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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 Ġngilizce dillerinde yazılmıĢ makaleler içeren akademik nite-

likli hakemli bir dergidir. 

Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi enerji piyasalarına iliĢkin tartıĢmaların bilimsel 

seviyede ele alınması ve güncel konu ve sorunlara yönelik derinlemesine analiz ve 

etütler içeren yaklaĢımlar geliĢtirilmesini hedeflemektedir. Makalelerin enerji sektörü-

ne iliĢkin olması esas olup, bu makaleler ekonomi, hukuk, mühendislik, iĢletme, kamu 

yönetimi veya uluslararası iliĢkiler 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 sunulmuĢ çalıĢmalar ve daha önce yayımlanan 

makalelere iliĢkin yorumlardan oluĢan ve 1000 kelimeyi aĢmayan makaleler de kabul 

edilebilmektedir. Ancak bu hallerde telif ücreti ödenmemektedir. 

Makale gönderimi, yazım kuralları ve geçmiĢ sayılara iliĢkin olarak  

http://www.epddergi.org adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir. 
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2012 yılında basılmıĢtır. 
 

Bu bültende yer alan yazıların bilimsel, 

hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara ait 

olup, yazılar Enerji Uzmanları Derneği‘-

nin veya yazarların çalıĢtığı / iliĢkili 

olduğu kurum/kuruluĢların görüĢünü 

yansıtmamaktadır. 

 

Bu derginin içeriği Enerji Uzmanları 

Derneği‘nin üretimi olup dergi içeriği-

nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  

gereğince izinsiz kullanılması yasaktır. 

Yazı içerikleri, dergi ve yazar ismi 

kaynak gösterilerek kullanılabilir.  

Merhabalar, 

2012 yılının son sayısıyla karĢınızdayız. Bilindiği üzere 2012 yılı 

sonrasında özellikle elektrik piyasasında önemli geliĢmeler söz 

konusu. Bu geliĢmelerin bir kısmının neler olduğu ve nasıl olacağı 

açıkken diğer bir kısmı için yasal düzenlemeler beklenmekte. Bu 

sayımızda bu geliĢmelerle ilgili değiĢik yazılara da yer verilmektedir. 

Ayrıca herkesin ilgisini çekeceğini ve pek çoklarına faydalı olacağını 

düĢündüğümüz toplam on beĢ adet yazıyla sizlerle birlikteyiz. 

Temennimiz 2013 yılının hem enerji piyasa açısından hem de genel 

olarak güzel sonuçlarla karĢılaĢıldığı bir yıl olmasıdır. 

Gelecek sayılarda buluĢmak dileğiyle, 

Mutluluk dolu yeni yıllar dileriz. 

Ġyi okumalar… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ler.  

Enerji Piyasası Bülteni‘ne Yazı Göndermek için... 
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ELEKTRİK PİYASASINDA 2012 YILI SONRASINA İLİŞKİN BAZI  

HUSUSLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Nedim KORKUTATA 

E 
lektrik piyasasında 01/01/2013 tarihi 

bazı yönleriyle çok önemli bir tarih ol-

makla birlikte o tarihte piyasada hayata 

geçirilmesi gereken değiĢikliklerin mevzuat alt-

yapısının tam olarak ortaya konmadığı malum. 

Söz konusu tarihe kadar ortaya konması gereken 

ya da konması olası noktalardan bazılarını Ģu 

Ģekilde sıralamak mümkün. 

Bilindiği üzere Elektrik Piyasası Kanunu‘nun 3 

üncü maddesi gereğince dağıtım ve perakende 

satıĢ faaliyetlerinin 01/01/2013 tarihi itibarıyla 

ayrı tüzel kiĢilikler altında yürütülmesi gerek-

mektedir. Bu zorunluluğun ortaya çıkardığı: 

AyrıĢmadan kaynaklanan maliyetlerin karĢı-

lanması 

Son kaynak tedariği 

Kayıp kaçak enerjinin temini 

Sayaç okuma faaliyeti yürütülmesi 

Talep tahminlerinin yapılması 

Dengeleme ve UzlaĢtırma Piyasası ile ilgili iĢ 

ve iĢlemlere iliĢkin Piyasa Mali UzlaĢtırma 

Merkezi (PMUM) ile ilgili kayıt, veri giriĢi ve 

diğer iĢlemlerin yapılması ve faturalamalar 

MüĢteri hizmetlerinin yerine getirilmesi 

Faturalama, tahsilat hususları 

Tüketicilere taraflarca uygulanabilecek olan 

bedeller 

Lisanssız üretimlere iliĢkin iĢlemler 

gibi pek çok soru ve sorun bulunmakla birlikte 

ayrıĢma sonrası iki Ģirketin görev ve sorumluluk-

larının tanımlanması ve tüm süreçlerin yeni du-

ruma göre yeniden tanımlanması gerekmektedir.  

Bu çerçevede Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

mu (EPDK)  tarafından hemen hemen tüm elekt-

rik piyasası mevzuatına iliĢkin olarak görüĢe 

çıkılmıĢ, piyasa taraflarının görüĢleri toplanmıĢ-

tır. GörüĢe açılan mevzuat ve yapılan toplantılar 

sonucunda; 

Yasal ayrıĢmanın kanuni bir zorunluluk ol-

ması hasebiyle kaçınılmaz maliyetlerin tari-

feler yoluyla karĢılanabileceği, 

Yeni oluĢacak olan görevli perakende satıĢ 

Ģirketlerinin ilgili bölgelerinde serbest olma-

yan, serbest olup tedarikçi değiĢtirme hakkı-

nı kullanmayan, ikili anlaĢmaları bir sebeple 

sona erdiği için son kaynak tedariki kapsa-

mında değerlendirilmesi gereken tüm tüketi-

cilere enerji tedarik etmekle yükümlü ola-

cakları ve aynı zamanda diğer dağıtım bölge-

lerinde yer alan serbest tüketicilere de ikili 

anlaĢmalarla enerji tedarik edebilecekleri, 

Kayıp kaçak enerjinin dağıtım Ģirketleri tara-

fında temin edileceği, 

Sayaç okuma faaliyetinin dağıtım Ģirketleri 

tarafında yürütüleceği, 

Talep tahminleri ve serbest tüketicilerle ilgili 

iĢlemlerin dağıtım Ģirketleri tarafından yürü-

tüleceği, 

PMUM ile ilgili iĢlemlerin çoğunlukla ve 

belki de görevli perakende satıĢ Ģirketlerinin 

bazı aĢamalardaki destek ve teyitleri ile dağı-

tım Ģirketleri tarafından yürütülebileceği, 
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MüĢteri hizmetlerinin dağıtım ve perakende 

satıĢ faaliyetleri ayrıĢtırılmakla birlikte tüke-

ticiyle daha çok perakende Ģirketinin muha-

tap olmasının daha uygun olacağı, 

Faturalama ve tahsilat iĢlemlerinin görevli 

perakende satıĢ Ģirketi tarafından yapılabile-

ceği ama bununla birlikte dağıtım Ģirketin-

den ―fatura bırakma‖ gibi bazı spesifik hiz-

metlerin maliyetlerin (tüketici lehine) düĢü-

rülmesi amacıyla alınabileceği, 

Tüketicilere uygulanacak bedellerin çoğun-

lukla tedarikçi yani görevli perakende satıĢ 

Ģirketi üzerinden uygulanacağı 

gibi sonuçlara ulaĢılabileceği görülmektedir.  

GeçiĢ dönemi sözleĢmeleri söz konusu olduğun-

da ise, 01/01/2013 sonrasında; 

Dağıtım Ģirketlerinin ya da görevli peraken-

de satıĢ Ģirketlerinin (Elektrik Üretim Ano-

nim ġirketi (EÜAġ)‘nden enerji alamayacak-

ları, almaları durumunda EÜAġ fiyatının 

tarifelere aynen yansıtılmayacağı, 

ġirketlerin Türkiye Elektrik Ticaret ve Taah-

hüt Anonim ġirketi (TETAġ)‘nden ihtiyaçla-

rı doğrultusunda enerji temin edebilecekleri, 

TETAġ‘ın fiyatının EPDK tarafından düzen-

lenmeye devam edeceği ve tarifelere aynen 

yansıtılabileceği, 

TETAġ‘ın ihtiyaç duyması halinde 

EÜAġ‘tan enerji alabileceği, 

EÜAġ‘ın elinde kalan enerjisini ikili anlaĢ-

malar yoluyla veya dengeleme ve uzlaĢtırma 

piyasasında satarak değerlendirebileceği 

olasılıkları taraflarca müzakere edilmektedir.  

Son kaynak tedariği ile ilgili olarak; 

Son kaynak tedarikçisinin görevli perakende 

satıĢ Ģirketi olacağı, 

Söz konusu son  kaynak tedarikçisi Ģirketin 

faaliyetinin bir sebeple sona ermesi duru-

munda yeni bir son kaynak tedarikçisinin 

nasıl belirleneceğine dair bir usul ve esas 

ilan edileceği, 

Tüketicilerin ikili anlaĢmalarının sona erme-

si neticesinde son kaynak tedarikçisinin 

portföyüne düĢmeleri durumunda kendileri-

ne belirli bir süre ile gün öncesi fiyatları ya 

da caydırıcı nitelik taĢıyan baĢka bir fiyat 

uygulanabileceği (4033 sayılı Kurul kararın-

da olduğu gibi), 

Tüketicilerin tedarikçi seçerken artık daha 

dikkatli davranmaları gerekeceği, sistemin 

açıklarının ortadan kaldırılması yoluyla te-

darikçilerin niteliğinin gittikçe daha büyük 

ehemmiyet kazanacağı, 

Son kaynak tedariği kapsamındaki tüketici-

lerin sistem giriĢ-çıkıĢları nedeniyle diğer 

düzenlenen tüketiciler üzerinden oluĢan ila-

ve maliyetlere artık müsaade edilmeyeceği 

çıkarımlarını Ģu günlerde yapmak mümkün gibi 

görünüyor. 

Tarifeler ile ilgili beklentileri Ģu Ģekilde sırala-

mak mümkün: 

Dağıtım ve sayaç okuma gelir tavanlarının 

dağıtım gelir tavanın dönüĢtürülmesi muhte-

meldir. Çünkü sayaç okuma artık bir dağı-

tım faaliyetidir ve de dağıtım gelirlerinde 

olduğu gibi gelir düzeltmesi mekanizmasına 

tabidir.  

PMUM‘da oluĢturulacak ayrı kayıtlar ile 

serbest olmayan, serbest olduğu halde teda-

rikçisini seçmeyen, ikili anlaĢmaları bir se-

beple sona erdiği için son kaynak tedariği 

kapsamında değerlendirilen tüketiciler ile 

görevli perakende satıĢ Ģirketinden ikili an-

laĢmalar yoluyla enerji temin eden dört grup 

tüketicinin her biri ya da bazıları için ayrı 
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kayıtlar oluĢturulması öngörülmektedir. Bu 

vesileyle her bir grubun tedariklerinin, mali-

yetlerinin (SBDK, dengesizlik, teminatlar, 

…) tam olarak ayrıĢtırılması mümkün ola-

caktır. Bu durumda EPDK‘nın düzenleyici 

amaçlar doğrultusunda farklı gruplar için 

farklı tarifeler belirlemesi olanağı ortaya 

çıkacaktır. Örneğin; EPDK, gerek gördüğü 

takdirde ve tedarik tarafında özelleĢtirmele-

rin tamamlanması durumunda (görevli pera-

kende satıĢ Ģirketinin portföyünden çıksın 

ya da çıkmasın) tüm serbest tüketiciler için 

caydırıcı bir tarife belirleyerek serbestleĢme 

sürecine katkıda bulunabilecektir.  

Perakende satıĢ tarifelerinde öngörüler ve 

gerçekleĢmeler (fiili dört zamanlı enerji bi-

lançoları ve DUP—kendi üretim Ģirketi - 

diğer üretim Ģirketleri alımları—mikro 

kojenerasyon alım miktar ve tutarları)  ara-

sında fiyat tavanı metodundan kaynaklanan 

bazı küçük sapmaların düzeltmeye tabi ol-

ması ihtimali söz konusudur.   

Kayıp-kaçak enerji dağıtım Ģirketleri tara-

fından temelde TETAġ‘tan temin edilecek, 

gerçekleĢmelerle ikili anlaĢma miktarları 

arasındaki farklar ise dengeleme ve uzlaĢtır-

ma piyasasında karĢılanacaktır. Ayrıca, ka-

yıp-kaçak enerji gelir ihtiyaçlarının düzelt-

meye tabi olması, diğer bir deyiĢle kayıp 

enerji teminine iliĢkin öngörüler ve gerçek-

leĢmeler (abone gruplarının dağıtıma esas 

enerjileri ve DUP alım miktar ve tutarları)  

arasındaki farkın giderilmesi söz konusudur.  

Perakende satıĢ hizmeti bedelinin de sayaç 

okuma bedeli gibi abone baĢına sabit bir 

bedel olarak uygulanmaya baĢlanması önü-

müzdeki dönemde değerlendirilebilecek bir 

konudur. 

Dağıtım Ģirketlerinin iletim gelir öngörüleri-

nin yıllık olarak belirlenebileceği (daha önce 

beĢ yıllık öngörüler alınmıĢ, iletim tarifeleri 

için uygulama dönemi üç yıl olması ve son-

rasında ortaya çıkan iletim tarifeleri dağıtım 

Ģirketlerinin öngörülerinden oldukça farklı 

olması nedeniyle bir kısım sapmalar yaĢan-

mıĢtı) de bilinmelidir.  

Her ne kadar mevcut Kanuna göre bölgesel tari-

felere 01/01/2013 itibariyle geçilmesi öngörülü-

yorsa da bu tarihin yeni bir yasal düzenlemeyle 

ertelenmesi ihtimali çok kuvvetlidir.   

01/01/2013 tarihi sonrasına iliĢkin piyasa katı-

lımcılarınca merak edilebilecek hususlara iliĢkin 

bazı öngörüler Ģu ana kadar açığa kavuĢmuĢ ol-

makla birlikte bazı belirsizlik ve sorunlara da 

değinmekte fayda vardır: 

Yasal ayrıĢmadan kaynaklanacak iĢletme ve 

yatırım giderlerinin ne kadarlık tutarlara 

ulaĢacağı, dağıtım Ģirketlerinin maliyet etkin 

bir Ģekilde süreçleri yönetip yönetemeyece-

ği, bu maliyetlerin ne kadarlık bir kısmının 

EPDK tarafından kabul edilerek tarifelere 

yansıtılacağı hususları zamanla netleĢecek 

gibi görünmektedir.  

MüĢteri hizmetleri gibi konularda yeni yapı-

lan görev tanımlarının dağıtım lisansı sahibi 

tüzel kiĢiler ve görevli perakende satıĢ Ģir-

ketleri tarafından yürütülmesi gereken gö-

revleri ne oranda kapsadığı, mezkûr Ģirketler 

arasında, tüketiciler ile aralarında ya da di-

ğer tedarikçilerle aralarındaki süreçlerin iyi 

tanımlanıp tanımlanmadığı hususları zaman-

la belirginleĢecektir. 

Ġlk aĢamada tek bir bilgi iĢlem altyapısı kul-

lanmak zorunda kalacak olan Ģirketlerin kısa 

vadede bu manada operasyonel ayrıĢmayı ne 

zaman sağlayabilecekleri belirsizdir. Bunun-

la birlikte farklı bilgi iĢlem altyapıları olma-

sı durumunda ortak süreçlerin yönetiminde 

bazı problemlerin ortaya çıkabileceği değer-

lendirilmektedir. Dağıtım Ģirketinden teda-
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rikçilere eĢit mesafede olması beklenirken 

görevli perakende satıĢ Ģirketi ile iliĢkilerin-

deki yakınlaĢmaya ―tüketici lehine‖ ya da 

operasyonel zorunluluklar gereği geçici ola-

rak salık vermenin artıları ve eksilerinin ta-

mamını Ģimdiden öngörmek çok zordur.  

EÜAġ‘ın elinde ne kadarlık bir enerji kala-

cağı ve bunu hangi yöntemlerle piyasaya 

süreceği, EÜAġ‘ın tercihinin dengeleme ve 

uzlaĢtırma piyasasındaki etkisinin ne olacağı 

hususu da baĢta toptan satıcılar ve üreticiler 

olmak üzere elektrik piyasasının tüm katı-

lımcılarca cevabı merak edilen bir soru ve 

muğlak kalmıĢ bir noktadır. 

Çapraz sübvansiyonların yapılacak bir yasal 

düzenleme nedeniyle devam etmesi duru-

munda EPDK‘nın sanayi/tarımsal sulama/

aydınlatma aboneleri ile ilgili fiyatlandırma 

politikasının ne olacağı ve baĢta Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bakanlık) ol-

mak üzere siyaset Kurumunun bu politikayı 

nasıl değerlendireceği merak konusudur. 

Dağıtım Ģirketleri ve görevli perakende satıĢ 

Ģirketlerinin finansal ya da diğer bir sebeple 

sürdürülebilirliklerine zeval gelmesi duru-

munda ne yapılacağı, ilgili bölgede hizmet-

lerin hiçbir Ģekilde aksamaması ve ilgili Ģir-

keti ya da yerine gelen Ģirketin aynı sorunla-

rı yaĢamaması için ne gibi düzenleyici ted-

birler alınacağı hususlarında boĢluklar olma-

ması gerekmektedir. ġu aĢamada detaylı 

düzenlemeler olsa da olmasa da EPDK‘nın 

bu durumlar için erken uyarı mekanizmaları 

geliĢtirmesi elzemdir.  

Son kaynak tedariğinin geçici bir durum 

olduğu ve caydırıcı nitelik taĢıması gerektiği 

kabulü yapılması için doğru iĢleyen bir top-

tan satıĢ piyasasından, olgunlaĢmıĢ bir ser-

best tüketici bilincinden bahsedilebiliyor 

olması gerekir. Piyasa bilgisi yüksek teda-

rikçiler ile ―kısa vadede düĢük fiyat‖ hassa-

siyetinden baĢka piyasa algısı olmayan tüke-

ticilerin buluĢturulması, tüketici odaklı ol-

mayan sözleĢmelerin imzalanması ve teda-

rikçilerin keyfi uygulamalarda bulunabilme-

si gibi piyasa gerçeklerinin olduğu bir or-

tamda bu sistemin iĢletilmesinde sorunlar 

yaĢanabileceği değerlendirilmektedir. Bu 

sebeple diğer düzenlemeler ne olursa olsun 

artan piyasa açıklığı ile birlikte ikili anlaĢ-

malar piyasasını güçlendirecek, piyasa katı-

lımcılarına rehberlik edecek bazı düzenle-

meler (tip sözleĢmeler vs.) yapılması hususu 

değerlendirilmelidir.  

Elektrik piyasalarının serbestleĢmesi yeni 

tip bir bilgi toplama sorununu da ortaya çı-

karmaktadır. Daha önce TEDAġ kaynaklı 

veriler tek elden kamuoyu ile paylaĢılmakta, 

verilerin doğruluğu çok fazla sorgulanma-

makta idi. ġirket zarar ederken ―vatandaĢ‖ 

sübvanse edilmiĢ, vatandaĢ zarar ederken de 

―devlet‖ kazanmıĢ olmakta idi. Bugün ise 

durumun çok daha farklı olduğu ortadadır. 

Dağıtım Ģirketlerinin fiziki büyükleri, mali 

verileri, yürütülen süreçler hep EPDK (artık 

Bakanlık da sürecin içerisindedir) tarafından 

sorgulanarak izlenmesi gereken veriler ve 

süreçler haline gelmiĢtir. EPDK elektrik 

piyasasında faaliyet gösteren ve düzenlenen 

Ģirketlerin faaliyetlerine iliĢkin bilgi ihtiya-

cını net olarak tanımlayıp ciddi miktarlarda 

veri toplamalı, bunlardan ticari sır niteliği 

taĢımayanları kamuoyu ve ilgili kurumlarla 

yoğun bir Ģekilde paylaĢmalıdır. 
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ELEKTRİK ÜRETİM SEKTÖRÜ VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ 

Ercüment CAMADAN 

E 
nerji özellikle de elektrik endüstrisi ha-

lihazırda Türkiye‘deki en dinamik en-

düstrilerin baĢında gelmektedir. Türki-

ye‘nin benimsemiĢ olduğu enerji politikası ve bu 

politikayı hayata geçirmeye yönelik uygulamalar 

neticesinde özel sektörün payının her geçen gün 

biraz daha arttığı bir elektrik piyasası oluĢmakta-

dır. Bu yeniden yapılandırma sürecinde ortaya 

çıkan astronomik rakamlar, iptal edilen ihaleler 

ve elektrik dağıtım sektörünün nihai tüketiciyi 

doğrudan ilgilendiren bir özelliğinin olması se-

bebiyle özelleĢtirmenin gündemini dağıtım özel-

leĢtirmelerinin daha fazla iĢgal ettiği bilinmekte-

dir. Ancak sadece dağıtım Ģirketlerinin değil ka-

mu elektrik üretim santrallarının da ivedilikle 

özelleĢtirilmesinin planlandığı defalarca beyan 

edilmiĢtir. 

Bu yazı içerisinde öncelikle elektrik üretim sek-

törünün mevcut yapısı özetlenmektedir. Daha 

sonra özelleĢtirme süreci ele alınmakta ve süreç 

değerlendirilmektedir. Bir sonraki bölümde üre-

tim özelleĢtirmelerinin gecikmesinin nedenleri 

ve etkileri üzerinde durulmakta ve en son olarak 

da nihai değerlendirmelere yer verilmektedir. 

Elektrik üretim sektörü 

Türkiye‘deki elektrik üreticilerine iliĢkin bir sı-

nıflandırma ġekil 1‘de gösterilmektedir. Birinci 

grup doğrudan kamunun sahipliğinde olan Elekt-

rik Üretim Anonim ġirketi (EÜAġ) ve bağlı or-

taklıklarından oluĢmaktadır. EÜAġ ürettiği 

elektriğin tamamını Türkiye Elektrik Ticaret ve 

Taahhüt Anonim ġirketi (TETAġ)‘ne ve 21 adet 

dağıtım Ģirketine satmaktadır. 21 adet dağıtım 

Ģirketine satıĢ yapan gruplar aslında özelleĢtiril-

mesi planlanan ve bu amaçla oluĢturulmuĢ olan 

portföylerdir. ÖzelleĢtirilmesi düĢünülmeyen 

santrallarda üretilen elektrik ise EÜAġ tarafın-

dan doğrudan TETAġ‘a satılmaktadır. 2013 yı-

lından itibaren ise büyük ihtimalle özelleĢtiril-

mesi planlanan portföylerde yer alan santrallarda 

yapılan üretim de EÜAġ tarafından büyük ölçü-

de TETAġ‘a satılacak ve bu portföylerle dağıtım 

Ģirketleri arasında yeni anlaĢmalar imzalanmaya-

caktır. 

Ġkinci grup üreticiler devletle aralarındaki uzun 

süreli sözleĢmeler kapsamında kamuya 

(TETAġ‘a) elektrik satan özel üreticilerdir. Do-

layısıyla bu üreticiler özel kiĢilikler olsa da piya-

sada fiilen rekabet eden üreticiler değillerdir. 

Yap-ĠĢlet, Yap-ĠĢlet-Devret, ĠĢletme Hakkı Devri 

sözleĢmeleri kapsamında bu üreticilerden satın 

alınan elektriği TETAġ 21 adet dağıtım Ģirketine 

satmaktadır. TETAġ‘ın elektrik sattığı az sayıda 

iletim sistemi kullanıcısı serbest tüketici de mev-

cuttur. Ancak bu tüketicilerin TETAġ‘tan alımı 

bırakmaları halinde yeniden geri dönüp TETAġ 

ile enerji alım sözleĢmesi imzalama hakları bu-

lunmamaktadır. 

Üçüncü üretici grubu Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK)‘ndan almıĢ oldukları lisanslar 

kapsamında piyasada faaliyet gösteren özel üre-

tim Ģirketleridir. Bu üreticiler ürettikleri elektriği 

ikili anlaĢmalarla diğer tedarikçilere veya serbest 

tüketicilere satmaktadırlar. Ayrıca, dengeleme 

ve uzlaĢtırma piyasasında da ürettikleri enerjiyi 

teklif vererek satabilmektedirler. OSB‘lerin de 

Ģirket kurmaksızın OSB üretim lisansı alması 

mümkündür. 

Otoprodüktörler diğer bir üretici grubunu oluĢ-

turmaktadır. Temelde kendi ihtiyaçları için 

elektrik üreten otoprodüktörlerin Kanun gereğin-

ce ürettikleri elektriğin %20‘sini piyasada satma 
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hakkı bulunmaktadır. Ancak, yine Kanun gere-

ğince, bu %20‘lik sınır Enerji Piyasası Düzenle-

me Kurulu kararıyla %50‘ye kadar çıkarılabil-

mektedir. 2012 yılı için belirlenmiĢ olan üst sınır 

% 40‘tır. 

Özel üreticiler arasında yer alan yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Ka-

nun (YEK Kanunu)‘da yer alan destek fiyatların-

dan yararlanmak isteyenler her yıl Ekim ayı so-

nuna kadar bir sonraki yıl YEK Destekleme Me-

kanizması (YEKDEM)‘na dahil olmak için 

EPDK‘ya baĢvurmaktadırlar. Bu üreticiler piya-

sada doğrudan tüketicilere veya tedarikçilere 

enerji satamamakta, bunların üretimleri gün ön-

cesi piyasasının piyasa iĢletmecisi olan Piyasa 

Mali UzlaĢtırma Merkezi (PMUM) aracılığıyla 

gün öncesi piyasasında satılmakta ve sistem gün 

öncesi fiyatı da dikkate alınarak bu fiyat ile des-

tek fiyatı arasındaki fark dikkate alınarak bu üre-

ticilere ödeme tedarikçilerden toplanmak kay-

dıyla PMUM tarafından yapılmaktadır. 

YEKDEM‘e girmeyi tercih etmeyen üreticiler 

ise diğer özel üretim Ģirketleri gibi piyasada ikili 

anlaĢmalarla ve dengeleme ve uzlaĢtırma piyasa-

sında enerji satmak yoluyla faaliyet göstermek-

tedirler. 

Lisanssız faaliyet gösterme hakkına sahip üreti-

cilerin çok önemli bir kısmı mevzuat gereğince  

YEKDEM‘e dahildirler Ancak, bu üreticilerin 

iĢlemleri dağıtım Ģirketleri tarafından gerçekleĢ-

tirilmektedir. Yine lisanssız faaliyet gösterebilen 

tüzel kiĢilerce kurulan mikro kojenerasyon tesis-

lerinin yaptıkları fazla üretim dağıtım Ģirketleri 

tarafından YEK Kanununda yer alan en düĢük 

destek bedeli üzerinden satın alınmaktadır. 

Üretim özelleştirmeleri 

Öncelikle üretim özelleĢtirmelerinin baĢlangıçta 

bir zorunluluk değil tercih olduğunu belirtmekte 

fayda vardır. Yine özelleĢtirme amaç değil belir-

lenen temel politika hedeflerine ulaĢabilmek için 

araçtır. Bu doğrultuda, benimsenen enerji politi-

Şekil 1. Türkiye‘de elektrik üreticilerinin faaliyetleri 
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kası öncelikleri ve piyasa yapısı içerisinde özel-

leĢtirmenin gitgide bir zorunluluk haline geldiği-

ni iddia etmek yanlıĢ olmayacaktır.  

Dağıtım ve perakende satıĢ faaliyetlerinin ayrıĢ-

tırılması, serbest tüketici limitinin her geçen gün 

daha da aĢağı çekilmesi, TETAġ tarafından satın 

alınma zorunluluğu olan önemli hacimde enerji-

nin mevcudiyeti gibi hususlar dikkate alındığın-

da deklare edilen politikayı yürütebilmek için 

özelleĢtirmeler kaçınılmaz hale gelmektedir. Ak-

si takdirde artan piyasa açıklığı ve belli maliyet-

Tablo 1. Özelleştirilmesi planlanan portföyler 

PORTFÖY GRUBU SANTRAL ADI 
KURULU GÜCÜ    

( MW ) 
PORTFÖY KURULU 

GÜCÜ (MW) 

1. PORTFÖY 
AFġĠN ELBĠSTAN A 1.355 2.795 
AFġĠN ELBĠSTAN B 1.440 

2. PORTFÖY 
AMBARLI D.GAZ 1.351 

1.981 
AMBARLI F.OĠL 630 

3. PORTFÖY 

ALĠAĞA D.GAZ 180 

865 ÇAN 320 

TUNÇBĠLEK 365 

4. PORTFÖY 

BURSA D.GAZ 1.432 

2.118 
ORHANELĠ 210 

GÖKÇEKAYA 278 

SARIYAR H.P. 160 
YENĠCE 38 

5. PORTFÖY 

KEMERKÖY 630 

2.050 

YATAĞAN 630 

YENĠKÖY 420 

GEZENDE 159 

DEMĠRKÖPRÜ 69 

ADIGÜZEL 62 

KEMER 48 

KARACAÖREN-1 32 

6. PORTFÖY 

ALTINKAYA 703 

1.017 

HĠRFANLI 128 

KESĠKKÖPRÜ 76 

DERBENT 56 

KAPULUKAYA 54 

7. PORTFÖY 

HASAN UĞURLU 500 

838 

KILIÇKAYA 120 

KÖKLÜCE 90 

SUAT UĞURLU 69 

ÇAMLIGÖZE 32 

ALMUS 27 

 8. PORTFÖY 

KARKAMIġ 189 

620 
ÇATALAN 169 

ASLANTAġ 138 

MENZELET 124 

9. PORTFÖY 

ÖZLÜCE 170 

459 

KÜRTÜN 85 

TORUL 103 

TORTUM 26 

DOĞANKENT 75 
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lere katlanılarak gerçekleĢtirilen faaliyet ayrıĢ-

masının rekabete konu yeterli hacmin oluĢturula-

maması sebebiyle genel amaçlara hizmet etmesi 

çok da kolay olmayacaktır. 

Diğer yandan dikkat edilmesi gereken bir husus 

da özelleĢtirmeler yapılırken piyasa gücünün 

oluĢturulmamasıdır. Aksi takdirde daha rekabet-

çi bir piyasa oluĢturulması amaçlanarak baĢlanan 

süreçte hakim gücünü kötüye kullanabilecek 

grupların oluĢturulması nedeniyle  arzulanan 

sonuçlara da ulaĢılamayabilir. Ayrıca, zaman 

zaman dile getirildiği gibi, üretim özelleĢtirmele-

rinde yeni alım garantilerinin verilmesi de temel 

öncelik ve amaçlardan sapılması anlamına gele-

bileceği için çok da önerilmemektedir. 

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stra-

teji Belgesi (Strateji Belgesi)‘nde [1] üretim te-

sislerinin özelleĢtirilmesi iĢlemlerine 2009 yılı 

içerisinde baĢlanması öngörülmüĢtür. Bu tesisle-

rin özelleĢtirilmesi mümkün olmamıĢtır. Toplam 

kurulu gücü ihmal edilebilecek düzeyde olan 

küçük santralları bir kenara bırakırsak halihazır-

da özelleĢtirilmesi planlanan dokuz portföy gru-

bu bulunmaktadır. Bu portföy gruplarına iliĢkin 

bilgiler Tablo 1‘de yer almaktadır Tek baĢına 

özelleĢtirilmesi gündemde olan santrallar ise 

Hamitabat (1156 MW), Soma A-B (1034 MW), 

Seyitömer (600 MW) ve Kangal (457 MW) 

santrallarıdır (Aksu, 2012 [2]). 

Özelleştirmelerin gecikmesinin bazı nedenleri 

Küresel ekonomik krizin devam edeceği, 

hatta belki de daha da derinleĢeceğine dair 

beklentiler potansiyel alıcıların iĢtahını azalt-

mıĢtır. Ayrıca, daralan dünya ekonomisi kre-

di olanaklarını kısıtlamıĢ ve kredi maliyetle-

rini artırmıĢtır. Bu finansman sorunu da veri-

lebilecek teklifleri doğrudan etkilemektedir. 

Zaman zaman piyasa katılımcılarında piyasa-

nın iĢleyiĢine iliĢkin bazı soru iĢaretleri oluĢ-

muĢtur. Dengeleme ve uzlaĢtırma piyasasına 

iliĢkin bazı soru iĢaretleri örnek olarak veri-

lebilir. Üretimin ağırlıklı bir kısmının kamu 

üretim Ģirketleri ve kamu toptan satıĢ Ģirketi-

nin kontrolünde olması fiyat oluĢumunda bu 

Ģirketlerin (negatif yönlü) etkileri olabileceği 

endiĢesiyle özel giriĢimcileri daha temkinli 

olmaya itmiĢ olabilir. Mekanizmaların sık 

sık değiĢmesi bazı yatırımcılarda kafa karı-

Ģıklığına neden olmuĢ olabilir. 2012 yılı so-

nunda sona erecek olan geçiĢ dönemi sözleĢ-

meleri de soru iĢaretlerine yol açmıĢ olabilir. 

Bilindiği üzere elektrik dağıtım ihalelerine 

giren yatırımcıların bir kısmı üretim ihaleleri 

ile de ilgilenmektedir. Bu yatırımcıların bir 

kısmı ise fiilen elektrik üretimi lisansı bulu-

nan Ģirketlerdir. Bu gruplar ürettikleri enerji-

yi piyasa fiyatlarının daha üzerindeki fiyat-

larla dağıtım / perakende satıĢ Ģirketlerine 

satmayı planlamıĢ olabilirler. Ancak, EPDK 

tarafından yapılan düzenlemeler neticesinde 

bu Ģirketlerin ürettikleri elektriği kendi dağı-

tım Ģirketlerine piyasa fiyatının daha üzerin-

de bir fiyatla daha fazla kar elde edebilecek 

bir Ģekilde satmaları olanaksız hale gelmiĢtir. 

Bu nedenle, böyle bir avantajı elde etmeyi 

öncelik haline getirmiĢ olan grupların üreti-

me iliĢkin özelleĢtirmeye iĢtahı azalmıĢ ola-

bilir. Dağıtım Ģirketlerinin kendi üretim Ģir-

ketlerinden alımlarının 2011 yılı öncesinde 

bir önceki yıldaki gerçekleĢmeler dikkate 

alınarak hesaplanan sabit bir rakam olan Tür-

kiye Ortalama Toptan SatıĢ Fiyatı 

(TORETOSAF) üzerinden tarifelere yansıtıl-

ması mümkündü. Saatlik fiyatların oluĢtuğu 

bir piyasada piyasa gerçekleĢmelerini hiçbir 

Ģekilde yansıtmayan böyle bir fiyat tavanının 

uygulanmasının piyasa dinamikleri açısından 

sakıncalı olduğu görülmüĢtür. Daha sonra 

EPDK tarafında bu alımların her bir saatin 

kendi fiyat ortalamasını gösteren sistem gün 

öncesi fiyatı (SGÖF) endeksli olarak tarifele-

re yansıtılabileceğine iliĢkin alınan kararlarla 
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dağıtım Ģirketlerinin kendi/iĢtirak içindeki 

üretim Ģirketleri önemli bir arbitraj olanağın-

dan mahrum kalmıĢlardır.  

ÖzelleĢtirme kapsamındaki santralların ağır-

lıklı bir kısmı, halihazırda, geçiĢ dönemi söz-

leĢmeleri kapsamında dağıtım Ģirketlerine 

enerji satmaktadırlar. Bu santralların 

2013‘ten itibaren piyasada enerji satması 

öngörülse de sürecin nasıl olacağı yakın za-

mana kadar netleĢtirilebilmiĢ değildir. Ben-

zer bir Ģekilde taslak Elektrik Piyasası Kanu-

nu da uzun bir süredir Türkiye Büyük Millet 

Meclisi gündemine taĢınamamıĢtır. Bu hu-

suslar da belirsizlik olarak yatırımcının kar-

Ģısına çıkmaktadır. 

Üretim özelleĢtirmelerinin gecikmesi, bu 

süreçte üretim lisansı alınması yoluyla yeni 

tesislerin kurulmasının mümkün olması, bu 

Ģekilde pek çok sermaye grubunun en azın-

dan bir santrala sahip olması, fiziki ve mali 

durumları hakkında yeterli bilgiye sahip 

olunmadığı düĢünülen özelleĢtirme portföy-

lerinde yer alan santrallara olan ilgiyi azalt-

maktadır.  

Bazı santralların eski olması, kapasite kulla-

nımına iliĢkin durumlar, nihai sürece iliĢkin 

yol haritasının sürekli değiĢmesi, sürece çok 

sayıda kurumun müdahil olması, eski alıĢ-

kanlıklarla, ―Benim de bir santralım olsun.‖ 

güdüsüyle ihalelere girebilecek bazı yatırım-

cıların ihale bedellerini yükseltme olasılığı 

da özelleĢtirmelere iliĢkin gecikmelerin ne-

denleri arasında sıralanabilir.  

Sonuç yerine 

BaĢlangıçta bir zorunluluk değil tercih olan üre-

tim özelleĢtirmelerinin belirlenen temel enerji 

politikası ve hedefleri nedeniyle bir zorunluluğa 

dönüĢmüĢ olduğu görülmektedir.  Her geçen gün 

daha da zorunlu hale gelen özelleĢtirmelerin pi-

yasa gücü oluĢturulmaksızın yapılması önem arz 

etmektedir. Ayrıca sürece iliĢkin belirsizliğin 

ortadan kaldırılması da piyasanın geliĢimi açı-

sından faydalı olacaktır. 
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PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞINDA REKABET ÜZERİNE 

Muhammed DEMİR 

E 
lektrik piyasasında iletim ve dağıtım 

faaliyetlerinin, nitelikleri itibariyle do-

ğal tekel olduğu kabul edilmektedir. 

Buna mukabil üretim, toptan satıĢ ve perakende 

satıĢı içeren elektrik piyasası faaliyetlerinin re-

kabete açık alanlar olduğu ifade edilmektedir. 

Bu yazının konusunu, elektriğin hane halkı tüke-

ticilerine satıĢ kısmında rekabet oluĢturmaktadır. 

Yazıda öncelikle rekabet kavramı perakende 

elektrik piyasası açısından ele alınacak daha son-

ra perakende elektrik piyasasında rekabetin ol-

duğu kabul edilen Ġngiltere tecrübesinden kısaca 

bahsedilecek son olarak da Türkiye‘deki mevcut 

durumdan bahsedilerek bir sonuca ulaĢılmaya 

çalıĢılacaktır. 

Rekabet kavramı 

Rekabet, birden fazla satıcının/alıcının bir malın/

hizmetin fiyatı ve/veya kalitesi unsurları üzerin-

den satmak/almak üzere yarıĢtığı bir ortamı ifade 

etmektedir. Rekabetçi bir piyasadan beklenenler, 

makul fiyatlar, seçeneklerin çokluğu ve ürün/

hizmet sunumunda yeniliklerdir. Rekabet kavra-

mından bahsederken perakende elektrik satıĢ 

piyasasının temel özelliklerine değinmek yararlı 

olacaktır. Defeuilley (2009)‘in de ifade ettiği 

üzere perakende satıĢ piyasasının üç temel özel-

liği ön plana çıkmaktadır; 

Genel olarak elektrik piyasası faaliyetleri in-

celendiğinde, perakende satıĢ kısmı çok küçük 

bir kısma tekabül etmektedir. Dolayısıyla söz 

konusu faaliyetin getireceği gelir de diğer faa-

liyetlere nazaran daha düĢüktür. Nitekim üre-

tim, toptan satıĢ, iletim ve dağıtım faaliyetleri, 

elektrik piyasasında yaklaĢık %95‘lik bir yer 

iĢgal etmektedir. Bu tespite göre perakende 

piyasasına %5 civarında bir manevra alanı 

kalmaktadır. 

―Aracılık‖, perakende sektörünün önemli bir 

özelliğidir. Ancak elektrik piyasasının teknik 

ve ekonomik özellikleri dolayısıyla aracılık 

hizmeti, tedarikçilerden daha çok iletim ve 

dağıtım Ģirketleri tarafından yerine getirilmek-

tedir. Bu durum tüketicilerin, alıĢkın oldukları 

yerleĢik ve güçlü Ģirketler dıĢında piyasaya 

yeni giren tedarikçilere mesafeli durması gibi 

bir sonucu da doğurmaktadır. 

Elektrik enerjisi niteliği itibariyle homojen bir 

ürün/hizmettir. Dolayısıyla nihai tüketiciye 

sunma aĢamasında dönüĢtürme ve pazarlama 

imkanları açısından ciddi sınırlamalar mevcut-

tur. Diğer bir deyiĢle ürün farklılaĢtırma im-

kanları kısıtlıdır. Bu nedenle tedarikçilerin, 

ürünü farklı göstermek amacıyla yapacakları 

reklam, pazarlama ve diğer harcamaların nihai 

tüketiciye ilave bir yük getirme ihtimali var-

dır. 

Tüketici davranışları hakkında neoliberal ve 

davranışçı yaklaşımlar 

Genellikle piyasada rekabet denildiğinde, her ne 

kadar uygulamada var olmasa da, tam rekabet 

piyasası anlaĢılmaktadır. Piyasa ve rekabet kav-

ramları liberal felsefenin çok önem verdiği ko-

nulardır. Neoliberal iktisatçı anlayıĢ denilen libe-

ral felsefenin güncel yorumu da bu kavramları 

yüceltmiĢtir. Rekabet konusuna perakende satıĢ 

piyasası açısından bakıldığında tüketici tercihleri 

önem kazanmaktadır. Neoliberal iktisadın tüketi-

ci/insan davranıĢları hakkındaki önermeleri aĢa-

ğıdaki gibidir; 

1. Tüketiciler tam ve eksiksiz bir Ģekilde piyasa 

bilgisine ulaĢabilirler. 
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2. Bilgiyi toplamanın ve bilgiyi analiz etmenin 

bir maliyeti yoktur. 

3. Ġnsanların tercihleri, diğer insanların tercihle-

rinden bağımsızdır. 

4. Tedarikçilerden herhangi biri piyasa gücüne 

sahip değildir.  

5. Tüketici kararlarının olumlu veya olumsuz 

yansımaları yoktur. 

6. Ġnsanlar batık maliyetleri ihmal eder ve tama-

men ilave (marjinal) maliyetlere yoğunlaĢırlar. 

7. Ġnsanlar sadece kiĢisel çıkarlarıyla hareket 

ederler. 

Yukarıda yer alan önermelerin tamamen hayali 

bir piyasa yapısına ait olduğu hemen hemen her-

kes tarafından kabul edilecektir. Nitekim gerçek 

hayatta katıksız tam rekabetçi bir piyasanın 

mümkün olmadığı hususunda bir fikir birliği 

vardır. Dolayısıyla liberal iktisatçılar, tam reka-

bet piyasasının bir ütopya olduğunu kabul et-

mekle birlikte bu piyasa yapısına ulaĢmak bir 

―kızıl elma‖ olarak hedefte durmaktadır. Bu bağ-

lamda herhangi bir piyasa tam rekabet piyasa 

yapısına yaklaĢtığı ölçüde baĢarılı kabul edile-

cektir. 

Diğer yandan liberal felsefenin aksine, davranıĢ-

çı iktisatçıların tüketici/insan davranıĢları hak-

kındaki önermeleri aĢağıdaki gibidir (CUAC, 

2011); 

1. Ġnsanlar diğer insanların davranıĢlarından 

etkilenirler; insanlar çoğu Ģeyi baĢka insanları 

taklit ederek yaparlar. Ayrıca insanlar, diğer 

insanlar tarafından onaylanan Ģeyleri yapma-

ya devam ederler. 

2. AlıĢkanlıklar önemli ve değiĢtirilmesi zordur; 

insanlar çoğu Ģeyi hiç düĢünmeden yapmak-

tadırlar. Ġnsanlar bazen istese de alıĢkanlıkla-

rını değiĢtirmekte zorlanmaktadırlar. 

3. Ġnsanlar iyi Ģeyler yapmaya güdülenmiĢlerdir. 

4. Ġnsanların kiĢisel beklentileri davranıĢlarını 

etkilemektedir. Ġnsanlar eylemlerinin değerle-

ri ve sosyal sorumlulukları ile uyumlu olma-

sını isterler. 

5. Ġnsanlar ellerinde olanı muhafaza etme ve 

risk olmaktan kaçınma eğilimindedirler. 

6. Ġnsanlar karar verme aĢamasında yanlıĢ/kötü 

hesap yapmaktadırlar; insanlar yakın geçmiĢ-

teki olaylara gereğinden çok tepki vermekte, 

gerçekleĢmesi çok zayıf ihtimaller üzerinde 

durmakta ve sorunların/bilginin kendilerine 

sunulma Ģeklinden etkilenmektedirler. 

7. Ġnsanları sadece bilgilendirmek veya bir Ģeyi 

yapmaya teĢvik etmek yeterli olmayabilmek-

tedir. 

DavranıĢçı iktisatçıların önermelerinin insan 

davranıĢlarını açıklamada daha tutarlı ve insan 

doğasına daha uygun olduğu değerlendirilmekte-

dir. Nitekim insanı, herhangi bir eĢyadan ayıran 

husus, insanın aklı, vicdanı, duygu ve düĢüncele-

rinin olması ve her Ģeyden önemlisi onun sosyal 

bir varlık (kültür, inanç, felsefe, gelenekleri) ol-

masındandır. 

DavranıĢçı iktisatçıların önermelerini enerji pi-

yasası açısından ele aldığımızda, piyasada reka-

bet ve rekabetin geliĢtirilmesi için çok ciddi zor-

luklarla karĢı karĢıya olunduğu ortaya çıkacaktır. 

Nitekim doğru karar veremeyen tüketiciler piya-

saya yanlıĢ sinyaller gönderecek, risk almaktan 

korkan ve statükoyu korumak isteyen tüketiciler, 

çok zor durumda kalmadıkça, mevcut tedarikçi-

lerini değiĢtirmeyecek ve dolayısıyla piyasaya 

yeni giren tedarikçilerin piyasada tutunma Ģansı 

azalacaktır. Böyle bir durumda piyasaya yeni 

oyuncuların girerek daha rekabetçi bir yapının 

ortaya çıkması zorlaĢacaktır. Tüm bu zorluklara 

piyasaya hakim ve mali açıdan güçlü Ģirketlerin, 

piyasaya yeni giren Ģirketlere karĢı uygulayabi-



 

16 

Bülteni 
Enerji Piyasası 

* Aralık 2012 

lecekleri yıkıcı rekabetin de eklenmesi halinde 

zaten piyasa bilgisi ve mali kaynaklar açısından 

zayıf durumdaki tedarikçilerin kısa bir süre son-

ra piyasadan silinmesi kaçınılmaz olacaktır. 

İngiltere perakende elektrik satış piyasası tec-

rübesi 

Elektrik piyasasının serbestleĢtirilmesinde öncü 

ülkelerden birisi olan Ġngiltere, aynı zamanda 

hane halkı tüketicileri için düzenlemeye tabi pe-

rakende satıĢ tarifesini uygulamaktan vazgeçen 

ilk ülkelerden birisidir. Dolayısıyla bu ülkenin 

perakende sektörü rekabet tecrübesi konumuz 

açısından önem arz etmektedir. 

Ġngiltere enerji piyasası düzenleme kurumu olan 

OFGEM, 2008 yılında bir piyasa araĢtırması 

yapmıĢ ve yapılan araĢtırma sonucunda peraken-

de enerji piyasasında (elektrik ve doğal gaz) re-

kabetin etkin olmadığı ve rekabetin önünde çok 

ciddi engellerin olduğu sonucuna varmıĢtır. Bu 

tespitlerden bazıları aĢağıda yer almaktadır 

(OFGEM, 2011); 

Dağıtım bölgelerinde çok ciddi oranda 

yoğunlaĢma mevcut olup daha önceden görev-

li elektrik tedarik Ģirketleri (incumbent 

suppliers), hala her bölgedeki müĢterilerin 

üçte ikisine enerji arz etmektedir. Bu Ģirketler 

dikey-bütünleĢik yapıya sahip olan ve ―6 Bü-

yükler‖ olarak da ifade edilen British Gas, 

EDF Energy, E.ON, RWE npower, Scottish 

Power ve SSE Ģirketleridir. Söz konusu Ģirket-

ler, perakende elektrik sektörünün %90‘dan 

fazlasının; hane halkı tüketicilerinin ise %

99‘dan fazlasının elektrik enerjisini tedarik 

etmektedirler. 

MüĢterilerin farklı bölümlere ayrılması, 

tedarikçilerin sadık müĢterilerinden daha çok 

gelir elde edebilmesine yol açabilmekte ve bu 

durum büyük bir pazar payıyla birlikte piyasa-

ya giriĢin önünde engel oluĢturabilmektedir. 

Büyük Ģirketler, benzer fiyatlama strateji-

leri izlemektedirler. 

Aktif müĢteriler/tüketiciler [1] toplam 

müĢterilerin sadece %17‘lik kısmını oluĢtur-

maktadır. Pasif tüketicilerin sayısı her geçen 

gün artmaktadır. 

Tedarikçi değiĢtirme iĢlemi her zaman 

yüksek nitelikli olmayabilmektedir. Tedarikçi 

değiĢtiren tüketicilerin üçte birlik kısmı her-

hangi bir fiyat avantajı elde edememiĢtir. 

KarmaĢık ve gereğinden fazla tarife türleri 

tüketicilerin piyasayı takip etme isteğini azalt-

maktadır. 

Perakende elektrik fiyatları, elektrik top-

tan satıĢ fiyatları yükselirken anında yüksel-

mekte fakat fiyatlar düĢerken aynı hızda düĢ-

memektedir. 

Diğer yandan piyasaya arz edilen ürünün homo-

jenliğinin yüksek düzeyde olması, tedarikçi de-

ğiĢtirme maliyetleri, istikrarlı talep ve maliyet-

ler, istikrarlı piyasa payları ve uyumu bozabile-

cek firmaların yokluğu piyasada uyumlu eylem 

riskini artırmaktadır. 

Yukarıda kısaca değinilen Ġngiltere tecrübesi, 

neoliberal önermelerin aksine, davranıĢçı iktisat-

çıları haklı çıkaracak türdendir. Nitekim ―6 Bü-

yükler‖ in piyasa paylarında ciddi bir değiĢiklik 

olmamıĢ ve piyasaya giren yeni tedarikçiler cid-

di sayılabilecek bir pazar payına eriĢememiĢler-

dir. Diğer yandan tüketiciler, elektrik piyasasının 

kendine has özellikleri yanında çok çeĢitli ve 

karmaĢık fiyat tercihleri karĢısında bocalamıĢ, 

tüketicilerin büyük çoğunluğu mevcut tedarikçi-

siyle bağını koparmamıĢ veya yine büyük firma-

lardan birini tercih etmiĢtir. Aktif tüketici sayısı 

gün geçtikçe azalmıĢ ve benzer durumdaki diğer 

ülkelere göre yüksek olan tedarikçi değiĢtirme 

sayısı tüketiciye somut bir fayda sağlamamıĢtır. 

Ayrıca rekabetçi bir piyasadan beklenen en 
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önemli fayda olan fiyat düĢüĢü bir türlü nihai 

tüketiciye yansımamıĢtır. 

Türkiye perakende elektrik satış piyasası 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK)‘nun 

1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 15 ve 16 ncı 

bentlerinde, sırasıyla, ―Perakende satıĢ; Elektri-

ğin tüketicilere satışı‖ ve ―Perakende satıĢ hiz-

meti; Perakende satış lisansına sahip şirketlerce, 

elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında 

tüketicilere sağlanan diğer hizmetler‖ Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. Söz konusu fıkranın 24 üncü 

bendinde perakende satıĢ Ģirketi; “Elektrik ener-

jisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim sis-

temine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketi-

cilere perakende satışı ve/veya tüketicilere pera-

kende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen 

tüzel kişi” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Aynı fıkranın 

20 nci bendinde ise serbest olmayan tüketici; 

Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını böl-

gesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi 

dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerin-

den yapabilen gerçek veya tüzel kişi” olarak ta-

nımlanmıĢtır [2]. 

Bilindiği üzere Türkiye genelinde 21 dağıtım 

bölgesi ve aynı sayıda dağıtım Ģirketi bulunmak-

tadır. Ayrıca mevcut uygulamada 21 dağıtım 

Ģirketi, perakende satıĢ lisanslarını da almıĢ olup 

bölgelerinde perakende satıĢ faaliyetini de aynı 

Ģirket bünyesinde yürütmektedirler. BaĢka bir 

ifadeyle dağıtım ve perakende satıĢ faaliyetleri 

aynı Ģirketler tarafından yürütülmektedir. Diğer 

yandan 5784 sayılı Kanunla, EPK‘nın 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) 

numaralı alt bendine “Dağıtım şirketleri, üretim 

ve perakende satış faaliyetlerini, 1/1/2013 tari-

hinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında 

yürütürler.” hükmü ilave edilmiĢtir. Bu kapsam-

da 12/09/2012 tarihli ve 4019 sayılı Kurul Kara-

rıyla ―Dağıtım ve Perakende SatıĢ Faaliyetleri-

nin Hukuki AyrıĢtırılmasına ĠliĢkin Usul ve 

Esaslar‖ kabul edilerek 27/9/2012 tarihli ve 

28424 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. 

Söz konusu Kararda göze çarpan hususlar özetle 

Ģu Ģekildedir; 

01/01/2013 tarihinden itibaren dağıtım ve 

perakende satıĢ faaliyeti farklı tüzel kiĢiler 

tarafından yürütülecektir. Perakende satıĢ 

faaliyeti yapacak Ģirket, dağıtım Ģirketinin 

kısmi bölünmesi yoluyla kurulacak ve dağı-

tım Ģirketiyle aynı kontrol yapısına sahip 

olacaktır. 

Kurulacak Ģirketin üst düzey yöneticileri ile 

dağıtım Ģirketi üst düzey yöneticileri farklı 

kiĢilerden oluĢacaktır. 

AyrıĢtırma iĢleminden kaynaklanan maliyet-

ler tarifelere yansıtılacaktır. 

31/12/2012 tarihi itibariyle dağıtım Ģirketinin 

perakende satıĢ lisansı sonlandırılacak ve 

01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere kurulacak Ģirkete eskisinin devamı ma-

hiyetinde perakende satıĢ lisansı verilecektir. 

Diğer yandan bahse konu Kurul Kararı uyarınca 

ilgili mevzuatta yapılması gereken değiĢiklikleri 

içeren taslaklar kamuoyu görüĢüne açılmıĢtır. 

Yazımızda mevzuat değiĢiklik taslaklarının hep-

sine değinilmeyecektir. Ancak piyasa tasarımı 

açısından çok önem arz ettiği değerlendirildiğin-

den, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 

yapılması düĢünülen değiĢiklik taslakları özetle 

incelenecektir. Söz konusu değiĢiklik taslakları 

aĢağıdaki gibidir; 

Cari uygulamadaki ―Perakende SatıĢ Lisansı 

Sahibi Dağıtım ġirketi‖ yerini ―Görevli Pera-

kende SatıĢ ġirketi‖ almaktadır. 

―Son Kaynak Tedariği/Tedarikçisi‖ tanım-

lanmakta ve bu faaliyetin yürütülmesi 

―Görevli Perakende SatıĢ ġirketi‖ne veril-

mektedir. 

Yazımızın konusunu oluĢturan hane halkı 
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tüketicileri açısından rekabet adına çok bir 

Ģey değiĢmemektedir. Söz konusu tüketiciler 

EPDK tarafından düzenlenen tarifeler üze-

rinden, bulundukları bölgedeki Görevli Pera-

kende SatıĢ ġirketi‘nden elektrik enerjisi te-

min etmeye devam edeceklerdir. Taslağa 

göre, hane halkı tüketicilerinin (serbest ol-

mayan tüketicilerin) Görevli Perakende SatıĢ 

ġirketi haricinde bir tedarikçiden elektrik 

enerjisi temin etmesi mümkün değildir. Do-

layısıyla piyasanın bu kısmında tedarikçi 

değiĢtirme suretiyle veya hizmet sunulmasın-

da sağlanacak iyileĢtirmelerle bir rekabetin 

tesis edilmesi Ģu an için mümkün gözükme-

mektedir. 

Son dönemde sık sık gündeme gelen kayıp-

kaçak enerji temini, aydınlatma tesislerinin 

kurulması [3] ve bölgelerindeki sayaçların 

okunarak bilgilerin ilgili tedarikçilere bildi-

rilmesi faaliyetleri ilgili dağıtım Ģirketleri 

tarafından yürütülecektir. 

Görevli olmayan perakende satıĢ Ģirketleri 

sadece ikili anlaĢmalarla elektrik enerjisi/

kapasite satıĢı yapabileceklerdir. Cari uygu-

lamada toptan satıĢ Ģirketleri zaten bu tür 

faaliyetleri yapabildiklerinden ayrıca ikili 

anlaĢmalarla enerji/kapasite satmak üzere 

perakende satıĢ Ģirketi kurmak kendiliğinden 

anlamsızlaĢacaktır. 

Görevli Ģirket, 01/01/2016 tarihine kadar [4] 

dağıtım Ģirketi ile aynı fiziki ortam ve bili-

Ģim altyapısını kullanabilecek ve söz konusu 

tarihe kadar yönetim ve destek hizmetlerini 

dağıtım Ģirketleri ile aynı kaynaktan hizmet 

alımı suretiyle temin edebilecektir. 

Sonuç yerine 

Yazının önceki bölümlerinde ifade edildiği üzere 

hane halkının rekabet ortamından beklediği Ģey, 

teorik bir takım açıklamalardan daha ziyade mal/

hizmet kalitesinin artması ve fiyat düĢüĢleri sağ-

lanarak tüketicinin/vatandaĢın refahının artması-

dır. Kısaca değinilen Ġngiltere tecrübesi göster-

mektedir ki hane halkı düzeyinde elektrik piya-

sasında rekabetin sağlanması çok da kolay bir iĢ 

değildir. Ancak aynı teorik kabullerin her ülkede 

aynı sonuçları doğuracağı varsayımı da doğru 

değildir. Ġnsanlığın bazı ortak değerleri mevcut 

olsa da çoğu zaman her toplumun değerleri, kül-

türü ve bunun doğal sonucu olarak insan davra-

nıĢı birbirinden farklılık göstermektedir. Dolayı-

sıyla iki veya daha fazla sayıda ülkede uygula-

nan aynı politikanın her ülkede farklı sonuçlar 

vermesi mümkündür. 

Türkiye perakende elektrik satıĢ piyasasında ya-

pılan son düzenlemeler rekabet açısından ince-

lendiğinde hane halkı düzeyinde en az 2016 yılı-

na kadar rekabetçi bir elektrik piyasasının olma-

yacağını söylemek durumundayız. Zira eğer ka-

muoyuna açıklanan mevzuat değiĢiklik taslakları 

aynı Ģekilde mevzuat düzenlemesi haline gelirse 

―son kaynak tedariği/tedarikçisi‖ konusu dıĢında 

çok yeni bir durumun olmadığı kolaylıkla fark 

edilebilecektir. AB‘nin 2009/72/EC sayılı son 

Elektrik Piyasası Direktifinde son kaynak teda-

rikçisinin illa perakende satıĢ Ģirketi olacağına 

dair bir düzenleme de bulunmamaktadır. Dağı-

tım Ģirketinin de son kaynak tedarikçisi olarak 

görevlendirilmesi pekâlâ mümkündür. 

Bir piyasada rekabet olabilmesi için tüketicinin/

vatandaĢın önünde birden fazla alternatif olması 

ve o alternatiflerden birini hiçbir sınırlama olma-

dan veya asgari maliyetle seçebilmesi gerekir. 

Diğer bir deyiĢle tedarikçi değiĢtirmenin olmadı-

ğı ve perakende satıĢ tarifesinin düzenlemeye 

tabi olduğu bir ortamda rekabetten bahsetmek 

anlamsızdır. Son yapılan düzenlemelere hane 

İngiltere tecrübesi göstermektedir ki hane halkı 

düzeyinde elektrik piyasasında rekabetin sağlanması 

çok da kolay bir iş değildir.  
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halkı açısından bakıldığında, bu tür tüketicilerin 

görevli perakende satıĢ Ģirketi dıĢında bir teda-

rikçiden veya düzenlemeye tabi perakende satıĢ 

fiyatı dıĢında bir fiyattan elektrik enerjisi/

kapasite satın alması mümkün olmayacaktır. 

Diğer yandan tüm hane halkı tüketicileri serbest 

tüketici niteliğine haiz olsa ve tedarikçilerini 

özgürce seçebilse dahi perakende elektrik satıĢ 

fiyatlarının düĢeceğinin bir garantisi yoktur. Da-

ha önce de ifade edildiği üzere elektrik piyasası-

nın kendine has ekonomik ve teknik özellikleri 

dolayısıyla perakende satıĢ kısmında rekabetin 

mümkün olup olmadığı veya rekabet mümkünse 

rekabetin ne kadar mümkün olduğu ve söz konu-

su rekabetten hane halkı tüketicilerinin ne kadar 

istifade edebildiği tartıĢmaları devam etmekte-

dir. 

Netice itibariyle hane halkı düzeyinde perakende 

elektrik satıĢında rekabet, ülkemizde henüz mev-

cut olmayıp yakın gelecekte de mümkün gözük-

memektedir. Piyasanın bu kısmında rekabetin ne 

kadar mümkün olacağını ve bu durumun tüketi-

ciye yansımasının ne olacağını, tüm tüketiciler 

serbest tüketici niteliğini kazanıp, istisnai haller 

hariç, perakende elektrik/enerji satıĢ tarifesinin 

düzenlenmediği bir piyasa tecrübesi gösterecek-

tir. Ülkemizde bu tür bir piyasa tecrübesinin de-

ğerlendirilmesinin yapılabilmesinin, cari piyasa 

tasarımı uygulanmaya devam etmesi halinde, 

2020-2025 yıllarından önce mümkün olmayaca-

ğı değerlendirilmektedir. 
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BÖLGESEL ELEKTRİK TARİFE UYGULAMASI ÜZERİNE  

Nedim KORKUTATA 

Ü 
çer aylık periyotlarla ve Perakende SatıĢ 

Hizmet Geliri ile Perakende Enerji SatıĢ 

Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında 

Tebliğ kapsamında hesaplanan ortalama pera-

kende enerji satıĢ fiyatı tavanı 2011 yılı baĢından 

bu yana dağıtım Ģirketleri için Tablo 1‘de göste-

rildiği Ģekilde değiĢmiĢtir.  

Her bir çeyrekte her bir dağıtım Ģirketinin ortala-

ma perakende enerji satıĢ fiyatının 21 dağıtım 

Ģirketinin tamamı için geçerli olan ortalama pe-

rakende enerji satıĢ fiyatına kıyasen gösterdiği 

sapmalar da Tablo 2‘de yer almaktadır.  

Tablo 1 ve Tablo 2‘ye bakılarak bazı bölgelerin 

ortalama perakende enerji satıĢ fiyatlarının ve de 

dolaylı olarak ortalama enerji alım maliyetleri-

nin daha düĢük olduğu söylenebileceği halde bu 

Ģirketlerin enerji alımları anlamında daha iyi bir 

performans gösterdikleri kesinlikle söylenemez.   

Çünkü; 

 GeçiĢ dönemi sözleĢmelerinin enerji alımla-

rındaki etkisi yalnızca dağıtım Ģirketlerinin 

performansına bağlı değildir. Oransal olarak 

Elektrik Üretim Anonim ġirketi (EÜAġ)‘nden 

daha düĢük fiyatlı daha fazla enerji alan bir 

bölgenin enerji alım maliyetinin daha düĢük, 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.ġ. 

Tablo 1. Dağıtım Ģirketleri bazında ortalama perakende enerji satıĢ fiyat tavanı 

EDAŞ 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 

1      14,713      13,823      13,798      15,961      15,263      16,598      16,429        17,85 

2      14,394      13,469      13,565      15,076      15,304      16,831      16,646        18,36 

3      14,046      13,225      13,626      15,124      15,209      19,374      16,928        18,46 

4      14,584      13,294      13,624      15,333      15,314      16,899      16,886        18,77 

5      14,549      13,330      13,601      15,509      15,471      16,921      17,004        18,69 

6      14,354      14,475      13,880      15,820      15,379      17,436      16,770        19,15 

7      14,498      13,520      14,104      15,782      15,297      16,897      17,182        18,86 

8      11,298      15,901      13,765      16,247      15,808      17,220      17,192        18,40 

9      12,170      15,599      13,942      15,429      15,732      17,315      17,147        18,56 

10      14,432      13,339      13,969      15,635      15,593      16,842      17,052        18,61 

11      14,433      13,148      13,551      15,262      15,294      17,144      17,214        18,69 

12      14,055      14,495      14,220      15,681      15,270      17,031      17,803        19,47 

13      14,113      13,568      14,051      15,222      15,613      17,360      17,771        18,95 

14      13,981      13,494      13,963      15,114      15,196      16,693      17,540        18,72 

15      14,039      13,743      14,850      16,871      15,253      17,242      17,163        18,92 

16      14,597      13,122      13,708      15,485      15,270      16,732      17,012        18,47 

17      14,206      13,431      13,931      15,236      15,248      16,845      17,957        18,71 

18      14,073      13,981      14,231      15,584      15,610      17,415      17,173        18,76 

19      12,282      15,523      13,641      15,510      15,739      17,196      17,214        19,63 

20      14,442      13,725      13,787      15,731      15,764      17,343      17,414        18,64 

21      14,426      13,088      13,713      15,466      15,066      16,770      17,004        18,59 

EDAŞ      14,019      13,867      13,887      15,561      15,364      17,014      17,170        18,64 
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(TETAġ)‘den daha yüksek fiyatlı enerjiyi da-

ha fazla alan bölgenin enerji alım maliyetinin 

daha yüksek olması doğaldır.  

 GeçiĢ dönemi sözleĢmeleri ile yapılan alım-

ların gün içerisindeki saatlik dağılımları den-

geleme ve uzlaĢtırma piyasasındaki alımların 

da maliyetlerini doğrudan etkilemektedir.  

 Bir de yüksek miktarda gerçek zamanlı den-

gesizlik gösteren bazı dağıtım Ģirketleri için 

bu dağıtım Ģirketlerinin kötü tahmin perfor-

mansı nedeniyle gerçek enerji alım maliyetleri 

içinde tarifelere yansıtılmayan dengesizlik 

maliyetleri yer almaktadır.  

Dağıtım Ģirketlerinin enerji tedariğini kimden ve 

nasıl yapacağı, söz konusu maliyetlerin tarifelere 

nasıl yansıtılacağı hususlarının bölgesel tarifele-

re geçiĢ ile doğrudan ilgisi mevcuttur.  

Bölgesel tarifelerin enerji alım maliyetleri açı-

sından daha etkin neticeler verebilmesi için ener-

ji alım maliyetlerinin Ģirket performansları ile 

iliĢkili hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü 

nihai tüketiciler bölgelerindeki perakende satıĢ 

Ģirketinin kötü performansından kaynaklanan bir 

takım maliyetlere katlanmak zorunda bırakılma-

malıdır.  

Serbest olmayan tüketicilere, serbest olmasına 

rağmen bu hakkını kullanmayan tüketicilere, 

ikili anlaĢmaları sona erdiği için son kaynak 

kapsamında enerji temin ihtiyacı olan tüketicile-

re enerji tedariğinden sorumlu olan Ģirketlerin; 

 Perakende satıĢın rekabete açılmadığı, 

 TETAġ‘ın piyasada ağırlığını koruduğu ve 

maliyetlerinin ―pass-through‖ olarak tarifele-

re yansıtıldığı, 

Tablo 2. Dağıtım Ģirketleri bazında ortalama perakende enerji satıĢ fiyat tavanının 

sistem geneline göre sapması 

EDAŞ 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 Ort. 

1 4,95% -0,32% -0,64% 2,57% -0,66% -2,45% -4,31% -4,24% -0,12% 

2 2,68% -2,87% -2,31% -3,12% -0,39% -1,08% -3,05% -1,52% -1,45% 

3 0,19% -4,63% -1,88% -2,81% -1,01% 13,87% -1,41% -0,99% 0,33% 

4 4,03% -4,13% -1,89% -1,47% -0,32% -0,67% -1,65% 0,68% -0,87% 

5 3,78% -3,88% -2,06% -0,34% 0,70% -0,54% -0,97% 0,27% -0,47% 

6 2,39% 4,39% -0,05% 1,66% 0,10% 2,48% -2,33% 2,73% 1,23% 

7 3,41% -2,50% 1,56% 1,42% -0,44% -0,69% 0,08% 1,17% 0,41% 

8 -19,41% 14,67% -0,88% 4,41% 2,89% 1,21% 0,13% -1,31% 0,43% 

9 -13,19% 12,49% 0,39% -0,85% 2,39% 1,77% -0,13% -0,43% 0,41% 

10 2,95% -3,81% 0,59% 0,47% 1,49% -1,01% -0,69% -0,16% 0,00% 

11 2,95% -5,19% -2,42% -1,92% -0,45% 0,77% 0,26% 0,28% -0,86% 

12 0,26% 4,53% 2,40% 0,77% -0,61% 0,10% 3,69% 4,43% 1,59% 

13 0,67% -2,16% 1,19% -2,18% 1,62% 2,04% 3,50% 1,65% 0,67% 

14 -0,27% -2,69% 0,55% -2,88% -1,09% -1,88% 2,16% 0,42% -0,87% 

15 0,14% -0,89% 6,94% 8,42% -0,72% 1,34% -0,04% 1,50% 2,17% 

16 4,12% -5,37% -1,29% -0,49% -0,61% -1,66% -0,92% -0,90% -0,89% 

17 1,33% -3,15% 0,32% -2,09% -0,76% -0,99% 4,58% 0,36% -0,11% 

18 0,38% 0,82% 2,48% 0,14% 1,60% 2,36% 0,02% 0,65% 1,11% 

19 -12,39% 11,94% -1,77% -0,33% 2,44% 1,07% 0,26% 5,31% 0,17% 

20 3,02% -1,02% -0,72% 1,09% 2,60% 1,93% 1,42% 0,00% 1,19% 

21 2,90% -5,61% -1,25% -0,61% -1,94% -1,43% -0,96% -0,26% -1,27% 

Genel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



 

22 

Bülteni 
Enerji Piyasası 

* Aralık 2012 

 Brüt kar marjı tavanının (BKMT) tüm böl-

geler için aynı olduğu,  

 Dengeleme ve uzlaĢtırma piyasasında olu-

Ģan bazı maliyetlerin sosyalize edilmesi ama-

cıyla uzlaĢtırmaya esas çekiĢ miktarları üze-

rinden dağıtıldığı, 

bir ortamda enerjide bölgesel tarifenin bir anla-

mının olmadığı değerlendirilmektedir 

2011 baĢından bu yana dağıtım Ģirketlerinin yal-

nızca enerjiye iliĢkin destekleme tutarları Tablo 

3‘te yer almakta olup destekleme tutarı formülü 

Ģu Ģekildedir: 

Enerji Destek Tutarı = Ulusal Tarife (ve mev-

cut sunulan fiili dört zamanlı enerji bilançosu 

enerji bilançosu) Ġle Elde Edilmesi Öngörülen 

Gelir - Net Enerji Alım Maliyeti (KK hedefi dü-

ĢülmüĢ)   

Tablo 3‘e göre bazı bölgeler enerji anlamında 

genel olarak diğer bölgeleri destekleyici pozis-

yondadır. Çünkü bu bölgeler fiili dört zamanlı 

enerji bilançoları öngörüleri sebebiyle daha çok 

enerji hâsılat toplaması gereken bölgeler olarak 

hesaplamalara dâhil edilmektedir.   

Dağıtım Ģirketlerinin gerçek enerji hâsılatları ise 

Tablo 1-3‘te görülemeyecek bir husustur. Çün-

kü: 

 Tahsilât/tahakkuk oranları %100 olmayıp 

BKMT hesaplamalarında öngörülenden da-

ha farklı olabilmektedir.  

 Fiili dört zamanlı enerji bilançosu öngörü-

leri eski dönemlerden (iki çeyrek öncesi tü-

ketimleri ve serbest tüketici hareketleri ile 

güncellenmiĢ olarak) alınmakta ama ilgili 

dönem gerçekleĢmesi farklı olmaktadır. Bu 

farklılıklar da uzun dönemde birbirinin etki-

Tablo 3. Bölgeler bazında enerjide destekleme tutarları 
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sini nötrlemeyebilmektedir. 

 Dengeleme ve uzlaĢtırma piyasasındaki 

faaliyetlere iliĢkin maliyetler a, a+1, a+2 

aylarını içeren tarife dönemi hesaplamaları-

na dahil edilirken a-5, a-4, a-3 aylarından 

alınmakta ilgili dönemde gerçekleĢmeler 

farklı olmaktadır. Bu faz farkından kaynak-

lanan lehte ve aleyhte durumlar mevcut ola-

bilmektedir.  

 Fiyat değiĢim tarihlerine kıst metodu kulla-

nılarak faturalama yapılmakta iken mevzuat 

gereği destekleme hesaplamalarında ilgili 

dönemler için onaylanan fiyatlara ulaĢıl-

maktadır. Tam olarak önceden öngörülmesi 

Tablo 4. Bölgesel tarife bileĢenleri 

Enerji Dağıtım KK Ġletim PSH (Diğer) Sayaç Okuma Toplam 

           17,85               3,34            18,31               2,04               0,57                    0,13 42,24 

           18,36               8,67            11,41               1,45               1,16                     0,20 41,26 

           18,46               9,49               4,34               1,10               1,34                     0,22 34,94 

           18,77               6,65               2,18               0,94               0,89                    0,19 29,62 

           18,64               5,63               2,08               2,42               0,39                     0,09 29,24 

           18,69               5,92               2,46               1,07               0,98                     0,08 29,21 

           18,76               6,20               2,09               0,54               0,53                     0,32 28,44 

           18,59               5,29               2,04               0,76               0,67                     0,18 27,53 

           19,15               5,10               1,52               0,60               0,77                     0,16 27,29 

           19,63               3,97               2,02               0,28               0,24                     0,10 26,24 

           18,64               3,02               2,77               0,85               0,39                     0,11 25,77 

           18,40               4,22               1,66               0,86               0,34                     0,16 25,64 

           19,47               3,04               1,44               0,50               0,49                     0,14 25,08 

           18,86               2,54               1,85               1,15               0,43                     0,10 24,93 

           18,56               3,45               1,63               0,52               0,17                     0,14 24,47 

           18,47               2,92               1,44               0,72               0,26                     0,07 23,88 

           18,92               1,88               1,49               0,93               0,50                     0,08 23,80 

           18,61               2,27               1,72               0,56               0,22                     0,07 23,45 

           18,69               2,10               1,64               0,61               0,31                     0,09 23,45 

           18,71               1,50               1,78               0,87               0,26                     0,11 23,22 

           18,72               1,78               1,36               0,78               0,34                     0,00 22,98 

           18,95               1,43               1,58               0,51               0,24                     0,05 22,76 
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ve hesaplanması imkânsız olan bu etkiden 

dolayı (tüketicilerin günler bazında tüketim 

dağılımına bağlı olarak) lehte ya da aleyhte 

gerçekleĢmeler olması söz konusudur.  

Fiyat tavanı uygulamasından dolayı dağıtım Ģir-

ketlerinin gerçekleĢmeleri olması gereken naza-

ran az da olsa farklılaĢabilmektedir.  

Enerji dıĢındaki tarife bileĢenlerinde bölgesel 

tarifeye geçiĢin etkilerinin görülmesi için 2012 

yılı dördüncü çeyreği tarife hesaplamalarına kul-

lanılan veriler esas alınmıĢtır. Enerji (kWh) top-

lamı üzerinden mukayeseler yapılabilmesi için 

PSH (sayaç okuma) bedelinin kWh bazında tah-

sil edildiği varsayımına da uyularak Tablo 4‘te 

yer alan rakamlara ulaĢılmıĢtır. 

Tarife bileĢenlerinin her birini sistem geneli ile 

mukayeseli gösteren grafikler ġekil 1‘de, nihai 

toplamlara iliĢkin mukayeseler ise ġekil 2‘de yer 

almaktadır. 

ġekil 2‘ye bakıldığında bölgesel tarifeye geçiĢ 

Şekil 1. Tarife bileĢenleri bazında bölgelerin mukayesesi 
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yapılması durumunda bazı bölgelerde elektrik 

fiyatların ne denli artacağı açıkça görülmektedir. 

Bu artıĢlarda temel faktörler kayıp-kaçak bedeli 

ve dağıtım bedeli olacaktır. Yukarıda yer alan 

parametrelerin iletim sistem kullanım tarife me-

todolojisindeki değiĢimler, Ģebeke tarifelerinde 

esas alınana talep tahminlerindeki sapmalar ve 

bu nedenle oluĢacak gelir farkı düzeltme bileĢen-

leri, bazı bedellerin abone ya da okuma baĢına 

uygulanması gibi sebeplerle yıldan yıla ya da 

tüketiciden tüketiciye kısmen değiĢmesi muhte-

meldir. Ayrıca enerji alımında da dönemsellik 

nedeniyle yıllık ortalamaların daha farklı oluĢ-

ması yukarıda yer alan tabloları kısmen etkileye-

cektir.  

Sonuç olarak, bölgeler arası farklılıkların tüketi-

ci üzerindeki muhtemel yıkıcı etkilerini bertaraf 

eden bir telafi edici mekanizma kurulmadan böl-

gesel tarifeye Ģu aĢamada geçilmemesi gerektiği 

değerlendirilmektedir.   

Şekil 2. Nihai fonsuz fiyat bazında bölgelerin mukayesesi 
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E 
nerji Piyasası Bülteni‘nin Ekim sayısın-

da (23. Sayı) yer alan birinci bölümde; 

piyasa izleme birimi kavramından, pi-

yasa izleme birimlerinin farklı organizasyon ya-

pılarından ve görevlerinden bahsedilerek genel 

olarak piyasa izleme sürecine değinilmiĢtir. 

Bu bölümde ise, ABD‘deki bazı sistem iĢletme-

cileri tarafından yapılan piyasa izleme faaliyeti 

ile Ġskandinav elektrik piyasasında uygulanan 

piyasa izleme faaliyetine iliĢkin açıklamalara yer 

verilecektir. 

1. ABD’de piyasa izleme faaliyeti 

1.1. Kaliforniya Bağımsız Sistem İşletmeci-

si’nde (CAISO) piyasa izleme faaliyeti 

Kaliforniya elektrik piyasası hem CAISO bünye-

sinde oluĢturulan ―Piyasa Ġzleme Bölümü 

(DMM)‖ hem de bağımsız bir birim olarak oluĢ-

turulan ―Piyasa Gözetimi Komitesi (MSC)‖ tara-

fından izlenmektedir. Dolayısıyla uygulanmakta 

olan izleme faaliyeti birinci bölümde ifade edi-

len ―karma‖ yapılı piyasa izleme yapısına bir 

örnektir. Söz konusu izleme birimlerinin görev, 

sorumluluk, yetki, organizasyon yapıları, verile-

rin paylaĢılması gibi konular FERC tarafından 

onaylanan piyasa izleme planında detaylı Ģekilde 

yer almaktadır. 

DMM, rutin izleme iĢlemlerini tam zamanlı çalı-

Ģan CAISO personeli eliyle yerine getirmektedir. 

Piyasa izleme faaliyeti kapsamında DMM‘nin 

yapmıĢ olduğu iĢlemler [2]; 

- Piyasa izleme planının uygulanmasını sağla-

mak, 

- Piyasa ile ilgili olarak kullanılabilecek istatisti-

ki gösterge geliĢtirmek, 

- Piyasa katılımcılarına ait verileri toplamak, 

- Mevcut piyasa yapısının iyileştirilmesini sağla-

mak üzere ilgili piyasa kurallarında değiĢiklik 

önerilerinde bulunmak, 

- MSC’nin çalışmalarına katkı sağlayacak her 

türlü bilgi ve verilerin paylaĢımını sağlamak, 

- Manipülasyon ve piyasa gücü uygulamalarını 

araĢtırmak, 

- Piyasa gücünün azaltılması için uygulanan sü-

reci iĢletmek 

olarak ifade edilebilir. Ancak bunlarla sınırlı 

kalmamaktadır. Piyasa katılımcılarından gelen 

ve kendi sorumluluk alanına giren Ģikayetleri de 

değerlendirmektedir. 

DMM her ne kadar sistem iĢletmecisinin organi-

zasyon yapısında yer alsa da ondan bağımsız 

olarak rapor düzenleyebilmelidir. Nitekim piya-

sa izleme planında; DMM tarafından sunulan 

raporlarda CAISO‘nun herhangi bir değiĢiklik 

yapmaması ve belli bir sonucu dikte etmemesi 

gerektiği ifade edilmektedir. Yine ―bağımsızlık‖ 

ilkesini güçlendirmek için piyasa izleme bölü-

münden sorumlu yöneticinin CAISO Yönetim 

Kurulu‘nun onayı olmaksızın Yönetim Kurulu 

BaĢkanı tarafından görevden alınması engellen-

miĢtir [3]. Bu sayede izleme biriminin daha etkin 

ve sonuçları açıklamada daha cesur olması 

amaçlanmıĢtır. 

DMM yapmıĢ olduğu izlemeler sonucunda tespit 

ettiği bulguları içeren raporlar hazırlayarak 

CAISO Yönetim Kurulu BaĢkanına ve BaĢkanın 

görevlendireceği (genel danıĢman) baĢka bir ki-

Ģiye düzenli olarak sunmaktadır. OluĢturulan 

ELEKTRİK PİYASASINDA PİYASA İZLEME FAALİYETİ-II 

Ahmet ÖZKAYA 



 

27 

raporların hangi birimlere sunulduğu ġekil 1‘de 

gösterilmektedir. 

Diğer taraftan bağımsız izleme birimi olarak 

faaliyet gösteren MSC; ekonomi, finans, 

antitröst veya rekabet hukuku ile elektrik siste-

minin iĢleyiĢi konularında tecrübeli kiĢiler ara-

sından CAISO Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafın-

dan önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanan en az üç kiĢiden oluĢan bir danıĢma 

birimidir. Söz konusu birim üyeleri ile piyasa 

katılımcıları arasında finansal ya da 

organizasyonel hiçbir bağ bulunmamaktadır [5]. 

Bu doğrultuda, MSC‘nin piyasa izleme faaliyeti 

kapsamında yapmıĢ olduğu iĢlemler; 

- Günlük izlemelerden ziyade piyasaya uzun 

dönemli ve daha geniĢ bir perspektiften bakarak 

izlemek, 

- Piyasa performansını analiz etmek, 

- Piyasa gücü problemini ve yapısal problemi 

tespit ederek bunların çözümü için önerilerde 

bulunmak, 

- Kural değişiklikleri ile uygulanmakta olan fi-

nansal ve idari yaptırımları değerlendirmek ve 

piyasaya etkisini analiz etmek, 

- DMM tarafından hazırlanan raporları FERC’e 

gönderilmeden önce gözden geçirmek, 

- DMM’nin mevcut veriler ışığında daha etkin 

ve doğru analizler yapmasını sağlayacak yapısal 

değiĢiklik gerekli ise bu konuda önerilerde bu-

lunmaktır. 

MSC, yapmıĢ olduğu incelemeler sonucu ulaĢı-

lan sonuçları içeren raporlar hazırlayarak ilgili 

birimlere göndermektedir. (ġekil 1‘de gösterildi-

ği Ģekilde). 

Piyasa izleme sürecinde verilerin toplanması 

büyük önem arz etmektedir. DMM sistem iĢlet-

mecisinin elde ettiği tüm verilere ulaĢabilmekte-

dir. Ayrıca, piyasa gücü uygulamalarının tespiti 

için ilgili piyasa katılımcısından ek bilgi isteme 

yetkisine de sahiptir. Bundan dolayı, verilerin 

toplanmasında ve piyasa analizlerinde kullanıla-

cak göstergelerin belirlenmesinde DMM sorum-
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ludur. Diğer taraftan, MSC incelemelerde kulla-

nılacak verilerde ve göstergelerde gerekli gördü-

ğü değiĢikliklerle ilgili olarak DMM‘ye tavsiye-

lerde bulunmaktadır [6]. 

Elde edilen veriler ve bu veriler kullanılarak he-

saplanan göstergeler (yoğunlaĢma düzeyi, fiyat 

hareketleri) CAISO‘nun resmi web sitesinde 

yayınlanmaktadır. Piyasa katılımcıları ve diğer 

ilgili birimler (Kaliforniya Enerji Komisyonu, 

yargı gibi) tarafından veri talep edilmesi duru-

munda gizlilik ve ticari sır kapsamında olup ol-

mamasına göre cevap verilmektedir [7]. 

1.2.Pennsylvania — New Jersey —

Maryland’de (PJM) piyasa izleme faaliyeti 

Piyasa izleme süreci 1997 yılında ilk teklif ta-

banlı toptan satıĢ piyasasının faaliyete geçmesin-

den sonra baĢlamıĢtır. Piyasa izleme ile ilgili 

tüm görevleri yerine getirmek üzere PJM bünye-

sinde Piyasa Ġzleme Birimi (Market Monitoring 

Unit - MMU) oluĢturulmuĢ ve piyasa ile ilgili ilk 

rapor 1998 yılında yayımlanmıĢtır. MMU, birin-

ci bölümde ifade edilen ―dahili‖ piyasa izleme 

birimi olarak oluĢturulmuĢ ve 2007 yılına kadar 

aktif olarak çalıĢmıĢtır. 

ġekil 2, 2007 yılına kadar aktif olarak çalıĢan 

dahili piyasa izleme biriminin yapmıĢ olduğu 

raporlama sürecini göstermektedir. Ancak Nisan 

2007‘de güçlü ve rekabetçi bir piyasanın oluĢ-

masının temini bağımsız faaliyet gösteren piyasa 

izleme birimlerinin varlığı ile mümkün olabile-

ceğini ifade eden bir grup piyasa katılımcısı 

PJM‘nin piyasa kurallarını ihlal ettiği gerekçe-

siyle FERC‘e baĢvuruda bulunmuĢtur [9]. 

FERC, Ģikayetler üzerine inceleme baĢlatmıĢ ve 

PJM‘den konuyla ilgili veri ve bilgi istemiĢtir. 

Yapılan incelemeler sonucunda PJM‘in tarife 

ihlalleri yaptığı konusunda bir bulguya ulaĢıla-

mamıĢtır. Ancak FERC, Ģikayetler üzerine artan 

tansiyonu düĢürmek ve piyasa izleme birimini 

daha etkin çalıĢmasını sağlamak bakımından 21 

Mart 2008‘de piyasa izleme planında değiĢiklik 

yapılmasına karar vermiĢtir. Bu tarihten itibaren 

PJM piyasasında, piyasa izleme faaliyeti ―harici‖ 

piyasa izleme birimi tarafında yürütülmektedir. 

Yeni oluĢturulan bağımsız piyasa izleme birimi-

nin amaç, görev, sorumluluk, raporlama vs tüm 

bilgiler piyasa izleme planında detaylı olarak yer 

almaktadır. Bu plan dahilinde hizmet sağlayacak 

bağımsız Ģirket ile PJM arasında uzun dönemli 

(altı yıllık) anlaĢma imzalanmaktadır [10]. 

Üçüncü yılın sonunda piyasa izleme biriminin 

performansı istenildiği Ģekilde olmaz ise PJM 

Yönetim Kurulunun teklifi ve FERC onayı ile 

sözleĢme sonlandırılabilir. Bununla birlikte eğer 

bağımsız izleme biriminin baĢarılı olduğu düĢü-

nülürse altı yılın sonunda anlaĢma üç yıllık süre 

için yenilenebilir. 

Bağımsız piyasa izleme birimi, piyasa izleme 

faaliyeti kapsamında aĢağıda sayılanlarla sınırlı 

olmamakla beraber Ģunları yapmaktadır [11]; 

- İşlemlerin PJM piyasa kurallarına uygunluğunu 

izlemek, 

- Piyasa kurallarındaki gerçek ya da muhtemel 

tasarım hatalarını tespit etmek, 

- Rekabetin oluşmasını engelleyebilecek yapısal 

problemleri araĢtırmak, 

- Gerçekleşen ya da muhtemel piyasa gücü uy-

gulamalarını tespit etmek, 

- Uygulanmakta olan piyasa kurallarının iyileşti-

rilmesi bağlamında değiĢiklik önerileri sunmak, 

- Bağımsız iletim hizmeti sağlayan şirketler ile 

PJM arasındaki iliĢkiyi inceleyerek rekabetin 

oluĢmasını engelleyen ya da engelleyebilecek 

durumları tespit etmek, 

- FERC, PJM Yönetim Kurulu, Eyalet Komis-

yonları ve diğer yetkili kurumların talep ettiği 

konularda raporlar hazırlayarak sunmak. 
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Yukarıda piyasa izleme biriminin yapması gere-

ken faaliyetler anlatılmıĢtır. Yapılan faaliyetler 

―problemi tespit et, ilgili kurumlara bildir‖ Ģek-

linde özetlenebilir. Buradan anlaĢılacağı üzere 

piyasa izleme biriminin kuralları değiĢtirmek ya 

da yaptırım uygulamak gibi bir yetkisi bulunma-

maktadır. YapmıĢ olduğu incelemeler sonucu 

tespit ettiği sorunlar (piyasa aksaklıkları, piyasa 

gücü uygulamaları, yapısal problemler gibi) ve 

bunların çözümü konusundaki önerilerini içeren 

raporları FERC, PJM Yönetim Kuruluna, ilgili 

eyalet komisyonlarına ve ilgili diğer yetkili ku-

rumlara göndermektedir. Gizlilik koĢullarına, 

ticari sır ve özel mülkiyet ile ilgili konulara ria-

yet ederek bu bulguları kamuoyu ile de paylaĢ-

maktadır. 

Bağımsız piyasa izleme birimi kabul görmüĢ 

muhasebe standartlarına uygun olarak yıllık har-

camalarını ve bu harcamaları karĢılayacak gelir-

leri içeren bir bütçe taslağı hazırlayarak görüĢ ve 

önerileri için Finans Komitesine [12], OPSI Da-

nıĢma Komitesine [13] ve PJM Yönetim Kurulu-

na sunar. Piyasa izleme birimi ile bu kurumlar 

aralarında herhangi bir anlaĢmazlık çıkmaz ise 

bütçe kabul edilir aksi takdirde anlaĢmazlıkların 

çözümü konusunda FERC devreye girmektedir. 

Eğer FERC 31 Aralık tarihine kadar bir karar 

vermez ise bütçe teklifi kabul edilmiĢ sayılır ve 

yürürlüğe girer. Söz konusu bütçenin finansı için 

gereken para tarifelere yoluyla piyasa katılımcı-

larından tahsil edilir. Bu paranın tarifelere nasıl 

yansıtılacağı FERC tarafından onaylanan PJM 

Açık EriĢim Ġletim Tarifesi‘nde açıklanmaktadır 

[14]. Bağımsız piyasa izleme biriminin bir önce-

ki yıl ile ilgili yapmıĢ olduğu harcamaların büt-

çeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit 

edilebilmesi için en geç 15 Mart tarihine kadar 

bağımsız denetim Ģirketleri aracılığı ile denetim 

yaptırılmaktadır [15]. 

Yeni oluĢan birimin PJM bünyesinde olmaması 

bazı zorlukları beraberinde getirmektedir. Söz 

konusu birimin verilere nasıl ulaĢacağı, verilerin 

gizliliği, hangi verilerin nasıl paylaĢılması gerek-

tiği gibi birçok konu piyasa izleme planlarında 

yer almaktadır. Dolayısıyla bağımsız piyasa izle-

me birimi ile sistem iĢletmecisi arasında imzala-

nan protokol öncekine göre daha kapsamlı ol-

maktadır. 
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1.3. ABD’deki diğer sistem işletmecilerinde 

piyasa izleme faaliyeti 

FERC, ISO ve RTO‘ların standart bir yapıda 

olacak Ģekilde düzenlemeler yapmaktadır. Nite-

kim RTO‘lar kurulurken bu yapıların belirli bazı 

fonksiyonları içermeleri önkoĢul olarak getiril-

miĢtir. Dolayısıyla PJM ve CAISO‘da uygulan-

makta olan piyasa izleme sürecine paralel bir 

yapı diğer sistem iĢletmecileri tarafından da uy-

gulanmaktadır. 

FERC‘ün yasal düzenlemelerine tabi olan 

Independent System Operator New England 

(ISO-NE), New York Independent System 

Operator (NYISO), Midwest Independent 

System Operator (MISO) ile Southwest Power 

Pool (SPP) sistem iĢletmecilerinde uygulanmak-

ta olan piyasa izleme faaliyeti yine FERC tara-

fından onaylanan piyasa izleme planı dahilinde 

yapılmaktadır. Söz konusu sistem iĢletmecilerin-

de uygulanmakta olan izleme faaliyetinin detay-

ları burada ayrı ayrı ifade edilmeyecektir. Ancak 

piyasa izleme birimlerinin organizasyon yapıları 

ile raporlama yaptıkları idari birimler hakkındaki 

kısa açıklamalar Tablo 1‘de yer almaktadır. 

2. İskandinav Elektrik Piyasası’nda (Nord 

Pool) piyasa izleme faaliyeti 

Norveç sistem iĢletmeci Stattnett‘in bir iĢtiraki 

olarak 1993 yılında Statnett Marked AS adında 

bir elektrik borsası oluĢturulmuĢtur. Statnett 

Marked AS, 1996 yılında Ġsveç‘in bu borsaya 

dahil olmasıyla beraber Nord Pool ASA olarak 

yeniden yapılandırılmıĢtır. Daha sonra Finlandi-

ya (1998) ve Danimarka (Batı Danimarka-1999 

ve Doğu Danimarka-2000) da Nord Pool bünye-

sine dahil olmuĢtur. 

Bilindiği üzere Ġskandinav elektrik piyasası te-

mel olarak iki alt piyasadan oluĢmaktadır. Bun-

lardan biri Nord Pool Spot AS [17] tarafından 

iĢletilmekte olan fiziksel piyasa (Elspot, Elbas ve 

Gerçek Zamanlı Dengeleme Piyasası), diğeri ise 

piyasa katılımcılarının fiziksel piyasadaki muh-

temel fiyat farklılıklarından kaynaklanan riskle-

rini kontrol etmesine imkan veren ve NASDAQ 

Sistem  

İşletmecisi 

Piyasa İzleme Birimi 
Dahili Birimin Yapmış 

Olduğu Raporlama 

Harici (Bağımsız) Birimin Yapmış Olduğu 

Raporlama 
Dahili Harici (Bağımsız) 

ISO-NE Var 
Potomac 

Economics, Ltd 

- ISO-NE Yönetim 

Kurulu‘na, 
-ISO-NE Başkanı’na 
- FERC’e 

- ISO-NE Yönetim Kurulu’na, 
- FERC’e 
- Hizmet alanında bulunan kamu şirket-

leri komisyonlarına 

NYISO Var 
Potomac 

Economics, Ltd 

- NYISO Yönetim 

Kurulu‘na, 
- NYISO Başkanı’na 

- NYISO Yönetim Kurulu’na, 
- NYISO Başkanı’na, 
- Yönetim Kurulu kendine iletilen rapor-

ları FERC‘ 
ve ilgili kamu Ģirketleri komisyonlarına 

göndermektedir 

SPP Var 
Boston Pacific 

Company, Inc. 

- SPP Yönetim Kuru-

lu‘na, 
- SPP Başkanı’na 

- SPP Yönetim Kurulu’na, 
- FERC’e 

MISO Yok 
Potomac 

Economics, Ltd 
  

- MISO Yönetim Kurulu’na, 
- FERC’e 
- Hizmet alanında bulunan kamu şirket-

leri komisyonlarına 

Tablo 1. Diğer sistem iĢletmecileri ile ilgili açıklamalar [16] 
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OMX Oslo ASA tarafından iĢletilen finansal 

piyasa’dır. 

Nord Pool elektrik piyasasında 2002 yılına kadar 

özel olarak kurulmuĢ bir izleme birimi bulunma-

maktaydı. Bu tarihe kadar piyasanın izlenmesi 

ulusal düzenleyici kurumlar eliyle yapılmaktay-

dı. Ancak 2002 yılından itibaren hem finansal 

piyasanın hem de fiziksel piyasanın izlenmesini 

sağlamak amacıyla Nord Pool bünyesinde Ba-

ğımsız Piyasa Gözetim Birimi (Independent 

Market Surveillance Department-MS) oluĢturul-

muĢtur. MS‘nin temel görevi piyasa katılımcıla-

rının yapmıĢ oldukları iĢlemlerin piyasa kuralla-

rına uygun olup olmadığının takip edilmesidir 

[18]. 

Norveç Su Kaynakları ve Enerji Direktörlüğü 

(Norwegian Water Resources and Energy 

Directorate - NVE) tarafından fiziksel piyasada 

iĢlem yapması konusunda yetkilendirilen Nord 

Pool Spot AS yine NVE tarafından denetlen-

mektedir. Diğer taraftan NASDAQ OMX Oslo 

ASA (önceki ismi Nord Pool ASA) Norveç Ma-

liye Bakanlığı‘ndan alınmıĢ emtia türevleri bor-

sası lisansı kapsamından faaliyetini sürdürmek-

tedir. Aynı zamanda Norveç Mali Denetim Ku-

rumu (Financial Supervisory Authority of 

Norway – kfiziksel ve finansal piyasalarla olan 

iliĢkileri ġekil 3‘te gösterilmiĢtir. 

Söz konusu lisanslar kapsamında piyasa izleme 

birimlerinin kurulması gerekmektedir. 16 Ağus-

tos 2011 tarihine kadar piyasa izleme faaliyeti 

her iki piyasa için de MS tarafından yerine geti-

rilirken bu tarihten itibaren hem NASDAQ 

OMX Oslo ASA hem de Nord Pool Spot AS 

bünyesinde oluĢturulan birimler tarafından yeri-

ne getirilmektedir [21]. 

Piyasa izleme birimleri kural ihlalleri ile ilgili 

yapmıĢ oldukları incelemeler üç baĢlık altında 

ifade edilmektedir [22]; 

(1) Açıklama koşulları: Piyasa katılımcılarının 

fiyatları etkileyebilecek bilgileri Nord Pool Spot 

AS ve/veya NASDAQ OMX Oslo ASA ile pay-

laĢması gerekmektedir. 

(2) İçeriden öğrenenlerin ticareti [23]: Piyasa 

katılımcılarının daha önceden öğrendikleri ka-

Şekil 3. Piyasaların düzenlenmesinde yetkili kurumlar [20] 
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muya açıklanmamıĢ bilgileri kullanarak ticaret 

yapmaları yasaklanmıĢtır. 

(3) Piyasa manipülasyonu: Yanıltıcı bilgilerin 

yayılması sonucu piyasa katılımcılarının yanlıĢ 

yönlendirilmesi yasaklanmıĢtır. 

Yukarıda ifade edilen hususlar piyasa katılımcı-

larının uymaları gereken önemli piyasa kuralları-

dır. Piyasa izleme birimleri sürekli olarak piya-

sayı izleyerek kural ihlali yapan piyasa katılım-

cılarını tespit etmeye çalıĢmaktadır. Bununla 

beraber piyasa katılımcıları tarafından iletilen 

Ģikayetleri de incelemektedirler. Ġncelemeler 

sonucunda tespit edilen bulguları içeren raporlar 

hazırlanarak üçer aylık dönemler itibariyle 

NASDAQ OMX Oslo ASA ve Nord Pool Spot 

AS Yönetim Kurullarına iletilmektedir. Ayrıca 

tespit edilen ihlaller ilgili düzenleme kurumları-

na da (Finanstilsynet ve/veya NVE) bildirilir. 

Piyasa izleme faaliyeti sırasında Ģüphelenilen bir 

kural ihlali durumunda iĢletilecek süreç ġekil 

4‘te gösterilmektedir. Söz konusu kural ihlali 

hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygu-

lanmayacağına yapılacak detaylı incelemeler 

neticesinde karar verilecektir. 

Nord Pool piyasasında kural ihlalinde bulunan 

piyasa katılımcısına uygulanacak cezalar Ģunlar-

dır [25]; 

- Sözlü uyarı, 

- Yazılı uyarı, 

- 2.500.000 NOK’a kadar para cezası. 
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belirlenmesi 

Yaptırım 

Nord Pool Spot AS 

Yönetim Kurulu 

tarafından yaptırımın 

belirlenmesi 

Yaptırım 

Finanstilsynet veya 

NVE’ye durum 

bildirilir 

Norveç yasaları 

uyarınca daha 

kapsamlı inceleme 

yapılır 

Yaptırım 

Şekil 4. Nord Pool piyasasında uygulanmakta olan piyasa izleme süreci [24]  
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Ayrıca istenilen bilgileri sunmayan piyasa katı-

lımcısına bilgilerin sunulacağı zamana kadar 

geçen süre için günlük para cezası da uygulana-

bilir. 
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S 
trateji belgelerinin ve baĢta arz güvenliği 

ile ilgili önemli raporların vazgeçilmez 

baĢlığı doğal gaz piyasasında depolama 

imkanlarının arttırılmasıdır. Bu baĢlığın altında 

ya da üstünde yer alan diğer baĢlıklar, kaynak 

ülke çeĢitliliği ihtiyacı, büyük oranda ithalat yo-

luyla sağlanan doğal gazın payının azaltılması, 

yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilme-

si olarak sıralanmaktadır. Arz güvenliği ile ilgili 

raporların kopyala-yapıĢtır yöntemiyle oluĢturul-

masının en büyük nedeni ise yukarıda sıralanan 

hususlarda önemli adımların bir türlü atılamama-

sındır.  

Peki, bu gecikmenin maddi boyutu nedir? Soğuk 

bir kıĢ ayında doğal gaz talebinin karĢılanabil-

mesi için spot piyasadan dört adet Q-flex LNG 

kargosu ile ithalat yapıldığını ve günlük 200 mil-

yon metreküpe ulaĢan tüketimimizin yaklaĢık %

10‘unun bu yolla sağlanmaya çalıĢıldığını varsa-

yalım. KıĢın boĢta bir LNG kargosu ve kaynağı 

bulmanın zorluğunu bir kenara bırakacak olur-

sak LNG kargolarının artan maliyetleri önemli 

bir kalem olarak karĢımıza çıkacaktır. Bu kıĢ 

kira bedellerinin 200.000 dolar/gün seviyelerin-

de olması muhtemeldir. Bu bedel hesaplamamı-

zın belki de en önemsiz kalemidir. Spot piyasada 

taĢıma dahil toplam maliyetin boru gazına kıyas-

la yaklaĢık iki katına çıkması çok da ĢaĢırtıcı 

olmamalıdır. Bu da 1000 metreküp doğal gaz 

için 700-900 dolar ödemek anlamına gelmekte-

dir. Q-flex LNG kargolarının her biri yaklaĢık 

120-130 milyon metreküplük doğal gaz eĢdeğe-

rinde LNG taĢıyabilmektedir. Özetle bu kötü, 

ancak oluĢması muhtemel senaryoda, bir kıĢ ayı-

nı atlatmanın ilave maliyeti 200 milyon dolar 

seviyelerindedir. Üç ay için ise ilave maliyet 600 

milyon dolara ulaĢabilir. Bu hesaplamada dikkat 

edilmesi gereken husus 600 milyon doların ye-

terli önlemlerin alınmamıĢ olması dolayısıyla 

ödenecek ilave maliyet olduğudur. Bu üç ayın 

toplam doğal gaz maliyeti ise 7-9 milyar dolar 

seviyelerinde olacaktır. Bu kıĢın toplam doğal 

gaz maliyetine bakılarak 7 milyar dolar ya da 7,6 

milyar dolar çok da fark etmez denilebilir. Özel-

likle paranız çoksa… 

Toplam maliyeti aĢağıya çekmenin yolları sade-

ce arz güvenliği raporlarında değil enerji ile ilgi-

li hemen hemen tüm çalıĢma ve sunumlarda yer 

alır; doğal gazın payının azaltılması, yerli ve 

yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilmesi vb. 

Aslında burada en acısı ilave maliyetlerdir. Ġlk 

bakıĢta bu ilave 600 milyon dolarlık maliyetten 

kurtulmanın yolu kısıntı/kesinti gibi görülse de, 

bu durumda ortaya çıkan sonucun daha detaylı 

irdelenmesi Ģarttır. Alternatif yakıta geçmenin, 

üretimi geciktirmenin elektrik piyasasında olu-

Ģan yansımaları çok daha karmaĢık hesaplar ge-

rektirebilir. Fındık türü yenilebilir enerji kayna-

ğına geçmek de son dönemde tartıĢılan yollardan 

olmuĢtur. 100 gram fındık yaklaĢık 634 kalori 

enerji vermektedir, hem de yerli kaynaktır. Bir Q

-flex LNG kargosuna eşdeğer fındığın ne kadar 

olduğu ayrı bir çalıĢma konusunda ele alınabilir. 

Tesadüf o ki, basında yer alan haberlere göre 

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi-

nin yaklaĢık maliyeti 640 milyon dolar! 40 mil-

yon dolar daha pahalı; ancak sadece bu kıĢı de-

ğil, önümüzdeki 40-50 hatta daha fazla kıĢı atla-

tabilmeniz için aylık dört konvansiyonel LNG 

gemisinin imkanını sağlayabilecek bir yatırım. 

Üstelik tuz domlarının günlük geri üretim mik-

tarları, daha rahat bir kıĢ geçirebilmeniz için, 

kolaylıkla arttırılabilecek özelliğe sahiptir. 

İKİ BİN 13 ÖNCESİ DOĞAL GAZ PİYASASI DEPOLAMA FAALİYETLERİ 

Okan YARDIMCI 
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Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer önemli 

husus ise nihai fiyat üzerindeki baskının yarata-

bileceği etkinsizliktir. LNG fiyatlarının görece 

olarak daha ucuz olduğu dönemde yurt içi piyasa 

satıĢ fiyatlarının uygun koĢullar yaratmaması 

dolayısıyla ithal edilememesi; ancak, mecbur 

kalındığı zaman bu maliyetlere katlanılması et-

kinsizliği özetlemek için yeterli olacaktır. Örnek 

vermek gerekirse Aralık ayında spot LNG piya-

sasında fiyatlar boru gazı ithalatı ile hemen he-

men aynı seviyelerde olacak Ģekilde 5 birim 

iken; yurt içi satıĢ fiyatlarının 4 birim olması; 

ancak ihtiyaç olan ilave gazın yer altı deposun-

dan karĢılanarak bu dönemin geçiĢtirilmesi, 

Ocak ayında aynı gazı 10 birimden almak ile 

sonuçlanabilmektedir. Bu etkinsizlikten kaynaklı 

maliyetlerin nihai tüketiciye yansıtılmaması ise 

sorunu daha önemli boyutlara taĢıyabilir. Nihai 

fiyatların gerçek maliyetleri karĢılamaması dola-

yısıyla sadece doğal gaz piyasası olumsuz etki-

lenmemekte, bu yılın ġubat ayında yaĢadığımız 

gibi elektrik piyasasında da rekor fiyatların yanı 

sıra kaotik bir yapının ortaya çıkmasına sebep 

olunmaktadır. Arz talep dengesinin maliyet esas-

lı bir fiyatlandırma ile piyasa tarafından sağlan-

ması yerine bazı müĢterilerde kısıntı/kesintiye 

gidilmesi piyasalar açısından endiĢe verici bir 

haldir.  

Son dönemde özellikle depolama yatırımlarının 

teĢvik edilebilmesi amacıyla önemli çalıĢmaların 

yapıldığı görülmektedir. Bu çalıĢmaların detayı-

na geçmeden önce, depolama tesislerinin teĢvik 

edilmesine yönelik iradenin çok uzun süredir 

ortaya konulmuĢ olmasının depolama lisansı 

baĢvurularını da beraberinde getirdiğini söyle-

mek yerinde olacaktır. ġekil 1‘de görüleceği 

üzere Tuz Gölü‘nün yanı sıra iki adet daha yer 

altı depolama tesisi lisans baĢvurusu bulunmak-

tadır. Bunlara ilaveten üç adet LNG tesisi için 

lisans baĢvurusu vardır.  

Doğal Gaz Piyasası Kanun Taslağının doğal gaz 

depolama tesisleri ile LNG terminal iĢletmelerini 

ayırdığı görülmektedir. Taslakta görülen en 

önemli geliĢme ise yeni LNG terminal iĢletmele-

ri ve doğal gaz depolama tesisleri için 

31/12/2025 tarihine kadar üçüncü taraf eriĢim 

muafiyeti getirilmiĢ olmasıdır. Söz konusu mua-

fiyetin, mevcut tesislerin kapasite artırımları için 

de öngörüldüğü görülmektedir. 

Kanun Taslağı ile hemen hemen aynı tarihlerde 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

tarafından sektör görüĢüne açılan bir diğer çalıĢ-

ma ise Doğal Gaz Depolama ġirketleri için Tari-

fe Hesaplama Usul ve Esasları Taslağıdır. Söz 

konusu dokümanda yatırımcı için çok önemli 

sinyaller yer almaktadır. Yatırımcının riskini, 

piyasa belirsizliğini ve gelir projeksiyonundaki 

sapmaları en aza indirmesi nedeniyle, dağıtım 

Ģirketleri tarife metodolojisinden farklı olarak, 

fiyat tavanı yerine gelir tavanı yöntemi kullanıl-

mıĢtır. Tarife metodolojisi kapsamında hesapla-

nacak reel makul getiri oranının %10‘dan daha 

düĢük olması durumunda bu oranın %10 olarak 

dikkate alınması ile Ģirketler için taban reel getiri 

oranı belirlenmiĢtir. Depolama tesisi yatırımları 

için itfa süresi 15 yıl olarak belirlenmiĢ, sürenin 

Yurt içi satış fiyatlarının 4 birim olması; ancak 

ihtiyaç olan ilave gazın yer altı deposundan 

karşılanarak bu dönemin geçiştirilmesi, Ocak ayında 

aynı gazı 10 birimden almak ile 

sonuçlanabilmektedir. 
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uzatılması mali mevzuatta yer alan amortisman 

süresini aĢmamak üzere Ģirketin talebine bağlan-

mıĢtır. Birim bedellerin hesaplanmasında depo-

lama Ģirketinin ilgili tarife yılı kapasite rezervas-

yon miktarının kullanılabilir kapasite miktarına 

oranının göz önüne alınması, bu oranın %60‘ın 

altında olması durumunda %60 oranının hesap-

lamalarda dikkate alınması sağlanmıĢtır. Tarife 

uygulama dönemleri için 3 ila 10 yıl arasında 

geniĢ yelpazede yatırımcı ve depolama Ģirketine 

seçim imkanı verilmiĢtir. 

Söz konusu çalıĢmaların uzun dönemli kapasite 

rezervasyonuna imkan sağlayacak Kullanım 

Usul ve Esasları ile desteklenmesi ve devam 

eden depolama yükümlülükleri çalıĢmaları ile 

entegre bir Ģekilde bir an evvel sonuçlandırılma-

sı büyük önem arz etmektedir. 

Ülkemizin doğal gaz tüketimi arttıkça yaz ile kıĢ 

ayları arasında doğal gaz kullanım makası da 

hızla açılmaktadır. ġekil 2‘de yer alan konutların 

aylık tüketim grafiği incelendiğinde bu durum 

daha net görülebilmektedir. 

Geçen kıĢ yaĢanan olumsuzlukların yaĢanmama-

sı için bir miktar Ģansa ihtiyacımız olduğu kesin-

dir. Ekim ayı ve Kasım ayı ilk yarısı sıcaklık 

değerlerinin mevsim normallerinin üstünde sey-

retmesi olumlu bir geliĢmedir. Bu geliĢme dola-

yısıyla 2012 yılı doğal gaz tüketimi beklentisinin 

48,5 milyar metreküp seviyesinin çok altında 

olabileceği düĢünülmektedir. 2013 yılına girer-

ken yaĢanacak geliĢmeler 13 rakamının uğurlu 

mu yoksa uğursuz mu olduğu yönündeki tartıĢ-

malara da bir katkı sağlayacaktır. ĠĢimizi Ģansa 

bırakmamak için ilk aĢamada depolama ve LNG 

faaliyetlerine yönelik projelerin hızlandırılması, 

maliyet esaslı bir fiyatlandırma ile arz-talep den-

gesinin piyasa tarafından sağlanması önemlidir. 

Şekil 1. Doğalgaz depolama tesisleri ve projeleri 

Şekil 2. Konut aylık tüketim grafiği 
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Uzun vadede doğal gazın payının azaltılması, 

yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilme-

si hedeflerini de belirterek bu yazıyı kliĢeleĢtir-

menin okuyucunun yüzünde bir gülümseme ya-

ratması umut edilir.  
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ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TEMEL 

ÖZELLİKLERİ 

Dr. Mustafa GÖZEN 

E 
lektrik piyasasına iliĢkin ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde üretim faaliyeti 

esas itibarıyla Enerji Piyasası Düzenle-

me Kurumu (EPDK)‘ndan üretim ya da otopro-

düktör lisansı alınmak kaydıyla yürütülebilir. 

Bunun yanında EPDK'dan lisans alınmaksızın ve 

Ģirket kurma Ģartı olmaksızın yapılabilecek üre-

tim faaliyeti gerek 4628 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu gerek 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına ĠliĢkin Kanunda düzenlenmiĢtir. Bu 

çerçevede, 500 kW'a kadar kurulu güce sahip 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 

tesisleri ile kojenerasyon ve mikro kojenerasyon 

tesisleri için Ģirket kurma ve lisans alma konula-

rında muafiyet getirilmiĢtir. Bu düzenlemeler ile 

gerçek ve tüzel kiĢiler muafiyetli üretim yapabi-

leceklerdir. Ayrıca Elektrik Piyasası Lisans Yö-

netmeliği (Yönetmelik)'nin 5 inci maddesinin 

dokuzuncu fıkrası uyarınca, Ģebekeye bağlı ol-

maksızın ve üretilen elektrik ticarete konu yapıl-

maksızın yürütülecek üretim faaliyeti için 

EPDK'dan lisans alınması gerekmemektedir. 

Diğer taraftan, Yönetmeliğin Ek-Madde 1'inde 

üniversiteler gibi araĢtırma ve geliĢtirme kurum-

larının EPDK'dan izin alarak üretim faaliyeti 

yapabileceği düzenlenmiĢtir. 

Muafiyetli üretimin, kamuoyundaki bilinen adıy-

la lisanssız üretimin, ülkemiz açısından gelecek-

te önemli bir arz kaynağı olacağı ve tüketimin 

yapıldığı yerde üretimin yoğunlaĢmasına yol 

açacağından Ģebeke kayıplarının azaltılmasına 

katkı yapması beklenmektedir. Muafiyetli üretim 

ülkemiz için yeni bir faaliyet kolu olduğundan, 

bu yazının amacı ilgili kesimi bilgilendirmek ve 

bu yeni faaliyet koluna iliĢkin temel düzenleme 

ve gereklilikleri kamuoyu ile paylaĢmaktır. 

Elektrik abonesi olan her gerçek veya tüzel kiĢi 

lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu kiĢi-

lerin kendi uhdelerinde en az bir tüketim tesisi, 

yani aboneliği bulunması gerekmektedir. BaĢka 

bir deyiĢle, aboneliği olmayan kiĢiler, lisanssız 

elektrik üretim tesisi kuramaz. Tüketim tesisi ile 

lisanssız üretim tesisinin aynı gerçek ya da tüzel 

kiĢinin uhdesinde olması gerekmektedir. 

Her gerçek ya da tüzel kiĢi her bir aboneliği için 

ayrı lisanssız üretim tesisi kurabilir. Bir abonelik 

için ya kojenerasyon tesisi ya da mikro 

kojenerasyon tesisi kurulabilir. Mikro 

kojenerasyon için kurulu güç sınırı 50 kW olup 

lisanssız üretim kapsamında kurulacak 

kojenerasyon tesisleri için toplam verimliliğin %

80‘in üzerinde olması kaydıyla kurulu güç kısıtı 

yoktur. Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji 

kaynağına dayalı üretim tesisi kurulmak isten-

mesi halinde azami 500 kW kurulu gücünde bir 

üretim tesisi kurulabilir ya da toplam kurulu gü-

cü 500 kW olacak Ģekilde birden fazla üretim 

tesisi kurulabilir. Bir gerçek ya da tüzel kiĢinin 

birden fazla dağıtım bölgesinde aboneliği olabi-

lir. Bu çerçevede, ilgili kiĢi her dağıtım bölge-

sinde her bir aboneliği için EPDK'dan lisans al-

madan elektrik üretim tesisi kurabilir. 

Lisanssız elektrik üretim tesisi hidrolik kaynak-

lara dayalı olarak kurulmak isteniyorsa ilgili baĢ-

vuru tesisin kurulacağı yerdeki il özel idaresine, 

diğer kaynaklar kullanılacaksa tesisin kurulacağı 

Aboneliği olmayan kişiler, lisanssız elektrik üretim 

tesisi kuramaz. Tüketim tesisi ile lisanssız üretim 

tesisinin aynı gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde 

olması gerekmektedir. 
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bölgede görevli dağıtım Ģirketine yapılacaktır. 

Ġl özel idareleri 5346 sayılı Kanun ve ilgili ikin-

cil mevzuat çerçevesinde her takvim ayında li-

sanssız elektrik üretim baĢvurularını almakla 

görevlidir. Ġl özel idareleri her takvim ayı içinde 

alınan bağlantı baĢvurularını takip eden ayın ilk 

5 günü içinde ilgili dağıtım Ģirketine ulaĢtırır. 

Dağıtım Ģirketine yapılan baĢvurular ile il özel 

idarelerinden yönlendirilen baĢvurular takip 

eden ayın ilk 20 günü içinde toplu olarak değer-

lendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlıĢ 

evrak verenlerin baĢvuruları değerlendirmeye 

alınmaz. Eksik veya yanlıĢlığın mahiyeti, baĢvu-

ru sahibine bildirilir. 

Lisanssız elektrik üretimi tesisleri için tesisin 

kurulacağı yerin/sahanın ilgili mevzuatına göre 

edinilmesi gerekir; yani ilgisine göre orman 

mevzuatı, mera mevzuatı, milli emlak mevzuatı 

çerçevesinde gerekli izinlerin baĢvuruda bulunan 

kiĢi tarafından alınması gerekmektedir. Lisanssız 

üretim tesisleri kurulması için EPDK tarafından 

kamulaĢtırma yapılmamakta, tesis yeri edinimle-

rine EPDK müdahil olmamaktadır. Bu edinimde 

yetki ve sorumluluk ilgili mevzuatı uygulamakla 

görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluĢların-

dadır. Söz konusu mevzuatın uygulanmasında, 

EPDK'ya açıkça yetki verilen istisna haller hariç, 

EPDK'ya baĢvuru yapılması veya olurunun alın-

ması söz konusu olmamaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 

kurulacak elektrik üretim tesislerinden üretilen 

elektriğin ihtiyaç fazlası kısmı tesisin kurulduğu 

bölgede görevli perakende satıĢ lisansı sahibi 

dağıtım Ģirketi aracılığıyla YEK destekleme me-

kanizması kapsamında değerlendirilmektedir. 

Üretilen elektriğin belli bir yüzdesinin tüketimi-

ne iliĢkin bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak abo-

nelik çerçevesinde üretim tesisi ile iliĢkilendiri-

len tüketim tesisinde sürekli bir tüketimin olması 

gerekmektedir. YEK destekleme mekanizması 

TEĠAġ tarafından iĢletilen piyasa tabanlı bir sa-

tın alma mekanizması olup lisanssız üretim kap-

samında üretilen elektriği devlet satın almamak-

ta, ancak kamu sistemin iĢleyiĢini garanti altına 

almaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 

kurulan elektrik üretim tesislerinden üretilen 

elektriğin ihtiyaç fazlası kısmı 5346 sayılı Kanu-

na ekli I sayılı cetvelden 10 yıl süreyle satın alı-

nacaktır. 10 yıl sonra ne olacağı ilgili Kanun 

hükümlerinde yapılacak düzenlemeyi müteakip 

açıklığa kavuĢacaktır. Yenilenebilir enerji kay-

naklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri 

5346 sayılı YEK Kanununa ekli II sayılı cetvel-

de öngörülen yerli aksam destek bedeli ödeme-

sinden de beĢ yıl süreyle yararlanabilir. Bu ya-

rarlanma tesisin iĢletmeye girdiği tarihten itiba-

ren baĢlayacaktır. 

Lisanssız kurulacak kojenerasyon tesisleri sade-

ce tesisi kuran kiĢinin elektrik ihtiyacını karĢıla-

mak için kurulabilir. Bu tesislerde üretilen elekt-

rik enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmı sisteme veri-

lemez, gün öncesi ve dengeleme güç piyasaların-

da satılamaz, piyasada baĢka bir kiĢiye ikili an-

laĢma ile satılamaz. 

Lisanssız mikro kojenerasyon tesisi kuran kiĢi-

lerden gerçek kiĢiler ihtiyaçlarından fazla üret-

tikleri elektrik enerjisini sisteme veremez veya 

bir baĢka kiĢiye satamazlar. Ancak lisanssız 

elektrik üretim tesisi kuran tüzel kiĢilerin ihti-

yaçlarından fazla ürettikleri elektrik enerjisi 

YEK destekleme mekanizması kapsamında de-

ğerlendirilir. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji 

kaynakları için YEK Kanununa ekli I sayılı cet-

velde kaynak bazında öngörülen fiyat, mikro 

Lisanssız elektrik üretim tesisi hidrolik 

kaynaklara dayalı olarak kurulmak 

isteniyorsa ilgili başvuru tesisin kurulacağı 

yerdeki il özel idaresine, diğer kaynaklar 

kullanılacaksa tesisin kurulacağı bölgede 

görevli dağıtım şirketine yapılacaktır. 
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kojenerasyon tesisi kuran tüzel kiĢiler için aynı 

cetveldeki en düĢük fiyat uygulanır. 

Rüzgâr ve güneĢe dayalı lisanssız elektrik üretim 

tesisleri için ölçüm yapılarak ilgili kurum ve ku-

ruluĢlara sunulması zorunluluğu yoktur. Bunun 

yanında, lisanssız üretim baĢvurularının her biri 

diğerinden bağımsız olup baĢvuru Ģartlarının her 

baĢvuru için ayrı ayrı kontrol edilmesi gerek-

mektedir. Bu çerçevede, her baĢvuru için ayrı 

baĢvuru bedeli ödenmesi gerekmektedir. 

2012 yılı Ekim ayı itibarıyla lisanssız üretim 

tesisi kurmak amacıyla yapılan baĢvuruların sa-

yısı 300'e ulaĢmıĢ olup bu baĢvuruların kurulu 

gücü 20 MW civarındadır. BaĢvuruların çoğun-

luğu güneĢ ve rüzgâr enerjisine dayalı baĢvuru-

lardır. Lisanssız üretim ülkemiz için yeni bir 

uygulama olup zamanla uygulamanın yaygınla-

Ģacağı düĢünülmektedir. Bu konuda ilgili tüm 

kurum/kuruluĢların üzerine düĢen görevleri ek-

siksiz yerine getirmesi ve uygulama hakkında 

kamuoyunun bilgilendirilmesi önem arz etmek-

tedir. 

 

Lisanssız kurulacak kojenerasyon tesisleri sadece 

tesisi kuran kişinin elektrik ihtiyacını karşılamak 

için kurulabilir. Bu tesislerde üretilen elektrik 

enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmı sisteme verilemez, 

gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında 

satılamaz, piyasada başka bir kişiye ikili anlaşma ile 

satılamaz. 
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DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK ARZINDA YAŞANAN SORUNLARA “SPOT 

GAZ PİYASASI” ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? 

Seyit Ali DAŞTAN 

2 012 yılı, kıĢ aylarında Avrupa genelin-

de enerji piyasalarında arz güvenliği-

nin ciddi anlamda test edildiği bir yıl 

oldu. Bu test Türkiye elektrik ve doğal gaz piya-

salarının da eksik yanlarını ortaya çıkarması ba-

kımından önemli bir hüviyet taĢıyor. 2012 yılın-

da yaĢanan Ģiddetli kıĢ Ģartları ve mevsimsel ta-

lebin öngörülemeyecek Ģekilde yükselmesi doğal 

gaza olan talebi artırırken bu artıĢ hem gaz iletim 

Ģebekesinin yeterliliğini hem de doğal gaz sant-

rallerinin devre dıĢı kalması durumunda ulusal 

kurulu gücün elektrik talebini karĢılama kapasi-

tesini test etti.  

Doğal gaz tedarikinde yaĢanan sıkıntılarının pek 

çok sebep ve sonuçları bulunmakta. Sebepler 

arasında, ulusal olarak arz talep projeksiyonları-

nın yapılmayıĢı, ithalat önünde yasakların kaldı-

rılmayıĢı, BOTAġ‘ın Doğal Gaz Piyasası Kanu-

nun öngördüğü Ģekilde yeniden yapılandırılma-

ması, yeterli depolama ve iletim yatırımlarının 

yapılmaması, mevcut yer altı deposu ve LNG 

terminallerinin yeterli verimlilikte kullanılma-

ması, TEĠAġ ve BOTAġ arasında önceden belir-

lenmiĢ çerçevede Ģeffaf bir iĢbirliğinin tesis edi-

lememesi ve doğal gaz piyasasında günlük tüke-

tim farklılıklarına tepki veren bir fiyatlandırma 

sisteminin bulunmayıĢı gösterilebilir. Bu maka-

lede, her biri ayrı bir çalıĢmanın konusu olabile-

cek bu sebeplerden kısa zamanlı tüketim farklı-

lıklarının sağlıklı bir Ģekilde bedellendirilmeyiĢi, 

yani spot doğal gaz piyasasının yeterince iyi ça-

lıĢmayıĢı ele alınacak.  

Bilindiği üzere elektrik piyasasında bir süredir 

Gün öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası 

faaliyette. Söz konusu piyasalar ikili anlaĢmalar 

piyasası dıĢında elektrik Ģebekesinde tedarikçile-

rin saatlik olarak dengesizliklerinin giderilmesini 

sağlamakta. Elektrik üretiminde önemli miktarda 

doğal gaz kullanılması nedeniyle gaz tedarikinde 

yaĢanan her türlü beklenmedik geliĢme bu piya-

saları da etkiliyor. BOTAġ‘ın Zor Gün ilan ettiği 

tarih olan 13 ġubat 2012‘de sistem marjinal fiya-

tının 2000 TL/MWh olduğu saat dilimleri gaz 

santrallerinin devre dıĢı kaldığı saatlere denk 

gelmekte (Erten, 2012). Bu durum kuĢkusuz spot 

piyasada elektrik satan tedarikçiler için avantaj 

sağlarken gazı kesilen santrallerden elektrik alan 

tedarikçilerin aleyhine bir durum tesis ediyor.  

Yukarıda anılan dönemde doğal gaz piyasasında 

derin ve geniĢ bir spot piyasanın bulunması neyi 

değiĢtirirdi? Bu soruya yanıt vermeden önce 

Türkiye‘de spot piyasanın teknik ve ticari olarak 

ne derece mümkün olduğuna ve mevzuatın buna 

hazır olup olmadığına bakmakta fayda bulun-

makta. Tablo 1‘de iletim giriĢ noktaları kapasite-

leri ve bu noktadan temin edilen gazın tedarik 

yöntemi gösterilmekte. Tablo 1‘de de görüleceği 

üzere ulusal iletim Ģebekesine giriĢte büyük bir 

kısıt görülmese de, günlük esneklik ve çeĢitlilik 

sağlamada kimi eksiklikler dikkat çekiyor. Ön-

celikle, spot piyasalarının geliĢmiĢ olduğu Ġngil-

tere ve Hollanda gibi ülkelerin aksine üretim 

noktalarının sayı, kapasite ve miktar bakımından 

yetersiz olduğu görülüyor. Bir diğer kısıt ise 

BOTAġ‘ın piyasadaki hakim gücü. 2013 yılı 

itibariyle battı hattından 6 bcm‘lik yeni özel sek-

tör giriĢi olmasına karĢın BOTAġ‘ın piyasa pa-

yının yüzde yetmiĢ beĢin altına düĢmesi beklen-

memekte. BOTAġ‘ın 2013 yılı itibariyle Bakan-

lar Kurulu Kararı [1] neticesinde boru hattından 

spot gaz ithal etmesi ile piyasadaki payının as-

lında 2012‘deki seviyesine yakın seyredeceği 
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sonucuna dahi varılabilir. Öte yandan, temin 

edilen doğal gazın büyük ölçüde uzun dönemli –

dolayısı spesifik günlük ve mevsimlik çekiĢ ko-

Ģulları içeren- sözleĢmelerle yapılması da spot 

piyasa için gaz teminini güçleĢtirmekte. Bu kısıt-

lara karĢın, yer altı deposu ve LNG terminalleri-

nin bulunması mevsimsel esneklik, günlük den-

geleme ve spot piyasanın geliĢmesi bakımından 

Türkiye‘nin avantaj hanesinde yer almakta. 

Diğer bir husus ise derin ve geniĢ bir spot doğal 

gaz piyasası için mevzuatımızın hazır olup ola-

madığıdır. Doğal gaz piyasası mevzuatında konu 

ile ilgili ayrıntılı düzenleme BOTAġ Ġletim ġe-

bekesi ĠĢleyiĢ Düzenlemeleri (ġĠD)‘de bulun-

makta. 2004 yılında yürürlüğe giren ġĠD, 2007 

yılında ilk defa birden fazla tedarikçi (taşıtan) 

için uygulanmaya baĢlandı. 2008 yılı ve sonra-

sında BOTAġ‘ın kontrat devretmesi ile birlikte 

piyasaya yeni tedarikçilerin girmesi, spot LNG 

ticaretine izin veren yasal düzenleme ve toptan 

satıĢ piyasasının geliĢmesi sayesinde iletim Ģebe-

kesini kullanan taĢıtanların sayısı arttı ve 2013 

yılında 26‘ya ulaĢtı.  

Ġletim Ģebekesinde tedarikçiler arasında ticaret 

sanal noktalar üzerinden yapılmakta. Dünya ör-

neklerinden farklı olarak Türkiye ulusal iletim 

Ģebekesinde iki tür sanal nokta bulunuyor: 

Transfer Noktaları ve Ulusal Dengeleme Noktası 

(UDN). Bunlardan ilki ithalatçıların fiziki giriĢ 

sonrası diğer taĢıtanlara gazı devrettikleri sanal 

Giriş Noktası Tür 

Kapasite 

(sm3/Gün) 

Sözleşme Türü 

(2013) Tedarikçi (2013) 

Sözleşme 

Miktarı 

(sm3/yıl) 

Batı Hattı 

(Malkoçlar) 
Boru Hattı 51 

Uzun Dönemli 

Ġthalat SözleĢmesi 

BOTAġ 4 

Enerco 2,5 

Bosphorus 2,5 

Akfel 2,25 

Kibar 1 

Batı Hattı 1 

Avrasya 0,5 

Shell 0,25 

Mavi Akım 

(Durusu) 
Boru Hattı 47 

Uzun Dönemli  

Ġthalat SözleĢmesi BOTAġ 16 

Spot  

Azerbaycan 

(Türközü) Boru Hattı 
18 

Uzun Dönemli  

Ġthalat SözleĢmesi BOTAġ 6,6 

Ġran (Gürbulak) Boru Hattı 
29 

Uzun Dönemli 

 Ġthalat SözleĢmesi BOTAġ 10 

Marmara Ereğlisi LNG 
22 

Uzun Dönemli 

 Ġthalat SözleĢmesi BOTAġ 
5,2 

Aliağa LNG 16 

Uzun Dönemli 

 Ġthalat SözleĢmesi BOTAġ 

Spot Egegaz  

Edirne Üretim 1 Toptan SatıĢ Toptan SatıĢ  

Akçakoca Üretim 2 Toptan SatıĢ Toptan SatıĢ  

Silivri Depo 18    

Toplam  204   51,8 

Tablo 1. 2013 yılı doğal gaz iletim Ģebekesi giriĢ noktaları ve iliĢkili sözleĢmeler 
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nokta olarak fonksiyon görürken, ikincisi, türüne 

bakılmaksızın tüm taĢıtanların ticaret yaptıkları 

sanal noktayı ifade ediyor. 2011 yılının Nisan 

ayında yapılan değiĢikliklerle dengesiz kalma 

koĢuluna bakılmaksızın UDN‘de taĢıtanların 

ticaret yapmalarına izin verildi. 

ġĠD, BOTAġ‘ın dengeleme gazını temelde ikili 

anlaĢma yapmak yoluyla temin etmesini öngörü-

yor. 3.1.5 maddesine göre BOTAġ her bir giriĢ 

noktası için ayrı ayrı dengeleme gazı anlaĢmaları 

yapıyor. Öncelik dengeleme gazı anlaĢması ya-

pılan taĢıtanlar olmak üzere, BOTAġ iletim Ģe-

bekesinin ihtiyacına göre diğer taĢıtanlara da 

bildirimde bulunabilir. 3.3.1.1 maddesinde ise 

dengeleme gazının fiyatına iliĢkin hükümler bu-

lunuyor. Söz konusu madde uyarınca “Günlük 

Dengesizliğin pozitif olduğu durumda Taşıtanın 

sistemde Doğal Gaz bıraktığı, Günlük Dengesiz-

liğin negatif olduğu durumda Taşıtanın sistem-

den Doğal Gaz aldığı kabul edilir. Taşıtanın 

sistemde Doğal Gaz bırakması durumunda Taşı-

yıcı, söz konusu Taşıtana Günlük Dengesizlik 

Miktarı için Dengeleme Gazı Fiyatı üzerinden 

ödeme yapacaktır.” Özetle ġĠD, BOTAġ‘ın den-

geleme gazı anlaĢması yapmasını öngörmüĢ an-

cak anlaĢma yapılmayan taĢıtanlardan da doğal 

gaz teminin önünü kapamamıĢtır. Ayrıca denge-

sizliği olan taĢıtanların sisteme gaz satması 

(pozitif dengesizlik durumu) veya sistem gaz 

alması (negatif dengesizlik durumu) üzerine bir 

model tesis edilmiĢtir. 

Diğer taraftan BOTAġ‘ın iletim tarifelerini dü-

zenleyen 2358 sayılı Kurul Kararı dengeleme 

gazı fiyatı oluĢumunu detaylandırmakta. Söz 

konusu karara göre dengeleme gaz fiyatı taĢıyıcı 

tarafından dengeleme gazı alınması durumunda 

―dengeleme gazı anlaşması yapan tedarikçiler 

için dengeleme gazı anlaşmalarında belirtilen 

fiyatlar ile dengeleme gazı anlaşması yapmayan 

tedarikçiler için önceki ayın 25. gününe kadar 

verilen dengeleme gazı teklif fiyatlarının, alınan 

dengeleme gazı miktarları ile ağırlıklandırılması 

sonucu bulunan ağırlıklı ortalama fiyatı ifade 

eder.” BOTAġ tarafından dengeleme gazı alın-

madığı aylar için ise dengeleme gazı fiyatı 

“dengeleme gazı anlaşması yapan tedarikçilerin 

dengeleme gazı anlaşmalarında belirtilen fiyat-

ları ile diğer tedarikçilerin önceki ayın 25. günü-

ne kadar verdikleri dengeleme gazı teklif fiyatla-

rının aritmetik ortalamasıdır.” 

Yukarıda anlatılanlara karĢın, ġĠD‘deki bu hü-

kümler BOTAġ‘ın Doğal Gaz Piyasası Kanu-

nunda öngörülen ayrıĢmasının olmaması nede-

niyle yerlerini geçici maddede bulunan düzenle-

melere bırakmakta. Buna göre BOTAġ dengele-

me gazı için özel sözleĢmeler yapmamakta, bu 

amaçla ticaretten temin ettiği gazı kullanmakta-

dır (madde 21.1.3.1). Ayrıca, taĢıtanlarla arasın-

daki ticari iliĢkiyi en aza indirmek için BOTAġ 

ay içinde kümülatif dengesizlikleri en alt seviye-

ye getirmek amacıyla taĢıtanların programlarını 

revize ettirme hakkına sahip (madde 23.1.3.2).  

ġĠD mevzuatı genel olarak değerlendirildiğinde, 

gün öncesinde ulusal dengeleme noktasında taĢı-

tanlar arasında ticarete imkan verilmesinin spot 

ticaretin geliĢmesi için bir adım olduğu, bununla 

birlikte dengesizlik gazının teminin sadece BO-

TAġ tarafından yapılmasının, fiyatının aylık ola-

rak ve tek taraflı olarak belirlenmesinin piyasa 

geliĢiminde sorun olduğu sonucuna ulaĢmak 

mümkündür. Özetle, gerçek anlamda arz talep 

dengesizliklerinin yansıtıldığı bir dengesizlik 

piyasasının doğal gaz piyasasında bulunmadığını 

söylemek yanlıĢ olmaz. 

Türkiye spot doğal gaz piyasasının teknik, ticari 

ve hukuki olarak genel planını çizdikten sonra 

sorumuza geri dönebiliriz: Doğal gaz piyasasın-

da derin ve geniĢ bir spot piyasanın bulunması 

2012 yılında yaĢanan gaz ve elektrik tedariğinde 

yaĢanan sorunlar bakımından neyi değiĢtirirdi? 

Diğer bir ifade ile spot doğal gaz piyasanın ge-

liĢtirilmesi önümüzdeki yıllarda bu sorunu önle-

yebilir mi? Bu soruya kısmen evet cevabını ver-
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mek mümkün. Çok basit bir yaklaĢımla, ikili 

anlaĢmalar dıĢında da bir piyasanın geliĢmesi, 

sözleĢmeye bağlanmamıĢ talebi olan tüketicilere 

baĢka bir fiyattan gaz satılmasına imkan tanıya-

cak, dolayısı ile sisteme sırf bu dengesizliği kar-

Ģılamak için gaz getirilmesi için tedarikçilere 

sinyal verecektir. Yani spot gaz talebi spot gaz 

arzının oluĢmasına neden olacaktır. Ġktisat teori-

sinin bize öğrettiğine göre arz ve talep eğrisinin 

kesiĢtiği yerde fiyat oluĢacaktır. 2012 kıĢına dö-

necek olursak, ideal bir doğal gaz piyasasında 

dengeleme gazı fiyatının yükseleceğini öngören 

tedarikçiler spot piyasada oluĢan bu ekstra talebi 

karĢılamak için (daha yüksek fiyattan) ekstra gaz 

arz edecekler ve nihayetinde yeni bir fiyatta 

ikinci bir denge oluĢacaktı. Dolayısıyla fiyatı 

ödemeye razı olduktan sonra talep mutlaka kar-

Ģılanacak ve ―kesinti‖ olmayacaktı.  

Ancak tablo bu kadar pembe değil. Zira doğal 

gaz arz güvenliğinde yaĢanan kimi sorunlarla 

baĢa çıkmak için yasal düzenlemeler de ihtiva 

eden geniĢ çerçeveli bir yaklaĢım gerekiyor. Biz 

sınırlı yararı olabilecek çözümlerden bahsede-

lim. Bunların baĢında ġĠD‘ de bulunan ve yuka-

rıda özetlenen geçici maddelerin kaldırılarak 

dengeleme gazı temininin sadece ikili anlaĢma 

yoluyla değil teklifler alınmak suretiyle belirlen-

mesi gelmekte. Diğer taraftan halihazırdaki aylık 

dengeleme gazı fiyatı uygulamasının terk edile-

rek öncelikle günlük ve (müĢteri tüketim profil-

leri belirlenerek) makul bir süre içerisinde saat-

lik dengelemeye gidilmesi diğer önemli adımları 

oluĢturuyor. Saatlik dengeleme uygulamasına 

geçilmesi ile elektrik ve doğal gaz piyasaları 

arasında ―gün‖ tanım farkından kaynaklanan 

eĢzamansızlık ortadan kalkacak ve iki piyasada-

ki dengesizliğin birbirlerini derhal etkilediği bir 

uyum sağlanacak.  

GeniĢ planda çözümlerin aranması bazen dar 

planda getirilebilecek tedbirlerin de gecikmesine 

yol açabilir. Ancak piyasanın baĢka eksiklikleri-

ni dikkate almadan atılacak adımlar da istenme-

yen diğer sonuçlara götürebilir. Dolayısıyla yu-

karıda resmedilen ideal bir spot piyasadan bekle-

nilenlerin halihazırdaki doğal gaz piyasasında 

arzulanan sonuçları getiremeyebileceğini de dik-

kate almak gerekmektedir. Gerçek anlamda bir 

spot piyasanın oluĢmasının önündeki en büyük 

engel doğal gaz piyasası kanunu geçici ikinci 

maddesinde bulunan ithalat yasağıdır. Ġthalatın 

zorlaĢtırılması hem BOTAġ‘ı hem de özel sektör 

tedarikçilerini rekabetten korumaktadır. Alına-

cak baĢlıca tedbir ise kanun dıĢı yollarla doğal 

gaz ithalatı yapmak değil, kanunda yapılacak bir 

düzenleme ile boru hattından en azından spot 

gaz ithalatına izin verilmesi olacaktır [2]. Piya-

saya giriĢ kısıtının bulunduğu mevcut koĢullar-

da, dengeleme gazı fiyatının serbestçe belirlen-

mesi manipülatif fiyatların oluĢmasına sebebiyet 

verebilir. Dolayısıyla dengeleme gazının fiyatı-

nın piyasada oluĢmasına izin verilmesi duru-

munda, EPDK tarafından belli bir tavan fiyat 

konulması ve tedarikçilerin portföy yönetiminin 

yakın takibe alınması doğru bir adım olacaktır. 

Son olarak vurgulanması gereken bir diğer husus 

ise dengesizliklerin maliyetinin son kullanıcılara 

yansıtılabilmesidir. BOTAġ da dahil olmak üze-

re tedarikçiler son kullanıcıların sebebiyet ver-

dikleri dengesizliğin bedelini yansıtmalıdır. Aksi 

durumda alınan tedbirler talep yönlü sonuç do-

ğurmayacak, hatta bazı tedarikçilerin piyasadan 

çekilmesi sonucunu sebebiyet verebilecektir. 

KuĢkusuz spot piyasanın tesis edilmesindeki tek 

etken ithalatın serbest bırakılması değildir. Den-

geleme gazı fiyatının piyasada belirlenmesi 

LNG tedarikini ve yer altı deposunun daha etkin 

kullanılmasını da teĢvik edecektir. 2012 yılında 

arz edilen gazın talebi karĢılamamasına rağmen 

hem LNG terminalinin hem de yer altı deposu-

nun düĢük kapasitede çalıĢmasının bir açıklama-

sı da dengeleme gazı fiyatının gerçek değerini 

yansıtmamasıdır. Spot piyasada gazın değerin-

den satılabileceğinin öngörülmesi, tedarikçilerin 

arz optimizasyonunu buna göre yapmalarını ve 
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gerekiyorsa LNG ve yer altı depolarında envan-

ter tutmalarını sağlayacaktı. 

Tüm bu değerlendirmeler ıĢığında ―Doğal gaz ve 

elektrik arzında yaĢanan sorunlara spot gaz piya-

sası çözüm olabilir mi?‖ sorusuna olumlu yönde 

cevap verebiliriz. Bunun için alınacak ilk tedbir 

dengeleme gazı fiyatının piyasada arz talep ko-

Ģulları altında belirlenmesi için gerekli düzenle-

meleri yapmak olacaktır. Ancak unutulmamalı-

dır ki tek baĢına bu düzenleme, yazımızın baĢın-

da tartıĢtığımız elektrik piyasalarındaki fiyat et-

kisini kısa vadede değiĢtirmeyip sadece daha 

―adil‖ bir kesinti sürecinin uygulanmasını sağla-

yacaktır. Sonuç olarak, spot doğal gaz piyasası-

nın inĢası tedrici tedbirler dahilinde yapıldığında 

arz güvenliğine olumlu yönde katkıda buluna-

caktır.  

Dipnotlar 

[1] http://www.cnbce.com/haberler/turkiye/botas-spot

-gaz-icin-rusya-yla-gorusuyor 

 

[2] Bu makalede ithalatın her koĢulda serbest bırakıl-

ması savunulmamaktadır.  
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TÜRKİYE DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRLERİNDE  

VERİMLİLİK FAKTÖRÜ UYGULAMALARI 

Mustafa DÜZGÜN 

D 
ünya uygulamalarına bakıldığında 

düzenleyici kurumlar ile piyasa aktör-

leri arasındaki asimetrik bilgi paylaĢı-

mından kaynaklanan problemlerin giderilmesi 

için tarife/fiyat belirleme sürecinde performans 

esaslı yöntemlerin kullanıldığı ve ulusal ya da 

uluslararası kıyaslamalardan hareket edildiği 

görülmektedir. Bunun birinci nedeni piyasa ak-

törlerinden gelen verileri kendi aralarında muka-

yeseye tabi tutup, sıra dıĢılık arz eden karar bi-

rimlerini (outlier) tespit ederek bu karar birimle-

rinin analizini yapmaktır. Diğer bir neden ise, 

gerçek uygulamaları yansıtan yüksek kalitede 

veri akıĢı olması durumunda bile Ģirketleri daha 

etkin uygulamalara, teknolojik geliĢmeleri yaka-

lamaya, geliĢmiĢ yatırımlar ve araçlar kullanarak 

konvansiyonel bir takım maliyetleri azaltmaya 

teĢvik etmektir. 

Bu makalede, Türkiye doğal gaz ve elektrik da-

ğıtım sektörlerinde verimlilik faktörü uygulama-

larından bahsedilecektir. Bu kapsamda öncelikle 

doğal gaz dağıtım Ģirketlerinin verimlilik faktör-

lerinin belirlenme süreci özetlenecektir. 

22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı ile 

yürürlüğe giren Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri 

İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları 

(Metodoloji) çerçevesinde dağıtım Ģirketlerinin 

2012-2016 dönemine iliĢkin tarifeleri fiyat tava-

nı yöntemine göre belirlenecektir. Fiyat tavanı 

yönteminde, tarife dönemine girilmeden, Ģirketin 

tarife dönemine iliĢkin iĢletme giderleri, varlık 

tabanı, getiri oranı ve gelir gereksinimi hesapla-

nır. Hesaplanan gelir gereksiniminin tüketim 

miktarına oranlanması sonucu ilk yıl için uygu-

lanacak üst sınır fiyat belirlenir. Sonrasında ise 

belirlenen verimlilik faktörü ile Ģirketler verimli-

lik artıĢı sağlamaya zorlanır. 

Metodolojinin ―Tanımlar‖ baĢlıklı 3 üncü mad-

desinde verimlilik, ―Yatırım ve işletme harcama-

larında verimliliğin artırılmasının teşvik edilme-

si için; yurt içi ve/veya yurt dışı benzer uygula-

malardaki performanslar göz önüne alınarak 

şirket bazında belirlenen parametreleri‖ Ģeklin-

de tanımlanmakta; Ģebeke yatırım harcamaları 

ile ilgili 8 inci maddesinde ―Düzenlenmiş Şebeke 

Yatırım Harcamalarının hesaplanmasında Ve-

rimlilik Faktörü kullanılır.‖ ve 12 nci maddesin-

de ―Düzenlenmiş İşletme Giderlerinin belirlen-

mesinde etkinlik ve verimliliği dikkate alacak 

düzeltmeler yapılır. Düzenlenmiş İşletme Gider-

lerinin hesaplanmasında her bir Tarife Yılı için 

belirlenen Verimlilik Faktörü kullanılır.” denil-

mek suretiyle hem yatırımlar için hem de iĢletme 

giderleri için verimlilik faktörünün tarife hesap-

lamalarında dikkate alınacağı belirtilmektedir. 

Metodoloji uyarınca tarifeleri belirlenecek dağı-

tım Ģirketlerine yönelik verimlilik parametreleri 

25/07/2012 tarih ve 3940 sayılı Kurul Kararı ile 

belirlenmiĢtir. Metodoloji kapsamında doğal gaz 

dağıtım Ģirketlerinin verimlilik skorlarını hesap-

lama çalıĢmaları iki baĢlık altında yürütülmüĢ ve 

iki çalıĢma arasındaki korelasyon bulunarak her 

iki çalıĢmanın paralel sonuçlar üretip üretmediği 

analiz edilmiĢtir. Bu kapsamda Kısmi Verimlilik 

Analizi ve Veri Zarflama Analizi çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Birinci çalıĢmada iĢletme giderleri 

ile iĢletme giderlerini etkileyen faktörler oranla-

narak basit tek boyutlu analizler yapılırken ikinci 

yöntemde çoklu girdi ve çıktılar birlikte değer-

lendirilmiĢtir.  
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Veri zarflama analizi tüm dünyada düzenleyici 

otoriteler tarafından en yaygın kullanılan kıyas-

lama yöntemi olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Hollanda (DTe), Norveç (NVE), Avusturya (E-

Control) gibi birçok düzenleyici otorite özellikle 

doğal tekel niteliğindeki elektrik ve doğal gaz 

dağıtım Ģirketlerinin performansının ölçülmesin-

de veri zarflama analizinden faydalanmıĢ ve 

önemli maliyet kazanımları sağlamıĢlardır. Kul-

lanılan değiĢkenler farklılık arz etse de temel 

mantık tüm düzenleyici otoritelerde aynıdır: en 

iyi performansa sahip Ģirketler tespit edilerek 

düĢük performanslı Ģirketlerin öngörülen bir süre 

zarfında en verimli Ģirketlerle arasındaki perfor-

mans farkını kapatması (catch-up effect) amaç-

lanmaktadır. Yani esasında doğal tekel niteliği 

gösteren sektörlerde bir nevi Ģirketler arasında 

rekabeti tesis etmek temel hedeftir. Bu hedefe 

ulaĢmada çeĢitli kıyaslama (benchmark) yöntem-

leri kullanılmaktadır. Bunlar parametrik ve para-

metrik olmayan yöntemler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Parametrik yöntemlerden en yay-

gın olarak kullanılanı stokastik sınır analizi 

(stochastic frontier analysis), parametrik olma-

yan yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı 

ise veri zarflama analizidir (data envelopment 

analysis). Türkiye doğal gaz dağıtım Ģirketleri-

nin verimliliklerinin hesaplamasında Avrupa‘da-

ki birçok düzenleyici otoritenin yaptığı gibi veri 

zarflama analizinden faydalanılmıĢtır. 

Doğal gaz dağıtım Ģirketlerinin mevzuat gereği 

mücavir alan içerisindeki tüm müĢterilerine hiz-

met götürme yükümlülükleri bulunduğu için ve 

Ģirketlerin çıktıları üzerindeki kontrol gücü sınır-

lı olduğu için verimlilik skorlarının hesaplanma-

sında girdi yönelimli (input oriented) veri zarfla-

ma analizi kullanılmıĢtır. Bir diğer ifadeyle Ģir-

ketlerin verimli olabilmeleri için girdi 

minimizasyonunu sağlamaları gerekmektedir. 

Veri zarflama analizi kullanımında önemli aĢa-

malardan bir tanesi uygulanacak model türünün 

belirlenmesidir. Ölçeğe göre sabit getiri 

(constant return to scale-CRS) modeli, Ģirketle-

rin uzun dönemde optimum ölçekte faaliyette 

bulundukları varsayımına dayanmakta ve Ģirket-

lerin faaliyet ölçeklerini dikkate alarak optimum 

ölçeğe yakınsayacaklarını varsaymaktadır. Bu 

modelde Ģirketler mevcut durumlarını gözden 

geçirerek faaliyet ölçeklerini büyütürler 

(birleĢme-devralma) ya da küçültürler. Ölçeğe 

göre değiĢken getiri (variable return to scale-

VRS) modeli ise daha kısa vadeli bir perspektif 

çizerek Ģirketlerin kısa vadede optimum ölçekte 

faaliyette bulunamayacaklarını, yani faaliyet 

ölçekleri üzerinde herhangi bir kontrole sahip 

olmadıklarını varsayar. Bu nedenle eğer uzun 

dönemli bir bakıĢ açısı tercih edilirse CRS mo-

deli, kısa vadeli bir bakıĢ açısı tercih edilirse 

VRS modeli kullanılabilir.  

Kullanılan değiĢken sayısının model skorları 

üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, çalıĢma-

da değiĢken sayısı kısıtlanarak literatürde yaygın 

olarak kullanılan ve doğal gaz dağıtım Ģirketleri-

nin operasyonel sürecine etki ettiği düĢünülen 

genel kabul görmüĢ girdi-çıktılar tercih edilmiĢ-

tir. Bu kapsamda, öncelikle üç çıktı ve bir girdi-

den oluĢan baz model oluĢturularak Ģirket bazın-

da verimlilik skorları elde edilmiĢtir. Akabinde, 

Ģirket performansı üzerinde önemli etkiye sahip 

olduğu düĢünülen iki çevresel faktör modele 

eklenmiĢ ve üç çıktı, iki çevresel faktör ve bir 

girdiye sahip toplam altı değiĢkenli ikinci model 

oluĢturulmuĢ ve Ģirketlerin verimlilik skorları 

Kullanılan değişkenler farklılık arz etse de temel 

mantık tüm düzenleyici otoritelerde aynıdır: en 

iyi performansa sahip şirketler tespit edilerek 

düşük performanslı şirketlerin öngörülen bir 

süre zarfında en verimli şirketlerle arasındaki 

performans farkını kapatması (catch-up effect) 

amaçlanmaktadır.  
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tekrar hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmadaki düĢük örnek-

lem sayısı nedeniyle daha fazla değiĢken kulla-

nılmamıĢtır. OluĢturulan modellerde kullanılan 

değiĢkenler Tablo 1‘de yer almaktadır.  

ÇalıĢmada Ģirketler 2009-2011 dönemi verileri 

kullanılarak iĢletme giderlerine yönelik perfor-

manslarına göre karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada 

baz modelde çıktı olarak kullanılan değiĢkenler 

abone sayısı, tüketim miktarı ve hat uzunluğu-

dur. Tüketim miktarı ve abone sayısı literatürde 

hemen hemen tüm çalıĢmalarda kullanılan çıktı-

lardır. Dağıtım Ģebekesinin esas kurulma amacı-

nın tüketim olduğu düĢünüldüğünde dağıtım Ģir-

keti tarafından dağıtılan doğal gaz miktarı doğal 

gaz dağıtım faaliyetinin ana çıktısı olmaktadır. 

Yine müĢteri sayısı da modelde yer alması gere-

ken en önemli çıktılardan birisidir. Ayrıca hat 

uzunluğu da çıktı olarak modele dahil edilerek 

seyrek yapılanmıĢ bölgelerde faaliyette bulunan 

Ģirketlerin dezavantajlı konumlarının ortadan 

kaldırılması amaçlanmıĢtır. Çevresel faktörler 

ise, Ģirketlerin kontrolü altında olmayan fakat 

Ģirket performansını etkileyen önemli değiĢken-

lerdir. Dolayısıyla, doğal gaz dağıtım Ģirketleri-

nin faaliyette bulundukları coğrafi ve demogra-

fik Ģartlar itibarıyla performanslarını etkileyen 

kendilerine özgü birçok çevresel faktör olabil-

mektedir. Ancak, bu etkenlerin tamamı Ģirketle-

rin performansı üzerinde aynı etkiye sahip olma-

maktadır. ÇalıĢmadaki Ģirket sayısı az olduğu 

için birçok çevresel faktör arasından Ģirket per-

formansını etkileme açısından en önemlileri ol-

duğu düĢünülen Konut ve Isınma Amaçlı Abo-

nelerin Tüketim Oranı (ATO) ve Isıtmaya Esas 

Gün Derece Endeksi (Heating Degree Day-

HDD) baz modele dahil edilerek çevresel faktör-

leri de içeren ikinci model oluĢturulmuĢtur. ATO 

değiĢkeni; abone tüketiminin (<10.000 m3) top-

lam tüketime oranı olarak hesaplanmakta ve bil-

hassa abone tüketiminin düĢük olduğu bölgeler-

deki Ģirketlerin dezavantajını ortadan kaldırmak 

amacıyla modele dahil edilmiĢtir. Öte yandan 

HDD Endeksi ise sıcaklığın etkisini yansıtmak 

için modele eklenerek bu hususta dezavantajlı 

konumda olan Ģirketlerin dezavantajı ortadan 

kaldırılmaya çalıĢılmıĢtır. HDD endeksi Ģu Ģekil-

de hesaplanmaktadır: Bir yıl içerisinde sıcaklığın 

18 derecenin altında olduğu günler belirlenerek, 

ilgili günün sıcaklığı 18‘den çıkarılmakta ve her 

bir gün bu Ģekilde hesaplanan sıcaklık farkları 

toplanmak suretiyle her bir Ģirket için HDD en-

deksi oluĢturulmuĢtur. 

OluĢturulan modeller sonrasında, ilk olarak baz 

model için verimlilik skorları hesaplanmıĢtır. 

Ancak baz modelin bilhassa olumsuz çevresel 

koĢullarda faaliyette bulunan Ģirketlerin perfor-

mansının düĢük çıkmasına sebep olabileceği dü-

Ģünülerek iki çevresel faktör (ATO ve HDD En-

deksi) eklenerek ikinci model oluĢturulmuĢ ve 

Ģirket skorları tekrar hesaplanmıĢtır.   

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 6 Ģirket ve-

rimli 26 Ģirket ise verimsiz çıkmıĢtır. Ancak çev-

resel faktörlerin de yeterince anlamlı sonuçlar 

üretmemesi ve standart sapma değerinin hala 

yüksek olması sebebiyle % 100 verimliliğe sahip 

olan altı Ģirket aykırı değer olarak kabul edilerek 

modelden çıkarılmıĢ ve kalan 26 Ģirket üzerin-

den ikinci model tekrar çalıĢtırılmıĢtır. Sonuçlar 

incelendiğinde 8 Ģirket verimli 18 Ģirket ise ve-

rimsiz bulunmuĢtur. 

Nihai aĢamada toplam 32 Ģirketin verimlilik sko-

  
Abone 

Sayısı 

Tüketim 

Miktarı 

Hat 

Uzunluğu 

Abone 

Tüketim Oranı 

HDD 

Endeksi 

İşletme 

Giderleri 

MODEL 1 X X X     X 

MODEL 2 X X X X X X 

Tablo 1. Veri Zarflama Analizi modellerinde kullanılan değiĢkenler 
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ru ve baz verimlilik faktörleri belirlenmiĢtir. Bu 

kapsamda 14 Ģirket % 100 verimli çıkmıĢ ve baz 

verimlilik faktörü sıfır olarak belirlenmiĢtir. Geri 

kalan 18 Ģirket ise çeĢitli oranlarda verimsiz çık-

mıĢtır. 

Elde edilen nihai skorlardan hareketle Ģirketlerin 

2012-2016 tarife dönemi verimlilik faktörleri 

hesaplanmıĢtır. Bu kapsamda ilgili Ģirketlerin 

verimsizlik oranlarını 10 yılda giderecekleri var-

sayılmıĢtır. ġirketlerin gelecek politikalarını 

uyumlulaĢtırmalarına imkan tanımak adına ilk 

yıllarda Ģirketlerin yıllara sari verimlilik faktör-

leri, hesaplanan baz verimlilik faktörünün  % 

20‘sini tarife döneminin birinci yılında, % 50‘si-

ni tarife döneminin ikinci yılında, geri kalanını 

ise kalan sekiz yılda giderecekleri varsayılarak 

hesaplanmıĢtır. 

ġimdi de elektrik dağıtım Ģirketlerinin verimlilik 

faktörlerinin belirlenme sürecini irdeleyelim. 

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 15 

inci maddesinde verimlilik hedeflerinin gelir 

tavanının hesaplanmasında nasıl yer alacağı be-

lirtilmiĢtir. Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlen-

mesi Hakkında Tebliğ ve Perakende Enerji SatıĢ 

Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ‘de 

verimlilik parametresi tanımlanmıĢ ve söz konu-

su tebliğlerin 3 üncü maddelerinde maliyet bile-

Ģeni düzeltme faktörü formülünü nasıl etkileye-

ceğine yer verilmiĢtir. Elektrik Piyasasında Gelir 

ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenleme-

ye Tabi Unsurlar Ve Raporlamaya ĠliĢkin Esas-

lar Hakkında Tebliğ‘in 26 ncı maddesinde ve-

rimlilik parametresinin Kurul tarafından ve yüz-

de cinsinden belirleneceği ifade edilmiĢtir. 

Mevzuat kapsamında doğal tekel durumunda 

olan elektrik dağıtım hizmetinin fiyatının belir-

lenmesinde ilgili tüzel kiĢilerin belirlenmiĢ bir 

uygulama döneminde gerçekleĢtirilen faaliyetle-

rine asgari seviyede müdahale ile performansla-

rının artırılması öngörülmüĢ, bu doğrultuda piya-

sa katılımcılarını teĢvik etmeyi esas alan gelir 

tavanı yöntemi benimsenmiĢtir. Gelir tavanı 

yöntemi, geliri mevcut verimlilik seviyesi ve 

verimlilik hedefleri dikkate alınarak belirlenen 

bir tavan ile sınırlandıran ve firmaların perfor-

mans seviyelerine göre kar ya da zarar etmesine 

imkân tanıyan bir yöntemdir. Bu yöntem ile be-

lirlenen sürede maliyetlerin aĢağıya çekilmesi 

halinde oluĢacak kar tüzel kiĢide kalır; ancak bir 

sonraki uygulama dönemine ait gelir tavanı de-

ğeri hesaplanırken iyileĢen maliyetler doğrultu-

sunda tavan değeri belirli seviyede aĢağıya çeki-

lerek tüketiciye yansıtılır. Söz konusu yöntem 

gereğince piyasa oyuncularının faaliyetleri yürü-

tebilmeleri için ihtiyaç duydukları geliri elde 

etmeleri sağlanmakta, daha düĢük maliyetli hiz-

met sunanların ilave getiriler elde etmeleri temin 

edilmektedir.  

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 

9 uncu maddesine göre elektrik dağıtım Ģirketle-

rinin tarifeleri 24/08/2006 tarih ve 875-896 sayılı 

Kurul Kararları ile onaylanarak 01/09/2006 tari-

hinde yürürlüğe girmiĢtir. Elektrik dağıtım Ģir-

ketlerinin 2006-2010 yıllarını kapsayan geçiĢ 

dönemi için verimlilik parametrelerinin belirlen-

mesi sürecinde, emsal kabul edilebilecek ülke-

lerden alınan dağıtım Ģirketlerinin giderleri Ģebe-

ke geliĢtirme, iĢletme/bakım ve genel yönetim 

giderleri ile hat uzunluğu ve trafo sayılarıyla 

iliĢkilendirilerek TEDAġ‘a ait rakamlarla karĢı-

laĢtırılmıĢ, her bir alt baĢlık ve toplam için mali-

yet düĢüĢ potansiyelleri bölgesel bazda ve 

TEDAġ geneli için tespit edilmiĢtir. Sonrasında 

TEDAġ geneli için %7,3 (ortalama değerlere 

göre hesaplanmıĢ değer) - %21,4 (en iyi uygula-

malara göre hesaplanmıĢ değer) seviyesinde bir 

verimlilik artıĢının 10 yıllık bir dönemde gerçek-

leĢtirilmesi, bunun da TEDAġ genelinde yıllık 

ortalama %0,8 - %2,4 seviyelerinde bir verimli-

lik artıĢı ile mümkün kılınabileceği öngörülmüĢ-

tür. Daha sonra bölgesel veriler kullanılarak her 

dağıtım bölgesi için gerekli verimlilik artıĢı ihti-
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yaçları hesaplanmıĢtır. Piyasa katılımcılarının 

gerekli iyileĢtirmeleri yapabilmek için zamana 

ihtiyaç duyabilecekleri düĢüncesiyle ilk iki yıl 

hedeflerinin daha kolay ulaĢılabilir olması sağ-

lanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Birinci tarife dönemi için belirlenen verimlilik 

parametrelerinin süresi 31/12/2010 tarihinde 

sona ermiĢtir. Perakende satıĢ lisansına sahip 

dağıtım Ģirketlerinin; 2011-2015 dönemini kap-

sayan ikinci uygulama dönemi boyunca geçerli 

olacak verimlilik parametrelerinin belirlenmesi 

kapsamında yapılan çalıĢmalar sonucunda 

03/11/2010 tarih ve 2864 sayılı Kurul Kararıyla 

Ģirket bazında verimlilik parametreleri belirlen-

miĢtir.  

Elektrik dağıtım Ģirketlerinin verimlilik paramet-

relerinin belirlenmesi sürecinde, yapılan detaylı 

literatür taraması ve model spesifikasyon analiz-

leri sonucunda elektrik dağıtım Ģirketlerinin 

operasyonel sürecine etki eden en önemli değiĢ-

kenler tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsam-

da, kısmi verimlilik analizi, veri zarflama analizi 

ve toplam faktör verimliliği analizi yapılmıĢtır. 

Bu analizlerde kullanılan değiĢkenler ve oluĢtu-

rulan modeller Tablo 2‘de yer almaktadır. 

OluĢturulan modeller kapsamında Ģirketlerin 

2007-2009 dönemine ait verileri kullanılarak 

yapılan hesaplamalar sonucunda, 21 elektrik 

dağıtım Ģirketi ve bu Ģirketlerin dağıtım faaliye-

tine iliĢkin verileri esas alınarak, her bir bölge 

için verimlilik skoru ve verimlilik potansiyeli 

hesaplanmıĢtır. Burada da ölçeğe göre sabit geti-

ri (CRS) varsayımı altında veri zarflama analizi 

kullanılarak hesaplamalar yapılmıĢtır. Model 1 

ve model 2 kapsamında elde edilen skorlar ince-

lendiğinde, skorların oldukça farklılık arz ettiği 

ve hat uzunluğunun Ģirketlerin performansı üze-

rinde ciddi bir etkiye sahip olduğu görüldüğün-

den model 2 tercih edilmiĢtir. Model 2 sonuçları-

na göre 6 Ģirket verimli 15 Ģirket ise verimsiz 

çıkmıĢtır. 

Öte yandan verimlilik skorlarının hesaplanma-

sında sektör verimliliği de dikkate alınmıĢtır. Bu 

kapsamda 2007-2009 döneminde elektrik dağı-

tım sektörünün toplam faktör verimliliği (total 

factor productivity-TFP) hesaplanmıĢtır. Bazı 

ülke uygulamaları, sektör genelindeki verimlilik 

değiĢimlerinin bireysel Ģirket verimlilik skorları-

na eklenerek&çıkarılarak Ģirket verimlilik net 

değiĢimlerinin bulunabileceği yönündedir. Zira 

ele alınan Ģirketleri genel sektör performansını 

da dikkate alarak kıyaslamak Ģirketlerden bekle-

nen verimlilik potansiyelinin doğru hesaplana-

bilmesi açısından önemlidir. 

Sonuçta veri zarflama analizi ve toplam faktör 

verimliliği skorları beraber proses edilerek 21 

elektrik dağıtım Ģirketinin verimlilik skoru he-

saplanmıĢtır. 

Hesaplanan verimlilik skorlarından verimlilik 

faktörlerine geçiĢ sürecinde, kamu eliyle yürütü-

len dağıtım ve perakende satıĢ faaliyetinin özel 

sektör eliyle yürütülmeye yeni baĢlanmıĢ olması, 

dağıtım ihalelerin sonuçlanmamıĢ olması ve böl-

ge devirlerinin henüz tamamlanmamıĢ olması 

nedeniyle verimlilik hedefi %100 değil %90 ola-

rak belirlenmiĢ ve verimlilik skoru 0,9 ve üzeri 

tüm Ģirketler verimli kabul edilmiĢtir. Verimsiz 

Ģirketlerin ise hedef olarak %90 verimliliğe ulaĢ-

maları öngörülmüĢtür. Öte yandan, belirlenen 

verimlilik potansiyeline 10 yılda ulaĢılacak Ģe-

kilde uygulanmasının uygun olacağı değerlendi-

rilmiĢ ve buna göre verimlilik parametreleri be-

lirlenmiĢtir. Bu yöntemle, veri/model uyumsuz-

luğundan kaynaklanabilecek bir takım küçük 

ölçekli sapmalar bertaraf edilmektedir. Ayrıca, 

Türkiye elektrik dağıtım piyasasının yakın za-
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Sayısı 
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Giderleri 

MODEL 1 X X   X 

MODEL 2 X X X X 

Tablo 2. Model spesifikasyonları 
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manda özelleĢmelere konu olması, dağıtım Ģir-

ketlerini devralan giriĢimcilerin piyasa yapısına 

entegrasyonunun zaman alacağı, agresif verimli-

lik hedefleri için Ģebekede ve hizmetlerde bir 

takım teknolojik geliĢmelere ve yeniliklere ihti-

yaç duyulacağı ve piyasada mevcut bazı yapısal 

sorunların ikinci uygulama döneminde çözülece-

ği göz önüne alındığında daha yumuĢak geçiĢ 

sağlamaya imkan veren verimlilik parametreleri 

belirlenmiĢtir.  

 Perakende satıĢ hizmeti faaliyeti için ise faaliyet 

bazında hesapların ayrıĢtırılması iĢleminin yeter-

li olmaması ve 2013 yılı itibarıyla perakende 

satıĢ faaliyetinin ayrı Ģirket eliyle yürütüleceği 

hususu dikkate alınarak verimlilik parametresi 

belirlenmemiĢtir. 
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GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA VE AKARYAKIT TÜKETİMİNİN İLİŞKİSİ 

Kenan SİTTİ 

Ü 
lke ekonomisindeki büyümeye paralel 

olarak toplam enerji tüketiminde de artıĢ 

olması, az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan 

ülkeler için beklenen bir sonuçtur. Hatta gayrisa-

fi yurtiçi hasıla (GSYĠH)'da %1'lik bir artıĢ, bu 

ülkelerin toplam enerji tüketimini de %1 oranın-

da artırmaktadır. Verimlilik faktöründen dolayı 

ise geliĢmekte olan ülkelerde ekonomi büyüse 

bile enerji tüketimi sabit kalmakta veya düĢmek-

tedir [1]. 

Uluslar arası Para Fonu (IMF) raporunda geliĢ-

mekte olan ülkeler (Non-OECD) için 

GSYĠH'deki %10'luk artıĢın, petrol tüketimini 

kısa vadede %7,1; geliĢmiĢ (OECD) ülkeler için 

ise %6,7 oranında artıracağı belirtilmiĢtir [2]. 

Ülkemizde ise 2000-2010 yılları arasında ekono-

minin %46 büyümesine karĢın, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre toplam pet-

rol tüketimi 30 milyon ton civarında yatay sey-

retmiĢtir. Tablo 1'de ülkemiz için sadece karayo-

lunda kullanılan akaryakıt ürünlerinin tüketimi 

için ise bu süreçte %53 oranında artıĢ meydana 

gelmiĢtir. 

Toplam akaryakıt tüketiminin hesaplanması 

2000-2011 yılları arasına iliĢkin benzin, motorin 

ve LPG (otogaz) tüketimleri Tablo 1'de gösteril-

mektedir. 

Farklı vergi oranlarına ve verimlilik katsayıları-

na göre zaman içinde akaryakıt türleri arasında 

geçiĢler yaĢanmaktadır. Bu sebeple bir akaryakıt 

türünün tüketimi azalırken diğeri artabilmekte-

dir. Bu yüzden GSYĠH artıĢıyla belli bir akarya-

kıt türünün tüketim eğiliminin kıyaslanması an-

lamlı sonuçlar vermeyecektir. Örneğin motorin 

tüketimindeki artıĢ miktarı, GSYĠH artıĢından 

kaynaklanabileceği gibi GSYĠH artmasa bile 

benzin kullanımının motorinle yer değiĢtirmesin-

den de kaynaklanabilir. Ürünler arasındaki 

geçiĢkenliğin modeli yanıltmaması açısından, 

GSYĠH ile toplam akaryakıt tüketimi arasındaki 

iliĢki kurulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Yıl Benzin Motorin LPG Toplam 

2000 2.800.731 8.189.294 1.280.331 12.270.356 

2001 2.698.541 8.419.275 1.230.330 12.348.146 

2002 3.152.318 9.493.572 1.136.025 13.781.915 

2003 2.968.652 9.721.114 1.147.374 13.837.140 

2004 2.888.931 10.726.451 1.640.766 15.256.148 

2005 2.752.293 11.616.251 1.501.000 15.869.544 

2006 2.639.183 12.748.190 1.550.605 16.937.978 

2007 2.490.410 13.394.174 2.006.263 17.890.847 

2008 2.227.657 13.574.538 2.111.557 17.913.752 

2009 2.186.708 13.714.924 2.305.240 18.206.872 

2010 2.075.247 13.896.876 2.489.501 18.461.624 

2011 1.978.542 14.728.382 2.642.133 19.349.057 

 

Tablo 1. Karayolu ulaĢımında kullanılan akaryakıt miktarları (ton) [3] 
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Toplam akaryakıt tüketimi hesabında ise elma 

ile armudun toplanmaması gerekliliğinden dola-

yı; benzin, motorin ve LPG tüketimleri doğrudan 

toplanmamıĢ ve hepsi motorin cinsinden ifade 

edilerek toplanmıĢtır. Örneğin 2,6 milyon tonluk 

LPG tüketimi, 1,5 milyon ton motorin olarak 

hesaba katılmıĢtır. Benzin ve LPG arasındaki 

geçiĢte bunu daha görebiliriz ki, toplam gidilen 

mesafe değiĢmediği takdirde örneğin benzin tü-

ketimindeki 2 milyon tonluk azalıĢ, LPG tüketi-

mini yaklaĢık 2,5 milyon ton artırmaktadır, çün-

kü bir araç 1 ton LPG ile 1 ton benzine göre %

78 daha az yol yapmaktadır. 

Ürünlerin motorin eĢdeğerlerinin hesaplanması 

için 1 ton benzinin 0,75 ton motorine ve 1 ton 

LPG'nin 0,58 ton motorine eĢdeğer olduğu var-

sayılmıĢtır. Bu hesaplama dahi-

linde yıllık toplam akaryakıt 

tüketimi Tablo 2'de gösteril-

mektedir. 

Akaryakıt tüketimi – GSYİH 

ilişkisi 

GSYĠH ve akaryakıt tüketimi 

arasındaki bağlantının daha 

doğrudan görülebilmesi ama-

cıyla veriler, 2000 yılına ait 

değerler 100'e eĢit olacak Ģekilde standart hale 

getirilmiĢ ve Tablo 2'de gösterilmiĢtir. Bu göste-

rimle hem GSYĠH'nin hem de akaryakıt tüketi-

minin kümülatif olarak yüzdesel artıĢı görün-

mektedir. 

ġekil 1'den görüleceği üzere toplam akaryakıt 

tüketimi ile GSYĠH arasında doğrusal bir iliĢki 

vardır ve GSYĠH'deki değiĢim, akaryakıt tüketi-

mindeki değiĢimin %96'lık kısmını açıklayabil-

mektedir. Dolayısıyla aĢağıdaki denklemle top-

lam akaryakıt tüketimi tahmin edilebilmektedir: 

Denklem 1'e göre GSYĠH'deki artıĢ tutarının %

15,12'si kadar akaryakıt tüketiminde artıĢ mey-

Yıl 
GSYİH (1998 

Üretim Esaslı) 

Toplam Akaryakıt Tüketimi 

(Motorin Eşdeğeri ton) 

  

Standart 

GSYİH 

Standart  

Tüketim 

2000 72.436.399 11.037.943 100,0 100,0 

2001 68.309.352 11.162.066 94,3 101,1 

2002 72.519.831 12.521.593 100,1 113,4 

2003 76.338.193 12.618.017 105,4 114,3 

2004 83.485.591 13.851.853 115,3 125,5 

2005 90.499.731 14.557.509 124,9 131,9 

2006 96.738.320 15.633.600 133,5 141,6 

2007 101.254.625 16.434.246 139,8 148,9 

2008 101.921.730 16.479.069 140,7 149,3 

2009 97.003.114 16.701.912 133,9 151,3 

2010 105.885.644 16.907.933 146,2 153,2 

2011 114.889.302 17.756.093 158,6 160,9 

Tablo 2. Yıllara göre GSYĠH ve akaryakıt tüketimi 

y = 0,1512x + 1E+06

R2 = 0,9553
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dana gelmektedir. Örneğin GSYĠH, 10.000.000 

TL arttığında akaryakıt tüketimi 1.512.000 ton 

artmaktadır. Bu denklemde GSYĠH'deki yüzde-

sel artıĢa paralel olarak akaryakıt tüketiminde 

yüzde kaç artıĢ olacağının hesaplanması aĢağıda-

ki Ģekildedir:  

 

 

g: GSYİH'deki artış oranı 

t: Akaryakıt tüketimindeki artış oranı 

2011 yılındaki gibi GSYĠH=114.889.302 iken %

3,2'lik bir büyüme olduğunda, akaryakıt tüketimi 

%3,03 oranında artacaktır.  

Sonuç 

Akaryakıt tüketim oranlarının 2011 yılındaki 

gibi %8,36'sının benzin, %82,95'inin motorin ve 

%8,69'unun LPG olarak devam ettiği ve her sene 

benzin tüketiminin son 12 yılın ortalamasında 

olduğu gibi %2,45 azalarak LPG'ye kaydığı var-

sayıldığında ürün bazında kırılım Tablo 4‘teki  

gibi olacaktır. 

Dipnotlar 

[1] IMF WEO April, s.93. 

[2] a.g.e., s.113. 

[3] 2005 yılı öncesi veriler Petder'den, sonrası ise 

EPDK sektör raporlarından alınmıĢtır. 

Yıl 

GSYİH 

Büyüme 

Oranı 

Kümülatif 

Büyüme 

Oranı 

GSYİH 
(TL) 

Akaryakıt Tüketi-

mi (Motorin Eş-

değeri ton)
* 

2012 % 3,2 % 3,2 118.565.760 18.371.262 

2013 % 3,2 % 6,5 122.359.864 18.927.143 

2014 % 3,2 % 9,9 126.275.380 19.500.811 

2015 % 3,2 % 13,4 130.316.192 20.092.837 

2016 % 3,2 % 17,1 134.486.310 20.703.808 

2017 % 3,2 % 20,8 138.789.872 21.334.330 

2018 % 3,2 % 24,7 143.231.148 21.985.029 

2019 % 3,2 % 28,7 147.814.544 22.656.550 

2020 % 3,2 % 32,8 152.544.610 23.349.559 

2021 % 3,2 % 37,0 157.426.037 24.064.745 

2022 % 3,2 % 41,4 162.463.671 24.802.817 

2023 % 3,2 % 45,9 167.662.508 25.564.507 

Tablo 3. Yüzde 3,2 büyüme varsayımı altında akaryakıt  

tüketimi projeksiyonu 

Yıl Benzin Motorin LPG 

2012 1.498.210 15.238.962 1.634.091 

2013 1.505.726 15.700.065 1.721.352 

2014 1.513.355 16.175.923 1.811.533 

2015 1.521.096 16.667.009 1.904.733 

2016 1.528.949 17.173.809 2.001.051 

2017 1.536.912 17.696.827 2.100.592 

2018 1.544.985 18.236.581 2.203.463 

2019 1.553.167 18.793.608 2.309.774 

2020 1.561.458 19.368.459 2.419.641 

2021 1.569.858 19.961.706 2.533.181 

2022 1.578.364 20.573.937 2.650.516 

2023 1.586.978 21.205.759 2.771.770 

Tablo 4. Toplam akaryakıt tüketimi  

projeksiyonun ürün bazında kırılımı (ton) 

* Birinci denklemden hesaplanmıĢtır. 
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DOĞAL GAZ İLETİM HATLARI İÇİN MEVCUT TARİFE MODELLERİNİN 

KIYASLANMASI VE ALTERNATİF TARİFE YÖNTEMİ ÖNERİSİ 

Mehmet ÖZDAĞLAR 

D 
oğal gazın yüksek basınçlı iletim hat-

ları ile taĢımacılığı hizmetinin getirisi-

ni sağlamak için günümüzde kullanıl-

makta olan dört ana tarife modeli mevcuttur:  

Postal (Posta Pulu) Tarife Modeli, 

Zonal (Bölgesel) Tarife Modeli, 

GiriĢ – ÇıkıĢ Tarife Modeli, 

Mesafe Bazlı Tarife Modeli. 

Bu dört ana modelin de ortak özelliği, getiri ihti-

yacının taĢınacak tahmini gaz miktarına bölün-

mesiyle tarifenin elde edilmesidir. Getiri ihtiya-

cının, tüm maliyetleri (yatırım maliyetleri, iĢlet-

me maliyetleri, vergi maliyetleri, finansman ma-

liyetleri) öngörülen geri dönüĢüm oranı çerçeve-

sinde karĢılayacak Ģekilde belirlenmesi gerek-

mektedir. Tarife belirlendikten sonra gerçekle-

Ģen taĢıma miktarları üzerinden gerçek getiri 

elde edilir.  

Postal Tarife Modeli 

Postal tarife modelinde iletim Ģebekesi için ön-

görülen yıllık getiri, iletim Ģebekesinden hizmet 

alanların tamamının taĢıma sözleĢmeleri ile taah-

hüt altına alınan yıllık taĢıma miktarlarına bölü-

nerek birim tarife elde edilir.  

Postal tarife modelinde, iletim Ģebekesinin yatı-

rım maliyeti düĢük veya amorti olmuĢ kısımları-

nı kullanan hizmet alanların, Ģebekenin yatırım 

maliyeti daha yüksek veya amorti olmamıĢ kı-

sımlarını kullanan hizmet alanları sübvanse et-

mesi söz konusudur. Ancak bu özelliği ile geliĢi-

mini tamamlamamıĢ, hala doğal gazın yaygınlaĢ-

tırılmasının amaçlandığı, hala amortismanı ta-

mamlanmamıĢ kısımlarının bulunduğu iletim 

Ģebekeleri için tercih sebebidir.  

Zonal Tarife Modeli 

Zonal tarife modelinde iletim Ģebekesi farklı 

segmentlere ayrılır ve her bir segment için öngö-

rülen yıllık getiri ve hizmet alanların ilgili 

segmentte taahhüt ettikleri yıllık taĢıma miktar-

ları ayrı ayrı belirlenir.  

Sonuç itibariyle her bir segment için ayrı birim 

tarife belirlenir. Hizmet alanlar açısından postal 

tarife modeline kıyasla daha hakkaniyetli bir 

yaklaĢımdır. Sübvansiyon postal tarife modeline 

göre daha az seviyededir.  

Yeni hatların ağırlıklı olarak belirli bir 

segmentte yoğunlaĢması halinde doğal gazın 

yaygınlaĢtırılması hedefi ile ters düĢmektedir. 

Yeni hatlar henüz amortismanlarını tamamlama-

dıkları için yatırım maliyetleri yüksek hatlar ol-

maları sebebiyle, bu tarife yapısında doğal gaz 

kullanımına yeni baĢlayacak son kullanıcılar 

yüksek tarife ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Bu 

da doğal gazın yaygınlaĢtırılması hedefine sekte 

vurmaktadır.   

Giriş – Çıkış Tarife Modeli 

GiriĢ – çıkıĢ tarife modelinde iletim Ģebekesinde 

yer alan her bir çıkıĢ noktası için öngörülen yıl-

lık getiri ve hizmet alanların ilgili çıkıĢ noktasın-

da taahhüt ettikleri yıllık taĢıma miktarları ayrı 

ayrı belirlenir. Her bir çıkıĢ noktası için ayrı tari-

fe belirlenir. 

GiriĢ – çıkıĢ tarife modelinde sübvansiyon ön-

lenmektedir. Dolayısıyla hizmet alanlar açısın-

dan en hakkaniyetli tarife modelidir. Ancak ile-
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tim Ģebekesinin geliĢiminin sürdüğü piyasalarda 

kullanımı zorluklar yaratmaktadır. Ġletim Ģebe-

kesinin her kısmının amortismanının aynı düze-

ye gelmeden bu tarife modelinin kullanılması, 

zonal tarife modelinde de geçerli olan gerekçeler 

nedeniyle doğal gazın yaygınlaĢtırılması hedefi-

ne olumsuz etki yapacaktır. 

Ayrıca bu tarife modelinin kullanılabilmesi için 

iletim Ģebekesindeki tüm segmentlerin amortis-

man düzeylerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu 

da detaylı bir muhasebe kaydının bulunmasını 

gerektirmektedir.  

Mesafe Bazlı Tarife Modeli: 

Mesafe bazlı tarife modeli doğal gazın tek bir 

doğrultuda taĢındığı, karmaĢık bir yapının bulun-

madığı iletim Ģebekelerinde daha yaygın kulla-

nılmaktadır. Bu özelliği ile daha ziyade doğal 

gazın ülkeler arası taĢındığı transit hatlarında 

tercih edilmektedir. 

Mesafe bazlı tarife modelinde birim tarife, taĢı-

ma yapılan mesafeyle doğru orantılı olarak artıĢ 

göstermektedir. Bu özelliği sayesinde tarifenin 

iki ana unsurundan biri olan maliyet kaleminin 

hizmet alanlar arasında adil paylaĢımını sağla-

maktadır. 

Alternatif tarife modeli: Doluluk Oranı Bazlı 

Tarife Modeli 

Doluluk oranı bazlı tarife modeli de mesafe bazlı 

tarife modeli gibi doğal gazın tek bir doğrultuda 

taĢındığı, karmaĢık bir yapının bulunmadığı ile-

tim Ģebekelerinde tercih edilebilir. Çünkü bu tip 

iletim Ģebekelerinde uygulanması daha kolaydır. 

Dolayısıyla bu model de transit boru hatlarında 

kullanılabilir. Bu modelin daha karmaĢık iletim 

Ģebekelerinde kullanılması da mümkündür.  

Doluluk oranı bazlı tarife modelinde birim tarife, 

tarifenin uygulanacağı çıkıĢ noktasının gerisinde 

kalan Ģebeke bölümünde hizmet alanlarca taah-

hüt altına alınmıĢ yıllık taĢıma miktarının tüm 

yıllık sözleĢmesel taĢıma miktarına oranıyla ters 

orantılı olarak azalıĢ göstermekte olup aĢağıdaki 

formüle göre belirlenecektir: 

Birim Tarife = T * (YKMref / YKM)  

Burada, T (para birimi/m3) cinsinden baz tarife-

yi; YKMref iletim Ģebekesini kullanan tüm hiz-

met alanların yıllık kontrat miktarları toplamını; 

YKM ise iletim Ģebekesinin çıkıĢ noktası ile gi-

riĢ noktası arasındaki kısmının tamamını kulla-

nan tüm hizmet alanların yıllık kontrat miktarları 

toplamını ifade etmektedir.    

Bu özelliği sayesinde tarifenin iki ana unsurun-

dan diğeri olan tahmini taĢıma miktarının birim 

tarifeye yansıtılması sağlamaktadır. 

Değerlendirmeler 

Mesafe bazlı tarife modeli de, doluluk oranı baz-

lı tarife modeli de tek baĢlarına iletim Ģebekesin-

den hizmet alanlar arasında hakkaniyetli bir tari-

fe yapısının oluĢturulabilmesi için yeterli değil-

lerdir.  

Mesafe bazlı tarife yapısı maliyet kaleminin hiz-

met alanlar arasında adil paylaĢımını sağlamakla 

birlikte tarifenin diğer unsuru olan tahmini taĢı-

ma miktarı hususunda hizmet alanlar arasında 

bir ayrıĢım sağlamamaktadır. Doluluk oranı baz-

lı tarife modeli tahmini taĢıma miktarı hususun-

da ayrıĢımı sağlamakta, fakat maliyet kalemini 

ayrıĢtırmamaktadır. Hizmet alanlar için en adil 

olanı, mesafe bazlı ve doluluk oranı bazlı tarife 

modellerinin birlikte kullanılmasıdır. Dolayısıyla 

birim tarife aĢağıdaki formüle göre belirlenebilir.    

   Birim Tarife = T * M * (YKMref / YKM)  

Burada, T (para birimi/m3/km) cinsinden baz 

tarifeyi; M ise çıkıĢ noktası ile giriĢ noktası ara-

sındaki (km) cinsinden mesafeyi ifade etmekte-

dir. 

Doğal gazın tek bir doğrultuda taĢındığı, karma-

Ģık bir yapının bulunmadığı iletim Ģebekelerinde, 
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mesafe bazlı ve doluluk oranı bazlı tarife model-

lerinin birlikte kullanımı, uygulama kolaylığı 

sağlamaktadır. Ancak karmaĢık Ģebekelerde de 

kullanımı mümkündür. Mesafe bazlı ve doluluk 

oranı bazlı tarife modellerinin birlikte kullanımı, 

zonal veya giriĢ çıkıĢ tarife modellerine kıyasla 

da avantajlar sağlamaktadır.  

Zonal veya giriĢ-çıkıĢ tarife modellerinde olduğu 

gibi iletim Ģebekesini alt kısımlara ayırıp her bir 

alt kısmın getirisinin ilgili alt kısımdan çıkıĢı 

yapılacak doğal gaz için taahhüt edilen yıllık 

miktara bölünmesi, tek doğrultuda taĢıma yapı-

lan iletim Ģebekelerinde hakkaniyetli sonuç ver-

memektedir. Çünkü bu tip iletim Ģebekelerinde 

bir alt kısımda sadece bu alt kısımda çıkıĢı yapı-

lan doğal gaz değil, ilerideki alt kısımlarda çıkıĢı 

yapılan doğal gaz da taĢınmaktadır. Dolayısıyla 

bir alt kısmın maliyetinin sadece o alt kısımdan 

çıkıĢ yapan hizmet alanlara yansıtılması adil bir 

yaklaĢım değildir. Adil olan yaklaĢım, bir alt 

kısmın maliyetinin bu alt kısmı kullanan tüm 

hizmet alanlara yansıtılmasıdır. Mesafe bazlı ve 

doluluk oranı bazlı tarife modellerinin birlikte 

kullanımı ile iletim Ģebekesinin çıkıĢ noktaları 

arasında kalan bir segmentinin maliyetinin bu 

segmenti kullanan tüm hizmet alanlara yansıtıl-

ması sağlanmaktadır.       

Mesafe bazlı tarife modeli de, doluluk oranı bazlı 

tarife modeli de tek başlarına iletim şebekesinden 

hizmet alanlar arasında hakkaniyetli bir tarife 

yapısının oluşturulabilmesi için yeterli değillerdir. 

… 

Hizmet alanlar için en adil olanı, mesafe bazlı ve 

doluluk oranı bazlı tarife modellerinin birlikte 

kullanılmasıdır.  
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HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN SINIFLANDIRILMASI VE HİDROLİK 

TÜRBİN ÇEŞİTLERİ 

Mustafa YAVUZDEMİR 

H 
idroelektrik santral tesisleri için çeĢit-

li sınıflandırmalar yapmak mümkün-

dür. En yaygın olarak kurulu güce 

göre ve düĢüye göre sınıflandırılan hidroelektrik 

santraller ayrıca depolama durumuna göre, baraj 

gövdesinin tipine göre ve santral binasının konu-

muna göre de sınıflandırılabilir. 

Kurulu güce göre sınıflandırmada dünya gene-

linde kabul görmüĢ bir sınıflandırma bulunma-

maktadır. Pek çok ülke büyük ve küçük hidroe-

lektrik santralleri farklı kurulu güce göre tanım-

lamaktadır. Tablo 1‘de bazı ülkeler için kurulu 

güce göre ―küçük ölçekli‖ hidroelektrik santral 

tanımları ve bu tanımların referansları verilmiĢ-

tir. Ülkemizde, BirleĢmiĢ Milletler Endüstriyel 

Kalkınma Organizasyonu (United Nations 

Industrial Development Organization, UNIDO) 

tarafından yapılmıĢ olan sınıflandırma sistemi 

kullanılmaktadır. Buna göre kurulu gücü; 

• 100 KW altında olanlar mikro, 

• 101-1000 KW arasında olanlar mini, 

• 1001-10000 KW arasında olanlar küçük hidro-

elektrik santraller 

 olarak kabul edilmiĢtir 

Kurulu güce göre sınıflandırmada olduğu gibi 

düĢüye göre sınıflandırmada da genel kabul gör-

müĢ uluslar rası bir ölçek bulunmamaktadır. 

Yüksek düĢü ve alçak düĢü tanımları ülkeden 

ülkeye çok değiĢmekle beraber ülkemizde kabul 

gören sınıflandırma Ģu Ģekildedir; 

Alçak DüĢülü Hidroelektrik Santraller   H<10 m 

Orta DüĢülü Hidroelektrik Santraller H=10-50 m 

Yüksek DüĢülü Hidroelektrik Santraller H>50 m 

Depolama durumuna göre ise hidroelektrik sant-

raller genel olarak, rezervuarlı (baraj göllü veya 

tabi göllü), rezervuarsız (nehir tipi), veya pom-

paj depolamalı olarak sınıflandırılmakla beraber 

son yıllarda akıntı içi (in-stream) olarak sınıflan-

dırılan ancak yeni ve teknolojisi az geliĢmiĢ olan 

bir kategori de bulunmaktadır. 

Ülkeler 

Küçük 

HES (MW) Referans 

Brezilya ≤30 Brazil Government Law No. 9648, of May 27, 1998 

Kanada <50 

Natural Resources Canada, 2009: canmetenergy-canmetenergie.nrcan-

rncan.gc.ca/eng/renewables/small_hydropower.html 

Çin ≤50 Jinghe (2005); Wang (2010) 

AB Direk-

tifleri ≤20 EU Linking directive, Directive 2004/101/EC, article 11a, (6) 

Hindistan ≤25 Ministry of New and Renewable Energy, 2010: www.mnre.gov.in/ 

Norveç ≤10 

Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. Facts 2008. Energy and Water 

Resources in Norway; p.27 

Ġsveç ≤1,5 European Small Hydro Association, 2010: www.esha.be/index.php?id=13 

Amerika 5-100 

US National Hydropower Association. 2010 Report of State Renewable Portfolio 

Standard P. 

Tablo 1. Ülkelere göre küçük ölçekli HES tanımları 
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Rezervuarlı (depolamalı) hidroelektrik sant-

raller 

Rezervuarlı hidroelektrik santrallerde düzenli ve 

sürekli elektrik enerjisi üretimi için suyun önü 

bir baraj ile kapatılarak, barajın gerisinde bir 

rezervuar oluĢturulur. Depolanan su sayesinde 

üretimin yağıĢ rejimine olan bağımlılığı azaltılır 

ve yağıĢsız ve kurak sezonda ihtiyaç duyulan su 

bu birikmiĢ hacimden temin edilir. 

Ayrıca, rezervuarda biriken sular baraj yüksekli-

ğine yakın bir düĢü de kazanarak potansiyel 

enerjilerini artırmıĢ olurlar. Bilindiği gibi enerji 

üretimi düĢü ile debinin çarpımıyla doğru orantı-

lıdır. Bir taraftan debi, diğer taraftan düĢü ne 

kadar artarsa, üretilecek enerji de o kadar artar. 

Hidroelektrik santrallerde elde edilecek gücün 

formülü aĢağıdaki gibidir; 

P = ( Q H γ η / 102 )    (1) 

(1) Numaralı güç denkleminde  

P : Güç ( kW) 

Q: Debi (m3/s) 

H: Net hidrolik düĢü (m) 

γ: Suyun özgül ağırlığı  

η: Türbin verimini  

ifade etmektedir. 

Barajların elektrik üretimi için sağladığı en bü-

yük avantaj düzenli debi sağlamasıdır. Depola-

malı hidroelektrik santrallerde, mevsimsel yağıĢ-

lara bağlı olan akım, depolama yapılarak düzen-

lenmekte ve bu düzenli debiyle akarsudan elde 

edilen güvenilir enerji büyük ölçüde artmaktadır. 

TaĢkın tehlikesinin ve taĢkınlardan kaynaklanan 

çok büyük mal ve can kayıplarının azaltılması 

yöre halkı açısından barajların sağladığı en bü-

yük faydalardan biri olmaktadır. Barajların ilk 

yatırım maliyetlerinin yüksek ve inĢaat süreleri-

nin uzun olması dezavantaj olarak görünse de 

yakıt parası ödenmediği için ve iĢletme-bakım 

masrafları çok düĢük olduğu için uzun vadede en 

ekonomik enerji türüdür. 

Nehir tipi hidroelektrik santraller 

Nehir tipi hidroelektrik santraller, rezervuarlı 

hidroelektrik santrallerin aksine debi düzenleme-

sinin olmadığı, üretimin yağıĢ rejimine bağlı 

olduğu santral türüdür. Güvenilir elektrik enerji-

si üretim miktarı, akarsuyun minimum debisi ile 

sınırlı olduğundan genelde düĢüktür. Bu tip sant-

raller için ideal olan, kurak sezonun hiç yaĢan-

madığı nehirler üzerinde veya membasında re-

zervuarlı hidroelektrik santral bulunan nehirler 

üzerinde inĢa edilmesidir. Böylelikle rezervuarlı 

hidroelektrik santralin düzenlemiĢ olduğu debi-

den istifade edilebilinir. 

Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller 

Tam olarak yenilenebilir enerji santrali olmasa 

da enerji verimliliğini artırmada önemli rol oy-

nayan ve günümüzde elektrik enerjisini depola-

manın en az maliyetli yolu olan pompaj depola-

malı hidroelektrik santrallerde, elektrik talebinin 

yüksek olduğu zamanlarda pik talebin karĢılan-

ması için, elektrik talebinin düĢük olduğu saat-

lerde sistemden enerji alınarak alt rezervuardaki 

su üst rezervuara pompalanır. Termik santraller 

talep değiĢimlerine hızlı reaksiyon veremeyen 

santraller oldukları için baz yük santrali olarak 

kullanılırken, hidroelektrik santraller ise kolayca 

iĢletilip durdurulabilen ve aynı zamanda kısa 

sürede tam kapasite yüke çıkabilmeleri nedeni 

ile pik talebin karĢılanmasında kullanılmaktadır. 

Pik talebin karĢılanmasında rezervuarlı hidroe-

lektrik santrallerin yetersiz kalması durumunda 

pompaj depolamalı hidroelektrik santrallere ihti-

yaç duyulmaktadır. Pompaj depolamalı santral-

ler, özellikle rüzgar santrallerinin frekans bozucu 

etkisi gibi olumsuzluklarını da ortadan kaldıra-

cak Ģekilde hibrit sistemler olarak çalıĢtırılabil-
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mekte ve rüzgar santrallerinden elde edilen ener-

jiyi daha güvenilir hale getirebilmektedir. 

Hidroelektrik santraller ayrıca baraj gövdesinin 

tipine göre ; 

Ağırlıklı Beton Gövdeli  

Beton Kemer Gövdeli 

Kaya Dolgu Gövdeli 

Toprak Dolgu Gövdeli  

olarak sınıflandırılabileceği gibi, santral binası-

nın konumuna göre yer üstü, yer altı ve yarı gö-

mülü veya batık hidroelektrik santraller olarak 

da sınıflandırılabilir. 

Hidroelektrik santrallerin bölümleri 

Hidroelektrik santral tesisleri, enerjinin dönüĢü-

mü prensibine göre suyun potansiyel enerjisinin 

önce kinetik enerjiye, daha sonra da türbin çarkı-

na bağlı generatör motorunun dönmesi vasıtasıy-

la elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulan 

tesislerdir. 

Bu tesisler, kurulacakları yerin topoğrafik yapı-

sına göre çeĢitli Ģekillerde olabilir. Bir hidroe-

lektrik santral aĢağıdaki bölümlerin tamamını 

veya bir kısmını içerebilir. 

1. Baraj gövdesi ve gölü: Nehir suyunun depo-

lanması ve gerekli düĢünün elde edilmesini 

sağlar.  

2. Su alma tesisleri: Nehirde akan suyun su ile-

tim tesislerine alınmasına ve gerektiğinde ka-

patılmasını sağlar. Hidroelektrik santral tesisi-

nin yapılıĢ Ģekline göre, suyun nehir yatağın-

dan alınarak çökeltme havuzlarına veya su 

iletim kanalına veya su iletim tüneline geçiĢi-

ni sağlayan tesislerdir. 

3. Su yolları tesisleri: Suyun türbinlere iletilme-

sini sağlayan, su iletim kanalları, basınçlı ve-

ya basınçsız tünellerdir. 

4. Santral binası: Türbin, generatör gibi elektro-

mekanik teçhizatın ve kontrol-kumanda gibi 

diğer teçhizatın yerleĢtirildiği binadır. 

5. Santral çıkıĢ suyu kanalı: Türbinlerden çıkan 

suyun nehir yatağına bırakılmasını sağlayan 

tesislerdir. 

6. ġalt sahası: Transformatörler, elektrik devre 

kesicileri, ayırıcılar, parafudurlar vs. gibi 

elektrik teçhizatının monte edildiği sahadır. 

7. Dip savak tesisleri: Baraj gölünün suyunu ge-

rektiğinde nehir yatağına bırakmaya yarayan 

tesislerdir. 

8. Dolu savak tesisleri: AĢırı yağıĢlı zamanlarda 

baraj gölü maksimum su seviyesine kadar dol-

duğunda, gövdenin zarar görmemesi için fazla 

suyun nehir yatağına bırakılmasını sağlayan 

tesislerdir. 

Hidrolik türbinler ve çeşitleri  

Türbinler akıĢkanın hidrolik akım enerjisini me-

kanik enerjiye çeviren makineler olarak tanımla-

nabilir. Hidroelektrik güç tesislerinde kullanılan 

türbinlere hidrolik türbinler veya su türbinleri 

adı verilir. Su türbinleri, suyun etki Ģekline göre 

aksiyon türbinleri ve reaksiyon türbinleri olarak 

sınıflandırılabilir. 

Aksiyon türbinleri: Aksiyon türbinlerinde türbin 

giriĢ ve çıkıĢında basınçlar atmosfer basıncına 

eĢittir. Bu yüzden bu türbinlere eĢ basınçlı tür-

binler denilmektedir. Aksiyon türbinlerde dara-

lan bir boru sisteminden (nozul) geçirilerek suya 

bir hız kazandırılır ve su jeti oluĢturulur. Türbin 

çarkı üzerinde çukur çanak Ģeklindeki kanatlara 

su jeti çarparak su hızının değiĢmesi sonucu tür-

binin dönmesi sağlanır. Su jetinin kanatlara 

çarpması sonucu kinetik enerji, potansiyel ener-

jiye dönüĢür. Bu türbinler için enerji dönüĢümü, 

Newton'un ikinci yasası ile açıklanır. Daha ziya-

de çok yüksek düĢülerde tercih edilmektedir. 

Yaygın kullanılan çeĢitleri Pelton, Turgo ve 
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Crossflow (Michell-Banki) türbinleridir. 

Reaksiyon türbinleri: Francis, Kaplan, Uskur, 

Propeller, Bulb, Tube, Straflo, Water Wheel gibi 

çeĢitleri olan reaksiyon türbinleri için enerji dö-

nüĢümü Newton‘un üçüncü yasası ile açıklanır. 

Net düĢü ve özgül hız bakımından oldukça geniĢ 

kullanım alanı olan reaksiyon tipi su türbinleri 

suyun hem kinetik hem de potansiyel enerjisin-

den yararlanırlar. Bu nedenle, çarka giriĢteki 

basınç çıkıĢtaki basınçtan çok daha büyük olur. 

Bu yüzden, suyun kapalı kanallar içinden akma 

zorunluluğu vardır. Türbin çarkının dönmesi, 

suyun çark çıkıĢında ivmelenmesi sonucu oluĢan 

tepki kuvvetiyle sağlanır. 

Hidroelektrik santrallerde kullanılan türbinlerin 

seçimindeki en belirleyici faktörler hidrolik düĢü 

ve türbinden geçecek olan suyun birim zamanda-

ki hacmi, yani debidir. Türbin tipi seçiminde 

türbin veya jeneratörün hızı da önemlidir. Diğer 

bir kriter ise türbinin kısmi debi koĢullarında 

çalıĢtırılıp çalıĢtırılmayacağıdır. Tüm türbinler, 

bir güç-hız ve verim-hız karakteristiğine sahiptir. 

Türbin tipi seçimi genellikle aĢağıda verilen öz-

gül hızın değerlendirmesine göre yapılmaktadır; 

 nq = n.Q 0,5.H - 0,75   

Q = m3/s olarak debi 

H = m olarak net düĢü 

n = dev/dk olarak türbin devir sayısı. 

Küçük üniteler genellikle yatay milli ünitelerden 

oluĢmakta olup, özgül hız değerine göre türbin 

tipi aralıkları aĢağıda verilmiĢtir: 

Pelton türbinleri nq = 0-13 (tek püskürtücü 

değeri) 

 Francis türbinleri nq = 20-140 

 Kaplan türbinleri nq = 100-300 

 Bulp türbinleri nq = 140-400 

Türbin fiyatları ise güç ile doğru orantılı ve dü-

Ģünün karekökü ile ters orantılı olarak değiĢmek-

tedir. kW /H0,5 parametresinin iki değeri arası 

yaklaĢık olarak lineer değiĢim gösterir. Suyun 

debisi ve düĢüsüne göre en uygun türbin seçimi-

ni gösteren grafik ise aĢağıda verilmiĢtir (ġekil 

2). 

Şekil 1. Türbin çeĢitleri ( A:Pelton Türbin, B: Francis Türbin, C: Kaplan Türbin ) 

Kaynak: IPCC, 2012 
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Kaplan tipi hidrolik türbinler büyük debilerde ve 

küçük düĢülerde kullanılırken, Pelton tipi hidro-

lik türbinler küçük debi ve yüksek düĢülerde 

tercih edilir. Francis tipi türbinler ise orta dü-

Ģü ve debiler için uygundur. 
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ENERJİ PİYASASINDA ASİMETRİK BİLGİ 

A. Erdem ALCI 

E 
lektrik Piyasası Kanunu‘nun esas amacı 

serbest bir piyasa yapısının oluĢturula-

rak rekabetin geliĢtirilmesidir. Rekabeti 

bozucu davranıĢları tespit ederek bunları engel-

leyici önlemleri almak ise Rekabet Kurumu ve 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK)‘nun temel görevlerinden biridir. 

Sektörde ―rekabet― denilince ilk olarak serbest 

tüketici limiti, piyasa açıklık oranı ve ikili anlaĢ-

maların derinliği gibi kavramlar akla gelmekte-

dir. EPDK, her yılın baĢında serbest tüketici li-

mitini düĢürerek, talep tarafında tedarikçisini 

seçebilecek tüketici sayısının artmasını sağla-

maktadır. Bilindiği üzere, serbest tüketici limiti-

nin kademeli Ģekilde düĢürülmesi kadar üretim 

Ģirketlerinin özelleĢtirme sürecinin tamamlanma-

sı da öncelikli orta vadeli hedefler arasında sa-

yılmaktadır.  ġüphesiz ki,  söz konusu çalıĢmalar 

enerji piyasamızda devrim niteliği taĢımaktadır. 

Bu yazıda ise, dinamik enerji piyasamızın reka-

betçi niteliğinin güçlendirilmesi için altı çizilme-

si gereken diğer bir hususa değinilecektir.  

Asimetrik bilgi, bir iĢlemle ilgili olarak taraflar-

dan birinin belli bir bilgiye sahipken, diğer tara-

fın bu bilgiye sahip olmadığı durumun ifadesi-

dir. Örneğin, bir satıcı bir ürünün kalitesini bilir-

ken, alıcı ürünün kalitesini bilmemektedir. Bir 

tarafın fazla, diğerinin daha az bilgiye sahip ol-

duğu bir durumda, fazla bilgiye sahip olan taraf, 

az bilgiye sahip olan tarafın bu durumundan ya-

ralanmak istediğinde, piyasa dengeden uzaklaĢa-

bilir veya rekabetçi piyasanın çekici özellikleri 

ortadan kalkabilir (Perloff, 2001). 

1970 yılında yayımlanan ―The Market for 

Lemons‖ adlı makaleyle asimetrik bilgi kavra-

mını ortaya atan ve bilgi ekonomisi alanının ku-

rucusu olan George Akerlof, temel iktisat teori-

sinde tam rekabet varsayımının gerçek hayatta 

tam olarak doğru olmadığını; birçok olayda ta-

raflardan birinin bilgisi varken diğerinin yoksa 

asimetrik bilgi durumunun ortaya çıkacağını ifa-

de etmiĢtir. Bu durumda da piyasanın istenen 

sonucu vermeyeceğini, ters seçim ve ahlaki teh-

like olarak adlandırılan durumların ortaya çıka-

cağını belirtmiĢtir (Akerlof, 1970).  

Şekil 1. Serbest tüketici limiti ve piyasa açıklık oranı  
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Ters seçim problemi ile piyasada bulunan taraf-

lardan birinin malların tipini veya kalitesini göz-

lemleyemediği durumlarda karĢılaĢılır. Bu ise, 

bir sözleĢmeyle ilgili olarak, bilginin bir tarafça 

bilindiği, diğer tarafça bilinmediği durumlarda 

meydana gelir. Sonuçta, eksik bilgiye sahip olan 

taraf bir maliyete katlanmak zorunda kalır. Buna 

örnek olarak, ulusal tarife üzerinden makul bir 

iskonto oranı alan tüketicinin tüketim programı-

nı değiĢtireceği bilgisini tedarikçisi ile paylaĢ-

maması verilebilir. Zira, tedarikçilerin birçoğu 

tekliflerinde, tüketim analizi kadar potansiyel 

müĢterilerinin yıllık toplam tüketim miktarını da 

önemsemektedir. BaĢka bir deyiĢle, yıllık toplam 

tüketim miktarı yüksek olduğu için tedarikçiden 

yüksek indirimli enerji temini teklifi alan müĢte-

ri, iĢletmesini yılın ikinci yarısında kapatacağını 

tedarikçisine söylemediği için, tedarikçisi söz-

leĢmede dezavantajlı duruma gelebilecektir. Bir 

sonraki takvim yılı geçerli olacak profil katsayı-

larına iliĢkin dosyanın dağıtım Ģirketi tarafından 

hazırlanarak Kuruma sunulması da diğer bir va-

kadır. Söz gelimi, dağıtım Ģirketlerinin puant 

zaman diliminde aslından daha düĢük profil kat-

sayılarını Kuruma sunması halinde, tüketicinin 

anlaĢma yaptığı Ģirketten, alması gerekenden 

daha düĢük bir indirim oranı teklifi aldığı söyle-

nebilir. Çünkü müĢteri daha önceki yıllarda ken-

disine verilen indirim oranı teklifini, kendisine 

yapılan yeni dönem teklifi ile kıyaslamada esas 

alacaktır. 

Piyasa baĢarısızlığı ile ilgili bir diğer önemli so-

run ise ahlaki tehlikedir. Ahlaki tehlike, sözleĢ-

meden veya diğer bir ifade ile seçimden sonra 

ortaya çıkan bir durumdur. Bu bakımdan, ahlaki 

tehlike; iki taraf arasındaki sözleĢmenin varlığı, 

birisinin davranıĢını diğerinin refahına zarar ve-

recek Ģekilde değiĢtirdiği bir durumdur (Parasız, 

1999). Üretim santrali inĢası üzere proje finans-

manında kullanmak üzere kredi talebinde bulu-

nan firmanın, proje için almıĢ olduğu krediyi 

santral yatırımı dıĢında kullanması piyasada sık-

ça rastlanan bir durumdur. Kredi sağlayıcılar ise 

daha önce verilen kredilerin nihai sonuca ulaĢ-

ması için tekrar kredi vermek zorunda kalmakta-

dır. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için santrallere 

faaliyete girmeleri için belirli süre tanınmakta, 

inĢaat aĢamaları ise ilerleme raporları ile denet-

lenmektedir. Veyahut bir dağıtım Ģirketinin dü-

zenlemeye tabi yatırım harcamalarında kullan-

mak üzere bankalardan sağlamıĢ olduğu kredile-

ri, iĢtirak iliĢkisi içerisinde olduğu baĢka Ģirket-

lerdeki faaliyetlerde kullanmak için transfer et-

mesi de ahlaki tehlike kapsamına girmektedir. 

Ters seçim: Limon (Lemons) Problemi 

Ters seçim probleminin finansal piyasanın iĢle-

yiĢine nasıl etki ettiği George Akerlof‘un ünlü 

makalesinde (The Market for ―Lemons‖: 

Quality, Uncertainity, andthe Market 

Mechanism) anlatılmıĢtır. Problemin limon ola-

rak adlandırılmasının nedeni, araba piyasasında-

ki sorunlu otomobillerin (ABD‘de konuĢma di-

linde bu tür otomobiller limon olarak bilinir) 

neden olduğu probleme benzerliğindendir. Oto-

mobil piyasası, konunun kolay anlaĢılması ve 

somutlaĢtırılması için seçilmiĢtir. 

Akerlof, yeniler, kullanılmıĢ olanlar, iyiler ve 

limonlar olmak üzere piyasada dört tür otomobi-

lin olduğunu varsaymıĢtır. Yeni bir otomobil, iyi 

veya limon olabilir, aynı durum kullanılmıĢ oto-

mobiller için de geçerlidir. Bireyler, iyi veya 

limon olduğunu bilmeden yeni bir otomobil satın 

alırlar. Bilgi simetrisi ise, bireylerin aldıkları 

otomobilin kalitesi hakkında bir süre sonra bilgi 

sahibi olmalarından kaynaklanmaktadır. Otomo-

bilin kalitesi hakkında satıcılar, alıcılardan daha 

fazla bilgiye sahiptirler. KullanılmıĢ otomobilin 

potansiyel satın alıcıları, otomobilin kalitesini 

değerlendiremedikleri için, iyi veya limon oldu-

ğunu bilemezler. Bu yüzden alıcıların ödeme 

yapacakları fiyat, piyasadaki ortalama kalitedeki 

bir otomobili yansıtır (Akerlof, 1970). Eğer ara-

ba limonsa, arabanın sahibi ortalama fiyattan 
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arabayı satmaya razı olacaktır. Arabaya ödenen 

fiyat, limonun değerinden daha yüksek olacaktır. 

Bu durumda yüksek kaliteli malların satıcılarının 

aksine düĢük kaliteli mal satanlar bir prim elde 

edeceklerdir. 

Limon problemi enerji piyasalarında da ortaya 

çıkar. Tedarikçiler, beklenen karı yüksek ve riski 

düĢük olan firma ile beklenen karı düĢük ve riski 

yüksek bir firma arasında ayırım yapamaz, çün-

kü tüketicilerin üç zamanlı tüketim tahminleri ve 

çalıĢma programları hakkında bilgi sahibi değil-

lerdir. Bu durumda alıcı, ortalama fiyata sahip 

enerji sözleĢmesini imzalamaya razı olacaktır. 

Bu fiyat yüksek kar getirecek müĢteri ile düĢük 

kar getirecek müĢteri ile imzalanan sözleĢmeler-

deki iskonto oranlarının arasında yer alacaktır. 

Eğer müĢteriler, tedarikçilerine yüksek kar getir-

diklerinin farkında iseler, ortalama kar getiren 

bir müĢterinin kabul ettiği iskonto oranı kendile-

rini tatmin etmeyecektir. Bu indirim oranına pe-

rakende satıĢ sözleĢmesi imzalamaya razı olan 

tüketiciler, düĢük kar getiren tüketiciler olacak-

tır.  

Asimetrik bilginin olmadığı bir durumda limon 

problemi ile karĢılaĢılmayacaktır. Eğer satıcılar, 

yüksek ve düĢük kar getiren müĢterileri birbirin-

den ayırt edebilirlerse ikili anlaĢma piyasası aktif 

olarak iĢleyebilecektir. 

Ters seçimi önlemede kullanılan araçlar 

Ters seçim problemini çözmeyi amaçlayan araç-

lar üç farklı gruba ayrılabilir. Özel bilginin üreti-

mi ve satıĢı, bilgilenmeyi arttırıcı kamusal dü-

zenlemeler ve teminat mekanizması. Söz konusu 

araçlar enerji piyasası için de yorumlanabilir. 

A) Özel bilgi üretimi ve satıĢı: Serbest Tüketici 

Yönetmeliği‘nin tedarikçilerin yükümlülüklerine 

iliĢkin 8. maddesinde, ―Talep edilmesi halinde; 

son iki yıla ait tüketim bilgilerini ve sayaç teknik 

özelliklerinin uygun olduğu hallerde tüketim yük 

eğrisini bedelsiz olarak serbest tüketiciye sağla-

mak” tedarikçinin yükümlülüğü olarak sayılmıĢ-

tır. Tedarikçilerin, serbest tüketicilerin diğer te-

darikçilerden enerji temini süresindeki geçmiĢ 

tüketimleri hakkında bilgi edinmesi pratik olma-

yıp,  söz konusu bilgilerin dağıtım Ģirketi tarafın-

dan yılda bir defaya mahsus olmak üzere sadece 

tüketiciler ile paylaĢılması ve bu hususun dağı-

tım Ģirketlerinin tarife düzenlemelerinde dikkate 

alınması değerlendirilmelidir. Dağıtım Ģirketleri-

nin müĢteri sayılarının milyonları aĢtığı düĢünül-

düğünde, bu yöntemin uygulanmasında da sıkın-

tılarla karĢılaĢılacağı aĢikardır. 

Asimetrik bilgi probleminin enerji piyasaları-

mızda çözümüne yönelik en somut adım finansal 

piyasalarda uygulanan Kredi Kayıt Bürosu

(KKB)‘na benzer bir faaliyettir. (Bu kuruluĢun 

amacı, üye bankaların veri tabanlarında yer alan 

müĢterilerine iliĢkin tarihi ve güncel kredi bilgi-

lerini, belli bir ücret karĢılığı kredi verenlere 

kararlarında yardımcı olacak Ģekilde sunmakta-

dır.) Potansiyel tedarikçilerin tüketicilerin öde-

me alıĢkanlıklarına iliĢkin analiz yapabilmeleri 

önemlidir. Bu husus, tedarikçi değiĢtirebilmek 

için tedarikçisine borcunu ödeyen ancak sözleĢ-

me boyunca faturalarını ödemeyi geciktiren bir 

tüketiciye yapılan sözleĢme teklifinde dikkate 

alınmalıdır. BaĢka bir deyiĢle, tedarikçiler müĢ-

teri ve portföy bazında kredibilite analizlerini 

sağlıklı bir Ģekilde yapabilmelilerdir. 

B) Bilgilenmeyi arttırıcı kamusal düzenlemeler: 

Kamu otoritesi, düzenleyici ve denetleyici kural-

larla enerji piyasasının etkinliğinin arttırılmasın-

da önemli bir rol üstlenebilir (Özer, 1999). 

EÜAġ ve bağlı ortaklıkları santrallerinin bakım 

Asimetrik bilginin olmadığı bir durumda limon 

problemi ile karşılaşılmayacaktır. Eğer satıcılar, 

yüksek ve düşük kar getiren müşterileri 

birbirinden ayırt edebilirlerse ikili anlaşma 

piyasası aktif olarak işleyebilecektir. 
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programlarının piyasa ile paylaĢılmasına iliĢkin 

uygulama, Kurum‘un bu konudaki olumlu çalıĢ-

malarına örnek verilebilir. Öte yandan, portföyü 

boĢaltılan tedarikçilerin tüketicileri için Denge-

leme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği‘nin 30/A mad-

desinde tedarikçi bulmaları için ilave süre verilse 

de, bu sürede tüketicinin tedarikçi bulamaması 

durumunda, 4033 sayılı Kurul kararı ile ilgili 

perakende satıĢ Ģirketi tarafından bir sonraki pe-

rakende satıĢ döneminin sonuna kadar son kay-

nak yükümlülüğü kapsamında fatura edilecek 

olması piyasa etkinliğini arttıracak, tüketicileri 

daha sağlıklı ve uzun süreli ikili anlaĢma yapma-

ya teĢvik edecektir. Kamu kurumlarına olan yü-

kümlülüklerini (avans, teminat, uzlaĢtırma fatu-

rası) yerine getirmeyen ve/veya yerine getirmeyi 

aksatan piyasa katılımcılarına iliĢkin bilgiler ka-

muoyuna sunulabilir. Ancak kamu otoritesinin, 

firmalar hakkındaki olumsuz bilgileri kamuoyu 

ile paylaĢması politik açıdan zor görünmektedir. 

Diğer bir alternatif ise, kamu otoritesinin gerekli 

düzenleme ve denetlemelerle firmaların kendile-

ri hakkındaki bilgileri kamuoyu ile paylaĢmaları-

nı sağlamaktır. Bu sayede tüketiciler, iyi ve kötü 

tedarikçileri belirleme imkanı elde etmiĢ olurlar 

fakat bu durumda tedarikçilerin paylaĢtığı bilgi-

lerin doğru olup olmadığı izlenmelidir. Bilgilen-

meyi arttırıcı kamusal düzenlemeler de, ters se-

çim problemini azaltmasına rağmen, tamamen 

ortadan kaldırmaz.  

c) Teminat: Teminat, borçlunun borcunu zama-

nında ödeyememe riskine karĢılık olarak borç 

verene vaat ettiği maldır. Birçok tedarikçi tara-

fında, piyasada avantaj sağlamak için tüketiciden 

teminat talep edilmemektedir. Bu yüzden de, 

tüketicinin borçlarını ödeyememesi üzerine, te-

darikçilerin sistem kullanım anlaĢmasının 2. 

maddesi uyarınca, elektrik kesilmesi için dağıtım 

Ģirketlerine yaptığı baĢvurular artmaktadır. Te-

minatın yeterli olması ile sözleĢme tarafları ara-

sındaki asimetrik bilgi artık önemini yitirecek-

tir.Kredibilite değerlendirilmesi yapılması halin-

de, kredi notu yüksek tüketicilerden düĢük temi-

nat talep edilmesi makul olabilir. 

Özet 

Enerji piyasasında en göze çarpan asimetrik bilgi 

sorunu, tedarikçiler ile müĢteriler arasındaki bil-

gi eksikliğine dayanmaktadır. Tüketicilerin teda-

rikçilere tam bilgi vermemeleri nedeniyle ya da 

verilen bilginin eksik olduğunun tedarikçi tara-

fından fark edilmemesi halinde, asimetrik bilgi-

den kaynaklanan ters seçim sorunu, yani indiri-

min yanlıĢ gerçek ve tüzel kiĢilere verilme duru-

mu ortaya çıkacaktır. Ġndirimin yanlıĢ kiĢilere 

verilmesi, sözleĢme bedelinin tedarikçiye geri 

ödenmesi ihtimalini düĢürecektir. Bu, tedarikçi-

lerin istemedikleri bir durum olduğu için, serbest 

tüketici portföylerini azaltmalarına, tüketicilerin 

düĢük iskonto tekliflerine razı oldukları durumda 

bile tedarikçilerden teklif alamamalarına neden 

olmaktadır. 

Tedarikçiler tüketicilerin sözleĢmeden doğan 

borç edimlerini yerine getirmemesi durumunda 

kredi riski ile karĢılaĢtırmaktadırlar ve enerji 

piyasasında bu riskin minimize edilebilmesi için 

tüketicilerin geçmiĢ tüketimlerine, ödeme alıĢ-

kanlıklarına, finansal piyasada uygulanan Kayıt 

Bürosu benzeri bir sistemle tedarikçiler tarafın-

dan ulaĢılmalıdır. Tedarikçilerin bu bilgilere 

ulaĢmaları tüketicinin onayı ile de mümkün ola-

bilir. 

Diğer piyasalarda olduğu gibi enerji piyasasında 

da, asimetrik bilgi kaynaklı sorunların oluĢması, 

hem söz konusu piyasanın etkinliğini bozar hem 

de maliyetlerin farklılaĢmasına neden olur. 

Diğer piyasalarda olduğu gibi enerji 

piyasasında da, asimetrik bilgi kaynaklı 

sorunların oluşması, hem söz konusu 

piyasanın etkinliğini bozar hem de 

maliyetlerin farklılaşmasına neden olur. 
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Piyasadaki değiĢim ve geliĢmelere iliĢkin önemli 

haberleri içeren bilgi servisleri bilgi asimetrisini 

ortadan kaldırmaya yardımcı olacak tali unsur-

lardan kabul edilebilir.  
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BİRİMLER 

Fatih Teoman KAYA 

Petrol için kullanılan bir varil kaç litredir? 

Peki, litre nasıl kısaltılır: l mi, L mi, lt mi, 

Lt mi, ℓ mi? 

Bir milyar metreküp için bcm (billion 

cubic meters) kısaltmasını kullanmak doğ-

ru mudur? Ayrıca, neden bir km3 denmiyor 

da bcm deniyor? 

Petrolün enerji değeri değiĢken olduğuna 

göre ―ton petrol eĢ değeri‖ Ģeklinde bir 

enerji birimi kullanmak doğru mudur? 

Kilovatsaati KWh olarak kısaltmak doğru 

mu, ya da kWsaat, kW-saat diye? 

ms-1 yazılsa gerçekten m/s yazılmıĢ olur 

mu? 

ppm (part per million) veya cc (cubic 

centimeter) gibi kısaltmalar ne kadar doğ-

ru? 

Enerji sektöründe çalıĢan, enerji konusunda ya-

zıp çizen herkese, özellikle bu konuda tez yazan-

lara,faydalı olması umularak bu yazıda ölçü bi-

rimlerine, özel olarak enerji ölçü birimlerine, bu 

birimlerin birrbiri cinsinden değerlerine ve doğ-

ru yazılıĢlarına değinilecektir. 

Fransızca Système International d‘Unités ismi 

ve uluslararası SI (esay diye okunur.) kısaltması, 

1960 yılında 11‘inci Tartılar ve Ölçüler Genel 

Konferansı‘nda (General Conference on Weights 

and Measures) kabul edilmiĢtir. Ġngilizcede 

International System of Units, Türkçede Ulusla-

rarası Birimler Sistemi olarak kullanılmaktadır. 

SI, bugün dünya genelinde kullanılan modern 

metrik ölçü sistemidir. Halihazırda ülkemizde 

kullanılan birim sistemi de SI‘dır. 

SI, birbirinden bağımsız olduğu varsayılan yedi 

temel nicelik üzerine kurulmuĢtur. Bunlar; uzun-

luk, kütle, zaman, elektrik akımı, termodinamik 

sıcaklık, madde miktarı ve ıĢık Ģiddetidir. Her 

bir temel niceliğin bir boyutu vardır ve tırnaksız 

büyük harfle gösterilir. Tablo 1‘de bugün SI‘a 

dahil olan temel nicelikler ve bunların simgeleri 

ve boyut simgeleri yer almaktadır. 

Kütlenin temel birimi, tarihi nedenlerden dolayı 

gram değil kilogramdır. 

Ayrıca, her bir temel niceliğin temel birimi ve 

bu birimin simgesi de Tablo 2‘de verilmektedir. 

Temel nicelik Niceliğin  

simgesi 

Boyut simgesi 

uzunluk l L 

kütle m M 

zaman t T 

elektrik akımı I, i I 

termodinamik 

sıcaklık 

T Θ 

madde  

miktarı 

n N 

ışık şiddeti Iv J 

Tablo 1. SI temel nicelikleri ve bunların  

simgeleri ve boyut simgeleri 

Temel nicelik Temel birim Temel birimin 

simgesi 

uzunluk metre m 

kütle kilogram kg 

zaman saniye s 

elektrik akımı amper A 

termodinamik 

sıcaklık 

kelvin K 

madde mikta-

rı 

mol mol  

ışık şiddeti kandela cd 

Tablo 2. SI temel nicelikleri ve bunların temel 

birimleri ve temel birim simgeleri 
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Temel niceliklerin birbirinden bağımsız olduğu 

varsayılsa da temel birimler birbirine bağımlı 

olabilmekte ve birinin tanımı diğerini içerebil-

mektedir. Örneğin, metre, ıĢığın boĢlukta 

1/299,792,458 saniyede aldığı yolun uzunluğu-

dur. (Diğer temel birimlerin tanımları için SI 

broĢürüne bakılabilir.) 

Bir Q niceliğinin boyutu,  

boyut Q = L
α
M

β
T
γ
I
δ
Θ

ε
N

δ
J
ε
dır. 

Türev nicelikler, temel niceliklerden cebirsel 

iĢlemlerle türetilen niceliklerdir. Bir baĢka ifa-

deyle, bir türev nicelik, temel niceliklerin kuv-

vetlerinin çarpımıdır ve türev niceliğin boyutu 

da temel niceliklerin boyutlarının kuvvetlerinin 

çarpımı Ģeklinde ifade edilir. Örneğin, bir türev 

nicelik olan hız, uzunluk temel niceliğinin za-

man temel niceliğine bölümünü, yani uzunluk ile 

zamanın –1‘inci kuvvetinin çarpımını ifade eder 

ve boyutu da LT
–1

dir. Öz kütle, kütle ve uzunluk 

cinsinden ifade edilebilir ve boyutu L
–2
M‘dir. 

Enerji türev niceliğinin boyutu L
2
MT

–2
dir. 

Aynı Ģekilde, türev birimler, temel birimlerden 

cebirsel iĢlemlerle türetilirler. Yani bir türev bi-

rim temel birimlerin kuvvetlerinin çarpımıdır. 

Tablo 3‘te bazı türev birimler verilmektedir. 

Bazı türev birimlerin özel adları vardır. Örneğin, 

kuvvet birimi olan m kg s–2nin adı nivtondur ve 

N ile gösterilir. Enerji birimi olan m2 kg s–2nin 

özel adı juldür ve simgesi J‘dir. Güç birimi olan 

m2 kg s–3nin özel adı vattır ve W harfi ile göste-

Türev nicelik Türev birim Simge 

alan metrekare m2 

hacim metreküp m3 

hız metre bölü saniye m s–1 

ivme metre bölü saniyekare m s–2 

yoğunluk kilogram bölü metre-

küp 

kg m–3 

Tablo 3. Bazı türev nicelikler ve bunların  

simgeleri 

Türev nicelik Türev birim Simge Temel birimler cinsin-

den ifadesi 

enerji jul J m2 kg s–2  

güç vat W m2 kg s–3 

frekans hertz Hz s–1 

aydınlanma lüks lx m–2 cd 

elektriksel potansiyel 

fark* 

Volt V m2 kg s−3 A−1  

elektriksel direnç om Ω m2 kg s–3 A–2 

kuvvet nivton N m kg s–2 

basınç paskal Pa m–1 kg s–2 

Tablo 4. Özel adı olan bazı türev birimler ve bunların temel birimler cinsinden ifadeleri ve simgeleri 

Ön ek Simge Çarpan 

Yota Y 1024 

Zeta Z 1021 

Eksa E 1018 

Peta P 1015 

Tera T 1012 

Ciga G 109 

Mega M 106 

Kilo k 103 

Hekto h 102 

Deka da 101 

Desi d 10-1 

Santi c 10-2 

Mili m 10-3 

Mikro μ 10-6 

Nano n 10-9 

Piko p 10-12 

Femto f 10-15 

Ato a 10-18 

Zepto z 10-21 

Yokto y 10-24 

Tablo 5. SI ön ekleri ve bunların simgeleri ve 

çarpanları 

* Voltaj veya gerilim olarak da kullanılmaktadır. 
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rilir. Yine bir türev nicelik olan elektriksel diren-

cin birimi olan m2 kg s–3 A–2nin özel adı omdur 

ve Ω ile gösterilir. 

SI‘ın kullandığı ön eklere gelince bunlar Tablo 

5‘te verilmektedir. Bu ön ekler, olduklarından 

farklı bir Ģekilde kullanılamaz: Küçük harf olan 

büyük harf olarak yazılamayacağı gibi büyük 

harf olan da küçük harf olarak yazılamaz. Örne-

ğin, kilovat KW Ģeklinde, kilovolt kv veya KV 

Ģeklinde kısaltılamaz. 

Bilgisayar ve iletiĢim alanında kullanılan KB, 

MB, GB gibi birimler bilindiği üzere 210 ve kat-

ları Ģeklindedir. Bunlar SI tarafından kabul edil-

mez. SI ön ekleri sadece 10 ve katlarıdır. 

Birimlerin kullanımına dair kurallar 

1. Birim simgelerini olduğu gibi kullanmak 

zorunludur. Etrafındaki metinden bağımsız 

olarak düz yazılır, yani eğik veya altı çizili 

Ģekilde yazılmaz. Örneğin km, baĢlıkta olsa 

dahi KM Ģeklinde yazılamaz. Eğer baĢlıkta 

illa kullanılmak istenirse birimin adı yazılır. 

Örneğin, baĢlıkta Ģöyle bir ifade geçiyorsa 

―KARA YOLU UZUNLUĞU 50,000 

KM‘YĠ GEÇTĠ‖ bu mecburen ―KARA YO-

LU UZUNLUĞU 50,000 KĠLOMETREYĠ 

GEÇTĠ‖ Ģeklinde yazılır. 

2. Birimler cins isimlerdir: Küçük harfle baĢlar 

ve ek aldığında kesme iĢareti ile ayrılmaz. 

Bu durum, özel bir ismin birim olarak kulla-

nıldığı durumda da değiĢmez. Bazı birim 

isimleri, James Prescott Joule, James Watt, 

Sir Isaac Newton, Georg Simon Ohm, 

André-Marie Ampère gibi bilim adamlarının 

soyadlarından gelmektedir. Bu durumda 

dahi birim isimleri özel isim muamelesi gör-

mez. Çünkü özel isim kendi anlamı dıĢında 

yeni bir anlam kazanmıĢsa büyük harfle baĢ-

lamaz: Örneğin, güç birimi Watt Ģeklinde, 

direnç birimi Ohm Ģeklinde kullanılamaz 

çünkü burada özel bir isimden değil bir bi-

rimden söz edilmektedir. Bu birim isimleri-

nin açık yazılması gerekirse küçük harfle 

yazılır ve kesmeyle ayrılmaz. 

3. Birimler için birimlerin kendi simgelerinden 

farklı kısaltmalar kabul edilmez. Saniye için 

sn, gram için gr, metre için mt, milyar met-

reküp için bcm, santimetreküp için cc, metre 

bölü saniye için mps (meter per second) gibi 

kısaltmalar kullanılmaz. Eğer Türkiye‘de 

saniye için sn kullanılırsa Ġngiltere‘de 

―second‖ kelimesinden hareketle sec, Ġspan-

ya‘da ―segundo‖ kelimesinden hareketle seg 

kısaltması kullanılmaya baĢlanır ki bu da 

birim simgelerinin birliğini ortadan kaldırır. 

 Not: 1 milyar m3 için bcm yerine km3 kul-

lanılması tavsiye edilir. Örneğin, Türkiye‘nin 

2011 yılı doğal gaz tüketimi 45 km3ü geçti. 

(Bir Türkçe yazım kuralı: Üslü ifadeden sonra 

kesme iĢareti konmaz veya boĢluk bırakılmaz.) 

4. Birim simgelerinden sonra nokta konmaz. 

Örneğin, kilometre biriminin simgesi km. 

Ģeklinde ifade edilmez. 

5. Bir birim ve ön ek birleĢtiğinde ayrılmaz bir 

bütün oluĢturur. Kilo ön eki, metre birimine 

geldiğinde kilometre Ģeklinde ayrılmaz bir 

birim oluĢturur ve bu yüzden tek bir kelime 

gibi bitiĢik yazılır. Aynı Ģekilde birim sim-

gesiyle ön ek simgesi ayrılmaz bir bütün-

dür. Bu nedenle, 1 km3, 1000 m3 demek 

değildir. Çünkü üs olan 3, tüm km birimi-

nin üssü olmuĢtur. O yüzden 1 km3 = (103 

m)3 = 109 m3tür. 

6. Birimlerin çarpımı için boĢluk veya orta 

nokta kullanılır. Birimlerin bölümü için ise 

bölü, kesir çizgisi veya negatif üs kullanılır. 

Örneğin, hız için m/s, , m s–1 veya m·s–1 

kullanılır. Hız birimi olarak ms–1 yazılırsa 

birim simgesiyle ön ek simgesi bir bütün 

oluĢturduğundan (ms)–1 yazılmıĢ olur ki bu 
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da 1/ms = 1/10–3s = 0.001 Hz demektir. Hız 

birimi yazılmak istenirken frekans birimi 

yazılmıĢtır. 

     Not: Çarpım durumunda olan birimler için 

baĢka birimlerle karıĢma olasılığı olmadığı 

zaman boĢluk veya orta nokta yazılmayabi-

lir. Örneğin kW·h ifadesinde orta nokta ya-

zılmasa ve boĢluk bırakılmasa dahi baĢka 

bir birimle karıĢma ihtimali yoktur. Bu ne-

denle, kilovatsaat için kWh yazılması kabul 

edilebilir. 

7. Birim simgeleri ve isimleri karıĢık kullanıl-

maz ve matematiksel iĢlemler birim isimle-

rine uygulanmaz. Örneğin, m/s veya metre 

bölü saniye doğrudur; m/saniye veya metre/

saniye yanlıĢtır. 

8. Sayının hangi birime ait olduğu ve matema-

tiksel iĢlemin nereye uygulanacağı açık 

olmalıdır.Örneğin,  

Doğru 5 km x 6 km rüzgar çiftliği, (5 x 6) 

km çiftlik   

YanlıĢ   5 x 6 km 

Doğru   Frekans aralığı 50 Hz ± 0.2 Hz, (50 

± 0.2) Hz   

YanlıĢ   50 ± 0.2 Hz 

Doğru    20 oC ile 30 oC arası, (20 ile 30) oC 

arasında    

YanlıĢ   20-30 oC, 20 oC-30 oC 

Doğru   154 x (1± 0.1) kV gerilim aralığı 

YanlıĢ 154 kV ±  %10 

9. DeğiĢkenler ve nicelik simgeleri eğik ya-

zılır, birim simgeleri düz yazılır. Metin 

eğik bile olsa içinde birim geçiyorsa o 

birim düz yazılır.  

Örneğin, 

O yılki elektrik üretimi 230 TWh idi. (230 

sayısı düz de eğik de yazılabilir.) 

t = 15 s, t primer frekans tepki süresi. 

V = 159 m3, V bir varilin hacmi. 

10. Türkçede birim simgelerine gelen ekler bi-

rim ismine gelmiĢ gibi okunur. Örneğin, 

kW‘ın yazılır, kW‘nin veya kW‘nın yazıl-

maz. MVA‘nın değil, MVA‘in çünkü bi-

rim ismi megavoltamperdir. Aynı Ģekilde 

kWh‘e, MWh‘lik, 154 kV‘luk, 220 V‘un, 

380 V‘a, 16 A‘lik, 50 Hz‘e doğru kulla-

nımlardır.  

11. Aynı cins iki niceliğin oranı olan nicelikler 

boyutsuzdur. Örneğin, katkı maddesi ola-

rak kullanılan ulusal markırın oranı boyut-

suzdur. Bu oran, 8 ppm Ģeklinde değil 8 

µL/L veya 8 x 10-6 V Ģeklinde ifade edilir. 

(Ġlkinin kullanılması tavsiye edilir.) 

SI birimi olmayan birimler 

SI birimi olmamasına rağmen çok yaygın bir 

Ģekilde kullanılan ve kullanılmaya da devam 

edeceği öngörülen bazı birimler Tablo 6‘da ve-

rilmiĢtir. Bu birimler SI birimleri ile birlikte kul-

lanılabilirler. 

* 1 rakamı ile l (le) harfinin karışma ihtimali nedeniyle L 

harfinin kullanılması tavsiye edilir. 

** İngilizce konuşan ülkelerde metrik ton (metric ton) ola-

rak kullanılmaktadır. 

Nicelik Birim Simge SI birimi 

cinsinden 

değeri 

Zaman dakika 
saat 
gün 

min 
h 
d 

60 s 
3600 s 
86400 s

  

Alan hektar ha 104 m2 

Hacim litre* L, l 10-3 m3 

Kütle ton** t 103 kg 

Basınç bar bar 105 Pa 

Tablo 6. SI birimi olmayan ancak SI birimleri ile 

birlikte kullanılması kabul edilen birimler 
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SI birimi olmayan ve SI tarafından kesinlikle 

kabul edilmeyen birimlerden enerji sektöründe 

sık kullanılanlar ise aĢağıda verilmektedir. Bu 

birimleri kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

1.Tanımı belirli bir yakıtın ideal haliyle ilgili 

olan birimlere kaynak bazlı birimler denir. Ener-

ji alanında sıkça kullanılan kaynak bazlı birim-

ler, ton petrol eĢ değeri ve ton kömür eĢ değeri-

dir. Eskiden daha çok ton kömür eĢ değeri kulla-

nılmasına rağmen petrolün kullanımının artması 

ile ton petrol eĢ değeri onun yerini almıĢtır. 

(Ton eĢ değer petrol Ģeklinde kullanım doğru 

değildir.) Bu birimler kullanılmak zorunda kalı-

nırsa ton petrol eĢ değerinin kullanılması ve kı-

saltma olarak da büyük harfli değil küçük harfli 

kısaltma kullanılması tavsiye edilir: tpe. 1 mil-

yon ton (megaton, Mt) petrol eĢ değeri için de 

aynı Ģekilde küçük harfli kısaltma kullanmak 

uygundur: Mtpe. 

Kaynak bazlı birimler, insanların miktarları daha 

kolay kavramsallaĢtırması için enerji birimleri 

yerine kaynaklardan konuĢmaya baĢlanması ile 

ortaya çıkmıĢ olabilir. DüĢünmede rahatlık sağ-

lamasına rağmen bu birimler, kullanılan kayna-

ğın hangi kaynak olduğu sorusunu akla getirmiĢ-

tir. Örneğin çok farklı enerji içeriği olan kömür-

ler mevcutken ton kömür eĢ değeri ne demektir? 

Bu yüzden bu kaynak bazlı birimlere kaynağın 

ortalama enerji değerine yakın olacak Ģekilde 

temel birimler cinsinden nominal bir değer atan-

mıĢtır. Mesela, bir ton petrol eĢ değeri 41.868 

GJ‘dür. Kaynak bazlı birimlerin kullanılmasının 

bir diğer nedeni de julün küçük bir enerji birimi 

olması ve bir ülkenin enerji tüketimi gibi büyük 

miktarları ifade ederken az bilinen ön eklerin 

kullanılmasını gerektirmesi olabilir. Örneğin 

Türkiye‘nin enerji tüketimi 6.28 TJ yazılması T 

(tera) ön ekinin az bilinmesi yüzünden anlaĢıl-

mayabilir. Ancak, 150 Mtpe çoğu insana daha 

anlaĢılır gelebilir. 

2. Petrol piyasasında sık kullanılan bir birim de 

varildir. ÇeĢit çeĢit varil olmasına rağmen petrol 

piyasası bağlamında kullanılan bir varil 

158.9873 L‘dir. 

3. Tarihi olarak, kalori 1 g suyun sıcaklığını 14.5 
oC‘den 15.5 oC‘ye çıkarmak için gereken enerji 

miktarıdır. Ama enerji sektöründe kullanılan 

kalori için 1 cal = 4.1868 J‘dür. 

4. Basınç için kullanılan atmosfer (atm) ise 

101,325 Pa‘dır.  
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KALİTE DÜZENLEMESİNDE YENİ BİR DÖNEM: ELEKTRİK DAĞITIM VE 

PERAKENDE SATIŞINA İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ 

Hasan ALMA 

E 
nerji Piyasası Düzenleme Kurumu tara-

fından çıkarılan ve 21/12/2012 tarihli 

ve 28504 sayılı Resmi Gazetede yayım-

lanan, 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girecek 

Elektrik Dağıtım ve Perakende SatıĢına ĠliĢkin 

Hizmet Kalitesi Yönetmeliği ne kadar dikkat 

çekmiĢtir bilinmez ama, bir devrin bitip yeni bir 

devrin baĢladığını iddia etsek herhalde abartılı 

konuĢmuĢ olmayız. 

Yayımlanan yeni Yönetmelik ile ―Elektrik Piya-

sasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik 

Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik 

Kalitesi Hakkında Yönetmelik‖ yürürlükten kal-

dırılmıĢ bulunmaktadır.  

Bu yazıda; yayımlanan yeni yönetmelik, genel 

anlamda elektrik dağıtım ve perakende satıĢında 

hizmet kalitesi düzenlenmesine iliĢkin genel il-

keler eĢliğinde sunulmaktadır. 

Birinci bölüm: Genel anlamda kalite düzenle-

mesi 

Bilindiği gibi kalite kavramı, önceden belirlen-

miĢ standartlara uyma derecesini göstermektedir. 

Dolayısıyla, kalite düzenlemesi her Ģeyden önce 

bir kısım ―standartların‖ tanımlanmasını gerek-

tirmektedir. Daha sonra, bu tanımlardan hareket-

le elde edilen sonuçların ölçülmesi bir diğer 

önemli adımı teĢkil etmektedir. Son olarak kali-

teyi teĢvik edecek, kalitesizliğin önüne geçecek 

önlemler alınması ile süreç ana baĢlıkları itiba-

riyle tamamlanmaktadır.  

Sıkça rastladığımız bir ifade olarak; düzenleme-

ye tabi olan, dolayısıyla rekabetçi olmayan bir 

piyasada kalitenin de düzenlenmesi gerektiğini 

tekrar edelim. Tüketicilere ulaĢan rakip firmala-

rın en iyiyi en uygun fiyatla sunma yarıĢı, ne 

yazık ki Ģimdilik elektrik ürününün dağıtımı için 

söz konusu değildir. Ġnanıyorum ki bir gün elekt-

riğin ekonomik olarak depolanabildiği günler 

gelecek ve bugünkü piyasa yapısı kökten değiĢe-

cektir. Mamafih, o gün gelene kadar doğal tekel 

koĢullarındaki düzenlemelere kafa yormaya 

mecburuz. Kalite düzenlemesi, kendine elektrik 

dağıtıcısı seçme özgürlüğü olmayan talep tarafı-

na, en iyi kalitenin ulaĢtırılmasını hedeflemekte-

dir. Bu hedef, hem sistem çapında ortalama bir 

kalite düzeyin sağlanması ve iyileĢtirilmesini, 

hem de birey çapında asgari bir kalite seviyesi-

nin sunulmasını içermektedir. Rekabetçi bir pi-

yasada, rekabetin sağlaması umulan kaliteli mal 

ve hizmet sunumunu, elektrik dağıtımında dü-

zenleyici kurumun müdahalesinden bekliyoruz 

(Ġkinci En Ġyi Çözüm).  

Tedarik sürekliliği kalitesi malın teslim edilme-

sine, ticari kalite bu teslime iliĢkin olarak tüketi-

ciye yapılacak muameleye, teknik kalite ise ma-

lın kendisine iliĢkin standartları ifade etmektedir. 

Birlikte hizmet kalitesi olarak bahsedilen bu üç 

kalite kategorisinden perakende satıĢ faaliyetine 

uygulanabilen sadece ticari kalite olup onun da 

kapsamı dağıtım faaliyetine kıyasla oldukça dar-

dır.   

Kalite düzenlemesi yapılırken, tedriciliğe önem 

verilmesi gerekmektedir. Zira; zaman isteyen ve 

yapılarak öğrenilecek olan (örgütsel öğrenmeye 

bağlı olan), ilaveten tüketicinin bilinç düzeyi 

arttıkça talebi artacak ve arzı kaçınılmaz hale 

gelecek olan kaliteli hizmet,  yapılan düzenleme-

lerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu sonuç-

lara göre yön belirlenmesi ile istendiği Ģekilde 

ortaya çıkacaktır. Açıktır ki; yapılan düzenleme-
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lerin uygulanmasının, elektrik dağıtım Ģirketleri-

nin yatırım yapmalarına, sistem kurmalarına, 

yeni iĢ modelleri geliĢtirmelerine, örgüt için ye-

niden yapılanma ve eğitim gibi iĢlere zaman 

ayırmalarına dayalı olması gibi nedenlerle, belli 

süreler tanınarak istenen sonuçlara tedricen eri-

Ģilmesinin sağlanması en doğru seçenektir. 

Yine kalite düzenlemesinde ülke koĢullarına gö-

re hareket edilmesi de bir gerekliliktir. Nitekim, 

ülkeler arası karĢılaĢtırma yapan rapor ve benze-

ri dokümanlara bakıldığında, birbirinin aynısı 

düzenlemeler yapan iki ülke bulunmadığı göze 

çarpmaktadır. Örneğin CEER (Council of 

European Energy Regulators) tarafından beĢinci-

si yayımlanan arz kalitesine iliĢkin benchmar-

king (kıyaslama) raporunda temel tanımlara, 

düzenlenen büyüklüklere, kullanılan yöntemlere 

vb. bakıldığında bu husus hemen görülmektedir. 

Kalite düzenlemesi, özünde iktisadi bir optimi-

zasyon sorununu barındırmaktadır. Zira, kalite 

için katlanılacak bir maliyet vardır. Ne büsbütün 

yüksek maliyetlere razı olunması, ne de kalite-

sizliğin kabul edilmesi doğru yoldur. ĠĢin doğru-

su, kalite/maliyet dengesini kurmaktır. Burada, 

dağıtım Ģirketinin daha iyi kalite için katlanacağı 

maliyet ile düĢük kaliteden dolayı kullanıcıların 

katlanacağı maliyetin toplamı olan toplam mali-

yetin minimizasyonuna iliĢkin bir optimizasyon 

sorunu söz konusudur (Fumagelli et al., 67). Ġla-

ve kalite sözleĢmelerinde olduğu gibi bu hususta 

doğrudan ödeme istekliliği (willingness to pay) 

üzerinden kalite düzeyini sağlayan bir kısım ens-

trümanlar geliĢtirilmiĢ olsa da, dağıtım Ģebekesi-

nin doğası, kullanıcıların son tahlilde birbirleri-

nin maliyetlerini karĢılıyor olmaları (buna tüke-

tici grupları arasındaki farklılıklar, coğrafi farklı-

lıklar, bölgesel farklılıklar, hatta nesiller arası 

farklılıklar örnek olarak verilebilir) ve herkesin 

farklı olan ödeme istekliliğini karĢılamaya im-

kan verecek bir düzenleme yönteminin mevcut 

olmaması gibi nedenlerle, bu dengenin kurulma-

sı hiç kolay bir iĢ değildir. 

Kalite düzenlemesi, kesinti sayıları ve sıklığının 

bölgesel (sistem çapında) göstergelerle takip 

edilmesini ve bu bağlamda ödül/ceza mekaniz-

malarının kullanılmasını içermektedir. Bu sağla-

nırken, iyi bir anakütle temsilcisi olmadığını bil-

diğimiz ortalamanın bireysel kullanıcının aleyhi-

ne kullanılmamasını temin etmek için bireysel 

bazsa asgari standartların da kullanılması ve ih-

lali tazminatla sonuçlanacak kuralların konulma-

sı da elzemdir. Bu tazminatların da dağıtım Ģir-

ketini finansal anlamda zor durumda bırakacak 

düzeyde olmaması, bir diğer hassasiyeti teĢkil 

etmektedir. Böylece, düzenleyici otorite hem 

kısa vadede hem de orta ve uzun vadede toplu-

mun çıkarlarını koruyacak önlemleri almakta ve 

kimseye yaranamama pahasına da olsa doğru iĢ 

yapmaya çalıĢmaktadır. 

İkinci bölüm: Yeni Yönetmeliğin getirdikleri 

Yayımlanan yeni Yönetmelikte; elektrik enerjisi-

nin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine 

iliĢkin olarak dağıtım Ģirketleri, perakende satıĢ 
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Ģirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması ge-

reken kurallar ile uygulamaya iliĢkin esas ve 

usullere yer verilmektedir. Dağıtım ve perakende 

satıĢ faaliyetlerinin ayrı olarak ele alınması ya-

nında kullanıcıların uyacağı bazı kurallara da atıf 

yapıldığı görülmektedir.  

Hizmet kalitesinin daha ziyade dağıtım Ģirketi-

nin sorumluluğu olduğu, Yönetmelikte ―dağıtım 

lisansında belirlenen bölgede bulunan kullanı-

cılara sunduğu hizmetin kalitesinden‖ sorum-

ludur ifadesi ile vurgulanmaktadır. ―Perakende 

satıĢ Ģirketi perakende satıĢ faaliyetine iliĢkin 

ticari kaliteden sorumludur.‖ ifadesi ile de, 

tedarik sürekliliği ve teknik kalite ile iliĢkisi 

bulunmayan, ticari kalitenin de çok kısıtlı bir-

kaç unsurundan sorumlu olan perakende satıĢ 

Ģirketlerine dikkat çekilmektedir. Ġkili anlaĢma 

yoluyla enerji temin eden serbest tüketicilerin 

ise, bu anlaĢmalarında karĢılıklı iradeleriyle 

belirleyecekleri ticari kalite unsurlarına tabi 

olacakları, bu hususta bu Yönetmeliğin refe-

rans görevi görebileceği anlaĢılmaktadır. 

Yeni Yönetmelikte göze çarpan baĢlıca düzen-

lemeler Ģu Ģekildedir: 

1) Bildirim tanımında, kesintilerin bildirilme-

sinde dağıtım Ģirketi internet sitesinin de kul-

lanılacağı, isteyen abonelere e-posta ve kısa 

mesaj ile de bildirim yapılacağı eklenmiĢtir. 

Ġmar alanı içi tanımı; il, ilçe ve belde merkez-

leri olarak belirlenmiĢ, imar alanı dıĢı da diğer 

yerler olarak kabul edilmiĢtir.  

2) Kullanıcının tedarik sürekliliğini kaydetmek 

üzere, dağıtım Ģirketince onaylanmıĢ ölçme ve 

kayıt cihazını dağıtım Ģirketinin kontrolünde ve 

uygun göreceği biçimde, bağlantı noktasına veya 

faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebi-

leceği, bu cihazların kayıtlarının, kullanıcının 

talebi üzerine dağıtım Ģirketi ile birlikte okuna-

cağı ve dağıtım Ģirketi tarafından kendi kayıtları 

ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uya-

rınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında 

kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlen-

mesinde dikkate alınacağı yeni bir düzenleme 

Şekil 1. Tedarik Sürekliliği Kayıt Sistemi ve diğer sistemlerle iliĢkisi (hedeflenen nihai yapı) 
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olarak göze çarpmaktadır. Bu düzenleme ile, 

dağıtım Ģirketlerinin kullanıcıları tatmin edecek 

düzeyde kesinti bilgilerini tutma ve yayımlama-

ya teĢvik edildikleri anlaĢılmaktadır. 

3) Kesintilerin sınıflandırılmasında  kaynağına 

göre (iletim, dağıtım-OG, dağıtım-AG), süresine 

göre (uzun, kısa, geçici), sebebine göre (mücbir 

sebep, güvenlik, dıĢsal, Ģebeke iĢletmecisi) ve 

bildirim durumuna göre (bildirimli, bildirimsiz) 

Ģeklinde açık bir sistematik belirlenmiĢtir. Kay-

nak ve sebebe göre kesinti tasnifinin izahı yapıl-

mıĢtır.  

4) Tedarik sürekliliği kayıt sistemi adı altında, 

dağıtım Ģirketinin sahibi olduğu bütün imkanla-

rın entegre edildiği merkezi bir yapı tanımlan-

mıĢtır. Tedarik sürekliliği uzaktan izleme sistemi 

de tanımlanarak, OG ve AG Ģebeke modelleriyle 

birlikte düzenleme altına alınmıĢtır. 

5) Kesinti kodlamasında, farklı kodlar kullanılı-

yor ise kayıtlar arasında iliĢki kurulabilecek Ģe-

kilde bu kodların birbirleriyle eĢleĢtirilebilmesi-

nin sağlanması opsiyonu sunularak önceki hü-

kümlerin daha uygulanabilir yeni hükümler ile 

değiĢtirildiği görülmektedir. 

6) Günümüzün önemli konu baĢlıkları arasında 

yer alan bilgi sistemleri ile bu sistemlerdeki veri-

lerin güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması 

hususunda dağıtım Ģirketine sorumluluk yüklen-

miĢtir. Dağıtım Ģirketinin dijital ortamda kayde-

dilen bilgilerin sonradan kalıcı olarak silineme-

mesini ve kayıtlar üzerinde yapılmıĢ olan bütün 

iĢlemlerin izlenebilir olmasını sağlayacağı ve bu 

hususları düzenleyici kuruma belgeleyeceği hük-

me bağlanmıĢtır. Bu Ģekilde, elde edilecek veri-

lerin güvenilir olmasına ve bu verilere dayanıla-

rak yapılacak düzenlemelerin arzu edilen amaç-

lara hizmet etmesine yönelik önlemlere yer ve-

rildiği anlaĢılmaktadır. 

7) Dağıtım Ģirketinin dağıtım bölgesi genelini, il 

ve ilçeleri ayrıca ele alacağı yeni bir kalite gös-

tergesi üretme dönemine geçilmektedir. Sistem 

ve kullanıcı bazında tedarik sürekliliği gösterge-

leri ayrı ayrı tanımlanmıĢ bulunmaktadır. 

8) Kullanıcılara ödenecek tazminatların formülü, 

ilave parametre belirlenmesine gerek kalmaksı-

zın sonuç verecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Kulla-

nıcılara ödenecek toplam tazminat miktarının üst 

limiti ilgili yılın gelir tavanı tutarının yüzde biri 

olarak belirlenmiĢ ve hesaplanan tutarın bu limiti 

geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek 

tazminatların oransal olarak azaltılarak toplamın 

bu limite eĢitleneceği hükme bağlanmıĢtır. 

9) Ödenecek tazminatların hesaplanmasında, 

mücbir sebeple oluĢan kesintiler ile güvenlik 

sebebiyle yapılan kesintilerin dikkate alınmaya-

cağı, sebebi dıĢsal olarak belirtilen kesintilerin 

ise süre hesabına dahil edilip sayı hesabına dahil 

edilmeyeceği belirtilmiĢtir. Önceki düzenlemede 

olduğu gibi iletim Ģebeke iĢletmecisinden kay-

naklanan kesintilerde dağıtım Ģirketinin kullanı-

cıya karĢı sorumlu olduğu görülmektedir. Dağı-

tım Ģirketi, kullanıcıya tazminat ödediği kesinti-

lere iliĢkin olarak sorumluluğu oranında iletim 

Ģebeke iĢletmecisine rücu edecek olup böylece 

kullanıcının muhatabının dağıtım Ģirketi olacağı, 

sorumluluğun ise ilgili taraflar arasında hakkani-

yete uygun Ģekilde üstlenileceği anlaĢılmaktadır.   

10)  Tedarik sürekliliği göstergelerinin, her yılın 

31 Mart tarihine kadar dağıtım Ģirketi tarafından 

hem görev alanına giren iller hem de dağıtım 

bölgesi bazında Yönetmelik ekinde yer alan 

Tablo 5 formatında tablo açıklamalarına uygun 

Ģekilde düzenlenerek yazılı ve elektronik format-

ta EPDK‘ya sunulması öngörülmektedir. 

EPDK‘nın dağıtım bölgesi ile birlikte illere iliĢ-

kin de veri toplaması bu konuda ilerleme yönün-

de atılmıĢ bir adım olarak gözükmektedir.  

Dağıtım Ģirketinin, kesintilere iliĢkin bilgileri 

Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1‘e uygun 

olarak ait olduğu yılı takip eden yılın 31 Mart 
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tarihine kadar EPDK‘ya elektronik ortamda ha-

zırlanmıĢ olarak sunacağına iliĢkin hükümde, 

sayfalarca bilginin yazılı olarak iletilmesi yerine 

sadece elektronik olarak iletilmesinin yeterli gö-

rüldüğü göze çarpmaktadır. Tablo 1‘in, ait oldu-

ğu ayı takip eden ay sonuna kadar dağıtım Ģirketi 

internet sitesinde yayımlanmaya baĢlanacağı ve 

Tablo 1‘de yer alan kesintilerin, il ve ilçe bazın-

da listelenmesinin sağlanmasının istenmesi, he-

nüz EPDK‘ya raporlanmadan önce kesintiler 

hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesinin is-

tendiğini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca; tutulan kayıtlardan hesaplanan kalite 

göstergelerinin dağıtım bölgesinin bütünü ile, il 

ve ilçe bazında aylık olarak internet sitesinde 

yayımlanması ve dağıtım Ģirketinin talep etmele-

ri halinde kullanıcılara, etkilendikleri kesintilerin 

Tablo 1 formatındaki listesini ve bu kesintiler-

den hesaplanan toplam kesinti sayısı (TKSAYI) 

ve toplam kesinti süresi (TKSÜRE) değerlerini 

vermesi gerektiği hükümleri de kullanıcıların 

bilgilendirilmesi hususunda oldukça üst düzeyde 

düzenlemeler olarak görülmektedir. 

11) Teknik kaliteye iliĢkin Ģikâyetlerin değerlen-

dirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım Ģirketin-

den ölçüm talep edebileceklerdir. Teknik kalite 

parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın 

kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonu-

cunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte 

belirtilen sınır değerleri aĢıyor olması durumun-

da, dağıtım Ģirketi kullanıcılardan yapılan ölçü-

me iliĢkin herhangi bir bedel talep edemeyecek-

tir.  

12) Yeni Yönetmelikte, ticari kalite göstergeleri-

ne iliĢkin Tablo-6 yeniden düzenlenmiĢtir. Hem 

tabloda dağıtım/perakende satıĢ ayrımı yapılmıĢ 

hem de içerik olarak güncelleme yapılmıĢtır. Bu 

tablonun, Kurul Kararı ile yıl bazında yeniden 

belirlenebileceği hüküm altına alınmıĢtır. 

Bu tabloya iliĢkin olarak tazminatların ödenme-

sinde; her bir ay sonu itibariyle tazminat öden-

mesi gereken kullanıcıların takip eden ayın 20 

nci gününe kadar tespit edileceği, bu kullanıcıla-

ra ödeme yapılacağı hususunda bildirimde bulu-

nulacağı, ödemenin kullanıcının yapılan bildirim 

üzerine Ģahsen baĢvurusu halinde baĢvuru esna-

sında def‘aten, yazılı olarak baĢvurusu halinde 

ise kullanıcının tercih ettiği Ģekilde 3 (üç) iĢ gü-

nü içerisinde yapılacağı hükme bağlanarak bu 

hususta tereddüde mahal bırakılmamıĢtır. 

Dağıtım Ģirketi/perakende satıĢ Ģirketi tarafından 

ticari kalite göstergelerinin de, aylık olarak ken-

di internet sitelerinde yayımlanması gerektiği 

yapılan bir diğer düzenlemedir. 

13) Akım harmoniklerine iliĢkin kullanıcı so-

rumluluğu hususunda, ―reaktif enerji bedeli uy-

gulanan dağıtım sistemi kullanıcıları‖nın IEEE 

Std.519-1992 standardında ya da bunun reviz-

yonlarında belirtilen harmonik sınır değerlerine 

uymakla yükümlü tutuldukları görülmektedir. 

14) Teknik kalite ölçümlerinde genel prensip, 

farklı Ģebeke karakteristiği ve yük profillerini, 

müĢteri gruplarını, farklı nüfus yoğunluklarına 

hizmet veren Ģebeke bölümlerinde,  kısa devre 

akımlarının en yüksek olduğu Ģebeke bölümle-

rinden en düĢük olduğu Ģebeke Ģartlarına kadar 

ölçüm yapabilmeyi teminen örnekleme yoluyla 

genele ait değerlendirme yapılabilecek konum-

larda ölçüm yapılması olarak belirlenmiĢtir. 

Bir dağıtım bölgesinde tesis edilecek teknik kali-

te ölçüm cihazı sayısı da Yönetmelikte belirlen-

miĢtir. Buna göre; OG seviyesinde (1000 trans-

formatöre 1 cihaz)+10 ve AG seviyesinde 

(50000 kullanıcıya 1 cihaz)+20 adet cihaz takıl-

ması öngörülmektedir. 

Cihaz tesis edilecek yerlere iliĢkin olarak, dağı-

tım Ģirketi tarafından Ekim ayı sonu itibariyle 

güncel verilerin 15 gün içerisinde Yönetmelikte 

yer alan (daha önceki Yönetmelikte bulunma-

yan) Tablo 13‘e uygun Ģekilde elektronik ortam-



 

79 

da hazırlanmıĢ olarak EPDK‘ya gönderilmesi, 

bu tablodan EPDK tarafından seçilen noktaların, 

Aralık ayının 15 inci gününe kadar dağıtım Ģir-

ketine bildirilmesi ve dağıtım Ģirketinin cihazları 

Ocak ayı içerisinde bu noktalarda tesis ederek/

yer değiĢikliği yaparak ilgili yılın ölçümlerinin 

yapılmasını sağlaması Yönetmelik ile hükme 

bağlanmıĢtır. 

15) Kalite performansının gelir tavanına yansıtıl-

masında; 

- Kalite faktörünün hesaplanmasında dikkate 

alınacak kalite göstergeleri,  

- Yönetmelik ekinde yer alan Şekil 1 ile gösteril-

diği Ģekilde kalite faktörünün gelir tavanını etki-

lemeyeceği ölü bandın sınırları, performansa 

göre gelir tavanına yansıtılacak artıĢ/azalıĢ mik-

tarlarının limit değerleri  

- Kalite faktörü uygulamasının başlayacağı tari-

hin 

 Kurul Kararı ile belirleneceği hükme bağlan-

maktadır. 

Bu hüküm, yukarıda bahsi geçen sistem çapında 

(yani dağıtım bölgesi için) ortalama kalite düze-

yinin ödül/ceza mekanizması ile iyileĢtirilmesine 

yönelik düzenlemelere karĢılık gelmektedir. 

16) Yönetmelik ile kullanıcı zararının tazmini 

hususunda, kullanıcının kendi hatasından kay-

naklanmaması kaydıyla kullanıcıya ait teçhizatta 

ortaya çıkan ve dağıtım Ģebekesinden kaynakla-

nan hasara iliĢkin zararın tazmini için; 

- Kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın 

ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iĢ günü 

içerisinde talepte bulunulabileceği, 

- Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteli-

ği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım Ģebeke-

sinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma 

gibi hususlarda dağıtım Ģirketi tarafından yapıla-

cak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neti-

cesinde söz konusu hasarın dağıtım Ģebekesin-

den kaynaklandığının tespit edilmesinin gerekli 

olduğu, 

- Dağıtım şirketinin, zararın tazminine ilişkin 

baĢvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 10 (on) 

iĢ günü içerisinde inceleme ve değerlendirme 

neticesinde baĢvurunun haklı bulunup bulunma-

dığını, haklı bulunmuĢ ise zararın tazmin edil-

mesine iliĢkin olarak yapılacak iĢlemleri kullanı-

cıya bildireceği, baĢvurunun haklı bulunmadığı 

durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde daya-

nakları ile birlikte gerekçelere yer verileceği, 

- Dağıtım şirketinin teçhizatın tamir işini üstle-

Grafik 1. Gelir tavanı-kalite performansı iliĢkisi (Yönetmelik ekinde yer alan ġekil 1)  
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nebileceği ya da teçhizatın tamir masraflarını 

üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini 

tercih edebileceği, dağıtım Ģirketinin tamiratı 

kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı 

anlaĢacağı servise/servislere yönlendirebileceği, 

dağıtım Ģirketinin kullanıcının tamiri yapılan 

teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak 

Ģekilde hareket etmekle yükümlü olduğu, 

- Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamiratın, 

duruma göre teçhizat yerinde iken veya baĢka 

bir yere götürülerek, kullanıcının baĢvurusunun 

haklı bulunmasından itibaren en geç 10 (on)  iĢ 

günü içerisinde gerçekleĢtirileceği, 

- Tamir masrafının karşılanmasının tercih edil-

miĢ olması halinde, kullanıcı tarafından tamir 

masrafına iliĢkin faturanın ibrazından itibaren 3 

(üç) iĢ günü içerisinde, kullanıcının istediği Ģe-

kilde (nakden, banka/PTT vb. aracılığıyla) ilgili 

tutarın ödeneceği veya nakden ödeme alabilece-

ğinin kullanıcıya bildirileceği, 

- Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile 

kısa sürede çalıĢır hale getirilmesi gerektiği du-

rumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine,  

dağıtım Ģirketi tarafından inceleme ve değerlen-

dirmenin hemen sonuçlandırılacağı ya da dağı-

tım Ģirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçek-

leĢtirmesine muvafakat ettiği servis/servislerin 

bildirileceği, ortaya çıkan tamir bedelinin, değer-

lendirme süreci neticesinde baĢvurunun haklı 

bulunması durumunda dağıtım Ģirketi tarafından 

ilgili Yönetmelik maddesinin hükümleri çerçe-

vesinde kullanıcıya ödeneceği, 

- Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi duru-

munda dağıtım Ģirketi tarafından tespit edilecek/

ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım Ģirketinin 

uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği 

bedelin kullanıcıya ödeneceği 

hükümleri getirilmiĢtir. Görüldüğü üzere Yönet-

melik ile tarafların haklarının korunmasına ve 

ortaya çıkan zararın en uygun Ģekilde giderilme-

sine yönelik detaylı düzenlemelere gidilmiĢtir. 

Şekil 2. Tedarik sürekliliğine iliĢkin süreç 
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17) Yönetmelik ile dağıtım Ģirketlerinin yıllık 

olarak tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalite-

ye iliĢkin gerçekleĢmelere göre yapılan ve yapı-

lacak olan iyileĢtirme çalıĢmalarını içeren rapor-

larını EPDK‘ya sunacakları, bu raporlarda ge-

rektiği hallerde yapılabilirlik etütleri ile tarafsız 

uzman, kurum ve kuruluĢların görüĢ ve önerile-

rine de yer verileceği de hükme bağlanmıĢtır. Bu 

çalıĢma ile, dağıtım Ģirketlerinin kalite konusun-

da sistemli Ģekilde çalıĢmalarının sağlanmasının 

ve EPDK tarafından bu çalıĢmaların takip edil-

mesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir. 

18) Yönetmelikte, tedricilik prensibine uyularak 

düzenlemelerin zamana yayılması ve nihai hede-

fe adım adım yürünmesi yoluna gidildiği görül-

mektedir. Geçici maddeler ile Ģu hususlar düzen-

lenmiĢtir: 

- Kesintiden etkilenen kullanıcı sayısının tespi-

tinde belli bir süre için (kurulması öngörülen 

sistem/modellerle uyumlu olarak) yaklaĢımsal 

hareket edilebileceği belirtilmiĢtir.   

- Dağıtım Ģirketleri tarafından 01/01/2014 tarihi-

ne kadar OG Ģebeke bağlantı modeli oluĢturula-

cak ve tedarik sürekliliği kayıt sistemi kurula-

caktır.  

- 2013 ve 2014 yılları için kısa ve geçici kesinti-

lere iliĢkin kayıt tutulması zorunlu olmayacaktır. 

- Dağıtım şirketleri tarafından 01/01/2015 tarihi-

ne kadar Ģebeke bağlantı modeli AG seviyesini 

de kapsayacak Ģekilde geniĢletilecek ve dağıtım 

sisteminde meydana gelen veya dağıtım sistemi-

ni etkileyen kesintiden etkilenen AG kullanıcıla-

rın sayısı tedarik sürekliliği kayıt sistemi tarafın-

dan OG ve AG Ģebeke bağlantı modelleri kulla-

nılarak belirlenecek ve kaydedilecektir. Yine bu 

tarihe kadar OG seviyesinde kısa ve geçici ke-

sintilerin oluĢabileceği noktaları kapsayacak Ģe-

kilde tedarik sürekliliği uzaktan izleme sistemini 

kurulacaktır. Bu sistem vasıtasıyla OG seviye-

sinde meydana gelen kısa ve geçici kesintiler 

tespit edilerek tedarik sürekliliği kayıt sistemi 

aracılığıyla kaydedilmeye baĢlanacaktır. 

Şekil 3. Kullanıcılara tedarik sürekliliğine iliĢkin olarak ödenecek tazminatlara iliĢkin süreç 
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- Dağıtım şirketlerince ilk kalite raporu 2013 yılı 

gerçekleĢmelerini içerecek Ģekilde 2014 yılında 

EPDK‘ya sunulacaktır. 

- İsteyen abonelere elektronik posta ve kısa me-

saj gönderilmek suretiyle kesintilerin bildirilme-

sine iliĢkin gerekli çalıĢmalar en geç 01/01/2014 

tarihi itibariyle tamamlanarak kullanıcıların hiz-

metine sunulacaktır. 

- 2012 ve 2013 yılları gerçekleşmelerine göre 

kullanıcılara tedarik sürekliliğine iliĢkin olarak 

tazminatların ödenmesinin kullanıcı baĢvurusuna 

istinaden yapılacağı ve baĢvuruların ilgili yılı 

takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar yapılması 

gerektiği hükme bağlanmıĢtır. Bu ödemelerde 

Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunu-

lan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ti-

cari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelikte 

yer alan Tablo 9 ile belirlenen sınır değerler esas 

alınacak ve hesaplamada, bu Yönetmelikte yer 

alan ilgili hükümler uygulanıp belirtilen 

formülasyona göre hesap edilen tutarın üçte biri 

tazminat tutarı olarak alınacaktır. GeçiĢ döne-

minden sonra baĢvuruya gerek kalmaksızın her 

hak sahibine ödeme yapılması öngörülmektedir.  

- AG seviyesinde şebeke bağlantı modeli oluştu-

rulana kadar, AG kullanıcılarına ödenecek taz-

minatların hesaplanmasında, bağlı oldukları da-

ğıtım transformatörü için hesaplanan OKSÜRE 

ve OKSIK değerleri, kullanıcı baĢına TKSÜRE 

ve TKSAYI değeri olarak alınacaktır. 

- Dağıtım şirketleri maliyet unsurlarını dikkate 

alarak kullanıcılardan talep edecekleri güç kali-

tesi ölçüm hizmetlerine iliĢkin bedellerin bu Yö-

netmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde EPDK‘ya önerilmesi gerekmektedir 

(31/01/2013 tarihine kadar).  

Şekil 4. Teknik kalite ölçümünde tedrici uygulama 
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-2012 yılına iliĢkin veri sunumlarının (2012 yı-

lındaki gerçekleĢmelerinin) 2013 yılı içerisinde 

Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunu-

lan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ti-

cari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre yapılacağı hükme bağlanmıĢ-

tır. Yani, yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte 

yer alan tablolarla ve sürelerde raporlama yapıl-

masına izin verilmektedir. 

- Teknik kalite ölçüm cihazlarına ilişkin tedrici 

geçiĢ ġekil 4‘te özetlenmektedir. 

Kullanıcıların kesinti kayıtlarına iliĢkin cihaz 

taktırabilmeleri, 01/01/2015 tarihinde baĢlaya-

caktır. Bu süreye kadar dağıtım Ģirketlerinin kul-

lanıcıların cihaz taktırma ihtiyacı hissettirmeye-

cek Ģekilde kesinti bilgilerini tutabilecek ve ya-

yımlayacak seviyeye ulaĢmalarının beklendiği 

anlaĢılmaktadır. 

19) Yeni Yönetmeliğin ekleri incelendiğinde, Ģu 

hususlar dikkat çekmektedir: 

- Tablo 1 (kesintiler listesi), detaylandırılmıştır. 

Bu tablo, hem kalite göstergelerinin üretilmesine 

temel teĢkil etmektedir, hem de kullanıcıların 

talepleri halinde kesinti bilgilerinin verilmesine 

referans kabul edilmektedir. Keza, dağıtım Ģir-

ketlerinin internet sitelerinde yapılacak aylık 

bilgilendirmede de bu tablo formatı esas olacak-

tır. Bu bilgilendirmenin, kullanıcının listeyi süz-

dürerek kendi bulunduğu yere iliĢkin bilgilere 

eriĢimine imkan verecek Ģekilde yapılması ge-

rektiği anlaĢılmaktadır. 

- Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 (esas itibariyle 

verilen tanınan sürecinde kesintiden etkilenen 

kullanıcı sayısının tahmininde kullanılacaktır) 

detaylı ve açıklamalı olarak sunulmaktadır. 

- Kalite göstergelerinin üretilmesinden kullanıla-

cak Tablo 5‘in, açıklamalı, detaylı ve yeni kur-

guya uygun olarak yenilendiği görülmektedir. 

- Ticari kalite göstergelerini içeren Tablo 6’nın 

dağıtım-perakende satıĢ ayrımını yansıtacak Ģe-

kilde yeniden yapılandırıldığı, içerik olarak gün-

cellemeler ve düzeltmeler yapıldığı anlaĢılmak-

tadır (örneğin ödeme bildiriminin süresi içerisin-

de tebliğ edilmemesi halinde kullanıcıya gecik-

meye iliĢkin bir bedel yansıtılmayacak, kesme 

yapılmıĢsa kesme bağlama bedeli alınmayacak-

tır). 

- Tablo 7’de yapılan değişiklikler ve eklenen 

açıklamaların, daha doğru raporlama yapılması-

na imkan vereceği değerlendirilmektedir. Bazı 

özel bilgilerin internette yayımlanmayacağının 

belirtilmiĢ olması da yerinde bir düzenleme ola-

rak görülmektedir. 

- Tablo 8’de de dağıtım-perakende ayrımına gö-

re bir tasarımın yapıldığı, içerik ve açıklamaların 

yapılacak iĢlemleri daha anlaĢılır hale getirdiği 

dikkati çekmektedir. 

- Tablo 9, kullanıcılara ödenecek tazminatlara 

esas alınan son derece önemli bir tablodur. Bildi-

rimli ve bildirimsiz kesintiler için ayrı hedefler 

konulduğu görülmektedir. Yönetmelikte, bildi-

rimli kesintiye iliĢkin eĢik değerler aĢıldığında 

ilave bildirimli kesinti süre ve sayılarının bildi-

rimsiz kesinti eĢik değerlerine eklenerek değer-

lendirileceği hükme bağlanmıĢtır. Yani, dağıtım 

Ģirketi bildirimli kesintilerde kendine tanınan 

limitleri aĢar ve ilave bildirimli kesintilere iliĢkin 

değerler de eklendiğinde bildirimsiz kesinti li-

mitlerini de aĢar ise, tazminat ödemek durumun-

da kalacaktır. Mücbir sebeplere dayalı olan, gü-

venlik gerekçesiyle yapılan kesintiler gibi bir 

kısım kesintilerin tazminat ödemelerinden istisna 

tutulmuĢ olması da yerinde bir karar olarak gö-

rülmektedir. Tablo içeriği, Avrupa‘daki emsalle-

rine kıyasla oldukça yüksek eĢik değerler içerse 

de, zamanla tabloda güncelleme yapılabileceği 

düĢünülmektedir. 

- Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12 ilgili standart-

larda yer alan teknik kalite sınır değerlerini ihti-
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va etmektedir. 

- Tablo 13 yeni ihdas edilmiş bir tablo olup ör-

nekleme yoluyla yapılacak teknik kalite ölçüm-

lerinde kullanılacak olan ―cihaz takılabilecek 

yerler listesi‖ durumundadır. Bu tablodan EPDK 

tarafından yapılacak seçimlere göre cihazların 

takılacağı, her yıl ilgili bölgenin teknik kaliteye 

iliĢkin fotoğrafının çekilerek izleneceği anlaĢıl-

maktadır. 

- Şekil 1, eksenleri doğru şekilde tanımlanmış, 

literatürdeki alternatif gelir tavanı-kalite faktörü 

iliĢkin biçimlerinden birinin seçildiğini gösteren 

bir grafik sunmaktadır. 

Sonuç 

Elektrik Dağıtımı ve Perakende SatıĢına ĠliĢkin 

Hizmet Kalitesi Yönetmeliği, son derece önemli 

bir konuda düzenleme yapmaktadır. Elektrik 

dağıtım ve perakende satıĢ Ģirketlerine, 

EPDK‘ya, tüketicilere bu Yönetmelik‘in uygu-

lanmasına iliĢkin önemli görevler düĢmektedir. 

Halkımızın layık olduğu kalitede hizmet alması, 

elektrik dağıtım ve perakende satıĢ Ģirketlerinin 

üzerlerine aldıkları sorumlulukları en iyi Ģekilde 

yerine getirmeleri ve bütün bu süreçlerin aslî 

sahibi ve esas denetleyici olan kullanıcıların da-

ha bilinçli ve duyarlı Ģekilde hareket ederek hem 

kendi sorumluklarını yerine getirmeleri hem de 

tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye yö-

neltmeleri önümüzdeki döneme iliĢkin beklenti-

leri teĢkil etmektedir. 

 

NOT: Çizimler Alpaslan MUTLU tarafından yapıl-

mıĢtır. Katkılarından dolayı Alpaslan MUTLU ve 

Salih ŞENTÜRK‘e teĢekkürler. 
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Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve 
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