,

1.Perakende satış lisansı sahibi elektrik dağıtım şirketlerinden enerji alan tüketiciler için
uygulanan enerji bedelleri

3.İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına dağıtım şirketi hattı
ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar,
4.Diğer tüm dağıtım sistemi
(dağıtıma gömülü kullanıcılar).

A) Enerji bedeli
Örnek olarak mesken abone grubu için geçerli
aktif enerji bedellerine bakılabilir (Tablo 1):

kullanıcıları

Abonelere uygulanan enerji tarifeleri tek zamanlı ve çok zamanlı tarifeler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Perakende satış lisansı sahibi elektrik dağıtım
şirketlerinden enerji temin eden beş ana abone
grubu mevcuttur:

Tek zamanlı tarifede enerjinin günün hangi saa-

41

Enerji Piyasası

Bülteni

* Ekim 2012

Tablo 1. Mesken abone grubu aktif enerji tarifesi
(01/07/2012-30/09/2012, kr/kWh)
Abone Grubu

PRK TZ
(2012)

PRK Günd
(2012)

PRK Puant (2012)

PRK Gece (2012)

Mesken

18,165

16,694

30,309

6,876

tinde ne miktarda kullanıldığına bakılmaksızın
tüm zamanlar için sabit bir bedel uygulanması
söz konusudur.

Tek zamanlı fiyatın bilindiği varsayımı ile çok
zamanlı tarifelerin nasıl hesaplanacağının izahı
yapılmış olmakla birlikte tek zamanlı aktif enerji
rakamına nasıl ulaşıldığına ilişkin açıklama yapmak da gereklidir.

Çok zamanlı tarifelerde ise enerjinin fiyatı tüketildiği zamana göre değişkenlik göstermektedir.
Ülkemizde düzenlemeye tabi perakende tarifelerinde şu aşamada üç zamanlı tarifeler uygulanmaktadır. Bu üç zaman;

Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende
Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ‟de yer alan formüllere göre ortalama perakende enerji satış fiyatı tavanı hesaplaması
Şekil 1‟de gösterildiği gibidir:

gece (22:00-06:00),
gündüz (06:00-17:00) ve

Bu yazıda perakende satışa ilişkin tüm bilgilerin,
detayların verilmesi imkânı bulunmamakla birlikte Şekil 1‟deki formülde yer alan ortalama
enerji alım fiyatının içeriği ile ilgili fikir vermekte fayda var. Ortalama enerji alım fiyatı:

puant (17:00-22:00)
olarak tanımlanmış olmakla birlikte çok zamanlı
tarifelerle enerji satın almak zorunlu değildir.
Yük eğrilerine göre zaman dilimleri azaltılıp (iki
zamanlı) çoğaltılabilir (dört zamanlı, hafta sonu
tarifeli ya da yaz-kış tarifeleri) ya da üç zaman
tanımları (örneğin puant 17:00-24:00, gece de
24:00-06:00 olarak) değiştirilebilir.

1.TETAŞ ile yapılan Elektrik Enerjisi Satış Anlaşması uyarınca yapılan alımlar

Çok zamanlı tarifeler belirlenirken maliyet nötrlüğünün korunması için yük eğrisine göre aynı
ağırlıklı ortalama maliyeti ya da birim satış fiyatını veren birim bedellerin ortaya konması gerekmektedir. Daha sonra çok zamanlı ölçüm yapabilen sayaçlara sahip abonelerin tüketimlerini
fiyatın daha düşük olduğu saate kaydırmaları ve
bu yolla talep tarafı yönetiminin sağlanması ve
şebeke verimliliğin arttırılması amaçlanır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından (rüzgar,
dalga gibi) daha etkin yararlanılması için söz
konusu kaynaklardan elde edilen enerjinin arttığı
saatlerde fiyatların düşürülmesi gibi uygulamalar
da olabilmektedir.

3.LÜY kapsamında mikro kojenerasyon tesislerinden yapılan alımlar

2.EÜAŞ ile yapılan Elektrik Enerjisi Satış Anlaşması uyarınca yapılan alımlar

4.Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin kendi üretim şirketleri ile yaptıkları anlaşmalar kapsamında yaptıkları alımlar
5.Diğer üretim şirketlerinden ikili anlaşma yoluyla yapılan alımlar
gibi kaynakların maliyetleri göz önüne alınarak
hesaplanmaktadır.
Herhangi bir üç aylık tarife dönemi için yukarıda
yer alan hesaplamalar yapılırken formüllerde yer
alan bir kısım parametrelerin tam olarak öngörü-
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lebildiği, bir kısmının ise öngörülemeyeceği aşikardır. Bu yüzden maliyetler esas alınarak belirlenen fiyat tavanı metodunda öngörülemeyecek
giderlerde geçmiş dönemlerin gerçekleşmeleri
esas alınmakta, maliyetleri fiyat hesaplamalarına
faz farkıyla yansıtılmakta ve fiyat tavanı elde
edilmektedir.

ren üç aylık tarife dönemi için perakende satış
tarifeleri belirlenirken önceden fiyat ve miktar
koşulları (mevcut durumda) belli olan (ancak
2013 sonrası durum belirsizliğini korumaktadır)
EÜAŞ ve TETAŞ alımları için ilgili ayların rakamlarının, diğer maliyetler için ise a-5,a-4,a-3
aylarının rakamlarının kullanıldığı görülecektir.
EPDK tarafından perakende satış lisansı sahibi
dağıtım şirketlerinden her çeyrek istenen bu özet

Tablo 2‟ye bakıldığında, a,a+1,a+2 aylarını içe-
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Tablo 2. Tarife önerilerinde istenen mevcut özet bilgiler
AY

a

a+1

Miktar

Tutar

Miktar

a+2
Tutar

Miktar

Tutar

EÜAŞ
TETAŞ
AY

a-5

a-4

Miktar

Tutar

Miktar

a-3
Tutar

Miktar

Tutar

Dengeleme ve uzlaştırma piyasası
Geçmişe dönük düzeltme (DUP)
Sıfır bakiye düzeltme kalemi
Piyasa işletim ücreti
İletim ek ücreti
Ödenmeyen alacaklar payı
Geçmişe dönük düzeltme (sbdk,
piü,..)
Yansıtılacak DUY 110 esaslı tutar
İkili anlaşmalarla alım
Kendi üretim şirketinden alım
Mikrokojenerasyon alımı
YEKDEM kapsamında net alım

tablolar ekinde detaylı saatlik verileri ve hesaplamaları ve gerekli faturaları da içermekte olup,
bu rakamların çapraz kontrolleri de EÜAŞ,
TETAŞ, TEİAŞ‟tan (PMUM) gelen rakamlarla
yapılmaktadır.

tüketici hareketleri ile güncellenmektedir.
Abone gruplarının enerji bedelleri için (varsa)
belirlenen oransallıklar ise abone grupları arasındaki çapraz sübvansiyon konusu ile ilgilidir ve
başkaca bir kısım detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Çalışmalar sonucunda örneğin mesken
abone grubunun tek zamanlı fiyatı 1 br/kWh
iken ticarethane fiyatının 1,03 br/kWh, sanayi
fiyatının 0,97 br/kWh, tarımsal sulama fiyatının
0,93 br/kWh olması gerektiği gibi bir sonuca
ulaşılabilir, her abone grubunun tek zamanlı ve
çok zamanlı fiyatları farklılaştırılabilir.

Enerji alım maliyetlerinden aboneler için uygulanan birim fiyatlara ve destekleme tutarlarına
ulaşılması için:
1.Fiili dört zamanlı enerji bilançolarına (Tablo
3),
2.Abone grupları için başka bir çalışmayla belirlenmiş olan oransallıklara

B) Perakende satış hizmeti bedeli

ihtiyaç bulunmaktadır.

Perakende enerji satışına ilişkin faturalama,
müşteri hizmetleri gibi maliyetlere karşılık olarak belirlenen ve abone grupları için eşit olan
bedeldir. Perakende satış hizmeti gelir tavanlarının fiyata dönüştürülmesi neticesinde oluşmaktadır. Perakende satış hizmeti gelir tavanları şu an
yürürlükte olan mevzuat gereği düzeltmeye tabi

Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için fiili dört zamanlı enerji bilançolarının (Tablo 3) ilgili tarife
dönemini en iyi şekilde yansıtması gerekir. Bu
sebeple geçmişten (iki çeyrek önce) alınan ve
öngörü olarak kullanılan fiili dört zamanlı enerji
bilançoları sisteme giren/sistemden çıkan serbest
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Tablo 3. Aylık fiili dört zamanlı enerji bilançosu örneği
Tek zamanlı
kWh

Gündüz

Puant

Gece

Toplam

kWh

kWh

kWh

kWh

1 nolu bağlantı
2 nolu bağlantı çift terimli sanayi
2 nolu bağlantı tek terimli sanayi
2 nolu bağlantı ticarethane
2 nolu bağlantı diğer 1
2 nolu bağlantı diğer 2
2 nolu bağlantı tarımsal sulama
3 nolu bağlantı çift terimli sanayi
3 nolu bağlantı tek terimli sanayi
3 nolu bağlantı ticarethane
3 nolu bağlantı diğer 1
3 nolu bağlant diğer 2
3 nolu bağlantı tarımsal sulama
4 nolu bağlantı çift terimli sanayi
4 nolu bağlantı tek terimli sanayi OG sanayi
4 nolu bağlantı tek terimli sanayi AG sanayi
4 nolu ticarethane
4 nolu bağlantı diğer 1
4 nolu bağlantı diğer 2
4 nolu bağlantı mesken
4 nolu bağlantı şehit aileleri ve muharip malul gaziler
4 nolu bağlantı K.Ö.İ. Mesken
4 nolu bağlantı tarımsal sulama
4 nolu bağlantı aydınlatma
Toplam

değildir.

lam kayıp maliyetleri bulunduktan sonra öngörülen dağıtıma esas enerji ve abone grubu oransallıkları ile elde edilen bedeldir.

2.Enerjinin nakli ile ilgili uygulanmakta olan
bedeller

B) Dağıtım bedeli

Bu bedeller perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi ya da özel tedarikçilerden enerji temin eden tüm tüketicilere, üreticilere, üreticisini
özel doğrudan hatla bağlı olan tüketiciler adına
üreticisine uygulanmaktadır.

Dağıtım faaliyeti için onaylanan gelir tavanları
ile öngörülen dağıtıma esas enerji ve abone grubu oransallıkları ile elde edilen bedeldir. Dağıtım gelir tavanları düzeltmeye tabidir.

A) Kayıp enerji bedeli

C) PSH (sayaç okuma) bedeli

Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım siteminden çıkan enerji arasındaki fark ve dönemsel
ortalama enerji maliyetleri dikkate alınarak top-

Perakende satış hizmeti (sayaç okuma) faaliyeti
için onaylanan gelir tavanları ile öngörülen dağıtıma esas enerji ile elde edilen ve gerilim seviye-
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sine (OG-AG) göre abone/okuma başına belirlenen bedeldir. Hem üreticilere hem de tüketicilere
uygulanmaktadır. Perakende satış hizmeti (sayaç
okuma) gelir tavanları düzeltmeye tabidir.

bağlantısı olmayan ve tüketimini direk hatla bağlı olduğu üreticinin barasından tedarik eden tüketiciler için dağıtım sisteminde rezerv edilen
kapasite ve bu tüketicilerden kaynaklanan iletim
maliyetlerine karşılık olarak, tüketici adına ilgili
üreticilerden alınan bedeldir. İlk uygulama döneminde:

D) İletim bedeli
Dağıtım şirketlerinin iletim gelir gereksinimleri
ile öngörülen dağıtıma esas enerji ile elde edilen
ve abone grupları için eşit olan bedeldir. Dağıtım
şirketlerine TEİAŞ tarafından kapasite üzerinden
uygulanan iletim sistemi sistem kullanım tarifelerinin dağıtıma esas enerji öngörüleri ile kr/
kWh bazına çevrilmesi sonucunda elde edilmektedir. İletim bedeline ilişkin gelir tavanları düzeltmeye tabidir.

Emreamade Kapasite Bedeli (ykr/kW/ay) =
(İlgili bağlantı tipinde yer alan sanayi OG dağıtım bedeli + İletim bedeli ) * 730 * 0,60
olarak belirlenen bu bedel bu uygulama döneminde de benzer varsayımlarla devam ettirilmektedir.
H) Üreticiler için dağıtım sistem kullanım
bedeli

E) Güç ve güç aşımı bedelleri

Kapasite üzerinden de dağıtım sistemi kullanım
bedeli ödenmesi esasına dayanarak oluşturulan
aylık sabit bedellerdir. Güç bedeli çift terimli
tarifeli sanayi abonelerine uygulanan dağıtım
sistem kullanım bedellerinin sabit bileşeni, dağıtım bedeli de değişken bileşeni olarak değerlendirilmelidir. Güç aşım bedeli ise sözleşme gücünün aşılması halinde uygulanır ve güç bedelinin
iki katıdır.

Dağıtım bedeli hesaplama metodolojisi ile tüketiciler için belirlenmiş olan dağıtım bedeli üreticiler için de geçerlidir. Dağıtım sistem kullanım
bedeli olarak alınacak bedel, üreticilerin tercih
etmeleri halinde, üreticinin içinde bulunduğu
TEİAŞ‟ın iletim bölgesi tarifesi (kW bazında)
TEİAŞ tarafından belirlenen metodoloji çerçevesinde uygulanır. Yani dağıtım sistemi kullanıcısı
üreticiler kr/kWh bazında fonsuz tarife tablosunda yer alan bedel ile iletim sistemi sistem kullanım tarifeleri arasında tercih yapmak hakkına
sahiptirler.

F) Reaktif enerji bedeli
Dağıtım sistemi kullanıcısı tüm üretici ve tüketicilere reaktif enerji karşılığında uygulanan bedellerdir.

Gelir tavanlarından birim bedellere geçiş
Kayıp enerji bedeli, dağıtım bedeli, iletim bedeli, PSH (diğer) hesaplamaları özetle Tablo 4‟teki
gibi yapılır.

G) Emreamade kapasite bedeli
Herhangi bir şekilde dağıtım sistemine doğrudan

Tablo 4. (Gelir tavanı = GT) iken örnek birim bedel hesaplama
Abone Grubu

Öngörülen Dağıtıma
Esas Enerji

Öngörülen Birim

Bedel

Maliyet Oransallığı

A

m

x

(GT)*x/(m*x+n*y)

B

n

y

(GT)*y/(m*x+n*y)
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Öngörülen gelirlerin büyük ölçüde elde edilebilmesi için öngörülerin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinden
enerji temin eden tüketicilere aktif enerji, PSH
(diğer), kayıp enerji bedeli, dağıtım bedeli, iletim
bedeli ve PSH (sayaç okuma) bedelleri
uygulanarak nihai bedellere ulaşılmaktadır.

Tüketiciler açısından kritik bir nokta da x/y
oransallıklarının doğru tespitidir. Yukarıdaki
örnekte m=n olduğunu farz edersek x/y oranı
büyüdükçe maliyetler A abone grubuna x/y oranı
küçüldükçe de B abone grubuna yüklenecektir.
Bu sebeple doğru maliyetlerin ilk aşamada tespiti elzemdir.

maddesinde yer alan “Tarife önerisindeki fiyat
yapısı içerisinde, tarifeleri düzenlemeye tabi
tüzel kişilerin piyasa faaliyetleri ile doğrudan
ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz.” hükmüne istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından uygulanmak üzere onaylanan
tarifeler kapsamında fiyatlandırılan bedellere
piyasa dışı fon ve pay kesintileri dâhil edilmemektedir. Kurumun görev ve yetkileri arasında
yer almayan;

Nihai fonsuz tarifeler
Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinden
enerji temin eden tüketicilere aktif enerji, PSH
(diğer), kayıp enerji bedeli, dağıtım bedeli, iletim bedeli ve PSH (sayaç okuma) bedelleri uygulanarak nihai bedellere ulaşılmaktadır. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinden
değil de özel tedarikçilerden enerji temin eden
tüketicilere ise kayıp enerji bedeli, dağıtım bedeli, iletim bedeli ve PSH (sayaç okuma) bedelleri
uygulanarak nihai nakil bedellerine ulaşılmakta,
enerjiye ilişkin maliyetler tedarikçileri ile aralarındaki anlaşmalarla belirlenmektedir.

•
TRT payı, 09/07/2008 tarihli ve 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‟un 11. ve
12. maddeleri ile,
•
Elektrik ve havagazı tüketim vergisi,
26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile,

Fon ve paylar

•
Enerji fonu, 20/06/2001 tarih ve 4684 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un
8. maddesi ile, düzenlenmektedir.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu‟nun
(Kanun) 13 üncü maddesinin (a) bendi ile Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 21 inci
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MADENİ YAĞ ÖTV MUAFİYETİNDEN KAYNAKLANAN 10 NUMARA
YAĞ PROBLEMİNİN ELEKTRİKLE TEDAVİSİ
Kenan SİTTİ
1. Giriş

2,24 TL vergi kaçırmış olursunuz. Birbirine muadil olarak kullanılabilen iki ürün arasında bu
kadar yüksek vergi farkı olunca da herkesin başına bir polis de dikseniz, yine de hiç kimseyi bu
tatlı kazançtan vazgeçiremezsiniz. Normal şartlarda vergi oranları birbirine çok yakın olması
gereken bu iki muadil üründen birinin fiyatı 5,1
TL/kg iken diğerinin fiyatını 3 TL/kg yapıyorsunuz ve iktisat biliminin temel teorisine karşı savaşarak ucuz ürünün kullanılmaması için bin bir
türlü önlemler, yaptırımlar, denetimler vs. ile
çabalıyorsunuz.

10 numara yağ sorunu, akla şu durumu getiriyor;
ortada bir çukur var, gelen giden düşüp yaralanıyor ve herkes buna bir çare arıyor. Kimisi
“çukurun başına denetim elemanları koyalım ki
gelen geçeni uyarsın, kimse düşmesin” diyor;
kimisi çukurun yanına bir hastane yapılmasını
savunuyor ki yaralananlar hemen tedavi edilsin,
kimisi de “ilerde hastane zaten var burada bir
ambulans bekletirsek yeterli olur, yaralananları
çabucak hastaneye yetiştiririz” diyor. Ancak o
çukurun kapanmasının sanayi sektörüne önemli
bir ek maliyet (!?) getireceği ön kabulü olduğu
için çukuru kapatma fikrine sıcak bakılmıyor.
Peki, madeni yağın sanayi sektörüne yarattığı ek
maliyet gerçekten de yüzlerce denetim elemanını, laboratuarların analiz bedellerini, bu sorunun
çözülmesi için harcanan o kadar emeği, mevzuat
düzenleme çalışmalarını ve 14 milyon tonluk
motorin piyasasını riske atmaya değecek kadar
yüksek bir meblağ mıdır? Bu yazıda öncelikle
bu sorunun ortaya çıkma sebebi ortaya konacak
daha sonra da çözüme yaklaşılacaktır.

3. Soruna yaklaşım
10 numara yağ sorununun çözümünde devletin
iki yaklaşımı olabilir. Birinci yöntem, motorin
yerine madeni yağ kullanımının serbest bırakılması; ikinci yöntem de bu kullanımın yasaklanmasıdır.
Serbest bırakma yöntemi tercih edildiğinde herhangi bir şey yapmaya ihtiyaç bulunmamaktadır.
Her ne kadar mevzuatta ve yazılı kaynaklarda 10
numara yağın motorine karıştırılarak satılmasının yasak olduğu belirtilse de, aradaki yüksek
kazanç sebebiyle gerçek hayatta 10 numara yağ
talep eden her kullanıcı için piyasada yeteri kadar ürün bulunacaktır. Kaldı ki madeni yağın
satışı serbest olup sadece araç depolarına ikmal
edilmesi yasaktır. Ucuz ürünün kullanımının
yasaklanıp, insanları denetimle pahalı ürüne
yönlendirmek ancak akıntıya karşı kürek çekmek olduğundan, fiyat farkı devam ettiği sürece
yapılacak her şey ve alınacak bütün önlemler hiç
hükmünde olacak, üstelik bu işlemler için harcanan kamu kaynağı da israf olacaktır. Mevcut
durumdaki fiyat farkına bakıldığında devletin şu

2. “On numara yağ” sorununun kaynağı
Çok fazla detaya girip konunun özünden
kopulmaması açısından tecil/terkin, teminat miktarı vs. gibi mevzuatsal ayrıntılarla vakit kaybetmek yerine sorunun esasını şu şekilde özetleyebiliriz. Motorinin ÖTV tutarı 1,91 TL/kg. (1,59
TL/lt) ve KDV dahil vergi yükü 2,25 TL/kg.
iken, madeni yağın ÖTV tutarı sanayide kullanımı için 0,0186 TL/kg. (1,86 kuruş)'dır. Dolayısıyla kağıt üzerinde sanayi tesisinizde kullandığınızı gösterdiğiniz ancak gerçekte motorine
kattığınız her bir kg. madeni yağ için devletten
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anda serbest bırakma yöntemine daha yakın olduğu söylenebilir.

den sanayiciye sağlanan vergi desteği 1,2821
TL/kg. olmaktadır. Ortalama bir sanayicinin aylık tüketimi 27,5 kg. olduğu için de bu sanayiciye devletin sağladığı madeni yağ desteği aylık
35,27 TL olmaktadır. Bu cüz'i rakamdan dolayı
pek çok sanayi tesisi hâlihazırda bu 35,27 TL'lik
devlet desteğini almak için vergi dairesiyle, tecil/terkin ve teminat işlemleriyle uğraşmak yerine, madeni yağı ÖTV'sini ödeyerek almayı tercih etmektedir.

Yasaklama yöntemi tercih edildiğinde ise öncelikle sorunun kaynağının ortadan kaldırılması
düşünülmeli, bu yapılamadığı takdirde ek tedbirler alınmalıdır. Dolayısıyla ilk düşünülmesi gereken şey; çukurun çevresinde sıkı tedbirler ve
önlemler almak için milyonlarca lira kaynak harcamak yerine çukurun kapatılmasının toplum
için ne gibi fayda ve zararlara sebep olacağıdır.

Yukarıdaki rakamlardan görüleceği üzere, madeni yağda uygulanan vergi teşvikinin sanayiciye
katkısı yok denecek kadar azdır. Çünkü madeni
yağın, tesislerde çok fazla bir tüketimi olmadığından, fiyatındaki artış veya azalışlar son ürün
maliyetlerini neredeyse hiç etkilememektedir.

4. Sorunun çözümü
10 numara yağ sorununun çözülme sürecinde ilk
sorulması gereken, madeni yağın hangi sebeple
devlet tarafından 2,24 TL/kg. sübvanse edildiğidir. Yasal çerçeve açısından bu sorunun tek bir
makul sebebi vardır, o da sanayinin desteklenmesidir. Çünkü sübvansiyon sadece sanayi üretimi için geçerli olup, madeni yağların %53'ünün
kullanıldığı taşıt motor yağları için bu destek
yoktur.

Bu itibarla, madeni yağın ÖTV tutarındaki tecil/
terkin uygulamasının yarın kaldırılması sanayicilerin %99'u tarafından tepkiyle karşılanmayacaktır. Yaklaşık 11 kişinin çalıştığı ortalama bir tesisteki aylık maliyet 35,27 TL ve 110 kişilik bir
fabrikanın madeni yağ maliyeti aylık 352,7 TL
artacaktır. 110 kişilik bir fabrika için aylık 352,7
TL maliyetin düşük olduğu ve tecil/terkin ve
teminat işlemleriyle uğraşmaktansa ÖTV'li madeni yağ almayı tercih edeceği varsayımı yapılabilir. Kaldı ki ülkemizdeki sanayi tesislerinin %
99'unda 110 kişinin altında işçi çalıştığından, bu
varsayım ülkenin tamamı için genelleştirilebilir.

Endüstriyel madeni yağların ve gres yağlarının
yurtiçindeki yıllık kullanımı 173.000 tondur [1].
Başlıca inşaat, gıda üretimi, otomotiv, metal sanayi, tekstil, makine, mobilya, matbaa, deri,
kimyasal ürünler, kağıt, madencilik, ham petrol
ve petrol ürünleri üretimi gibi imalata dayalı işyeri sayısı ise Aralık 2011 rakamlarına göre
524.050 adettir [2]. Buradan, ortalama büyüklükte bir sanayi tesisinin ortalama madeni yağ
kullanımının yıllık 330 kg., aylık 27,5 kg. (1,5 –
2 teneke) olduğunu söyleyebiliriz.

ÖTV muafiyetinin sonlandırılmasına en sert tepkiyi ise sanayici kisvesi altında kağıt üzerinde
madeni yağ kullandığını ifade eden ancak gerçekte temin ettiği madeni yağı motorine karıştırarak satanlar verecektir. Çünkü gerçek sanayicinin ÖTV muafiyetinden sağladığı kar aylık

ÖTV'si normalde 1,3007 TL/kg olarak belirlenmiş olan madeni yağların muafiyetten yararlandıktan sonra ÖTV'leri 0,0186 TL/kg.'a düştüğün-

Tablo 1. Sanayicilere sağlanan toplam ÖTV desteği

Sanayide Tüketilen
Madeni Yağ
173.000.000 kg

ÖTV Desteği
(Tecil/Terkin)
1,2821 TL/kg.

Sanayiciye Toplam
Destek Tutarı

Toplam Sanayici
Sayısı

Ortalama ÖTV
Desteği Tutarı

221.803.298 TL

524.050

35,27 TL/ay
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35,27 TL iken bu kesiminki 2,24 TL/kg kar marjıyla yüz binleri bulabilmektedir.

pılması en uygun durumu oluşturacaktır. Örneğin, sanayi tesisinde çalışan işçi başına 3,2
TL'lik nakdi yardım (veya SGK primlerinde indirim), sanayicilere ÖTV muafiyetinden elde
ettikleri teşviğe eşdeğer bir destek sağlayacak,
buna mukabil 10 numara yağla mücadelede olduğu gibi tüm kaynaklarla topyekûn bir savaş
gibi kamuya ek bir denetim maliyeti getirmeyecektir.

Görüleceği üzere, madeni yağda ÖTV muafiyetinin kaldırılması, sanayiciye ciddi bir maliyet
yükü getirmemekte, öte yandan bu yolla yapılan
kaçakçılığın takibi için kullanılan insan kaynağı,
araçlar, laboratuar maliyetleri vb. giderlerin ortadan kalkmasıyla kamu kaynaklarında çok ciddi
tasarruf yapılarak eldeki imkânlar diğer kaçakçılık mücadelelerine sevk edilebilecektir. Aynı
zamanda 173.000 tonluk bir madeni yağ piyasası
uğruna devletin en büyük vergi kaynaklarından
biri olan 14.000.000 tonluk motorin piyasası
bataklığa sürüklenmemiş olacaktır.

Gerçekten sanayiciye destek olunmak isteniyorsa, tecil/terkin, teminat, vs. gibi dolambaçlı ve
uygulanması sıkıntılı yollara girmek yerine hangi sektöre destek verilmek isteniyorsa o sektöre
doğrudan yardım yapılabilir. İlla ki dolaylı yollardan yardım yapılacaksa da bu yardımlar mevcut sistemlere en az zarar verecek şekilde yapılmalıdır. Örneğin, şu anda nasıl ki elektrik tarifeleri mesken, ticarethane, sanayi, tarımsal sulama,
vb. sınıflara göre ayrıştırılmış ve hangi kesime
destek verilmek isteniyorsa o kesimin elektrik
fiyatları düşük tutularak aradaki fark diğer kesimlere yansıtılıyorsa, bu sistem devam ettirilerek sanayiye verilecek destek, elektrik tarifeleri
üzerinden yapılabilir.

5. Sanayiciye alternatif teşvikler
Aslına bakılırsa, sanayi üretiminin desteklenmesi için en etkisiz ve devleti en fazla zarara uğratacak yöntemin hangisi olduğu sorulduğunda,
madeni yağa getirilen ÖTV muafiyeti bu sorunun cevaplarından biri olabilir. Çünkü hem kullanım miktarı düşük olduğundan sanayiciye pek
bir katkısı yoktur, hem devletin en verimli gelir
kaynağı olan akaryakıt piyasasını baltalamaktadır hem polisi, jandarması, memuru ve müfettişleriyle yüzlerce denetim elemanını meşgul etmektedir, hem hava kirliliğine yol açmaktadır
hem de parlayıcı olmasından dolayı trafik kazalarında insanların can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Atılan taş, ürkütülen kuşa değmediği
gibi gelip yine kendinin başına düşmektedir.

Tabii ki elektrik tarifelerindeki çapraz sübvansiyonların da piyasayı bozucu etkileri vardır. Örneğin normalde doğalgaz daha ucuzken elektrik
tarifesindeki sübvansiyon sebebiyle elektrik fiyatları sanayide suni olarak doğalgaz fiyatının
altına düştüğünde sanayiciler, ucuz olan doğalgaz yerine aslında pahalı olan ancak suni olarak
ucuzlaştırılmış elektriği kullanarak toplamda
ülke içinde enerji kaynaklarının etkin kullanımını ve dağılımını önleyecektir. Bir nevi, petrol
piyasasındaki çukur kapatılarak, elektrik piyasasında daha ufak bir çukur açılmış olacaktır.

Bununla birlikte, her ne kadar cüz'i miktarda da
olsa sanayiciye yapılan desteğin ortadan kalkmaması için kaçakçılığa mahal bırakmayacak ve 10
numara yağa göre daha düşük maliyetle denetlenebilecek farklı sübvansiyon şekilleri uygulanabilir.

Bununla birlikte olaya sadece vergi kaybı ve
kaçakçılık açısından bakıldığında sanayicilere
yapılan desteğin madeni yağ yerine elektrik tarifeleri üzerinden yapılması daha uygundur. Çünkü elektriğin kaçak olarak veya amacı dışında

Esasen, sübvansiyonların yapısı itibariyle piyasadaki dengeyi bozucu unsurları içermesinden
dolayı belli bir kesimin desteklenmesinin, vergi
indirimleri yerine doğrudan destek yoluyla ya-
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Tablo 2. Sanayiciye madeni yağlardan sağlanan desteğin elektrik enerjisine kaydırılması
Sanayiciye Toplam Destek Tutarı

Tüketilen Madeni
Yağ Miktarı

221.803.298 TL

173.000 ton

Madeni Yağ
Üzerinden Verilen
Birim Destek
1,2821 TL/kg.

110 milyar kWh

Elektrik Tüketiminde Verilecek
Birim Destek
0,20 kuruş/kWh

110 milyar kWh

0,40 kuruş/kWh

Sanayide Tüketilen
Elektrik Miktarı

Madeni Yağ ÖTV'sinin 2 kat artırılması durumunda;
443.606.597 TL

173.000 ton

2,5642 TL/kg.

*Sanayici için ortalama elektrik fiyatı 28,87 kuruş/TL'dir. 0.20 kuruşluk indirim %0,7'lik fiyat düşüşüne tekabül etmektedir.

kullanılmasıyla devletin vergi kaybına uğraması
ihtimali ve miktarı, madeni yağa göre çok daha
düşüktür ve daha kolay kontrol altına alınabilir.
Üstelik akıllı şebeke sistemlerinin devreye girmesiyle elektrik kaçağının kaynağının bulunması
daha da kolaylaşacaktır. Tablo 2'de sanayicilere
madeni yağ üzerinden verilen desteğin kesilmesi
durumunda, sanayi elektrik tarifelerinde yapılması gereken indirim görülmektedir. Madeni yağ
vergisindeki yükselişe paralel olarak elektrik
fiyatı %0,7 (binde 7) oranında düşecek ve sanayiciye sağlanan destek devam etmiş olacaktır.

rak satanlar bu duruma en fazla tepki gösterenler
olacaktır. Madeni yağı ciddi bir girdi olarak kullanan sanayicilere ise durumlarına özel daha dar
kapsamlı bir destek verilmesi yerinde olacaktır.
Öte yandan, madeni yağdaki ÖTV muafiyetinin
kaldırılması, kamuya pek çok yarar sağlayacaktır. Akaryakıttan toplanan vergi artacak ve 10
numara yağla mücadele için kullanılan milyonlarda liralık kamu kaynağından ve işgücünden
tasarruf edilecektir.
ÖTV muafiyetinin kaldırılmasından çok az biçimde etkilenecek olan sanayicilere verilen desteğin devam etmesi için sanayicilere işçi başına
aylık 3 TL doğrudan destek (SGK primlerinde
indirim) veya sanayi elektrik tarifesinde %0,7
oranında 0,20 kuruşluk bir indirim yeterli olacaktır.

6. Sonuç
Sanayi tesislerinin madeni yağ tüketimi çok az
olduğundan ÖTV muafiyetinden sağladıkları
yarar aylık 35,27 TL'dir. Bu sebeple bu muafiyetin kaldırılması durumunda sanayicilerin çoğu
bu durumdan etkilenmeyecektir, kaldı ki birçok
gerçek sanayici zaten tecil/terkin işlemiyle uğraşmaktansa aylık ihtiyacı olan 1-2 teneke madeni yağı ÖTV'li almayı tercih etmektedir. Sanayici kisvesi altında madeni yağı motorine karıştıra-

Dipnotlar
[1] PETDER 2011 Sektör Raporu
[2] Sosyal Güvenlik Kurumu, Aylık İstatistik Bültenleri, Aralık 2011.
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ENERJİ ŞEBEKE ŞİRKETLERİ İÇİN SERMAYE MALİYETİNİN
BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dr. Mustafa GÖZEN

E

nerji şebeke şirketleri için sermaye maliyetinin belirlenmesi, enerji piyasası
düzenleme kurumlarının almaları gereken önemli kararlardan biridir. Bu çerçevede
düzenleme kurumları, bir taraftan tüketicilerin
korunmasını temin etmek diğer taraftan yatırımcılara kabul edilebilir getiri sağlayacak şekilde
enerji şebeke şirketleri için makul bir getiri oranı
belirlemek durumundadır.

boyunca işlem görmediği durumlarda nakit akımı yöntemi uygulanamaz. Diğer taraftan, ilgili
menkul kıymetler borsasının etkin çalışması,
nakit akımı yönteminin güvenilir olarak kullanılabilmesi için diğer önemli şartı oluşturmaktadır.
Bu yöntemlerden CAPM modelinin gelişmekte
olan bir ekonomiye sahip, derinliği olmayan sermaye piyasalarında bu model için gerekli veriler
olmadığından kullanılması sıkıntılıdır.

Her şeyin bir maliyeti olduğu gibi sermayenin
[1] de bir maliyeti vardır. Finans alanında sermaye dışındaki diğer finansal ürünlerde maliyetin
hesaplanması için piyasadan doğrudan gözlem
yapılabilmekte, maliyet kolayca hesaplanabilmektedir. Ancak bu yöntem sermaye için geçerli
değildir. Sermayenin maliyetini piyasadan doğrudan gözlem yaparak belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle, sermayenin maliyeti ancak
dolaylı yollardan hesaplanabilmektedir.

1990‟lı yıllardan beri CAPM modelinin çeşitli
versiyonlarına dayalı farklı yöntem ve yaklaşımlar önerilmektedir. Ancak bu yöntemlerin çoğunluğu CAPM modelinin temel varsayımlarını ihlal etmektedir. Bunun yanında, bu yöntemler
konuya riskini dağıtmış küresel yatırımcı perspektifinden bakmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, küresel piyasalardan bağımsız ya da kısmen
entegre olmakta ve ayrıca yerel piyasalardaki
yatırımcıların küresel piyasalarda yatırım yapmasına yönelik kısıtlamalar da bulunabilmektedir. Bu nedenle, aynı şirketten yerel yatırımcının
beklediği getiri oranı ile yabancı yatırımcının
beklediği getiri oranı birbirinden farklı olabilmektedir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın,
düzenleme kurumlarının sermaye maliyetini belirlerken farklı yatırımcılar için gerekli getiri
oranları arasında uyumlaştırma yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, aynı tüzel kişilikteki
yerli yatırımcının sahip olduğu hisselere yabancı
yatırımcı cazip bedel teklif edebilecek, bu da
ortaklık yapısı değişikliğine yol açabilecektir.

Sermaye maliyeti hesaplama yöntemleri arasında
esas itibarıyla nakit akımı yöntemi, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli (CAPM) ve arbitraj fiyatlandırma modeli bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı indirgenmiş nakit akımı yöntemi ve CAPM modelidir. Arbitraj
fiyatlandırma modeli teorik olarak güçlü bir model olmasına karşın, bu modelin çalıştırılması
için gerekli verinin fazla olması nedeniyle uygulanabilirliği kısıtlıdır. Bu yöntemler esas itibarıyla ABD ve Avrupa ülkeleri gibi derinliği olan,
gelişmiş piyasalarda uygulanabilir yöntemlerdir.
Bunun yanında, nakit akımı yöntemi sadece
enerji şebeke şirketlerinin hisselerinin menkul
kıymetler borsasında işlem gördüğü durumlarda
kullanılabilir. Enerji şebeke şirketinin hisselerinin menkul kıymetler borsasında yeterli süre

Yukarıda vurgulandığı üzere, gelişmekte olan
ülkeler göreceli olarak derinliği olmayan sermaye piyasasına, daha yüksek ülke riskine, ekonomik belirsizliklere ve siyasi riske sahip olduklarından bu ülkelerde sermaye maliyetinin tahmini
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için uygulanabilir modeller küresel yatırımcı
perspektifini benimsemekte, farklı sonuçlar üretmekte, EPDK‟ya görevlerini yerine getirmede
yol gösterici olmamaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler göreceli olarak derinliği
olmayan sermaye piyasasına, daha yüksek ülke
riskine, ekonomik belirsizliklere ve siyasi riske
sahip olduklarından bu ülkelerde sermaye
maliyetinin tahmini daha zordur.

Gelişmekte olan ülkelerde düzenleme kurumlarınca CAPM veya bu modelin çeşitli versiyonlarını kullanarak sermaye maliyetini belirlemede
aşağıda sayılan hususlara dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Sermaye maliyetinin reel ya da nominal bazda, vergi öncesi veya vergi sonrası bazında
belirlenip belirlenmeyeceği,

daha zordur. Tecrübelere göre, gelişmekte olan
ülkelerdeki düzenleme kurumlarının sermaye
maliyetinin tahmininde, genellikle kendi personelinin çalışma ve tavsiyelerine ve/veya danışmanlık hizmetlerine bağımlı oldukları görülmektedir. Düzenleme kurumları bu konuda nihai karar verici durumunda olduğundan, enerji şebeke
şirketleri için makul ve kabul edilebilir bir sermaye maliyetinin tahmininde dikkat edilmesi
gereken hususları ve sorunları anlamaları gerekmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu
konuların sermaye maliyetinin belirlenmesinde
nasıl dikkate alınacağına ilişkin olarak akademisyen, düzenleme kurumu, bankacı ve diğer
uygulayıcılar arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerde sermaye maliyeti tahminini daha da zorlaştırmaktadır.

Beta değerinin borç oranı dikkate alınarak
nasıl modelde kullanılacağı,
Risksiz faiz oranının nasıl hesaplanacağı,
Beta değerinin belirlenmesinde, ABD veya
yerel beta değerinden hangisinin kullanılacağı,
Hangi piyasa endeksinin kullanılacağı, yerel
veya küresel CAPM modelinin mi kullanılacağı,
Farklı yatırımcı beklentilerinin nasıl uyumlaştırılacağı,
Ülke riskinin modele nasıl dâhil edileceği,
Piyasa entegrasyonunun zamanla değişkenlik
göstermesi durumunun bu hususun modelde
nasıl dikkate alınacağı,

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu‟nun 2001
yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte elektrik
piyasasında rekabete dayalı bir dönüşüm ve değişim süreci başlatılmıştır. Yeni piyasa yapısının
parçası olarak, elektrik dağıtım şirketleri
EPDK‟nın teşvik esaslı düzenlemesine tabidir.
Her bir uygulama döneminin başında, dağıtım
şirketine yaptığı yatırımlara karşılık olarak bir
getiriyi de içeren başlangıç gelir tavanı EPDK
tarafından belirlenmektedir. Gelişmiş ülkeler
için makul bir getiri oranının belirlenmesi göreceli olarak kolay olmasına rağmen bu işlem Türkiye gibi ülkeler için oldukça zordur. Türkiye

Global ölçekte riskini dağıtan yatırımcı perspektifinin hesaplamalarda nasıl değerlendirileceği,
Aynı tüzel kişilik çatısı altında birden fazla
düzenlemeye tabi faaliyet olması halinde,
sermaye maliyeti hesabının nasıl yapılacağı,
Hesaplamalarda varlık tabanı ile getiri oranı
arasında etkileşim olduğunun dikkate alınıp
alınmayacağı,

53

Enerji Piyasası

Bülteni

* Ekim 2012

Borç oranının getiri oranı üzerindeki etkisinin
dikkate alınıp alınmayacağı,

Finans yazınında sermaye maliyetinin
belirlenmesinde tüm ülkelerde uygulanabilecek
genel kabul görmüş bir tahmin yöntemi
bulunmamaktadır.

Finansman maliyetinin sermaye maliyetine
etkisinin nasıl dikkate alınacağı,
Düzenlemeye tabi şirketin büyüklüğü ile likidite sorunu olup olmadığının sermaye maliyetine etkisinin hesaplamalara nasıl dâhil edileceği.

Dipnotlar
[1] Bu yazıda sermaye kavramı ile kastedilen öz sermayedir.

Sonuç olarak, finans yazınında sermaye maliyetinin belirlenmesinde tüm ülkelerde uygulanabilecek genel kabul görmüş bir tahmin yöntemi
bulunmamaktadır. Ülkemiz için uygulanabilecek
modeller, düzenleme kurumuna yol gösterecek
nitelikte olmayan, birbirinden farklı sonuçlar
vermektedir. Diğer taraftan, mevcut tahmin yöntemleri ya endüstri bazında ya da ülke bazında
sermaye maliyeti değerleri sağlamakta olup şebeke şirketlerinin ortaklarının farklı getiri beklentilerini dikkate almamaktadır. Bunun yanında,
sermaye maliyetinin belirlenmesi tartışmasız,
kesin ilkelere bağlı olmayıp ancak belirli varsayımlara bağlı olarak tahmin edilebilir. Bu nedenle, enerji şirketleri için makul getiri oranı belirlenmesinde seçilen modele bağlı olarak kullanılan varsayımlar yanında yukarıda sayılan hususların da hesaplamalarda dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

Kaynaklar
Gözen, Mustafa (2011), “Cost of Capital Estimation
for Energy Network Utilities: Revisiting from the
Perspective of Regulators”, Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:26,
Sayı:2, ss.37-68
Gözen, Mustafa (2012), “Key Issues and Challenges
in Estimating the Cost of Capital for Energy Network
Utilities in Emerging Markets”, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:19,
Sayı:1, ss.149-161.
Gözen, Mustafa (2012), “Determining the Cost of
Capital for Turkish Electricity Distribution Utilities:
Analysis and Recommendations”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:41, Sayı:1, ss.62-79
Yazarın Notu: Bu yazı, yazarın yukarıda belirtilen
yayınları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Konu hakkında ayrıntılı değerlendirme yapabilmek için söz
konusu eserlerin incelenmesi önerilmektedir.
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ELEKTRİK DAĞITIMINDA İLAVE KALİTE SÖZLEŞMELERİ*
Hasan ALMA

R

ekabetin olmadığı yerde ikinci en iyi
çözüm olarak (iktisadî) düzenlemenin
önerildiğini biliyoruz. Bu kapsamda,
doğal tekel durumunda olan ve düzenlemeye tabi
tutulan elektrik dağıtım faaliyetinde, maliyet
odaklı bakışın müşterilere sunulan hizmetin düzeyinin göz ardı edilmesine neden olmaması için
hizmet kalitesinin de düzenlemeye tabi tutulması
gerekliliği kabul görmüştür. Yani, dağıtım şirketinin maliyetlerin karşılanması üzerindeki baskı
nedeniyle kaliteden ödün vermesi riskine karşı
hizmet kalitesinin de belirli bir düzeyde tutulmasına yönelik düzenleyici faaliyetlere ihtiyaç bulunmaktadır. Kalitenin çok boyutlu yapısından,
müşterilerin davranışlarından kalite düzeyinin
etkilenmesinden, müşteriden müşteriye kalite
beklentilerinin büyük ölçüde değişebilmesinden,
ölçüme ilişkin zorluklardan ve benzeri faktörlerden dolayı, bu düzenleme faaliyetinin zorlu bir iş
olduğu belirtilmektedir (Fumagelli ve Schiova,
2009). Kalite konusunda yapılacak düzenlemelerde, tıpkı maliyetlerde olduğu gibi bir optimum
düzey olduğu, bu optimum düzeyi yakalamanın
ise maliyetlerde olduğundan daha zor olduğu,
fakat müşterileri etkileme bakımından kalite düzenlemelerinin daha doğrudan etkiye sahip olduğu da açıktır.

şekilde gerçekleşmesine yönelik kalite boyutudur. Teknik kalite (voltaj kalitesi) ise voltaj karakteristiklerinde yaşanacak sapmaların asgariye
indirilmesine yönelik kalite boyutudur.
Hizmet kalitesine ilişkin düzenleyici otoritelerin
bilgi toplama ve yayımlama, en alt düzeyde kalitede hizmet alan müşterilerin korunması, sunulan hizmetin ortalama kalitesinin iyileştirilmesinin yanında piyasa benzeri mekanizmaların ve
rekabetin [1] teşvik edilmesi de yapabileceği
düzenleyici işler arasında sayılmaktadır. Bu mekanizmaların başında, ilave kalite sözleşmelerinin imzalanabilmesinin sağlanması da yer almaktadır. İlave kalite sözleşmeleri (İKS), tedarik sürekliliğinde bildirimsiz kesinti sayısının
sınırlandırılması ve teknik kalite göstergelerine
ilişkin olarak yapılabilmektedir. Müşterilerin
hizmet kalitesi beklentilerinin ve kesintilerden
etkilenme biçimlerinin farklı olduğu malumdur.
İKS, müşteri beklentilere göre kalite taahhüdü
taşımaktadır. Özellikle büyük tüketicilerin, tedarik sürekliliğine verdikleri “değer” ile yaşanacak
kalitesizliğin maliyetini karşılaştıracakları ve
ilave kalite için ödeme istekliliklerinin bu şekilde ortaya çıkacağı iktisadi bir beklenti durumundadır. Burada düzenleyici otoriteden beklenen,
sürece ilişkin gerekli mevzuat düzenlemelerini
yapmasının yanında İKS imzalayan müşteriler
ile diğer müşteriler arasında ayrımcılığa engel
olması olacaktır. İKS uygulamasının AG seviyesinden bağlı müşterileri de kapsaması fikri, şebekede İKS kapsamında yapılacak iyileştirmelerin
herkese fayda sağlarken ödemeyi sadece İKS
imzalamış müşterilerce yapılması engeli ile karşılaşacaktır. Fransa‟da OG seviyesinden bağlı
serbest tüketicilere dağıtım şirketlerince ve dü-

Elektrik dağıtımında hizmet kalitesinin tedarik
sürekliliği (supply continuity), ticari kalite
(commercial quality) ve teknik kalite (voltage
quality) şeklinde sınıflandırıldığı bilinmektedir.
Tedarik sürekliliği kalitesi, kesintilerin süre ve
sıklığının asgariye indirilmesine yönelik kalite
boyutudur. Ticari kalite, müşteri ile dağıtım (ve
ilgisine göre perakende satış) şirketi arasındaki
iş süreçlerinin müşteri memnuniyetine uygun

* İngilizce “Premium Quality Contracts” ifadesine karşılık olarak önerilmektedir.
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zenleyici otorite gözetiminde standart ve özellikli olmak üzere 2 tip sözleşme önerilmektedir.
İKS müşterisi ilave bir bedel ödemekte ve dağıtım şirketi tüketim yerine izleme cihazı takmaktadır. İKS‟ye uyulmaması halinde, dağıtım şirketi müşteriye tazminat ödemektedir. Teknik kalite
için de benzer bir İKS uygulaması yapılması
mümkün bulunmaktadır (Fumagelli et al., 2007).
Ticari kaliteye dayalı İKS uygulamasına literatürde rastlanılmamış olup zaten doğası gereği bu
kalite boyutunda bir nevi “business class” uygulanmasının mümkün ve/veya uygun olmayacağı,
ayrıca uygulanması mümkün ve uygun olabilecek durumlarda da bir müşterinin ticari kaliteye
ilişkin ilave bedel ödeme isteğinin düşük olacağı
tahmin edilmektedir.

nelik düzenlemeler yapılmıştır. Aynı dağıtım
şirketinden hizmet alan farklı kullanıcılar arasında, sunulan hizmetin kalitesinin iyileştirilmesini
sağlamaya yönelik olarak ise gelir tavanı-kalite
faktörü ilişkisine dayanan bir ödül/ceza mekanizması öngörülmektedir [2]. Yani, hem ortalama hizmet kalitesinin yükseltilmesi hem de ortalama tutturulurken bireylerin de kaliteli hizmete
erişmesi amaçları birlikte gözetilmektedir.
İktisadi olarak, aldıkları elektrik dağıtım hizmetinin kesintiler ve teknik parametreler anlamında
kalitesinin yükseltilmesine mukabil daha fazla
bedel ödemeyi kabul edecek müşteriler elbette
bulunacaktır. Ancak, elektrik dağıtım faaliyetine
ilişkin öncelikli hedefler ve gerçekleşen hizmet
kalitesi düzeyi bakımından İKS uygulaması şimdilik gündeme alınması beklenmeyen bir konudur.

İKS teorik olarak, müşterilerin kaliteye verdikleri değere ilişkin göstergeler sağlanmasına ve
hizmet kalitesi beklentisi standart seviyedeki
kaliteden daha yüksek olan müşterilerin sözleşme ile bedeli karşılığı bu beklentilerine uygun
kaliteyi talep edebilmelerine imkan vermektedir.
Ancak; uygulamaya ilişkin olarak elde yeterli
veri bulunmamaktadır. Çünkü, halihazırda hizmet kalitesi bakımından belli bir düzeyi yakalamış az sayıda ülkede İKS düzenlemesi bulunmaktadır.

Ülkemizde elektrik dağıtımına ilişkin hizmet
kalitesine yönelik düzenlemelerde ilk adım olarak standart müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin
düzenleyici kurumun yapacağı düzenleme ve
izleme faaliyetlerinin sonuçlarının alınması ile
kullanıcıların aldıkları hizmetin ortalama kalitesi
yükselecektir. Bu çerçevede, hem bireysel manada hem de dağıtım bölgesi ortalaması manasında
hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak
yukarıda bahsi geçen asgari performans standartlarının uygulamaya konulması, kullanıcılara sunulması gereken hizmetin asgari düzeyine dayalı
tazminat ödemelerinin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi ve finansal teşvik (ödül/ceza)
mekanizmalarının kullanılması yoluyla düzenlemeler yapılmaktadır. Bu konuda piyasa benzeri
mekanizmaların teşviki olarak anılan İKS gibi
ileri düzey uygulamaların da ülkemizde elektrik
dağıtım sektöründe yaşanacak gelişmelere paralel olarak gündeme alınıp hizmet kalitesi düzenlemeleri kapsamında ileriki yıllarda atılacak
adımlar arasında yer alacağı beklenebilir.

Türkiye‟de yürürlükte olan elektrik piyasasına
ilişkin mevzuatta İKS imzalanmasına ilişkin bir
düzenleme bulunmamaktadır. Tedarik sürekliliği
kalitesi ve teknik kaliteye ilişkin olarak en düşük
kalitede hizmet alan kullanıcıları korumaya yö-

Piyasa benzeri mekanizmaların teşviki olarak
anılan İKS gibi ileri düzey uygulamaların
ülkemizde elektrik dağıtım sektöründe
yaşanacak gelişmelere paralel olarak gündeme
alınıp hizmet kalitesi düzenlemeleri kapsamında
ileriki yıllarda atılacak adımlar arasında yer
alacağı beklenebilir.
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Dipnotlar

Kaynaklar

[1]Örneğin sayaç okuma hizmetinde.…Elektrik dağıtımı ile ilişkili işlerde fazlaca bir “rekabet” beklentisine girilmemelidir!

1- Fumagelli, E., Schiavo, L.L., Delestre, F. “Service
Quality Regulation in Electricity Distribution and
Retail”, Springer, 2007.

[2]Fumagelli ve Schiova (2009), ödül/ceza mekanizmasının 2000 yılında İtalya‟da, 2001‟de Norveç‟te,
2002‟de Büyük Britanya ve İrlanda‟da, 2003‟te Macaristan ve İsveç‟te, 2004‟te Portekiz‟de, daha sonraki yıllarda Hollanda ve Estonya‟da uygulandığı bilgi-

2- Fumagelli, E.,, Schiavo, L.L., “Regulating and
Improving the Quality of Electricity Supply: The
Case of Italy”, European Review of Energy Markets Volume 3, Issue 3, October 2009.

sini vermektedir.
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KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Hasan ALMA

T

ek kanallı yıllardan beri ezberimiz haline gelmiş ifadelerden birisi de, yapılan
saat ayarlamaları ile hesaplanan enerji
tasarrufunun kaç kilovatsaat olduğuna ilişkin
olanıdır. Bu yazıda yaz saati uygulaması üzerine
bir kısım değerlendirmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

birden fazla ortak saat kullanıldığı da bilinmektedir.
(Meridyenler, kutuplarda birleşen ve ekvatoru
dik kesen farazi çizgiler olup ekvator üzerinde
bir birlerine mesafeleri 111 kilometredir. Kutuplara doğru bu mesafe azalarak sıfır olmaktadır.
Örneğin Türkiye‟de ortalama uzaklıkları 85 kilometredir. İki meridyen arası zaman farkı ise hep
4 dakikadır. Aynı meridyenin üzerinde yerel saat
aynıdır.)

Bilindiği gibi Dünya‟nın kendi ekseni etrafındaki bir tam turu 24 saat sürmektedir. Ya da başka
bir ifadeyle Dünya‟nın kendi ekseni etrafındaki
bir tam turunun 24‟e bölünmesiyle 1 saatlik süre
elde edilmektedir (Bir kısım kaynaklarda bu durumun Eski Mısırlılar‟ın uygulaması olduğu yönünde bilgilere yer veriliyor). Peki bu 24 saatin
numaralandırılması nasıl yapılmıştır? Söz gelimi
sabahleyin uyandığımız saatlere 01:00 denseydi,
öğleyin saat 05:00 olsaydı, olmaz mıydı? Nitekim, alaturka saat sistemi denilen, güneşin tepe
noktasında battığı anı 12:00 kabul eden gurubî
saat, güneşin tamamen battığı anı 12:00 kabul
eden ezanî saat gibi saat sistemlerinin geçmişte
kullanıldığını biliyoruz.

Ülkemizde de İzmit‟ten geçen 30° doğu meridyeninin yerel saati (GMT+2) ulusal saat olarak
kullanılmaktadır (Bu meridyenin yerel saatini
ulusal saat kabul eden diğer ülkeler arasında Romanya, Yunanistan, Bulgaristan da bulunmaktadır). İleri saat uygulamasında ise Iğdır‟dan geçen
45° doğu meridyeninin yerel saati (GMT+3) ulusal saate tekabül etmektedir.
Gün ışığından daha fazla yararlanmak maksadıyla yaz saati uygulaması, Mart-Ekim döneminde
yapılmaktadır. Bilindiği gibi Kuzey yarımkürede, ekinoks (gece gündüz eşitliği) tarihlerinden
23 Eylül‟den sonra en uzun gecenin yaşandığı
21 Aralık‟a kadar geceler uzar. Bu tarihten diğer
ekinoks tarihi olan 21 Mart‟a kadar günler uza-

Günümüzde kullanmakta olduğumuz saat sisteminde bir yerdeki yerel saat, o yerde güneşin
tepe noktada olduğu zamanın saat 12:00 kabul
edildiği saattir. Diğer taraftan, ülke içinde tek bir saatin
esas alınmasıyla da ulusal
saat uygulaması yapılmaktadır. Örneğin, İngiltere‟de
Griniç Saat Kulesinden geçtiği varsayılan meridyenin
yerel saati GMT (Greenwich
Mean Time) ulusal saat kabul edilmektedir. Rusya,
ABD, Avustralya gibi geniş
topraklara yayılmış ülkelerde Kaynak: www.sosyalbilimler.biz/sunumlar/cografya-sunumlari/yerel-saat.ppt
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yarak gece ile eşitlenir. Daha sonra
gün uzaması en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran‟a kadar sürer.
Günlerin kısalarak gece ile eşitlendiği
23 Eylül ekinoksu ile bu döngü devam eder.
Günün 24 saate taksimi
26/12/1925 tarihli ve 697 numaralı
Kanun (Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanun) ile bugün kullanKaynak: www.sosyalbilimler.biz/sunumlar/cografya-sunumlari/yerel-saat.ppt
makta olduğumuz günün gece yarısından başlayıp saatlerin sıfırdan 24‟e
kadar numaralandırıldığı sisteme geçilmiştir.
06/12/1984 tarihli ve 3097 sayılı Kanun ile bu
Kanunun 2 nci maddesi “Griniç'e göre otuzuncu
derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye
Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati
aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”şeklinde düzenlenmiştir.
Aşağıdaki haritada yaz saati uygulaması yapmakta olan, yapmayı bırakmış ve hiç yapmamış
ülkeler gösterilmektedir.

Kaynak: http://www.buzlu.org/benzer/ekinoks-tarihi

Kaynak: http://www.enerji.gov.tr/duyurular/Ileri_Saat_Uygulamasi.pdf
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Neden yaz saati uygulanıyor?

Tablo 1

Uygulama ilk olarak 1895 yılında önerilmiştir.
Elektrik tüketiminin esas olarak aydınlatma
amaçlı yapıldığı bir dönemde yapılan bu öneri
doğrultusunda, halen çok sayıda ülkede bu uygulamaya devam ediliyor.

ANKARA

Beklenen faydaların başında enerji tasarrufu gelmektedir. Ancak, araştırmalarda bu konuda farklı sonuçlar elde edildiği görülüyor. Daha fazla
gün ışığına ilişkin olarak ekonomide yapılan
harcamaları arttıracağı, kamu güvenliği üzerinde
olumlu etkisinin olacağı, trafik kazalarında azalma sağlayacağı gibi ispat edilmemiş başka beklentiler de mevcuttur. Diğer yandan, uygulamanın doğrudan sebep olduğu zaman karışıklıkları
ve bilgisayar sistemleri vb. üzerindeki karmaşalar da bilinmektedir. Uygulamaya ilişkin yapılan
eleştiriler, bu uygulamanın insanların alıştığı
düzene müdahale olduğu, biyolojik saatin zorlandığı, psikolojik yan etkilere sahip olduğu gibi
düşünceleri içermektedir.
Londra ve Ankara arasında bir karşılaştırma

Tarih
01.10.12

MEVCUT
UYGULAMA
Güneş
Güneş
Doğuş
Batış
06:45
18:31

SAATLER GERİ
ALINMASA
Güneş
Güneş
Doğuş
Batış
06:45
18:31

10.10.12

06:54

18:16

06:54

18:16

20.10.12

07:04

18:02

07:04

18:02

27.10.12

07:12

17:52

07:12

17:52

28.10.12

06:13

16:51

07:13

17:51

10.11.12

06:28

16:37

07:28

17:37

20.11.12

06:39

16:29

07:39

17:29

30.11.12

06:50

16:24

07:50

17:24

10.12.12

06:59

16:24

07:59

17:24

20.12.12

07:06

16:26

08:06

17:26

31.12.12

07:10

16:33

08:10

17:33

10.01.13

07:10

16:43

08:10

17:43

20.01.13

07:06

16:54

08:06

17:54

31.01.13

06:58

17:07

07:58

18:07

10.02.13

06:47

17:19

07:47

18:19

20.02.13

06:35

17:30

07:35

18:30

28.02.13

06:23

17:39

07:23

18:39

10.03.13

06:08

17:50

07:08

18:50

20.03.13

05:52

18:01

06:52

19:01

30.03.13

05:36

18:11

31.03.13

06:34

19:12

06:36
06:34

19:11
19:12

10.04.13

06:19

19:22

06:19

19:22

Normal saat dilimi GMT, ileri saat dilimi
20.04.13
06:04
19:32
06:04
19:32
GMT+1 olan Londra ile normal saat dilimi
30.04.13
05:50
19:42
05:50
19:42
GMT+2, ileri saat dilimi GMT+3 olan Ankara
Sarılı tarihlerde saat ayarlaması yapılmaktadır.
arasında bir karşılaştırma yapmak üzere Tablo 1
ve Tablo 2 hazırlanmıştır. Tablo 1‟de Ankara‟nın Ekim ile Nisan ayları arasında seçilen tarihbir karar olduğu değerlendirilebilir. Ankara‟ya
lerdeki gün doğumu ve gün batımı saatleri ve
ilişkin tabloda ise, Ekim ayından sonra da
ileri saat uygulaması sabit kalsa (yani 45° meridGMT+3 sistemi kullanılmış olsa güneşin doğuyeninin yerel saati ulusal saat kabul edilmiş olsa)
şunun 08:00 ve biraz üstünde gerçekleşeceği
idi bu saatlerin kaç olacağı gösterilmektedir.
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Ankara şehri için
Tablo 2, aynı bilgileri verecek şekilde Londra
GMT+2 dilimine dönüşün sabah saatleri için
şehri için hazırlanmıştır.
görece az fayda sağlarken güneşin batış saatini 1
Londra‟ya ilişkin tabloya bakıldığında, Ekim saat erkene aldığı, yani uygulamanın gerekliliğiayından sonra da GMT+1 saatinin kullanılması nin tartışmalı olduğu söylenebilir. Diğer taraftan,
halinde güneşin doğuş saatinin sabah 09:00 ve GMT+2 dilimine geçişin Ankara‟nın batısındaki
üstünde gerçekleşeceği görülmektedir. Sabah iller için nispeten daha faydalı olduğu bir gerçek
saatlerinde yaşanan yoğunluk düşünüldüğünde, olsa da Ankara‟nın doğusundaki iller için tam
GMT saatine dönülmesinin her bakımdan doğru tersinin geçerli olduğu da ifade edilmelidir. Ya-
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Tablo 2
LONDRA
Tarih
01.10.12

MEVCUT
UYGULAMA
Güneş
Güneş
Doğuş
Batış
07:02
18:37

SAATLER GERİ
ALINMASA
Güneş
Güneş
Doğuş
Batış
07:02
18:37

10.10.12

07:17

18:17

07:17

18:17

20.10.12

07:34

17:56

07:34

17:56

27.10.12

07:46

17:42

07:46

17:42

28.10.12

06:48

16:40

07:48

17:40

10.11.12

07:10

16:18

08:10

17:18

20.11.12

07:27

16:04

08:27

17:04

30.11.12

07:43

15:55

08:43

16:55

10.12.12

07:55

15:51

08:55

16:51

20.12.12

08:03

15:53

09:03

16:53

31.12.12

08:06

16:01

09:06

17:01

10.01.13

08:03

16:14

09:03

17:14

20.01.13

07:54

16:29

08:54

17:29

31.01.13

07:40

16:48

08:40

17:48

10.02.13

07:23

17:07

08:23

18:07

20.02.13

07:04

17:25

08:04

18:25

28.02.13

06:48

17:39

07:48

18:39

10.03.13

06:26

17:57

07:26

18:57

20.03.13

06:03

18:14

07:03

19:14

30.03.13

05:40

18:31

31.03.13

06:38

19:32

06:40
06:38

19:31
19:32

10.04.13

06:19

19:22

06:19

19:22

20.04.13

06:04

19:32

06:04

19:32

30.04.13

05:50

19:42

05:50

19:42

Kaynak: http://across.co.nz/Apologyfo%20SlaveTrade.html

GMT için esas alınan 0° meridyeninin de Büyük
Britanya‟nın doğusunda yer aldığı, haritada gösterilmektedir.
Sonuç
Bu yazıda yer verilen bilgiler ve bulgulara bakıldığında, en batısı ile en doğusu arasında 1 saat
16 dakika gibi küçümsenemeyecek bir zaman
farkı bulunan ülkemizde Mart ayında 1 saat ileri
çekilerek GMT+2‟den GMT+3‟e alınan ulusal
saatin, Ekim ayında tekrar geri alınması uygulamasının bırakılıp yerine yaz-kış GMT+3 diliminde kalınmasının daha uygun olacağı kanaati
hasıl olmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından da gündeme getirilen bu geçişin uçakların zaman çizelgelerinin hazırlanması
örneğinde olduğu gibi, muhtemel bütün boyutlarıyla değerlendirilerek tedricilik prensibine uygun şekilde yapılması ülke yararına olacaktır.

Sarılı tarihlerde saat ayarlaması yapılmaktadır.

pılan uygulamadan beklenen yararın sağlandığı
hususu net değildir. Fakat, saat ayarlaması yapmanın birçok soruna ve görünen/görünmeyen
maliyete sebep olduğu hususu kesindir. Buradan
hareketle, Türkiye‟nin daha doğusunda yer alan
GMT+3 saat diliminin sabit ulusal saat dilimi
kabul edilmesinin, tartışmalı bir kısım faydaların
yerine sabit dilim kullanmanın gerçek avantajlarından istifade edilmesini sağlayacağı sonucuna
varılabilir. İlaveten; Romanya, Yunanistan ve
Bulgaristan gibi ülkelerin ulusal saatlerinde doğularında olan 30° meridyenini (İzmit‟ten geçen)
esas almaları da burada bahsi geçen hususlar ile
ilişkili olduğu söylenebilir. Benzer şekilde,
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Kaynaklar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yaz_saati_uygulamas%C4%B1
http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html
www.sosyalbilimler.biz/sunumlar/cografya-sunumlari/yerel
-saat.ppt
www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/393.html
www.cografyam.org/konum.htm
www.2kr2.com/bir-gun-neden-24-saat.html
http://across.co.nz/Apologyfo%20SlaveTrade.html
http://www.enerji.gov.tr/duyurular/
Ileri_Saat_Uygulamasi.pdf
http://www.buzlu.org/benzer/ekinoks-tarihi
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