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“Enerji Piyasa ve Düzenleme” enerji piyasasına ve
düzenlenmesine ilişkin makalelerinizi beklemektedir.
Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanları Derneği tarafından yılda iki kez
yayımlanan, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış makaleler içeren akademik nitelikli hakemli bir dergidir.
Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi enerji piyasalarına ilişkin tartışmaların bilimsel
seviyede ele alınması ve güncel konu ve sorunlara yönelik derinlemesine analiz ve
etütler içeren yaklaşımlar geliştirilmesini hedeflemektedir. Makalelerin enerji sektörüne ilişkin olması esas olup, bu makaleler ekonomi, hukuk, mühendislik, işletme, kamu
yönetimi veya uluslararası ilişkiler alanlarında olabilir.
Dergide yayımlanması uygun bulunup yayımlanan ve 5000 kelimeden kısa olmayan
makaleler için yazar(lar)a toplam 1000 (Bin) TL telif hakkı ödenmektedir. Bilimsel
kongre ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar ve daha önce yayımlanan
makalelere ilişkin yorumlardan oluşan ve 1000 kelimeyi aşmayan makaleler de kabul
edilebilmektedir. Ancak bu hallerde telif ücreti ödenmemektedir.
Makale gönderimi, yazım kuralları ve geçmiş sayılara ilişkin olarak
http://www.epddergi.org adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.
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2013 yılında basılmıştır.
Bu bültende yer alan yazıların bilimsel,
hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara ait
olup, yazılar Enerji Uzmanları Derneği’nin veya yazarların çalıştığı / ilişkili
olduğu kurum/kuruluşların görüşünü
yansıtmamaktadır.

2013 yılının ilk iki sayısını içeren Enerji Piyasası Bülteni ile yeniden
karşınızdayız.
Enerji piyasasında her açıdan çok önemli gelişmeleri içerisinde
barındıran bir yılı yaşamaktayız. Enerji sektörünün önümüzdeki on
belki de elli yıl boyunca da Türkiye’nin öncelikli sektörleri arasında
yer alacağı konusunda hemen hemen hiç kimsede bir tereddüt
bulunmadığı da bilinmektedir. Bu denli önemli bir piyasa ve bu
piyasa için bu denli önemli bir yılda da bültenimizde yer alan
yazılarla enerji piyasasıyla ilgili her paydaşa katkıda bulunmayı
hedeflemekteyiz.
Tüm okurlarımızın kendi görüşlerini içeren nitelikli yazılarının da
bültenimize yer vermek bizleri memnun edecektir.
İyi okumalar…

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

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

G

eçtiğimiz Aralık ayının sonunda yayımlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden
beri yürürlükte olan Perakende Satış
Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) ile
hayata geçen yeni düzenlemelerden birisi de Ω4
olarak formüllerde kendisine yer bulan düzeltme
bileşenidir. 2012 ve öncesinden farklı olarak
2013 yılında öngörüler üzerinden tarifelendirmeye geçilerek mevsimsel dalgalanma nedeniyle
piyasa fiyatları ile perakende satış tarifeleri arasındaki marjın ve bunun yol açtığı oynaklığın
elimine edilmesi ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukların asgariye indirilmesi amaçlanmıştır. Bu
bağlamda kaçınılmaz olarak öngörülerde ortaya
çıkabilecek sapmaların da düzeltilmesi uygulamasına başlanmıştır.

perakende satış tarife döneminin ilk ayını göstermek üzere) (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş
olan aylardaki perakende satış lisansı (tedarik)
sahibi tüzel kişiye yansıtılan net bedelin, tarifesi
düzenlenen tüketicilere kalan kısmını (kr/kWh),
Ω2 perakende satış (tedarik) lisansı sahibine
dengeleme ve uzlaştırma piyasasındaki işlemler
kapsamında fatura edilen sıfır bakiye düzeltme
tutarı, geçmişe dönük düzeltme kalemi, piyasa
işletim ücreti, iletim ek ücreti, süresinde ödenmeyen alacaklar payı ve Kurulca uygun bulunan
diğer kalemlerin (a-3) ayından başlayarak geriye
dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş
olan aylardaki toplam tutarının tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmını (kr/kWh),
Ω3 bir perakende satış tarife dönemi için
DUY’un 110 uncu maddesi kapsamında (a-3)
ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş olan aylarda oluşan
farkın perakende satış (tedarik) lisansı sahibinin
ilgili aylardaki sıfır bakiye düzeltme katsayısı
(SBDK) ile çarpımı suretiyle PMUM tarafından
hesaplanan sistem enerji dengesizlik gelir kaleminin (SEDGK), tarifesi düzenlenen tüketicilere
kalan kısmını (kr/kWh),

Tebliğin 9 uncu maddesinde ortalama perakende
enerji satış fiyatının aşağıdaki formüle göre hesaplanacağı hükme bağlanmıştır:

OPESFTt  OEAFt  (1  BKMTt )  DGTt
Bu formüldeki OEAF ortalama enerji alım fiyatını, BKMT perakende enerji satışı brüt kar marjı
tavanını ve DGT ortalama perakende enerji satış
fiyatı tavanı hesaplamasında dikkate alınan diğer
giderler toplamını göstermektedir.

Ω4 herhangi bir t perakende satış tarife dönemi için, perakende satış (tedarik) şirketinin t-2
perakende satış tarife döneminde tahakkuk ettirdiği perakende satış geliri ile aynı dönemde perakende satış faaliyeti kapsamında gerçekleşen
enerji alım maliyetleri ve 20 numaralı formül
kapsamındaki maliyetler dikkate alınarak hesaplanan toplaması gereken perakende satış geliri
arasındaki farka ilişkin düzeltme bileşenini (kr/

Yine Tebliğin aynı maddesinde DGT’nin aşağıdaki gibi hesaplanacağı belirtilmektedir.

DGTt  1  2  3  (4  K )
Tebliğe göre bu formülde geçen,
Ω1 YEKDEM (Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması) kapsamında (a, t
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kWh),

nedeniyle fiyat eşitleme mekanizması gibi bir
mekanizmanın bulunmadığı, faiz ve enflasyonun
ihmal edildiği ve bir ya da iki abone grubunun
bulunduğudur.

K
k1 ve k2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin (Ω4) pozitif olduğu durumda (1-k1); negatif olduğu durumda (1+k2)
olan düzeltme katsayısını

1. Perakende satış dönemi öncesinde fiyatın
belirlenmesi

ifade etmektedir.

A) Tek abone grubu varsayımı:

Kurul tarafından yeniden belirleninceye kadar 0
olarak uygulanacak k1 ve k2 katsayılarının öngörülerde ilgili lisans sahibinin dikkatsizliğinden
veya zayıf performans göstermesinden kaynaklanacak bir şekilde sapmaların ortaya çıktığının
tespiti halinde Kurul kararıyla 0’dan farklı olarak belirlenmesi mümkündür.

Tek bir abone grubunun mevcut olduğu,
Öngörülen talebin 90 birim olacağı,
TETAŞ’tan 1 birim fiyatla 70 birim enerji

alınacağı,
Diğer kaynaklardan 1 birim fiyatla 20

Peki Ω4 düzelme bileşeni nasıl hesaplanmalı ve
düzeltme nasıl yapılmalıdır? Bu yazının amacı
düzeltme işleminin ne olduğunun ve düzeltme
bileşeninin nasıl hesaplanması gerektiğinin basit
örneklerle açıklanmasıdır.

birim enerji alınacağının öngörüldüğü,
Brüt kar marjı tavanının % 3,49 olduğu,
Diğer gider toplamının 10 birim olduğu

kabulleri altında hesaplanacak fiyat Tablo 1’de
de görülebileceği üzere yaklaşık 1,15 birimdir.
Bu fiyata Tebliğ gereğince hesaplanan toplam
tutarın toplam tüketim öngörüsüne bölünmesiyle
ulaşılmaktadır. Bu noktada Tebliğ gereğince
enerji alım maliyetleri hesaplanırken
TETAŞ’tan alınan enerjinin fiyatının TETAŞ için
EPDK tarafından onaylanmış olan fiyat olduğunu diğer kaynaklardan alınması planlanan enerjinin fiyatının ise saatlik sistem gün öncesi fiyatları olduğunun hatırlatılması faydalı olacaktır. Dolayısıyla Tablo 1’deki (ve bundan sonraki tablolarda) diğer kaynaklar için hesaplanmış olan birim fiyat aslında o perakende satış tarife dönemindeki tüm saatlerin fiyat öngörülerinin ve bu
saatlerde alınması planlanan enerjinin dikkate
alınması suretiyle hesaplanan bir ortalama değer
olması gerekmektedir.

Bilinmektedir ki öngörülerle gerçekleşmeler bazı
faktörlerden dolayı aynı olmayabilir. Örneğin;


İlgili perakende satış tarife döneminde
tahakkuk ettirilecek enerji öngörüsü yanlış olabilir.



Tarifelere konu enerjinin maliyeti yanlış
tahmin edilebilir.



Abone gruplarının toplam tahakkuk ettirilen enerji içerisindeki payı yanlış tahmin
edilebilir.

Tebliğle amaçlanan bu tahmin hatalarının düzeltilmesi suretiyle tüketiciler ya da kabul edilebilir
sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla düzenlemeye
tabi tarifelerle enerji satan tedarikçiler aleyhine
oluşabilecek mağduriyetin giderilmesidir.
Şimdi basit bir örnekle hesaplama sürecine geçelim. Ana varsayımlarımız tek bir tedarik şirketinin olduğu, iki ana enerji alım kaynağı olduğu
(TETAŞ ve diğer), tek bir şirketin mevcudiyeti

B) İki abone grubu varsayımı:
 İki abone grubunun mevcut olduğu,
 Abone gruplarının fiyat oransallıklarının

6

laşık 1,04 birimdir. Y abone grubu için
hesaplanmış fiyat ise X abone grubu
Toplam
için belirlenmiş fiyatın 1,2 katı olarak
tutar
yaklaşık 1,25 birimdir.
70

Tablo 1. Tek abone grubu için birim fiyat hesaplaması
Satın alınacak miktar
70

Birim fiyat
1
1

A

Kaynak
TETAŞ

B

Diğer

20

Toplam tutar

90

C=A+B
D

BKMT

20
90

%3,49

E=C*(1+D) BKMT dahil tutar
F

93,14

DGT

G=E+F

10

Toplam nihai tutar

103,14

X

I=H
J=G/H

Toplam

90

Birim bedel

A) Tek abone grubu varsayımı:
(1-a)’daki 90 birimlik toplam

talep tahmininin hatalı olduğu ve
gerçek talebin 100 birim olarak
gerçekleştiği,

Tahakkuk
Tahmini
90

Abone Grubu
H

2. Toplam talep ve enerji maliyetinin
öngörülenden farklı gerçekleşmesi
durumu

1,146

1’e 1,2 olduğu,

10 birimlik fazla enerji ihtiyacı-

nın TETAŞ dışındaki diğer kaynaklardan temin edildiği,
Diğer kaynaklardan elde edilen

 Öngörülen tahakkuk miktarının iki grup

toplam 30 birimlik enerjinin birim
bedelinin öngörülenden farklı olarak 0,95 birim olarak gerçekleştiği

için de 45 birim (toplam 90 birim = satın
alınacak enerji) olduğu,
 Diğer varsayımlarının (a)’daki gibi olduğu

bir durumda düzeltme bileşeni hesaplaması Tablo 3’te özetlenmektedir.

kabulleri altında hesaplanacak fiyat Tablo 2’de
de görülebileceği üzere X abone grubu için yak-

Böyle bir durumda tedarikçinin elde etmesi gereken gelirden 2,66 birim fazla gelir elde
Tablo 2. İki abone grubu için birim fiyat hesaplaması
ettiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle
Satın alınacak
Toplam bir sonraki dönem bu 2,66 birim negaKaynak
enerji miktarı Birim fiyat
tutar
tif yönlü olarak perakende satış fiyatı
A
TETAŞ
70
1
70
hesaplamalarına dahil edilecektir.
B

C=A+B
D

Diğer

20

Toplam tutar

90

BKMT

1

20
90

3,49%

E=C*(1+D) BKMT dahil tutar
F
G=E+F

93,14

DGT

10

Toplam nihai tutar

Abone Grubu

103,14
Tahakkuk
Tahmini

H

X

45

I

Y

45

Toplam

90

J=H+I

B) İki abone grubu varsayımı:
(1-b)’deki 90 birimlik toplam

talep tahmininin hatalı olduğu ve
gerçek talebin 100 birim olarak
gerçekleştiği,
10 birimlik enerji ihtiyacının TE-

TAŞ dışındaki kaynaklardan temin
edildiği,

K

Birim bedel (X grubu)

1,0418

L

Birim bedel (Y grubu)

1,2502
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Tablo 3. Toplam talep ve enerji maliyetinin öngörülenden farklı gerçekleşmesi durumunda düzeltme
(Tek abone grubu)
Gerçekleşen Enerji Maliyeti*(1+BKMT)+DGT

Perakende Satış Geliri

Kaynak

Satın alınacak
enerji miktarı

Birim
fiyat

Toplam
tutar

A

TETAŞ

70

1

70

B

Diğer

30

0,95

28,5

Toplam tutar

100

C=A+B
D

BKMT

F

X
T Toplam

Miktar

Uygulanan
birim fiyat

Tahakkuk
tutar

100

1,146

114,6

100

1,146

114,6

98,5
3,49%

E=C*(1+D) BKMT dahil tutar

101,94

DGT

G=E+F

Abone
Grubu

10

Toplam nihai tutar

Düzeltme Bileşeni

2,66

111,94

lam 30 birimlik enerjinin birim bedelinin
öngörülenden farklı olarak 0,95 birim olarak gerçekleştiği,

düğü,
 Ancak X abone grubu için 45 birim olarak

tahmin edilmiş tüketimin 55 birim olarak
gerçekleştiği,

Abone oransallığın değişmediği ve top-

lam tüketimin 50 biriminin X abone grubu
50 biriminin Y abone grubuna ait olduğu

 Y abone grubu için 45 birim olarak öngö-

rülmüş tüketimin 35 birim olarak gerçekleştiği (X+Y=90)

bir durumda düzeltme bileşeni hesaplaması Tablo 4’te özetlenmektedir.

bir durumda düzeltme bileşeni hesaplaması Tablo 5’te özetlenmektedir:

3. Abone grubu tüketimi oransallığının öngörülenden farklı gerçekleşmesi durumu

Tablo 5’te de görüldüğü üzere gelir tahakkuk
101,06 birim iken gerçekte toplanması gereken
gelir 103,14 birimdir. Dolayısıyla ilgili şirketin

 (1-b)’deki 90 birimlik toplam talep tahmi-

ninin ve birim maliyetlerin doğru öngörül-

Tablo 4. Toplam talep ve enerji maliyetinin öngörülenden farklı gerçekleşmesi durumunda düzeltme
(İki abone grubu)
Gerçekleşen Enerji Maliyeti*(1+BKMT)+DGT
Satın alınacak Birim
Toplam
Kaynak
enerji miktarı
fiyat
tutar

Abone
Grubu

Perakende Satış Geliri
Uygulanan
Tahakkuk
Miktar birim fiyat
tutar

A

TETAŞ

70

1

70

X

50

1,042

52,09

B

Diğer

30

0,95

28,5

Y

50

1,250

62,51

Toplam tutar

100

C=A+B
D
E=C*(1+D)
F
G=E+F

BKMT
BKMT dahil tutar
DGT
Toplam nihai tutar

98,5

T Toplam

100

114,6

3,49%
101,94
10
111,94

8

Düzeltme Bileşeni

2,66

Tablo 5. Abone grubu tüketim oransallığının öngörülenden farklı gerçekleşmesi durumunda
düzeltme
Perakende Satış Geliri

Gerçekleşen Enerji Maliyeti*(1+BKMT)+DGT
Kaynak

Satın alınacak
enerji miktarı

Birim
fiyat

Toplam
tutar

A

TETAŞ

70

1

70

B

Diğer

20

1

20

Toplam tutar

90

C=A+B
D

BKMT

E=C*(1+D)
F

90

Miktar

Uygulanan
birim fiyat

Tahakkuk
tutar

X

55

1,042

57,30

Y

35

1,25

43,74

Toplam

90

101,06

Düzeltme Bileşeni

-2,08

T

3,49%

BKMT dahil tutar

93,14

DGT

G=E+F

Abone
Grubu

10

Toplam nihai tutar

103,14

bir sonraki dönemki perakende satış tarifesi hesaplanırken düzeltme bileşeni olarak 2,08 birimlik bir ekleme yapılması gerekmektedir.

birimlik enerjinin birim bedelinin öngörülenden farklı olarak 1,05 birim olarak gerçekleştiği,

4. Toplam talep, enerji maliyeti ve abone
oransallığının öngörülenden farklı gerçekleşmesi durumu

Abone grubu oransallığı öngörüsünün hatalı

(1-b)’deki 90 birimlik toplam talep tahmini-

edilmiş tüketimin 38 birim olarak gerçekleştiği,

olduğu,
X abone grubu için 45 birim olarak tahmin

nin hatalı olduğu ve gerçek talebin 80 birim
olarak gerçekleştiği,

Y abone grubu için 45 birim olarak öngörül-

TETAŞ dışındaki kaynaklardan 20 birim de-

müş tüketimin 42 birim olarak gerçekleştiği
(X+Y=80)

ğil 10 birim enerjinin temin edildiği,
Diğer kaynaklardan elde edilen toplam 10

bir durumda düzeltme bileşeni hesaplaması Tab-

Tablo 6. Toplam talep, enerji maliyeti ve abone grubu tüketim oransallığının öngörülenden farklı
gerçekleşmesi durumunda düzeltme
Gerçekleşen Enerji Maliyeti*(1+BKMT)+DGT

Perakende Satış Geliri

Kaynak

Satın alınacak
enerji miktarı

Birim
fiyat

Toplam
tutar

A

TETAŞ

70

1

70

B

Diğer

10

1,05

10,5

Toplam tutar

80

C=A+B
D
E=C*(1+D)
F
G=E+F

BKMT
BKMT dahil tutar

80,5

Miktar

Uygulanan
birim fiyat

Tahakkuk tutar

X

38

1,042

39,59

Y

42

1,25

52,51

Toplam

80

92,1

Düzeltme Bileşeni

-1,21

T

3,49%
83,31

DGT
Toplam nihai tutar

Abone
Grubu

10
93,31
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lo 6’da özetlenmektedir:

ması gerektiği konusu ele alınmıştır. Yazıda yer
alan örnekler gibi çok sayıda örneğin türetilmesi,
tek şirketli durumun çok şirketli bir hale çevrilerek ele alınması, örneklerde yer alan parametrelerin artırılması mümkündür. Ancak işin özünün
hemen hemen herkes tarafından anlaşılabilmesinin amaçlandığı bu yazıda daha karmaşık örneklere gereksinim olmadığı açıktır. Diğer yandan
bu yazıda yer alan örneklerin düzeltme mekanizmasının amaçlarının ve nasıl yapılması gerektiğinin temel olarak anlaşılması için yeterli olabileceği düşünülmektedir.

Tablo 6’da da görülebileceği üzere ilgili şirketin
perakende satış dönemi içerisinde tahakkuk ettirmesi gereken tutar enerji maliyetleri ve diğer
kalemler dikkate alındığında 93,31 birimdir. Şirketin iki abone grubundaki tüketicilere tahakkuk
ettirdiği toplam tutar ise 92,1 birimdir. Dolayısıyla şirket tahakkuk ettirmesi gerekenden 1,21
birim az gelir tahakkuk ettirmiştir. Bu nedenle
bu 1,21 birimin bir sonraki dönem tarife hesaplamalarında dikkate alınması gerekmektedir.
Sonuç
Bu yazıda perakende elektrik satış tarifeleri hesaplanırken düzeltme bileşeninin nasıl hesaplan-
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PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞ FİYATLARI
Muhammed DEMİR

S

erbest piyasa kurallarının geçerli olduğu
iktisadi bir sistemde herhangi bir mal
veya hizmetin fiyatı, temel olarak o mal
veya hizmetin arzı ve talebi tarafından belirlenmektedir. Diğer bir ifadeyle, diğer değişkenlerin
sabit olması kaydıyla, mal/hizmet fiyatı arz ve
talebin kesiştiği denge noktasında belirlenmektedir. Dolayısıyla, diğer değişkenlerin sabit olması
kaydıyla, arz veya talep miktarının değişmesi
fiyat değişikliklerine sebep olacaktır. Arzın artışı/talebin düşüşü fiyatları düşürürken; arzın düşmesi/talebin artması fiyatları artıracaktır.

kısaca değinilerek bir sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır.

Bu genel bilgilerden sonra elektrik piyasasında
nihai tüketicilerin ödediği fiyatın incelemesine
geçebiliriz. Bu noktada karşımıza iki farklı yöntem çıkmaktadır. Birinci yöntem yukarıda açıklandığı şekilde, kullanılan elektrik enerjisinin
fiyatının piyasa koşulları tarafından belirlenmesidir. İkinci yöntem ise nihai tüketicilere uygulanan fiyatların hükümet veya başka idari otoriteler (düzenleyici kurumlar gibi) tarafından doğrudan belirlenmesi veya uygulanacak fiyatların bir
şekilde bu tür kurumların onayından geçmesi
şeklinde tezahür etmektedir. Özellikle hane halkı
tüketicileri ve küçük ölçekli işletmeler için birçok ülkede ikinci yöntemin uygulamada olduğu
görülmektedir. Buradaki temel amaç göreceli
olarak zayıf durumdaki tüketicilerin, piyasadaki
ani fiyat dalgalanmalarından korunmasıdır.

Tablo 1’de görüldüğü üzere düzenlemeye tabi
fiyat belirleme/onaylama aşamasında düzenleme
kurumları ön plana çıkarken, düzenlemeye tabi
fiyat uygulamasından vazgeçilmesi kararı siyasi
idare (meclis/hükümet) tarafından verilmektedir.

Düzenlemeye tabi elektrik fiyatları
Düzenlemeye tabi elektrik fiyatı denildiğinde,
enerji bedeli ve perakende satış maliyetleri gibi
aslında düzenlemeye tabi olmayan unsurların
fiyatlarının da ilgili kurum(lar)ca düzenlenmesi/
onaylanması anlaşılmalıdır. Tablo 1’de piyasanın en az bir kısmında düzenlemeye tabi fiyat
uygulayan bazı AB ülkelerine ilişkin bilgiler
verilmektedir.

Düzenlemeye tabi fiyatlar, belli bir tüketici sınıfına (hane halkı, küçük ölçekli işletme) yönelik
olabileceği gibi kırılgan/korunmaya muhtaç (dar
gelirli, engelli, yaşlı…) tüketicilere veya herhangi bir nedenle tedarikçisinden enerji temin edemeyen tüketicilere (hükmi tedarik veya son kaynak tedariği kapsamında) yönelik de olabilir.
Bilindiği üzere 2007 yılı Temmuz ayından itibaren, birkaç ülke hariç, AB’deki tüm enerji tüketicileri serbest tüketici statüsü kazanmışlardır.
Ancak 2011 yılında AB’deki konutların yüzde
elliden fazlası (yaklaşık 127 milyon konut) düzenlemeye tabi fiyatlar üzerinden elektrik enerjisi temin etmiştir. Tablo 2’de AB ülkelerinde perakende elektrik satışında fiyat düzenlemesine
ilişkin durum özetlenmektedir.

Bu yazıda öncelikle düzenlemeye tabi elektrik
fiyatı kavramından bahsedilecek, daha sonra
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde hane halkı
tüketicileri/meskenler için perakende elektrik
satış fiyatları ve söz konusu fiyatları oluşturan
unsurlar incelenecektir. Son olarak Türkiye’de
meskenler için perakende elektrik satış fiyatına

Tablo 2’de görüldüğü üzere, 17 AB üyesi ülkede
bir şekilde meskenler için nihai fiyat düzenlemesi uygulaması vardır. Düzenlemeye tabi fiyattan
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Tablo 1. AB ülkelerinde düzenlemeye tabi fiyatlar
Ülke

Düzenleyici Kurumun
Fiyat
Düzenlemesindeki Rolü

Bulgaristan

Fiyat Düzenlemesi
Yapan/Onaylayan
Merci
Düzenleyici Kurum

Fiyat Düzenlemesinin
Kaldırılmasına Karar
Veren Merci
Hükümet/Meclis

Hırvatistan

Hükümet

Görüş verme

Hükümet/ Meclis

Danimarka

Düzenleyici Kurum

Fransa

Macaristan

Enerji ve İktisat Bakanlığı
Enerji ve Çevre Bakanlığı
Düzenleyici Kurum

İrlanda

Düzenleyici Kurum

Düzenleyici Kurum

İtalya

Düzenleyici Kurum

Hükümet/ Meclis

Hollanda

Düzenleyici Kurum

Hükümet/ Meclis

Polonya

Düzenleyici Kurum

Düzenleyici Kurum

Portekiz

Düzenleyici Kurum

Hükümet/ Meclis

Romanya

Düzenleyici Kurum

Hükümet/ Meclis

İspanya

Sanayi Bakanlığı

Yunanistan

Hükümet/ Meclis
Görüş verme

Hükümet/ Meclis

Görüş verme

Hükümet/ Meclis
Hükümet/ Meclis

Görüş verme

Hükümet/ Meclis

Kaynak: ERGEG, 2010.

elektrik enerjisini tedarik eden meskenlerin, diğer meskenlere oranı bazı ülkelerde %7 civarında iken; diğer bazı ülkelerde bu oran %100 civarındadır. Dolayısıyla meskenler açısından perakende elektrik fiyatı uygulamasında AB’de bir
yeknesaklık olmadığı görülmektedir.

lere göre değişiklik gösterebileceği hususuna
dikkat edilmelidir.
Tablo 3’te görüldüğü üzere fiyat düzenlemesinin
varlığı ile perakende elektrik fiyat düzeyi arasında doğrudan bir ilişki kurmak mümkün gözükmemektedir. Her ne kadar daha önce Eski Doğu
Bloku’nda yer alan AB üyesi ülkelerde fiyatlar
düşük olsa da söz konusu ülkelerin bazısında
(Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Slovenya) düzenlemeye tabi fiyat uygulamasının olmaması, düzenlemeye tabi fiyat uygulaması ile fiyat seviyesi arasında bağlantı kurulmasını zorlaştırmaktadır. Aynı şekilde en pahalı elektrik enerjisi kullanan (fiyat>20 Euro cent/kWh) tüketicilerin bulunduğu ülkelerden, Belçika, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, İtalya ve İspanya’da düzenleme-

AB ülkelerinde meskenler için ortalama perakende elektrik fiyatları
Yazının bu kısmında AB ülkelerinde hane halkı
tüketicileri için ortalama elektrik fiyatları 2011
yılı için dikkate alınacaktır. Tablo 3’te AB ülkelerinde meskenler için, vergi ve diğer yasal yükümlülükler dahil, ortalama perakende elektrik
enerjisi satış fiyatları görülmektedir. Verilen
fiyatlar ülke ortalaması olup gerçek fiyatların
tüketim miktarı veya ülke içindeki farklı bölge-
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Tablo 2. AB ülkelerinde meskenler için fiyat düzenlemeleri
Ülke

Meskenler İçin Fiyat
Düzenlemesi

Avusturya

Yok

Düzenlemeye Tabi Fiyattan
Enerji Tedarik Eden
Meskenlerin Oranı (%)
-

Belçika

Var

7,7

Bulgaristan

Var

100

Kıbrıs Rum Kesimi

Var

100

Çek Cumhuriyeti

Yok

-

Danimarka

Var

85

Estonya

Var

100

Finlandiya

Yok

-

Fransa

Var

94

Almanya

Yok

-

İngiltere

Yok

-

Yunanistan

Var

98,7

Macaristan

Var

99,6

İrlanda

Var(Nisan 2011’e kadar)

63,3

İtalya

Var

83,3

Latvia
Litvanya

Yok
Var

100

Lüksemburg

Yok

-

Malta

Var

100

Hollanda

Yok

-

Kuzey İrlanda

Var

89,9

Polonya

Var

99,9

Portekiz

Var

94,5

Romanya

Var

100

Slovakya

Var

100

Slovenya

Yok

-

İspanya

Var

74,4

İsveç

Yok

-

Kaynak: ACER, 2012.

ye tabi fiyat uygulaması mevcutken; Almanya ve
İsveç’te düzenlemeye tabi fiyat uygulaması yoktur. Tamamen düzenlemeye tabi fiyatlardan
enerji tedarik eden Bulgaristan’daki mesken tüketicileri diğer AB üyesi ülkelere göre en ucuz

fiyattan (8,50 Euro cent/kWh) enerji alırken;
mesken tüketicilerinin %85’lik kısmının düzenlemeye tabi fiyattan enerji temin ettiği Danimarka’daki mesken tüketicileri en pahalı fiyattan
(29,42 Euro cent/kWh) enerji almaktadırlar. Dü-
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zenlemeye tabi enerji fiyatı uygulamayan Almanya’daki tüketiciler, muadilleri konumunda
olan İngiltere’deki tüketicilere göre kWh başına
10,21 Euro cent daha fazla ödeme yapmaktadırlar. Dolayısıyla meskenler için ülkeler arasındaki

elektrik enerjisi fiyat farklılıklarını açıklamada
düzenlemeye tabi fiyat uygulaması tek başına bir
anlam ifade etmemektedir.

Tablo 3. AB’de mesken grubu fiyatları
Ülke

Meskenler İçin Fiyat
Düzenlemesi

Avusturya

Yok

Meskenler için 2011
yılı Ortalama
Perakende Elektrik
Satış Fiyatı
(Euro cent/kWh)
19,76

Belçika

Var

21,28

Bulgaristan

Var

8,50

Kıbrıs Rum Kesimi

Var

22,32

Çek Cumhuriyeti

Yok

14,81

Danimarka

Var

29,42

Estonya

Var

10,08

Finlandiya

Yok

15,57

Fransa

Var

14,03

Almanya

Yok

25,30

İngiltere

Yok

15,09

Yunanistan

Var

12,44

Macaristan

Var

16,18

İrlanda

Var (Nisan 2011’e kadar)

19,94

İtalya

Var

20,26

Latvia

Yok

12,55

Litvanya

Var

12,18

Lüksemburg

Yok

16,70

Malta

Var

17,00

Hollanda

Yok

17,91

Polonya

Var

14,11

Portekiz

Var

17,68

Romanya

Var

10,84

Slovakya

Var

16,96

Slovenya

Yok

14,67

İspanya

Var

20,35

İsveç

Yok

20,68

Kaynak: ACER, 2012.

14

Fiyatların (Kuruş/kWh)
Olarak İfadesi
1Euro cent=2,3 Kuruş kabul edilmiştir.
45,45
48,94
19,55
51,34
34,06
67,67
23,18
35,81
32,27
58,19
34,71
28,61
37,21
45,86
46,60
28,87
28,01
38,41
39,10
41,19
32,45
40,66
24,93
39,01
33,74
46,81
47,56

yenilenebilir, yerli/ithal…) ve santral özelliklerine ( eski/yeni nesil, verimli/verimi düşük...) göre
üretilen elektrik enerjisinin maliyeti değişecektir. Ülkenin elektrik üretimi yenilenebilir kaynak
ağırlıklıysa elverişli hava koşulları (kaynağın
türüne göre rüzgarın esmesi, güneşli günler, yağışın bolluğu) elektrik üretimini artıracak ve
elektrik enerjisi fiyatı düşecektir. Doğal gaz ve
kömür gibi ithal kaynaklara bağımlı santrallerin
ağırlıklı olduğu bir yapıda, söz konusu kaynakların fiyatlarında yaşanacak artışlar elektrik enerjisi fiyatlarını artıracaktır. Bahsedilen durumların
tersinin gerçekleşmesi halinde (kuraklık, yakıt
fiyatlarının düşmesi...) ise tersi bir durum ortaya
çıkacaktır.

Perakende elektrik fiyatının bileşenleri
Nihai elektrik fiyatlarındaki artışları (fiyat düşüşü nadirattandır!) açıklayabilmek için elektrik
fiyatını oluşturan unsurların bilinmesi ve fiyat
artışına hangi unsur(lar)daki artışın sebep olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Perakende
elektrik fiyatı şu şekilde oluşmaktadır;
Elektrik Fiyatı = (Mal/Hizmet Fiyatı + Taşıma
Maliyetleri (İletim/Dağıtım) + Perakende Satış
Maliyetleri (sayaç okuma/faturalama/müşteri
hizmetleri) + Kar Marjı + Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülükler (Fonlar/Yenilenebilir Enerji Teşvikleri/Çevre Vergileri/Belediye Vergileri...)) +
KDV

Diğer yandan her malda olduğu gibi firenin çok
olması enerji bedelini yükseltecektir. Fire konusunu elektrik piyasasına uyguladığımızda iki
farklı konu başlığı gündeme gelmektedir: Teknik
kayıplar (Kayıp) ve Ticari kayıplar (Kaçak).
Teknik kayıplar elektrik sisteminin doğasından
kaynaklanmakla birlikte elektrik sisteminin niteliğine (uzun/kısa mesafe, sistemin eski/yeni oluşu…) göre teknik kayıp oranı değişebilmektedir.
İletim sisteminde %1-3 arasında bir teknik kayıp
normal kabul edilebilirken; bu oran dağıtım sistemi için % 5-8 gibi bir aralıkta olabilmektedir.
Ticari kayıp içerisinde en önemli yeri tutan kaçak ise ülkenin gelişmişlik düzeyi, kişilerin sosyal ve ekonomik durumları ve değer yargıları
gibi birçok sebepten kaynaklanabilen bir olgudur
ancak netice itibariyle kaçak enerji kullanımı bir
tür “hırsızlık ”tır. İster teknik kayıp olsun ister
kaçak olsun neticede şebekeye verilen enerjinin
tamamı faturasını düzenli ödeyen nihai tüketiciye ulaşmamaktadır. Örneğin santralde üretilip
sisteme verilen 100 birimlik enerjinin ancak 8590 birimlik kısmının nihai tüketiciye ulaşabildiğini varsayalım. Bu durumda enerji üretim maliyeti 100 birim üzerinden olacaktır. Ancak kayıp
ve kaçak nedeniyle 85-90 birimlik tüketim, sanki
100 birim enerji tüketilmiş gibi fiyatlandırılacak-

Elektrik fiyat artışının temel olarak üç sebebi
olabilir. Birinci sebep enerji üretim maliyetlerindeki artışlardır. İkincisi enerji taşıma ve pazarlama maliyetlerindeki artışlar. Son olarak ise vergi
ve diğer yasal yükümlülüklerdeki artışlardır.
Dolayısıyla elektrik enerjisi fiyatlarındaki artışları anlamlandırabilmek için bu sebeplerin ayrı
ayrı incelenmesine gerek vardır. Yazıda bu unsurlar özet bir şekilde incelenecektir. Şimdi yukarıdaki formülde yer alan unsurlara kısaca değinelim.
1-Düzenlemeye tabi olmayan unsurlar
Elektrik enerjisi bedeli; Elektrik enerjisinin
bedeli, elektriğin üretildiği kaynaklara göre değişiklik göstermektedir. Fosil kaynaklara dayalı
santrallerin sabit yatırım maliyeti, yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı santrallerin sabit yatırım maliyetlerine göre nisbi olarak düşüktür.
Ancak fosil kaynaklara dayalı santrallerin değişken maliyetleri (bakım onarım ve yakıt maliyetleri), yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
santrallere göre nisbi olarak yüksektir. Çünkü
yenilenebilir enerji santrallerinde yakıt maliyeti
yoktur ve bu tür santrallerin bakım ve onarım
maliyetleri göreceli olarak düşüktür. Dolayısıyla
elektriğin
üretildiği
kaynaklara
(fosil/
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tır. Dolayısıyla teknik kayıp ve kaçağın yüksek
olması elektrik enerjisine ödenen birim fiyatı da
yükseltecektir.

faaliyetler düzenlemeye faaliyetler olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla iletim ve dağıtım tarifeleri düzenleyici kurumlar tarafından belirlenmektedir.

Perakende satış maliyetleri ve perakende kar
marjı: Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte tüketicilere elektrik enerjisi satan perakende satış
şirketlerinin rekabet alanını oluşturan unsurlardır. Sayaç okuma, çoğu zaman dağıtım şirketinin
sorumluluğundadır. Ancak İngiltere örneğinde
olduğu gibi bu hizmet tedarikçi/perakende satış
şirketi tarafından da verilebilmektedir. Eğer nihai tüketiciye yapılan elektrik enerjisi satış fiyatları düzenlemeye tabi değilse perakende satış
şirketleri, faturalama ve müşteri hizmetlerinin
kalitesi ve perakende satış kar marjı üzerinden
rekabet edeceklerdir.

3-Hükümet politikası ile belirlenen unsurlar
Hükümet (devlet) politikası ile belirlenen unsurlar vergiler ve diğer yasal yükümlülüklerdir. Hemen hemen her ülkede elektrik enerjisi tüketimi
üzerinden vergi alınmaktadır. Ancak alınan vergilerin oranları ve çeşitleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca bazı ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek ve/
veya çevrenin korunması amacıyla değişik adlarla ve değişik oranlarda bedelleri tüketicilerden
fatura yoluyla tahsil etmektedirler. Özellikle son
dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesine yönelik politikaların önem kazanması nihai tüketici faturalarında diğer yasal yükümlülük kalemlerinde artışlara sebep olmuştur.

2-Düzenlemeye Tabi Unsurlar
İletim ve dağıtım tarifeleri: İletim ve dağıtım
faaliyetlerinin doğal tekel nitelikleri gereği bu

Tablo 4. 2011 yılında AB üyesi bazı ülke başkentlerinde
perakende elektrik fiyatı unsurları (%)
Şehir

Enerji Bedeli

Roma

57

Şebeke
(İletim-Dağıtım)
29

Paris

30

35

20

15

Madrid

43

38

4

15

Lizbon

33

56

5

6

Dublin

59

27

2

12

Kopenhag

22

23

35

20

Brüksel

40

37

6

17

Atina

58

23

8

11

Viyana

44

26

13

17

Stokholm

41

22

17

20

Lüksemburg

44

43

7

6

Londra

63

22

10

5

Helsinki

44

26

11

19

Berlin

35

25

24

16

Amsterdam

44

31

9

16

ACER, 2012’den derlenmiştir.

16

Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülükler
5

KDV
9

Tablo 4’te görüldüğü üzere faturalardaki unsurların ağırlığı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Enerji bedelinin fiyat içindeki payının nisbi olarak en yüksek olduğu şehir Londra iken, bu
unsurun payının nisbi olarak en düşük olduğu
şehir Kopenhag’dır. Diğer yandan vergi ve diğer
yasal yükümlülüklerin nisbi olarak payının en
yüksek olduğu şehir Kopenhag’dır. Söz konusu
unsurun oranı Berlin ve Paris’te de diğer şehirlere göre bir hayli yüksektir. Lizbon, Lüksemburg
ve Madrid’de şebeke payları bir hayli yüksek
gözükmektedir. KDV oranlarına bakıldığında
Kopenhag ve Stokholm’daki oranların, Londra’da uygulanan oranın 4 katı olduğu görülmektedir. Tablo 4’ten çıkan en önemli sonuç tablonun AB üyesi ülkelerde perakende elektrik fiyatlarını oluşturan unsurların, homojen bir dağılıma
sahip olmadığını göstermesidir. Her üye ülke
kendi enerji politikası ve elektrik sisteminin gereklerini göz önüne alarak bir fiyat oluşturmuş
veya ülkenin politikaları/özel şartları elektrik
piyasasında bu şekilde bir fiyat oluşumuna ortam
sağlamıştır.

veya fiyat aralıklarının uygulanmasına ilişkin
yükümlülükler yer alabilir ve buna dair ayrıntılar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikte
belirlenerek lisansa dercedilir.” hükmü yer almıştır.
Diğer yandan Kanunun Geçici 1 inci maddesinde;
“(1) Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden
elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım
bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var
olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması, 31/12/2015 tarihine kadar uygulanır.
Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli
tedarik şirketleri fiyat eşitleme mekanizması içerisinde yer alır.
(2) 31/12/2015 tarihine kadar ulusal tarife
uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal
tarifede çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal
tarife, Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla
yürürlüğe girer.

Türkiye perakende elektrik piyasasında fiyat
oluşumu

(3) 31/12/2015 tarihine kadar tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci
maddesinde düzenlemeye tabi tarife türleri
(bağlantı tarifesi, iletim tarifesi, dağıtım tarifesi,
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim
Şirketi toptan satış tarifesi, perakende satış tarifesi, piyasa işletim tarifesi, son kaynak tarifesi)
sayılmış ve
“Perakende Satış Tarifeleri: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için, eşit
taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketicilere
uygulanacak perakende satış tarifeleri, görevli
tedarik şirketi tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. Tedarik lisansı
sahibi şirketin lisansında, elektrik enerjisi tüketim miktarlarına göre değişen tipte tarifelerin

(4) Bu madde kapsamındaki sürelerin beş
yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü mevcuttur.
Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde ülkemizde serbest olmayan tüketiciler için perakende elektrik satış fiyatlarının düzenlemeye tabi olduğu anlaşılacaktır. Yazıyı çok
fazla ayrıntıya boğmamak için bu kısımda meskenler için örnek bir elektrik faturası hesabı yapılacak ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır.
Hesaplamanın kolay ve anlaşılabilir olması için
tek terimli [1] ve tek zamanlı [2] tarife üzerinden
aylık 250kWh elektrik enerjisi tüketen bir evin 1
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Tablo 5. 1 Ocak 2013 fiyatlarıyla yapılan hesaplama (Mesken 250 kWh)
Tüketim (kWh)

Birim Fiyat
(TL/kWh)
B

A

Enerji Bedeli
(TL)
C
(A*B)

250

0,233939

58,48465

Dağıtım Bedeli

PSHB

İletim Bedeli

0,037472TL/kWh
D

0,00394 TL/kWh
E

0,008509 TL/kWh
F

(A*D)

(A*E)

(A*F)

9,368023

0,985053

2,127218

Enerji Fonu

TRT Payı

I

J

(C*%1)

(C*%2)

0,58

1,17

Elektrik Tüketim
Vergisi
K
(C*%5)

Sayaç Okuma
(TL)
G

Sistem Bedelleri Toplam (TL)
H
(D+E+F+G)

0,423

12,90329

Vergi ve Fon Toplam
(TL)
L
(I+J+K)

2,92

4,68

KDV Hariç Toplam (TL)

KDV

Nihai Fatura Tutarı (TL)

M

N

O

(C+H+L)

(M*%18)

(M+N)

76,06672

13,69201

~ 89,80

Not: Kayıp bedeli birim enerji fiyatı içerisinde farz edilmiştir.

Ocak 2013 tarihi itibariyle fatura hesabını yapalım (Tablo 5).

Tablo 5’te yapılan kalemleri oransal (%) olarak
gösterdiğimizde Şekil 1’deki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Şekil 1.

Sonuç
Perakende elektrik satış fiyatları ya serbest piyasada oluşmakta ya da bazı idari makamlar tarafından düzenlenmekte/onaylanmaktadır. Ülkelerin enerji politikalarının bir sonucu olarak bazı
ülkeler perakende satış fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlenmesini tercih ederken,
bazı ülkeler de değişik gerekçelerle perakende
elektrik satış fiyatlarını düzenleme/onaylama
uygulamasına devam etmektedirler. Özellikle
mesken ve küçük işletmeler açısından konuya
bakıldığında düzenlemeye tabi fiyat uygulaması-

Not: Kayıp bedeli birim enerji fiyatı içerisinde farz edilmiştir.
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nın azımsanamayacak sayıdaki ülkede bir şekilde uygulandığı görülmektedir.

potansiyeli (yerli/ithal), üretim karakteristiği
(fosil/yenilenebilir), iletim ve dağıtım sisteminin
durumu (eski/yeni, yeterli/yetersiz) ve ülkenin
enerji ve maliye politikası gibi değişkenlerin de
dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer yandan ister düzenlemeye tabi olsun ister
serbest piyasada oluşsun perakende elektrik satış
fiyatını oluşturan unsurların (enerji bedeli, sistem bedelleri ve vergi ve diğer yasal yükümlülükler) nihai fiyat içindeki ağırlıkları ülkeden
ülkeye ciddi farklılıklar göstermektedir. Bazı
ülkelerde faturadaki “aslan payı”nı enerji bedeli
oluştururken, bazı ülkelerde şebeke (iletimdağıtım) maliyetleri veya vergi veya diğer yasal
yükümlülükler ön plana çıkmaktadır.

Dipnotlar
[1] Tek Terimli Tarife: Sadece tüketilen enerji miktarı (kWh) üzerinden ödeme yapılan tarife türü olup
meskenler bu tarife sınıfında yer almaktadır.
Diğer yandan Çift Terimli Tarife uygulamasında ise
hem tüketilen enerji miktarı (kWh) hem de sözleşme
gücü (kW) üzerinden bir dağıtım bedeli ödenmektedir. Çift terimli tarifenin amacı büyük güç çeken tüketicilerle yapılan anlaşmalarla sistemden çekilen
gücün bilinmesi ve bu gücün onlar için hazır tutulmasının sağlanmasıdır. Bu tarifede bir güç bedelinin
alınması söz konusu olmasına rağmen kWh üzerinden
hesaplanan dağıtım bedelinde Tek Terimli Tarifeye
göre bir indirim yapılmaktadır. Çift terimli tarifeyi
seçen sanayi aboneleri genelde 3 vardiya (24 saat)
çalışan abonelerdir ve eğer çift terimli tarifeyi seçmişlerse, maksimum güç ölçmek üzere demandmetreli sayaç monte etmek zorundadırlar.

Türkiye’de ortalama bir meskenin ödediği elektrik faturasının yaklaşık %65’lik kısmını enerji
bedeli (kayıp-kaçak dahil), %20’lik kısmını vergi ve fonlar (KDV dahil) ve yaklaşık %15’lik
kısmını iletim-dağıtım ve benzeri düzenlemeye
tabi sistem bedelleri oluşturmaktadır. Yazıda
incelenen AB üyesi ülke başkentleri ortalaması
ile kıyaslandığında, Türkiye’deki perakende satış fiyatı içindeki enerji bedelinin nisbi olarak
yüksek; sistem bedellerinin ise nisbi olarak oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. Aynı kıyaslama vergi ve diğer yasal yükümlülükler açısından yapıldığında ise (KDV dahil) vergi oranın,
diğer ülkelerdeki oranlara yakın olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Türkiye’de meskenler
için uygulanan, vergiler ve fonlar dahil, nihai
elektrik perakende satış fiyatının (yaklaşık 36
kuruş/kWh), AB’deki mesken nihai perakende
satış fiyat ortalamasının (yaklaşık 39 Kuruş/
kWh) altında olduğu görülmektedir.

[2] Tek Zaman: Günün her saatinde tüketilen elektrik
enerjisi miktarı için, kWh başına tek bir fiyatın geçerli olduğu tarife türüdür. Çok zamanlı tarife, gündüz
zaman dilimi (06:00-17:00), puant zaman dilimi
(17:00-22:00) ve gece zaman dilimi (22:00-06:00)
için tüketilen enerjinin, tüketildiği zaman dilimine
göre faturalandırıldığı tarife türüdür.

Kaynaklar

Netice itibariyle herhangi bir ülkede düzenlemeye tabi perakende satış fiyatı uygulamasının varlığı/yokluğu tek başına hane halkı tüketicilerinin
ödediği kWh başına nihai perakende satış fiyatı
düzeyini açıklamaktan uzaktır. Dolayısıyla perakende satış fiyatları incelenirken ülkenin kaynak

ACER/CEER, (Kasım 2012), ACER/CEER Annual
Report on the Results of Monitoring the Internal
Electricity and Natural Gas Markets in 2011.
ERGEG, (Eylül 2010),Status Review of End-User
Price Regulation as of 1 January 2010.
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BİYODİZEL VE BİYOETANOL HARMANLAMA ZORUNLULUĞU
KONUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mücahit SARPDAĞ

T

am rekabet piyasasında fiyatın oluşumu
talep ile arzın kesiştiği noktada gerçekleşmektedir. Talep ile arzın kesiştiği
noktada oluşan fiyat, değişen arz ve talebe göre
farklılık arz eder. Türkiye’de akaryakıta yönelik
talep fazlalığı, buna mukabil arz eksikliği mevcuttur. Bu durum beraberinde fiyat artışı ve dalgalanmalarını da getirmektedir. Var olan arz eksikliği kısa vadede satışa sunulan akaryakıt miktarının artırılması suretiyle giderilemez. Ancak
kullanılan akaryakıt ürünlerine dahil edilecek
katkı maddeleri ile bir nevi piyasaya sunulan
ürün çoklaştırılabilir. Böylelikle mevcut akaryakıt talebini karşılayabilmek için arz miktarı artırılmış olacaktır.

1/1/2013 tarihi itibariyle en az %2 (V/V),
1/1/2014 tarihi itibariyle en az %3 (V/V),
olması zorunluluğu getirilmiştir.
Ancak 2013 yılının Haziran ayında ilgili tebliğde yapılan değişiklikle piyasaya akaryakıt olarak
arz edilen motorin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME)
içeriğinin olması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Genel olarak biyoyakıt olarak adlandırılan enerji
kaynakları, biyogaz, biyoetanol ve biyodizeldir.
Biyoetanol; pancar, şeker kamışı gibi şekerce
zengin veya mısır, buğday, arpa, patates gibi
nişastaca zengin tarım ürünlerinin çeşitli kimyasallar ve enzimler eklenerek mayalanması ile
üretilen temiz, çevre dostu ve yenilenebilir bir
enerji kaynağıdır. Biyoetanol bir çok ülkede yasal uygulamalar ve zorunluluklar nedeniyle %2,
%5,7, %7,7, %10 ve %15 oranlarında benzine
oktan sayısını artırmak, hava kirliliğini azaltmak
ve emisyon kalitesini artırmak amacıyla karıştırılmaktadır. Genel olarak, bir benzin karışımındaki etanol miktarı yükseldikçe, standart araba
motorları için uygunluğu azalmaktadır.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun “Lisans
sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı dördüncü maddesinde; lisans sahiplerine
piyasa faaliyetlerinde, Kurul’un belirleyeceği
teknik düzenlemelere uygun akaryakıt sağlama
yükümlülüğü getirilmiştir. Bu Kanun çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) tarafından yapılan ikincil mevzuata yönelik çalışmalarla; piyasaya akaryakıt olarak arz
edilen motorin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) içeriğinin:

Biyodizel; kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir
gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt
olarak kullanılan bir üründür. Biyodizel petrol
içermez; fakat saf olarak veya her oranda petrol
kökenli motorin ile karıştırılarak yakıt olarak
kullanılabilir.

1/1/2014 tarihi itibariyle en az %1 (V/V),
1/1/2015 tarihi itibariyle en az %2 (V/V),
1/1/2016 tarihi itibariyle en az %3 (V/V),
olması zorunluluğu ve piyasaya akaryakıt olarak
arz edilen benzin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içeriğinin;

Türkiye petrol piyasasında satışa sunulan akar-
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yakıtlara ilişkin uygulanan teknik düzenlemelere
baktığımızda; Motorin Türlerine ilişkin Teknik
Düzenleme Tebliği ile teknik düzenleme haline
getirilen TS EN 590 standardına göre, motorin
türlerine hacmen azami %7 oranında biodizel ve
Benzin Türlerine ilişkin Teknik Düzenleme Tebliği ile teknik düzenleme haline getirilen TS EN
228 standardına göre, benzin türlerine hacmen
azami %5 oranında etanol harmanlanabilmektedir.

lep artacak ve tarım sektörü için ek gelir ve
istihdam imkânı oluşabilecektir.
c) Atıl durumdaki biyodizel tesisleri değerlendirilecektir: Türkiye’de biyodizel dünyadaki gelişmelerin etkisinde 2000’li yılların başında gündeme gelmiştir. Biyodizelin
ilk başlarda ÖTV dışında tutulması nedeniyle yatırımlar artmış ancak daha sonra petrol
piyasasında haksız rekabete neden olduğu
gerekçesiyle ÖTV’ye tabi tutulmuştur. Bu
durumda vergi avantajının ortadan kalkması
ile biyodizel üretim kapasitesinin büyük
kısmı atıl duruma düşmüştür. Harmanlama
zorunluluğu getirilmesi ile bu atıl kapasitenin kullanılması sağlanacaktır.

Günümüz itibariyle işleme (biodizel) lisansına
sahip 26 şirket bulunmakta olup, bu şirketlerin
yalnızca biri faal durumdadır. Harmanlanan
ürünlere yönelik ülkemizde vergisel yönden teşvikler mevcuttur. Bu vergi teşvikleri, %2 ye kadar harmanlanan biyoetanol ve biodizele tanınmaktadır. Maliye Bakanlığınca motorin ve benzine, biyodizel ve biyoetanol harmanlanmasına
uygulanan %2 oranındaki vergi teşviğine rağmen harmanlama istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. EPDK’nın almış olduğu karar ve yapılan ikincil mevzuat düzenlenmesi ile akaryakıtın
belli oranda biyoetanol ile harmanlanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluk, ülkeye
başta ekonomi alanında olmak üzere daha başka
yönlerden de birçok katkı sağlayacaktır. Bu zorunluluğun başlıca faydalarını şu başlıklar altında değerlendirebiliriz;

Akaryakıtı belli oranda yerli tarım ürünlerinden
üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) ve etanol ile harmanlama zorunluluğu konusunda oluşabilecek en büyük sıkıntı ham madde ihtiyacının karşılanması problemidir. Bu ve buna benzer
problemlerin aşılabilmesi için biyoyakıt pazarının mutlaka geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun
için öncelikle; tarım ve sanayi politikaları ile
vergi ve gümrük rejimlerinin gözden geçirilmesi
ve hammadde üretimin teşvik edilmesi ve bir
ölçüde koruma kapsamına alınması gerektiği
söylenebilir.
Ham madde ihtiyacının karşılandığı, daha doğrusu gelişmiş bir biyoyakıt pazarından elde edilmiş
biyoetanol ve biyodizel sayesinde dağıtıcılar ve
rafinericiler tarafından harmanlanarak piyasaya
sürülen akaryakıtla, piyasada satışa konu akaryakıt miktarı artırılmış olacaktır. Böylelikle az da
olsa rafineri dışında akaryakıt üretimi yapılmış
olacaktır. Diğer taraftan akaryakıtın harmanlanması için gereken biyoetanol ve biyodizeli gelişmiş biyoyakıt piyasasından temin edecek olan
rafineri ve dağıtıcılar arasında edinme maliyetleri arasında oluşabilecek farklar beraberinde akaryakıt satış fiyatlarını etkilemek suretiyle, rekabete katkı sağlayacağı değerlendirilebilir.

a) Enerjide dışa bağımlılık azalacaktır: Günümüzde ülkemiz petrol ihtiyacının çok büyük bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığı
dikkate alındığında, yerli tarım ürünlerinden
elde edilecek biyoyakıtlar enerjide dışa bağımlılığı azaltacaktır. Mali anlamda ülke
ekonomisi içinde büyük bir orana sahip
enerji harcamalarının bir kısmı azalacak,
kısacası cari açığın azalması yönünde bir
katkı sağlayacaktır.
b) Tarım sektörü gelişecektir: Yerli tarım
ürünlerinden biyoyakıt üretiminin teşvik
edilmesiyle belirli tarım ürünlerine olan ta-
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EPDK’nın akaryakıtı belli oranlarda etanol katarak harmanlama zorunluluğu getirmesi yönünde
aldığı kararın, uzun vadede etanolun elde edilmesinde yurt içinde ham madde sıkıntısı çekilmemesi durumunda rekabete pozitif bir katkı
sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu açıdan
alınan kararın yerinde ve doğru olduğu söylenebilir. Ancak burada etanol ve gerekirse biyodizel
harmanlama oranlarının yine kademeli olarak ve
hammadde ihtiyacını karşılamak için gerekli
politika ve tedbirlerinin uygulanması koşuluyla
benzin ve motorinin teknik düzenleme tebliğinde
anılan maksimum harmanlanma oranlarına yük-

seltilmesinin, hem rekabeti hem de ülke ekonomisini daha da olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir.
Kaynaklar
EPDK, Petrol Piyasası Sektör Raporu (2011), Ankara, 2012.
KAYA Ahmet, Bir Alternatif Yakıt Olarak Biyodizel,
EPDK Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008.
SARPDAĞ Mücahit, Türkiye Petrol Piyasasında Rekabet, EPDK Uzmanlık Tezi, Ankara, 2012.
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TÜRKİYE DOĞAL GAZ DEPOLAMA REJİMİ
Seyit Ali DAŞTAN

D

oğal gaz depolama konusu arz güvenliğine ilişkin yapılan tartışmaların değişmez gündem maddelerinden birisini oluşturuyor. Türkiye gibi çok yüksek miktarda doğal gaz tüketen ancak tüketiminin önemli
bir kısmını ithalat yoluyla karşılayan bir ülkede
depolama konusunun bu kadar çok konuşulması
yerinde. Ancak tüm bu tartışmalara karşın bizim
gerçek anlamda arz güvenliğine hizmet eden bir
depolama rejimimiz var mıdır? Bu soruya cevap
verebilmek adına iki önemli hususu açıklığa kavuşturmak gerekiyor: Bir kere, ulusal depolama
kapasitemizin tam olarak ne olduğu anlaşılmalı.
İkinci olarak ise, bu kapasiteye öncelikli olarak
arz güvenliğine hizmet edecek şekilde bir talebin
oluşturulmasının yolları analiz edilmeli.

depolama “günlük ve mevsimlik değişiklikleri
karşılamak ve doğal gaz temininin azalması veya
durması ile meydana gelen doğal gaz açığını
gidermek amacıyla doğal gazın, sıvılaştırılmış
doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasını,” ifade etmekte. Yani mevzuatımızda depo
hem yer altı deposunu hem de LNG terminallerini içeriyor. Şekil 1’de lisanslı depolama tesisleri
gösteriliyor.
Depolama ile ilgili mevzuatta ortaya çıkan ilk
belirsizlik bu ayrımın tam olarak yapılmamasından kaynaklanıyor. Zira teknik özellikleri ve
fonksiyonları birbirinden ayrı nitelikte olan iki
tesisin beraber adlandırılması hem gerçek anlamda ulusal depolama kapasitenin tespitini hem
de ilişkin ikincil düzenlemeler yapılmasını güçleştiriyor. Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde de
görüleceği üzere her iki tesis türü arasındaki temel fark depolama kapasitesinin miktarı ile ilgili. LNG terminallerinde depolanan gaz miktarı
yer altı deposuna göre son derece kısıtlı durumda. Ayrıca LNG terminallerinde sürekli gazlaştırma teknik zorunluluğu depolamanın sadece

Ulusal depolama kapasitesi
Türkiye’de depolama kapasitesi nedir? İlk bakışta bu soruya verilecek cevabın kolay olduğu düşünülebilir. Ancak mevzuatta deponun tanımlanması depolama kapasitesinin tespitinin o kadar
da kolay olmadığını gösteriyor. Kanuna göre

Şekil 1. Türkiye’de depolama tesisleri
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Tablo 1. Türkiye LNG tesisleri teknik özellikleri
LNG
Tesisleri

Tank
(LNG
m3)

Tank
(mcm3 gaz)

Azami
Gönderim (mcm
gaz/gün)

Asgari
Gönderim
(mcm gaz/

Azami
Gönderimde

Asgari
Gönderimde Gün sa-

M.Ereğlisi

255.000

153

23

2,33

7

66

Aliağa

280.000

168

16

3,36

10

50

Toplam

535.000

321

39

5,69

NA

NA

gereği farklı cinsten: LNG ve gaz. Ayrıca LNG
terminalleri tam doluyken en hızlı 7/10 günde
boşalabilirken bu gazın en fazla durabileceği
süre 66/50 gün ile sınırlı. LNG terminallerindeki
bu boşaltım sürelerine karşın yer altı deposuna
göre önemli bir farkı boşaltım (enjeksiyon) ve
şebekeye gönderimin (geri üretim) aynı anda
yapılabilmesi. Bu özelliği itibariyle LNG terminallerinin daha çok boru hattı ithalat giriş noktalarına yakın olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Tablo 2. Türkiye yer altı depolama tesisleri teknik özellikleri
Tesis

Rezervuar
(bcm)

Enjeksiyon
(mcm/gün)

Geri
Üretim
(mcm/
gün)

Silivri

2,66

15

18

Tuz Gölü

İnşa halinde

miktar olarak değil süre ile de kısıtlı olduğunu
ortaya koymakta.

Doğal gaz depolarının arz güvenliğine hizmetini
doğru olarak okuyabilmek için günlük gönderim
(geri üretim) miktarının dikkate alınması gerekmekte. LNG terminallerinde günlük geri üretimin 39 milyon m3, yer altı deposunda ise 18 milyon m3 olduğunu görüyoruz. Türkiye’de günlük
maksimum tüketiminin yakın zamanda 187 mil-

Tablo 1 ve Tablo 2 değerlendirildiğinde Türkiye’nin 312 milyon m3 gaz karşılığı LNG depolama kapasitesine, 2,66 milyar m3 yer altı depolama kapasitesine sahip olduğunu görmekteyiz.
Ancak yine belirtelim ki bu kapasiteler niteliği

Şekil 2. Depolama tesisleri ve günlük talep
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yon m3’e (ntvmsnbc) ulaştığı değerlendirildiğinde bu rakamların geliştirilmesi gerektiği değerlendirilebilir.

(Höfflerand Kubler, 2006), Türkiye’de aynı oranın %12’ler civarında olması mevsimsel tüketim
farklılığından kaynaklı depolama talebinin ülkemizde göreceli olarak daha az olacağını sonucunu doğurmakta. Bu oranın Türkiye’de yurt dışına göre daha düşük olması evsel tüketimin genel
tüketim içerisinde büyük bir pay almamasından
kaynaklanıyor. Doğal gaz tüketiminin yarı yarıya elektrik tüketiminde kullanılması bu tablonun
oluşmasında başlıca pay sahibi.

Şekil 2’de 2002-2011 yılları arasında abone pik
talebi, aralık ayı çekişleri ve azami geri üretim
kapasitesi gösterilmekte. Bu çerçevede geri üretim ve gönderim kapasiteleri toplamının abone
çekişlerini karşılayabilmesine karşın orantısal
olarak toplam tüketimin yaklaşık üçte biri olduğu ortaya çıkıyor.

Doğal gazın yıllık tüketim seyri ile depolamaya
olan talep arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
Esasen, mevzuatımızda yer alan depolamaya
ilişkin hükümlerin önemli bir kısmı bu kaygıyı
gidermeye yönelik. Yukarıda da belirtildiği üzere Kanun depolamanın “günlük ve mevsimlik
değişiklikleri karşılamak” ve “doğal gaz temininin azalması veya durması ile meydana gelen
doğal gaz açığını gidermek” amaçlarıyla yapılacağını belirtmiş. Bu çerçevede depolamaya Kanunun üç tür rol biçtiğini söyleyebiliriz:

Depolama yükümlülükleri ve talep
Doğal gaz depolama talebini oluşturan unsurlar
arasında mevsimsel değişiklikler, günlük dengesizliklerin giderilmesi, dönemsel fiyat arbitrajının sağlanması ve beklenmeyen arz kesintilerine
karşı önlem alınması bulunmakta. Mevsimsel
değişiklikler dönemsel tüketim farklılıklarından
kaynaklanırken bu farklıların deponun sağladığı
esneklik ile giderilmesi depoya olan talebe esas
oluşturuyor. Kış ve yaz ayları arasındaki tüketim
farklılığı literatürde “dalgalanma oranı” (swing
ratio) olarak incelenmekte. Son on yıllık tüketim
verileri dikkate alındığında Türkiye’nin dalgalanma oranının yaklaşık olarak %12 civarında
seyrettiği görülebilir.
Önemli gaz tüketicisi olan Avrupa ülkelerinde
(Almanya, Fransa vb.) ülkelerinde dalgalanma
oranı %25 ila %45 arasında seyrederken



Günlük Talep Değişikliği: Dengesizlik gideme amaçlı (veya spot piyasa için) depolama



Mevsimsel Talep Değişikliği: Yıllık salınım
oranı karşılama amaçlı depolama



Arz kesilmesi veya durması: Stratejik amaçlı
depolama

Yukarıda sayılan üç husus depolama yapan tedarikçinin ticari yönden risklerini hafifletmeye yönelik depolama tedbirlerini içermekte. Ancak
sayılan hususların aynı zamanda müşteriler için
de risk olması ve tedarikçilerin bu riskleri üstlenme hususunda bir garanti vermeyeceği nedeniyle Kanun tedarikçilere depolama yükümlülüğü getirmiştir. Bu yükümlülüğü tedarikçilerin
ithalatçı veya toptan satış faaliyeti yapıp yapmamasına göre ikiye ayırmak, onları da yine kendi
içerisinde LNG/Boru Hattı yoluyla ithalat yapmaları ve Dağıtım Şirketlerine/Serbest Tüketicilere satış yapmak şeklinde tekrar ikiye ayırmak

Şekil 3. On yıllık (2002-2011) aylık ortalama
doğal gaz tüketimi

25

Enerji Piyasası

Bülteni

* Şubat—Nisan 2013

Tablo 3. Depolama yükümlülüğü mevzuat tablosu

Boru Hattı
İthalat
LNG

Dağıtım Şirketleri’ne
Satış

Toptan Satış
Serbest Tüketicilere
Satış

Kanunun 4/a/3: “ İthalat lisansı almak için başvuran tüzel kişilerde… Her
sene ithal edilecek doğal gazın yüzde onu kadar bir miktarı beş yıl içerisinde
ulusal topraklarda depolama imkanına sahip olunması hususunda depolama
faaliyeti yapacak tüzel kişilerden Kurumca belirlenen taahhüt ve garantileKanun Madde 3/21: “Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi: Doğal gazın sıvı
olarak taşınması ve depolanması amacıyla sıvılaştırılması, boşaltılması,
depolanması ve tekrar gaz haline getirilmesi için kullanılan tesisleri”
Kanun 4/e/1:“Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler, Kurumca öngörülecek süre içerisinde,…depolama tedbirlerini almak ve bu
amaçla depolama şirketleri ile yapacakları kira sözleşmelerini Kuruma ibraz etmek zorundadır. Gerekli depolama tedbirlerinin alınması için, lisansın
verildiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre tanınır. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin yeterli düzeye ulaşmaması halinde Kurul kararı ile iki yıla
Kanun 4/e/2:“Serbest tüketicilere toptan gaz satışı yapan tüzel kişiler, bu
Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip müşterilerine mevsimlik, günlük ve
saatlik esneklik limitleri dahilinde gaz girişini sağlamak mecburiyetindedir.
Toptan satıcıların gerekli arz ve depolama kapasitelerine ulaşması zorunlu
olup, ayrıca lisansın verildiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre içinde gerekli depolama tedbirlerini almak zorundadır. Bu amaçla depolama şirketleri ile yapacakları kira sözleşmelerini Kuruma ibraz ederler. Bu süre, ülkede-

mümkün. Bu ayırımın mevzuattaki karşılığı Tablo 3’te gösterilmektedir.
LNG ithalatının kanun tarafından açıkça bir vurgu yapılmamasına karşın farklı nitelikte olduğuna dikkat etmek gerekir. LNG tesislerinin de
depolama tesisi olarak sayılması nedeniyle LNG
ithalatının ayrıca bir depolama yükümlülüğü
getirmediği sonucuna ulaşılabilir. Diğer taraftan,
dikkat edilmesi gereken bir diğer husus toptan
satış faaliyetini sadece toptan satış şirketlerinin
değil aynı zamanda ithalatçıların da yapıyor olmasıdır. Yani, ithalat yapan şirketler hem ithalat
yapmaları nedeniyle, hem de toptan satış faaliyetinde bulunmaları nedeniyle depolama yükümlülüğünü taşımaktadırlar. Tüm bu belirttiklerimiz
çerçevesinde her bir tedarikçi için depolama yükümlülüğünü Kutu 1’deki gibi hesaplayabiliriz:
İthalat yükümlülük oranını (İYO) Kanun yüzde
on olarak belirlemiştir. Dolayısı ile yukarıdaki

formülde sabit olan tek rakam İYO’dur. DSYO
ve SSYO’nun ise Kurul tarafından belirlenmesi
gerekmektedir. Kurul tarafından henüz bu yönde
bir belirleme yapılmamıştır. Burada belirtilmesi
gerek bir diğer husus ise İYO’nun nitelik itibaKutu 1. Depolama yükümlülüğü hesabı
DY: BIM x IYO + DS x DSYO + SS x SSYO
DY= Depolama Yükümlülüğü
BIM= Boru Hattı ile İthalat Miktarı
DS= Dağıtım Şirketlerine Satılacak Miktar
SS= Serbest Tüketicilere Satılacak Miktar
IYO= İthalat Yükümlülük Oranı
DSYO= Dağıtım Şirketlerine Satış Yükümlülük Oranı
SSYO= Serbest Tüketicilere Satış Yükümlülük Oranı
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riyle stratejik depolamaya tekabül etmesidir.
Dolayısıyla yükümlü depolama miktarının bir
kısmının arz kesintisi/kısıntısı durumları için
depoda sürekli tutulmasının zorunlu kılınması
gerekliliktir.

Yükümlü depolama miktarının bir kısmının arz
kesintisi/kısıntısı durumları için depoda sürekli
tutulmasının zorunlu kılınması gerekliliktir.

yatırımlarına ekonomik destek sağlayabilmesi,”
şartı bulunmaktadır. Yani, depolama yükümlülüğü sadece mevcut depolama şirketlerinde kapasite rezervasyonu yapmak suretiyle değil aynı zamanda inşası devam eden LNG/yer altı depolama tesislerinde şimdiden kapasite temin etmek
ve bu tesisleri şimdiden finanse etmek yoluyla
da sağlanabilir. Bunun için “açık sezon” yönteminin uygulanmasına ilişkin bir hukuki düzeleme yapılmasında yarar olacaktır.

Türkiye’deki depolama kapasitesi yukarıda olduğu gibi formülize edilirse depolama tesisleri yeterli olur mu? İlk bakışta buna olumsuz cevap
verilebilir. Zira sadece Türkiye ithal edilen gaz
yaklaşık 45 bcm civarındadır ki bunun sadece
yüzde onu zorunlu tutulsa 4,5 bcm’lik bir depolama yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. Oysa
Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterildiği üzere yer altı
deposunun rezervuar hacmi ve LNG tank kapasitelerinin toplamı bu rakama yetişememektedir.
Peki bu durumda depolama yükümlülükleri nasıl
ifa edilebilir?

Kaynaklar
http://www.ntvmsnbc.com/id/25413755/, 01.02.13.

Kanımızca Kanun’un 4/e/4 maddesi bu gibi durumlar için değerlendirilebilir. Söz konusu maddede İthalatçı şirketlerde “Ulusal iletim sisteminin gelişmesine ve güvenliğine katkıda bulunabilme yeterliliğine sahip olması, bu amaçla sistemin gelişmesini gerçekleştirecek tüzel kişilerin

Höffler, Felix and Madjid Kubler, 2006. “Demand for
storage of natural gas in northwestern Europe trends
2005-2030.” Max Planck Instite, Bonn.
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MAKING ELECTRICITY MARKET LIBERALIZATION WORK
“APPROPRIATELY”
Fatih KÖLMEK

I

t has been almost 12 years since the establishment of Energy Market Regulatory Authority (EMRA). In the meantime, a great
success has been achieved in the electricity sector and the state controlled market has been
transformed into a self-sufficient, private sector
dominated structure working on advanced dayahead and real-time operations. The policy makers, especially EMRA, are so satisfied with this
result that they are strongly committed to liberalization and continuously working on deepening
the market structure further. So, market was liberalized and all is going well as expected! Is this
really the case or are there significant challenges to make a liberalized market work? A satisfactory answer to this question definitely requires a comprehensive approach. On the other
hand, beginning from why market liberalization
is needed, let us briefly discuss how liberalization can help reach the market goals and what
the challenges are.

with the market, model even though it is based
on a monopolistic operation, then it is definitely
acceptable not to liberalize the market. Thus, we
returned to the starting point: Then, why is there
a need for liberalization? An honest answer to
this question would be very simple: Probably
previous market structure “did not work” and it
was believed that a competitive market structure
could be an appropriate choice to reach the market goals.
Once the liberalization decision is given, next
question is what the beginning point that will
lead the market towards its goals must be. There
can be several responses to this question but all
of them must include the following consideration. Market participants are not a single group,
and there are lots of parties making transactions
and buying or selling power. Therefore, it must
be ensured that all the participants find the market environment beneficial. Furthermore, as it is
the demand that stimulates the need for a market
and attracts all other participants, whatever path
or market model is chosen, the structure must
target the consumer needs!

Almost all of the explanations about the need for
liberalization in electricity markets underline the
benefits of liberalization in the security of supply, private sector development, competition,
consumer choice, affordable prices, more efficiency, better service quality, etc. Therefore, it is
quite understandable to observe that liberalization is regarded as something nice, trendy and a
must-have in the market by policy makers. But
what about other working market structures in
the case of vertically integrated utilities or nonprofit load serving cooperatives of US or almost
totally state dominated electricity market of
South Korea? So, as long as the investors and
much more importantly consumers are happy

Having the right priorities in place, it may look
straight forward to run the mechanism. However, this is not the case since appropriate management of the system requires a good understanding of different perspectives in order to ensure
“joint work” towards a common goal instead of
clash of interests towards a “deadlock”.
On one hand, investors need a politically and
economically stable environment. They also
avoid uncertainties and they prefer predictabil-
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ity. Also, they need appropriate trade mechanisms for the return of their investment and making profits afterwards. In this regard, nondiscriminatory market access is essential. On the
other hand, policy makers have to address the
concerns of public. They need to ensure security
of supply and service quality while targeting
social and & environmental goals for a sustainable energy system, as well as open order to open
the market to new comers and maintain competition. In this regard, there are significant regulatory challenges to be addressed.

yet the policy makers must avoid market interventions and commit themselves to the market
mechanism. Of course, this does not imply that
deficiencies should be ignored. On the contrary,
the policy makers must always think of improving and developing the market structure.
Having said that market interventions must be
avoided, the question is: Is there an invisible
hand that can clear the market appropriately
then? The answer is “yes” and it is the price signals that can keep the market on its “sustainable”
track. Via these signals, the regulator/policy
maker provides guiding signs to the consumers
and investors (e.g. connection tariffs, wholesale
prices, zone-differentiated end-user prices, etc.)
towards moving in the right direction (e.g. constructing a power plant in an energy deficient
point, reducing consumption at peak hours).
Hence, competition can be maintained towards
reaching the market goals and consumers pay
fair prices for electricity. In the lack of appropriate price signals, the market sooner or later will
become unstable and the consumers will suffer a
lot in many aspects that are more serious than
paying the “fair” cost of electricity.

Firstly, the regulatory body must have a reliable
credit that can be gained probably only by independence (both fiscal and administrative).
Secondly, as it was the case in Turkey, probably
there is a state dominated market before the reform and this structure needs to be eliminated in
order to provide a fair market place for private
sector. In this case, privatization looks like a
good solution but there are certain challenges to
be adressed:
 Are we targeting to increase the tender

revenues or limit the tariff impacts in a
privatization?

Now let us look at a broader perspective and
discuss other issues that can significantly affect
the success of a liberalized market.

 Does the chosen model comply with our

existing and planned market structure?

Firstly; the cost of emissions is getting more and
more visible in terms of environmental impacts.
So, there are already working emission trading
systems on a mandatory or voluntary base. As
the dominance of fossil fuels will prevail even

 Are appropriate incentive mechanisms in

place to obtain efficiency after the privatization? (e.g. opex, grid losses, generation efficiency, environmental issues)
Thirdly, it must always be kept in mind that
main target of liberalization is better service to
the consumers. On the other hand, the regulatory
body must provide enough comfort to the investors for development. In other words, a stable
balance between the interests of consumers and
investors is required in implementation. At this
point, it is fair to say that this is quite difficult,

In the lack of appropriate price signals, the market
sooner or later will become unstable and the
consumers will suffer a lot in many aspects that are
more serious than paying the “fair” cost of
electricity.
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according to the greenest scenario of IEA, it is
highly likely that consumers will encounter significant levels of prices in emission markets.
Evidently, this has two aspects: Increasing cost
of fossil fuel-fired generation resulting in higher
prices for consumers while creating additional
advantages for green sources including new
technologies that are not commercialized yet.

with more integrated smart systems having
controllable generation and consumption we will
have the ability to not only control load but also
increase service quality (e.g. utilization of
electric cars as a storage and potential source for
ancillary services like frequency and voltage
regulation).

intensity has to be increased and this is one of
the challenging areas for Turkey. As explicitly
indicated in the 2050 roadmap of EU, this leads
a transformation in our energy systems and requires high initial investment amounts while
providing a cost efficient energy system in the
long-term.

Secondly; there are significant developments
towards distributed generation and more integrated systems provide flexible and efficient
energy management. Hence, we will have lots of
benefits including reductions in system load to
be balanced centrally, reductions in new network
investments and losses, increasing utilization of
small scale renewable energy sources and combined heat & power solutions resulting in lower
emissions, etc. Moreover, with more integrated
smart systems having controllable generation
and consumption we will have the ability to not
only control load but also increase service quality (e.g. utilization of electric cars as a storage
and potential source for ancillary services). The
components of such systems are evidently costly
to install, but when they are appropriately integrated both system and cost efficiency can be
achieved at the same time.

Last but not least, market integration and deepening has also significant effects. Especially, for
a fossil-fuel dominated country, integration with
regional markets can lower the prices in terms of
being a part of more balanced generation portfolio. But the main contribution of such an integration is in terms of more stable prices eliminating
the volatility for consumers. Similarly, deepening of the market structures like having dayahead and intra-day markets as well as financial
derivatives can create arbitration opportunities
and feedbacks for trade, hence price convergence in the markets. Also, trade amounts far
exceeding the physical amount of the electricity
will provide stable price formations far from
high volatility.

Thirdly; decreasing the energy consumption per
unit output and having efficient systems are essential, especially when long-term risks of the
opposite are considered. In other words, energy
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ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNÜN DÜZENLENMESİNDE 2011-2012
DÖNEMİ FAALİYETLERİ
Hasan ALMA

B

u yazı, 2011 yılında 2011-2015 dönemi
düzenlemelerine ilişkin olarak yapılan
bir çalışmadaki [1] tespitlerin, bugüne
kadarki gelişmeler ışığında değerlendirilmesi
üzerine yazılmıştır. İlk bölümde söz konusu dönem uygulamaları hakkında uzmanların sahip
olduğu beklentiler ile görüş ve önerilerine yer
verilmektedir. Takip eden bölümde yazının yazıldığı tarih itibariyle gelinen noktaya ilişkin
yapılan işler ve elde edilen sonuçlara ilişkin bir
değerlendirme yapılmaktadır.

amaç tespit edilmiştir. Konuyla ilgili bilgi ve
tecrübesi olan 25 EPDK personeline gönderilen
ve 23’ü tarafından geri dönüşü yapılan bir anket
ile, 2011-2015 döneminde, belirlenen 9 adet
amaca ulaşılacağına olan inançları (“tamamen
katılıyorum”dan “hiç katılmıyorum”a 5’li bir
ölçek kullanılmıştır) bu hedeflerin önem sıralaması ve açık uçlu sorularla da önerileri elde edilmiş ve aşağıdaki tabloda sunulan ortalama katılma derecesi ve mod değerlerine ulaşılmıştır.
Tablo 1. Uzmanların amaçlara ulaşılacağına
ilişkin görüşleri

1) 2011-2015 dönemi düzenlemelerine ilişkin
uzmanların beklentileri
Elektrik sektöründe düzenleyici kurumların güttükleri amaçlar farklılık göstermektedir. AB-15
ülkelerinin elektrik düzenleyicileri üzerine çalışan Larsen ve diğerleri (2006),

Amaç

Ortalama

Mod

Hizmet kalitesi artışı

3,39

4

Maliyet azalışı

3,26

2

Kayıp-kaçağın azaltılması

4

4

 14 ülkede rekabet,

Arz güvenliğinin geliştirilmesi

2,96

3

 13 ülkede şeffaflık,

Çevrenin korunması

2,7

3

Müşterilerin korunması

3,04

3

Şirketlerin finansal sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi

3,91

4

 8 ülkede çevre dostu elektrik tedariği,

Altyapının geliştirilmesi

4

4

 7 ülkede arz güvenliği,

Sosyal sorumluluğa uygun
fiyatlandırma

2,57

2

 11 ülkede tedarik sektöründe ekonomik

etkinlik,

 6 ülkede sosyal sorumluluğa uygun fiyat-

1 ve 2: Hiç katılmıyor

landırma

2 ile 3 arası: Katılmamaya meyilli

amaçlarını tespit etmiştir.

3: Tarafsız

IEA (1999)’ya göre, enerji sektöründe anahtar
politika amaçları ekonomik etkinlik, arz güvenliği, çevresel performans ve evrensel hizmeti de
içermek üzere sosyal amaçlardır.

3 ile 4 arası: Katılmaya meyilli
4 ve 5: Katılıyor
Tablo 2’de, uzmanların bu amaçların elektrik
dağıtımı açısından önemlerine ilişkin yaptıkları

Yazıya konu olan çalışmada, 9 farklı düzenleyici
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Tablo 2. Uzmanlara göre amaçların önem sıralaması
Amaç
Hizmet kalitesi artışı

Önem
sırası
1

Amaca ulaşılacağına ilişkin ortalama katılma düzeyi
3.39

Standart
sapma
1.16

Maliyet düşüşü

2

3.26

1.14

Müşterilerin korunması

3

3.04

0.77

Kayıp-kaçağın azaltılması

4

4

1.00

Arz güvenliğinin geliştirilmesi

5

2.96

0.77

Alt yapının geliştirilmesi

6

4

0.60

Şirketlerin finansal sürdürülebilirliği

7

3.91

0.60

Çevrenin korunması
Sosyal sorumluluğa uygun fiyatlandırma

8

2.7

0.93

9

2.57

1.12

sıralamaları verilmektedir.

dirilmesi mümkündür. Alınan 207 cevaptan yaklaşık %24’ü “kesinlikle katılmıyorum” ve
“katılmıyorum” şeklindeyken, yaklaşık %48’i de
“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” şeklindedir. Cevapların yaklaşık %28’i ise tarafsız kalmıştır. Tablo 3’te de gösterilen bu dağılımdan,
genel anlamda uzman görüşlerinin amaçlara ulaşılacağı yönünde oluştuğu anlaşılmaktadır.

Genel olarak önemli sayılan amaçlara ulaşılacağının değerlendirildiği, en azından nötr düşüncenin hakim olduğu görülmektedir. Ortalama olarak yedinci sırada görülen şirketlerin finansal
sürdürülebilirliği amacının, ulaşılacağına olan
inancın yüksek olduğu dikkat çekici bir bulgudur. Hizmet kalitesinin artacağı, maliyetlerin
azalacağı, şirketlerin de yeterli gelir elde edecekleri düşüncesinin birlikte anlamı, 2011-2015 döneminde daha verimli işletmeciliğin sergileneceği kanaatinin varlığı olarak yorumlanabilir.
En önemli amaçlar olarak sayılan ilk iki amacın
standart sapması diğerlerine göre bir miktar fazla
bulunmuştur. Bu amaçlara ulaşılacağı hususunda
uzman görüşleri arasındaki farklılığın biraz daha
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Altyapının iyileşeceği, şirketlerin finansal sürdürülebilirliğinin
sağlanacağı hususlarında hem yüksek olumlu
görüş, hem de düşük standart sapma (daha yakın
görüşler) ortaya çıkmıştır. Çevrenin korunması
ve sosyal sorumluluğa uygun fiyatlandırma,
elektrik dağıtımı bakımından önemleri en son
sıralarda yer verilen amaçlar olup bunlara ulaşılmayacağı kanaati tablodan görülmektedir.
Cevapların tümüne bakılarak, uzmanların genel
olarak amaçlara ilişkin görüşlerinin de değerlen-

Açık uçlu sorulara verilen cevaplardan, özet olarak aşağıdaki görüşler elde edilmiştir:
1) Hizmet Kalitesi: Standart kalite seviyelerinin
belirlenmesi ve uygulama sonuçlarına göre revize edilmesi, tarife bileşenleri arasında kalite
faktörünün yer alması, yatırım denetimi ve izlenmesinin hizmet kalitesi göstergelerine göre yapılması, ilave kalite sözleşmelerinin imzalanabilmesinin sağlanması.
Tablo 3. Uzmanların amaçlara ulaşılacağına katılma düzeylerinin dağılımı
Katılma düzeyi

Sayı

Yüzde (%)

1

9

4,35

2

40

19,32

3

58

28,02

4

77

37,20

5

23

11,11

TOPLAM

207

100
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2) Maliyet Düşüşü: Teşvik edici düzenlemenin
tam uygulanması, çapraz sübvansiyonların kaldırılması, maliyetlerin ayrıştırılması, kıyaslama
(benchmarking) kullanılması, ileri teknoloji uygulamalarının teşviki.

profesyonel yönetimin teşviki, riskleri azaltmaya
yönelik olarak daha esnek gelir gereksinimi tespiti, finansal sorunlara ilişkin erken uyarı sistemi
geliştirilmesi.
9) Sosyal Sorumluluğa Uygun Fiyatlandırma:
Sosyal olarak eşit dağıtılmış fiyatlandırma, maliyetleri yansıtan fiyatlandırma, teknik olmayan
kayıpların ulusal düzeyde paylaşılması.

3) Kayıp-Kaçağın Azaltılması: Önceden belirlenen hedef oranlara uyulmamasının maliyetinin
şirketlerde bırakılması, bilgilendirici kampanyalar düzenlenmesi, teknolojik yatırımların (akıllı
şebeke yatırımları vs.) teşviki.

2) 2011-2012 döneminde yaşanan gelişmeler
Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği kalite düzenlemesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliğine ilişkin kayıtları ne
şekilde tutacakları, hangi tarihte hangi sistemleri
devreye alacakları düzenleme altına alınmıştır.
Kullanıcıya tedarik sürekliliğine ilişkin olarak
ödenecek bireysel tazminatlara işlerlik kazandırılmıştır. Sistem çapında kalite faktörünün sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için güvenilir veri
akışının sağlanmasını güvence altına alacak sistemlerin takvimi açıklanmıştır. Ticari kalite tabloları hukuki ayrıştırma sürecine paralel şekilde
yeniden düzenlenerek güncellenmiştir. Teknik
kalitenin ölçümüne ilişkin cihaz kurulumunda
ilkeler, sayılar ve süreç tespit edilmiştir. Şikâyete bağlı ölçüm talepleri hakkında düzenleme yapılmıştır. Kullanıcı teçhizatında ortaya çıkabilecek hasara ilişkin zararların tazmini hususunda
detaylı ve kapsamlı düzenlemelere gidilmiştir.
Kesinti bildirimlerinin hızlı ve yaygın yapılmasını temin edecek hükümlere yer verilmiştir.

4) Arz Güvenliğinin Geliştirilmesi: Sağlıklı talep
tahminlerinin yapılması, teknolojik şebeke çözümlerinin teşviki, dağıtık üretimin teşviki.
5) Çevrenin Korunması: Düzenleyici kurum
olarak çevresel mevzuata uygunluğun dikkate
alınması, yatırım planlarında çevresel önlemlere
de yer verilmesi, mikrojenerasyonun teşviki,
talep tarafı yönetimi, çevre dostu teknolojilerin
tercihi, elektrikli araçlara ilişkin dağıtım altyapısının dikkate alınması.
6) Müşterilerin Korunması: Piyasa gücünün izlenmesi ve bozucu girişimlerin cezalandırılması,
EPDK’ya müşteri şikâyetlerinin iletilmesi ve
çözülmesinde efektif bir mekanizma kurulması,
şirketlerin müşteri şikayetleri ile doğru ve hızlı
şekilde ilgilenmelerini sağlanması, müşterilerin
hakları, sorumlulukları ve süreçler hakkında bilgilendirilmeleri, müşterileri korumaya yönelik
düzenlemelerin ihlalinde ağır yaptırımlar uygulanması, müşteri mülkiyetindeki dağıtım tesislerinin devralınmasına yönelik düzenlemelerin
yapılması, tüketici örgütlerinin EPDK nezdinde
temsilinin sağlanması.

Aynı zamanda şirketlerin finansal sürdürülebilirliklerini de gözeten Yönetmelik, bireysel tazminatların toplamına bir üst limit belirlemiştir. Buna göre, bir dağıtım bölgesinde kullanıcılara tedarik sürekliliğine ilişkin olarak ödenecek olan
tazminatların toplam tutarı, ilgili yıl gelir tavanının %1’i ile sınırlıdır. Bu tutar aşılıyor ise oransal azaltma ile toplam tutar bu limite eşit olacak
şekilde her kullanıcıya ödenecek tutar azaltıla-

7) Altyapının Geliştirilmesi: Ekipman kalitesine
ilişkin asgari standartların belirlenmesi, teknolojik gelişmenin teşviki, yatırım denetimi ve izlenmesi.
8) Şirketlerin Finansal Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: Sürekli finansal denetim ve izleme,
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caktır.

3) Sonuç

EPDK tarafından müşteri şikâyetlerine ilişkin
yeni bir yapılanmaya gidilmektedir. Bu çerçevede, müşteri şikâyetlerinin analiz edilerek ortaya
çıkmadan önlenmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Doğal tekelin düzenlenmesi hiç kuşkusuz zor bir
iştir. Söz konusu olan elektrik olunca işin ciddiyeti bir kat daha artmaktadır. 2011 yılı başından
itibaren yeni bir dönemin başladığı elektrik dağıtım sektöründe düzenleyici amaçların neler olduğu, önem sıraları ve bu amaçlara ulaşılıp ulaşılmayacağına ilişkin uzman görüşlerinin ele alındığı bir çalışmadan hareketler, 2011-2012 dönemi gelişmeleri bu yazıda değerlendirilmiştir. Bir
kısmına yukarıda yer verilen düzenleyici faaliyetlerin, genel olarak belirlenen düzenleyici
amaçlara ulaşılmasına katkısı olan olumlu iş ve
işlemlerden oluştuğu görülmektedir. Beş yıllık
uygulama döneminin ilk iki yılında atılan adımlar, geleceğe ilişkin beklentilerin yönünü olumluya çevirebilecek düzeydedir.

2012 yılında 25.000 kWh/yıl olan serbest tüketici limiti, 2013 yılında 5.000 kWh/yıl düzeyine
indirilmiştir. Limitin sıfırlanmasına ve teorik
piyasa açıklığının %100’e ulaşmasına çok az
kalmıştır.
Kurulun lisans verdiği ve uygun bulma kararı
verdiği kurulu güç 90.000 MW düzeyini, başvurularla birlikte 150.000 MW düzeyini aşmıştır.
Kurulu güç 60.000 MW’a yaklaşmıştır. Özel
sektör tarafından işletmeye geçirilen lisanslı üretim kapasitesi 20.000 MW düzeyindedir.

Uzman görüşlerinde; “denetim”, “izleme”,
“efektif ödül/ceza mekanizmaları”, “kıyaslama
(benchmarking)”, “teknoloji” gibi anahtar ifadelerin sıklıkla tekrar edildiği dikkatleri çekmektedir. 2011 senesinde 2011-2015 uygulama dönemi düzenlemeleri hakkında büyük oranda iyimser uzman beklentileri ortaya konulmuştur. 2011
-2012 döneminde, uzmanların ifade ettikleri görüşlere paralel şekilde düzenlemeler yaptığı görülen düzenleyici kurumun, bu dönemi oldukça
başarılı bir şekilde kapatılabileceği görülmektedir. Elbette, elde edilecek iyi ya da kötü neticeler
sadece düzenleyici kurumun ürünü olmayacaktır. Tüm etkileşenlerin (stakeholders) bu amaçlara doğru kollektif bir çaba göstermeleri halinde
kaybedeni olmayan bir uygulama dönemi geçirilmesi mümkün görülmektedir.

2010 yılına göre 2011 yılı kayıp-kaçak gerçekleşmelerinde 21 şirketten 11’inde artış gözlenmiştir. Ülke çapında ortalama artış 0,9 puan kadar olmuştur. Özelleştirme çalışmaları sonucunda EPDK’nın hedef oranlara dayalı düzenlemesinin daha fazla sonuç üreteceği değerlendirilebilir. Hâlihazırda 21 elektrik dağıtım şirketinden
20’si özel sektör tarafından işletilmektedir. Bir
şirketin devir süreci, bu yazının yayımlandığı
tarih itibariyle devam etmektedir.
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine dayalı olarak “Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve
Esaslar” yayımlanmıştır.
Dağıtım ve perakende satış şirketlerinin Elektrik
Piyasası Kanununda öngörülen hukuki ayrıştırmasına ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanmış ve hukuki ayrıştırma süreci ve lisanslandırma faaliyetleri yürütülmüştür.

[1] Alma, Hasan, “Turkish Regulatory Framework
for Electricity Distribution Utilities: Analysing the
Incentive Structure for the Period 2011-2015”,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Stirling Üniversitesi, 2011
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ELEKTRİK PİYASASINDA PİYASA İZLEME FAALİYETİ-III
Ahmet ÖZKAYA

K

onuya ilişkin olarak bundan önceki iki
sayıda yer alan iki yazıda, piyasa izleme faaliyeti ile ilgili genel kavramlardan ve piyasa izleme faaliyeti kapsamında bazı
ülke deneyimlerinden bahsedilmiştir. Bu son
bölümde ise Türkiye elektrik piyasasında yapılmakta olan piyasa izleme faaliyetinden kısaca
bahsedilerek söz konusu yapının iyileştirilmesi
çerçevesinde bir takım öneriler sunulmaktadır.

mış olduğu izleme faaliyeti temelde iki başlık
altında ifade edilebilir.
(1) EPK kapsamında piyasada faaliyet gösterecek olan tüzel kişilerin almış oldukları lisanslar
kapsamında yükümlülüklerinin mevzuata uygun
olarak yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi
EPDK tarafından yapılan piyasa izleme faaliyetinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Örneğin, üretim lisansı verilen projenin belirtilen süre
zarfında işletmeye alınıp alınmayacağının takip
edilmesi, düzenlemeye tabi lisanslar (iletim, dağıtım) kapsamında tüzel kişilerin onaylanan tarifelere uygun davranıp davranmadığının takip
edilmesi, gerçek ya da tüzel kişilerin ilgili piyasa
faaliyetleri kapsamında belli bir piyasa payının
üzerinde paya sahip olarak hakim durumda olup
olmadıklarının izlenmesi gibi. Dolayısıyla
EPDK’nın bu çerçevede yapmış olduğu izleme
faaliyeti, rekabetçi piyasa yapısının oluşturulması kapsamında yapılan düzenlemelerin piyasaya
olan etkisini analiz etmeye yöneliktir.

1. Türkiye elektrik piyasasında yapılmakta
olan piyasa izleme faaliyeti
Elektrik Piyasası Kanunu (EPK), elektrik enerjisinin tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulmasını sağlayacak
rekabet ortamının oluşturulması için gereken
yasal çerçeveyi çizmiştir. Kanun çerçevesinde
yapılan düzenlemelerin rekabetçi bir piyasa yapısının oluşmasına ne ölçüde katkı sağladığının
sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
Türkiye elektrik piyasasında piyasa izleme faaliyeti, EPK ve ilgili mevzuat kapsamında hem
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
bünyesinde yer alan izleme birimi hem de TEİAŞ bünyesinde olup piyasa işletiminden sorumlu olan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi
(PMUM) tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla
izleme faaliyetinden sorumlu olan birimlerin,
organizasyon yapıları baz alınarak değerlendirildiğinde birinci yazıda ifade edilen “dahili” izleme birimlerine benzediği değerlendirilmektedir.

(2) EPDK’nın yapmış olduğu izleme faaliyetinin
diğer bir ayağını ise dengeleme piyasalarının
[Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ile Dengeleme Güç
Piyasası( DGP)] izlenmesi oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, mevcut piyasa yapısı içinde elektrik ticareti asıl olarak piyasa katılımcıları arasında yapılacak olan özel hukuk hükümlerine tabi
ikili anlaşmalara dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yapı 1 Aralık 2011 yılında son şeklini
alan ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uyarınca PMUM
(piyasa işletmecisi) tarafından işletilen GÖP ve
MYTM (sistem işletmecisi) tarafından işletilen
DGP ile desteklenmektedir.

1.1. EPDK tarafından yapılan piyasa izleme
faaliyeti
Piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetim
faaliyeti yapmak üzere kurulmuş olan EPDK’nın
EPK ile verilmiş olan görevler kapsamında yap-
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Tablo 1. TEİAŞ tarafından kamuoyu ile paylaşılan veriler [1]
PMUM’un resmi internet sitesinde
yayımlanan veriler
- Günlük parametre raporu (Her bir saat için; yük
tahmin planı, ikili anlaşma miktarı, kesinleşmiş gün
öncesi üretim/tüketim programı (KGÜP), etiket
değerlerine (0,1 ve 2) göre yük alma ve yük atma
miktarları gibi değerleri içermektedir)
- ISKK [2] verileri
Lisanslarına göre katılımcı sayıları ile aylık serbest
tüketici sayısı ve sayaç adedi
Aylık piyasa işlem hacmi
- Saatlik piyasa takas fiyatları (PTF [3]) ve sistem
marjinal fiyatları (SMF) ile günlük PTF ve SMF

TEİAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlanan yük
tevzi raporları kapsamındaki veriler
Günlük işletme raporu (Kuruluşlara ve yakıt türlerine
göre üretim miktarları, puanta katkıları ve saatlik gerçekleşen yük miktarı)
Günlük alınabilir güç miktarı
Kuruluşlara ve yakıt türlerine göre Türkiye kurulu
gücü
Aylar itibariyle bir önceki yılın üretim tüketim değerleri ile içinde bulunan yılın karşılaştırılması
Barajlı santrallerin geçmiş yıllar ortalama su gelirleri
ile içinde bulunan yıla ilişkin su gelirleri
Trafo merkezleri kısa devre akımları

Piyasa izleme süreci; birinci yazıda ifade edildiği üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; veri toplamak, toplanan verileri anlamlı hale
getirecek analizler yapmak ve analiz sonuçlarına
göre oluşan bulguları ve piyasanın etkinliğini
artırmaya yönelik önerileri içeren raporlar düzenlemektir. Bu çerçevede, EPDK tarafından
dengeleme piyasalarının izlenmesine ilişkin süreç, gerekli verilerin toplanmasıyla başlamaktadır. EPDK gerekli olan verileri TEİAŞ’tan temin
etmektedir. TEİAŞ, her gün bir gün öncesine
ilişkin piyasa verilerini EPDK’ya göndermektedir. Ayrıca, TEİAŞ bu verilerin bir kısmını
PMUM’un resmi internet sitesinde, bir kısmını
da kendi resmi internet sitesinde yük tevzi raporları kapsamından kamuoyu ile paylaşmaktadır.
TEİAŞ’ın gerek EPDK’ya gönderdiği gerekse de
kamuoyu ile paylaştığı veriler genel olarak Tablo 1’de gösterilmektedir.

muoyunu bilgilendirmek için yıllık piyasa raporu [4] yayımlamaktadır.
Dengeleme piyasalarının izlenmesine ilişkin
EPDK tarafından yapılanları özetlememiz gerekirse,
- 14 Nisan 2009 tarihinde yayımlanan DUY kapsamında nihai piyasa yapısının oluşturulmasında
iki aşamalı bir süreç tanımlanmıştır. Gün öncesi
planlama ve DGP ile başlayan birinci aşama 1
Aralık 2011 tarihinde GÖP’ün faaliyete başlamasıyla ikinci aşama tamamlanarak nihai halini
almıştır. Dolayısıyla rekabetçi bir yapının oluşturulmasında büyük önem arz eden dengeleme
piyasalarının fiilen işlerlik kazanması Türkiye
elektrik piyasası açışından çok yeni bir olgudur.
Bu çerçevede, EPDK’nın dengeleme piyasalarının izlenmesi kapsamında işletmiş olduğu süreç
genel olarak piyasada rekabeti sağlamaktan ziyade rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulmasına
yöneliktir.

Tablo 1’de ifade edilen verilerin dışında gerekli
olduğu düşünülen veriler EPDK tarafından TEİAŞ’tan ayrıca talep edilmektedir. EPDK, elde
ettiği tüm bu veriler ışığında yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu tespit edebildiği piyasa
aksaklıklarının giderilmesine ilişkin gerekli
mevzuat değişikliklerini yapmaktadır. Ayrıca
elektrik piyasasındaki gelişmeler hakkında ka-

- Tespit edilen piyasa aksaklıklarının giderilmesine ilişkin gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmaktadır. Bu bakımdan, genel olarak ex-post bir
piyasa izleme faaliyeti yapılmaktadır. Ancak exante uygulama olarak kabul edilebilecek fiyat
teklif tavanı [5] yöntemi de uygulanmaktadır.
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- Her ne kadar rekabeti bozucu davranışlarda
bulunan piyasa katılımcılarının tespit edilmesi
durumunda yaptırım uygulanabileceğine ilişkin
mevzuatta bir süreç öngörülse de piyasa katılımcılarına ilişkin veriler üzerinde bir inceleme yapılmadığı sürece bunun uygulanabilirliği pek
mümkün görünmemektedir.

Ancak TEİAŞ’ın sahip olduğu bu avantajdan
yeterince fayda sağlanamamaktadır. Bunun en
önemli sebebi sistemli şekilde çalışan bir piyasa
izleme biriminin henüz oluşturulamamış olmasıdır. Bundan dolayı piyasa izleme faaliyeti, piyasa işletmecisi olan PMUM tarafından yapılmaktadır. PMUM, piyasa verilerini kullanarak yapmış olduğu incelemelerde tespit ettiği aksaklıkların giderilmesi hususunda yapılması gerekenleri gerekçeleriyle beraber EPDK’ya göndermektedir. EPDK, konuyla ilgili nihai kararını vermektedir.

- Piyasa şeffaflığının sağlanmasına yönelik olarak kamuoyuna yeterince veri sunulmamaktadır.
- Dengeleme piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarını yakından izleyen ve piyasa
işleyişinin iyileştirilmesi bakımından gerekli
tavsiyelerde bulunan organize bir piyasa izleme
birimi henüz oluşturulamamıştır.

Piyasa izleme faaliyeti sonucu oluşan raporların
iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. Birincisi,
yukarıda ifade edildiği şekliyle piyasanın mevcut yapısıyla ilgili incelemeler yaparak tespit
edilen sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerileri sunarak piyasa gelişimine katkı sağlamaktadır. Diğeri ise, hem kamuoyunun hem de
piyasa katılımcılarının (özellikle küçük piyasa
katılımcıları açısından) mevcut yapıyı daha iyi
anlamalarını sağlayarak ileri dönük karar almalarında yardımcı olmaktadır. Diğer bir deyişle,
şeffaf bir piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlamaktadır. PMUM, Tablo 1’de gösterilen verileri içeren günlük rapor oluşturarak kamuoyu ile
paylaşmaktadır. Piyasa katılımcılarına ise Tablo
1’de gösterilen verilere ek olarak iletim kısıt bilgilerini de paylaşmaktadır.

1.2. TEİAŞ tarafından yapılan piyasa izleme
faaliyeti
Dengeleme piyasalarında istenilen rekabet ortamının oluşturulmasını teminen gerekli düzenlemelerin EPDK tarafından yapıldığı yukarıda ifade edilmişti. DUY’un 11 inci maddesi kapsamında PMUM’un sorumlulukları ifade edilirken
piyasanın etkin işleyişinin sağlanması çerçevesinde izleme yapılmasından ve gerekli önerilerin
geliştirilmesinden bahsedilmiştir. Diğer taraftan,
DUY’un 12 nci maddesinde MYTM’nin sorumluluklarından bahsedilirken; yeterli arz kalitesinin ve sistemin etkin kullanımının sağlanması
çerçevesinde izlenmesi ve gerekli önerilerin geliştirilmesi ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla TEİAŞ tarafından piyasa etkinliğini artırmaya
yönelik izleme faaliyetinin yapılması ve gerekli
önerilerin EPDK’ya bildirilmesi mevzuat kapsamında bir görev ve sorumluluktur.

Kısaca, PMUM’un dengeleme piyasalarına ilişkin yapmış olduğu izleme faaliyeti genel olarak
piyasa işleyişinde herhangi bir aksaklık olup
olmadığının takip edilmesiyle sınırlıdır. Herhangi bir piyasa katılımcısının rekabeti bozucu davranış içinde bulunup bulunmadığı şu an için takip edilememektedir veya piyasa katılımcısının
hangi davranışının rekabeti bozucu davranış
oluşturabileceği ve hangi davranış için ne tür
yaptırım uygulanacağı mevzuatta açıkça ifade
edilmediğinden söz konusu rekabeti bozucu davranışlar takip edilmemektedir.

TEİAŞ sistem ve piyasa işletmecisi olması dolayısıyla tüm piyasa katılımcılarına ait teklifler
(fiyat-miktar), sistem kısıt bilgileri, potansiyel
talep düzeyi, emre amade kapasite gibi birçok
veriye sahip olduğu göz önüne alınırsa piyasa
aksaklıklarının tespit edilmesi konusunda
EPDK’ya göre daha avantajlı bir konumdadır.
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yeniden yapılandırılarak organize şekilde örgütlenmiş bir piyasa izleme birimine (EPDK PİB)
dönüştürülmelidir. Oluşturulması önerilen yeni
yapıda EPDK PİB günlük olarak piyasanın izlenmesinden sorumlu olmalıdır. Bununla birlikte, Bağımsız PİB tarafından talep edilen verilerin
ve diğer bilgilerin sunulması ile piyasa izleme
sürecinin koordinasyonu EPDK PİB tarafından
sağlanmalıdır.

2. Türkiye elektrik piyasasında etkili bir piyasa izleme faaliyetinin yapılabilmesi üzerine
öneriler
2.1. Piyasa izleme birimlerinin oluşturulması
Piyasa izleme faaliyeti hali hazırda EPDK bünyesinde bulunan izleme grubu ile TEİAŞ bünyesinde bulunan PMUM tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla, yapılan izleme faaliyetinin daha verimli olabilmesi için tek görevi
“piyasa izleme” olan birimler tarafından yapılmalıdır. İzleme faaliyetinin gerek düzenleyici
kurumun gerekse de sistem işletmecisinin etkisinde kalmadan bağımsız olarak tespitte bulunabilmesi, piyasanın gelişimi açısından çok önemlidir. Bu çerçevede oluşturulacak piyasa izleme
birimleri, birinci bölümde ifade edilen “karma
piyasa izleme birimleri” şeklinde organize edilmelerinin mevcut piyasa yapısı içinde daha etkin
çalışabilecekleri düşünülmektedir. Karma piyasa
izleme birimleri, piyasa yapısını iki farklı bakış
açısıyla değerlendirmektedirler. Böylelikle, piyasa aksaklıklarının daha çabuk tespit edilerek
bu aksaklıkların giderilmesi noktasında somut
çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu kapsamda;

Bağımsız PİB, idari yaptırım gerektiren bir kural
ihlali tespit etmesi durumunda konuya ilişkin
olarak rapor düzenleyerek EPDK PİB’e göndermelidir. EPDK PİB, Bağımsız PİB tarafından
tespit edilen kural ihlalleri ile ilgili detaylı incelemeler yaparak yaptırım uygulanması gerekiyorsa konuyu Kurul’a sunmalıdır. Dolayısıyla
Bağımsız PİB tarafından kural ihlali yaptığı tespit edilen ilgili piyasa katılımcısına doğrudan
yaptırım uygulama yetkisi verilmemelidir.
2.2. Veri tabanının oluşturulması
Piyasa izleme süreci kısaca “verilerin yorumlanması” olarak ifade edilebilir. Bu çerçevede etkili
bir izleme faaliyetinin yapılabilmesi için öncelikle bir veri tabanının oluşturulması gerekmektedir. Kanun, veri toplama konusunda düzenleyici kuruma (EPDK) çok geniş yetki vermiştir.
Dolayısıyla, EPDK PİB’in söz konusu yetki çerçevesinde; hangi verileri, kimlerden ve hangi
sıklıkta istemesi gerektiğine karar vermesi gerekmektedir.

- Türkiye elektrik piyasasında kamu payının hala
önemli seviyelerde olduğu düşünülecek olursa
piyasa izleme faaliyeti temelde EPDK tarafından
yetkilendirilmiş bağımsız bir piyasa izleme birimi (Bağımsız PİB) tarafından yapılmalıdır. Söz
konusu birimin en temel görevi; piyasa performansı ve etkinliği ile rekabetin hangi seviyede
olduğunu tespit edip bunların daha kabul edilebilir seviyelere çıkartılmasını sağlayacak çözüm
önerileri ortaya koymak olmalıdır. Bu çerçevede, Bağımsız PİB uzun dönemli analizler yaparak ileriye dönük çıkarımlarda bulunmalıdır.

Genel olarak verilerin büyük çoğunluğunun piyasa işletmecisinden tedarik edileceği düşünülecek olursa, EPDK PİB ile piyasa işletmecisi arasında veri transferine imkan verecek bilişim altyapısının oluşturulması gerekmektedir. Böylelikle GÖP ve DGP kapsamındaki işlemlere ilişkin
verilerden gerekli olanlarının güvenli bir şekilde
elde edilmesi sağlanacaktır.

- Piyasada izleme faaliyeti yapacak dahili bir
izleme biriminin de oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda, EPDK bünyesinde bulunan ve
elektrik piyasasının izlenmesinden sorumlu grup

Oluşturulan veri tabanı, Kanunun öngördüğü
piyasa payı sınırlamalarının takip edilmesine
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imkan verecek şekilde tasarlanmalıdır. Bugün
için toptan satış şirketlerinde %10 piyasa payının
ya da üretim şirketleri açısından %20 olan piyasa payının aşılması mümkün görünmemektedir.
Ancak, elektrik piyasalarında üretim şirketlerinin piyasa gücü uygulamalarında bulunmaları
için sadece kurulu güç bakımından hakim durumda olmaları gerekmemektedir. Dengeleme
piyasalarında her saat için teklif verilmektedir.
Dolayısıyla her saat için bazı üreticiler “önemli
üretici” konumuna gelerek fiyatları etkileyebilir.
Dolayısıyla serbest üretim şirketlerinin her an
piyasa yoğunlaşma endekslerinin hesaplanabilir
olması gerekmektedir.

verileri kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ancak verilerin kamuoyu ile paylaşılması daha sistematik
bir şekilde yapılmalıdır. Kurulması önerilen veri
tabanının EPDK PİB’in kontrolünde olacağı düşünülürse, verilerin bu birim tarafından tek merkezden ve düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmasının daha doğru olduğu düşünülmektedir.
2.4. Piyasa izleme sürecinin neleri içermesi
gerektiğinin belirlenmesi
Piyasa izleme sürecinde toplanmış olan verilerin
istatistiki yöntemler kullanılarak anlamlı hale
getirilmesi gerekmektedir. Ne tür istatistiki yöntemin kullanılması gerektiğine izleme birimleri
(EPDK PİB ve Bağımsız PİB) tarafından karar
verilmelidir. Ancak Kurul’un, piyasa izleme faaliyetinin hangi konuları kapsaması gerektiğine
karar vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, izlenmesinin önemli olduğu düşünülen birkaç husus konu başlıkları itibariyle aşağıda ifade edilmiştir.

2.3. Şeffaf bir piyasa yapısının oluşturulması
Şeffaf bir piyasa yapısının oluşturulmasının en
önemli teminatı; elde edilen verilerin (ticari sır
olanlar hariç) düzenli olarak hem piyasa katılımcıları ile hem de kamuoyu ile paylaşılmasıdır.
Böylelikle düzenleyici kurumların almış oldukları kararların sorgulanabilirliği artmış olacaktır.
Örneğin, piyasa fiyatlardaki aşırı dalgalanmaların kamuoyu tarafından bilinmesi, söz konusu
fiyat dalgalanmalarının sebeplerinin araştırılarak
gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda
düzenleyici kurumlar üzerinde bir kamuoyu baskısı oluşturacaktır. Böylelikle, fiyatlardaki aşırı
dalgalanmalara sebep olan durumların en kısa
zamanda giderilmesi sağlanacaktır.

2.4.1. Piyasa gücünün izlenmesi
Özellikle yeniden yapılandırma sonrasında rekabete açılan elektrik piyasalarında önemli bir sorun haline gelen piyasa gücünün kötüye kullanılması durumlarının incelenmesi gerekmektedir.
Piyasa gücü uygulamalarının tespit edilebilmesi
için hem EPDK PİB tarafından hem de Bağımsız
PİB tarafından etkili bir piyasa izleme faaliyetinin yapılması gerekmektedir.

Elde edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasının diğer bir faydası da elektrik sektöründe yatırım yapmayı düşünen girişimciler açısından karar verme sürecine katkı sağlayacak olmasıdır.
Mevcut durumda EPDK, TEİAŞ ve PMUM belli

Piyasa gücü uygulamalarının tespit edilebilmesi
için piyasa fiyatlarının yakından izlenerek fiyat
hareketlerinde meydana gelen aşırı dalgalanmaların sebepleri araştırılmalıdır. Bu aşamada; üretim birimlerinin emre amade kapasitelerinin toplam üretim kapasite içindeki payı, talep tahminlerinin tutarlılığı, piyasa fiyatının oluşmasında
teklifi kabul edilen son üretim biriminin hangi
sıklıkta “fiyatı belirleyen üretim birimi” olduğu
gibi hususlar dikkatle incelenmelidir.

Şeffaf bir piyasa yapısının oluşturulmasının en
önemli teminatı; elde edilen verilerin (ticari sır
olanlar hariç) düzenli olarak hem piyasa
katılımcıları ile hem de kamuoyu ile
paylaşılmasıdır.
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Yoğunlaşma düzeyi yüksek olan piyasalarda,
piyasa gücünün kötüye kullanılma olasılığının
yükseldiği düşünülecek olursa, izleme birimleri
tarafından piyasa yoğunlaşma düzeyinin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

önemli bir değişiklik olmamasına rağmen fiyatlardaki dalgalanmalar, manipülasyon yapıldığı
şüphesini uyandırmaktadır. Dolayısıyla, üretim
santrallerine ilişkin marjinal maliyetlerin ne olduğu izleme birimleri tarafından tahmin edilmeye çalışılmalıdır. Bu kapsamda, elektrik üretim
maliyetinin en önemli unsuru olan yakıt maliyetleri yakından takip edilmelidir. Elektrik üretiminin % 45’i doğal gaz ve % 10’u ithal kömür ile
çalışan termik santrallerden karşılandığı ülkemizde bu durum çok daha önem arz etmektedir.

Üretim şirketleri, sahip oldukları üretim ünitelerinden bir kısmını hiç teklif vermemek veya bir
takım teknik sebepler ileri sürerek devreye sokmamak suretiyle elinde tutmakta, bunun sonucu
olarak da yükün karşılanması noktasında daha
pahalı üretim birimlerinin kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Böylece, piyasa denge
fiyatı rekabetçi seviyelerin üzerinde gerçekleşmektedir [6]. Böyle bir durumun ortaya çıkmasını engelleyebilmek için emre amade kapasitenin
sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. EPK
çerçevesinde üretim lisansı alan tüzel kişiler,
lisanslarında belirtilen sürelerde üretim tesisini
işletmeye geçirerek yıllık bakım, onarım ve
mücbir sebepler dışında emre amade olarak tutmakla yükümlüdürler [7]. Bu kapsamda piyasa
izleme birimleri üretim tesisinin zamanında işletmeye alınıp alınmamasını gözlemlemelidir.
Ancak bundan çok daha önemlisi mevcut üretim
tesisinin lisans hükümlerine göre işletilip işletilmediğinin izlenmesi gerekmektedir. Serbest üretim şirketleri yatırım maliyetlerini en kısa zamanda geri alabilmek için rekabetçi piyasa koşulları altında mümkün olan her fırsatta üretim
birimlerini emre amade tutmaya çalışacaklardır.
Dolayısıyla, planlı kesintiler dışında sık sık devre dışı kalan üretim birimlerinin tespit edilerek,
kesintilerle ilgili olarak öne sürülen gerekçelerin
geçerliği hususunda detaylı inceleme yapılması
gerekmektedir.

2.4.3. Sistem kısıtlarının incelenmesi
İlgili saate ilişkin sistem kısıtlarının giderilmesi
amacıyla DUY’da yer alan süreç dahilinde sistem işletmecisi tarafından DGP kapsamında sunulan yük alma, yük atma teklifleri değerlendirilerek, mümkün olan en düşük maliyet sağlanacak şekilde yük alma, yük atma teklifleri seçilmektedir. Sistem kısıtlarının giderilmesi için
MYTM tarafından seçilen tekliflerin gerçekten
en düşük maliyeti sağlayıp sağlamadığının sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
Sistem kısıtlarının incelenmesi kapsamında süreklilik arz eden sistem kısıtlarının tespit edilerek sistem işletmecisine bildirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, sistem işletmecisi tarafından bu kısıtların giderilmesi kapsamında yapılan
çalışmaların ne ölçüde faydalı olduğu ayrıca izlenmelidir.
2.5. Piyasa izleme raporlarının oluşturulması
Kurulması önerilen izleme birimlerinin, yukarıda ifade edilen konularla sınırlı kalmadan yapmış oldukları incelemeler sonucunda amacına
uygun raporlar düzenleyerek başta Kurul olmak
üzere ilgili kurumlara (TEİAŞ, Bakanlık gibi)
sunmaları gerekmektedir. Hazırlanan raporların
bazılarının kamuoyu ile de paylaşılması gerekmektedir. İzleme birimleri tarafından hazırlanmasının gerekli olduğu düşünülen raporlar;

2.4.2. Elektrik üretim maliyetlerinin izlenmesi
Elektrik üretim maliyetlerindeki gelişmeler yakından izlenmelidir. Piyasa katılımcılarının normal şartlarda vermiş oldukları fiyat tekliflerinin
marjinal maliyetlerini yansıtıyor olması gerekmektedir. Bundan dolayı marjinal maliyetlerde
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- Mevzuat çerçevesinde yaptırım öngörülen bir durumun tespit edilmesinde, derhal rapor düzenlenerek EPDK’nın ilgili birimine gönderilmelidir.

- En az üç ayda bir piyasa performansının değerlendirildiği raporlar hazırlanmalıdır. Bu
raporlar, tespit edilen piyasa aksaklıklarının giderilmesi ve piyasa yapısının daha etkin çalışmasına yönelik çözüm önerileri içermelidir.

- Fiyatların aşırı yükselmesi durumunda
bunun gerekçelerini ortaya koyan rapor düzenlenmelidir. Örneğin, fiyat teklif tavanının 12.500
AUD/MWh olduğu Avustralya elektrik piyasasında spot fiyatların 5.000 AUD/MWh seviyelerinin üzerine çıkması durumunda 40 iş günü için
bu artışın gerekçelerini içeren rapor düzenlenerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Türkiye elektrik piyasasında da benzer bir sürecin işletilmesi
faydalı olacaktır.

- Şeffaf bir piyasa yapısının oluşturulması bakımından en az altı ayda bir piyasanın
genel durumunu ortaya koyan raporlar hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır (ticari sır niteliğindeki verilerin güvenliğinin sağlanılması koşuluyla). Söz konusu raporlar özellikle Bağımsız
PİB tarafından hazırlanarak kamuoyuna sunulmalıdır.
- Bağımsız PİB, elektrik piyasasında
rekabet hukuku açısından herhangi bir uyumlu

Şekil 1. Türkiye elektrik piyasası için önerilen piyasa izleme yapısı
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eylem veya hakim durumun kötüye kullanıldığını tespit ederse, bununla ilgili olarak rapor düzenleyerek Rekabet Kurumu (RK)’na sunmalıdır.

Piyasa fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalarının
önüne geçilebilmesi için bir takım erken uyarı
yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde düzenlenecek
raporların ne şekilde kime iletmesi gerektiği ile
ilgili yapı Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekilde
kırmız renkli ok işaretleri düzenlenen raporun
mutlaka gönderilmesi gerektiğini, mavi renkli ok
işaretleri ise düzenlenen raporun gönderilip gönderilmeyeceği ilgili birimin inisiyatifinde olduğunu göstermektedir.

(piyasa katılımcısına ait geçmiş X günlük ortalama teklif fiyatı ya da geçmiş X günlük ortalama
piyasa fiyatı gibi ) olarak belirlenecek teklif değerlerine düşürülmelidir. Böylelikle fiyatlarda
aşırı dalgalanmaların oluşması önlenmiş olacaktır. Piyasa gücünün azaltılması kapsamında buna
benzer uygulamalar PJM, CAISO, NYISO gibi
sistem işletmecilerinde bağımsız piyasa izleme
birimleri tarafından uygulanmaktadır.

2.6. Ex- ante yöntemlerin tanımlanması

PMUM’un kabul edilen fiyat tekliflerine müdahale etmesinin gerekip gerekmediği ve eğer müdahale edecekse hangi aşamada müdahale etmesi
gerektiği DUY çerçevesinde detaylı olarak ifade
edilmelidir. Aksi taktirde, ex-ante yöntemlerin
uygulanmasında aşırıya gidilerek fiyatların piyasa koşullarında oluşması engellenebilir.

Daha önce ifade edildiği üzere piyasa izleme
birimlerinin önemli görevlerinden biri fiyatların
rekabetçi seviyelerde oluşup oluşmadığının incelenmesidir. Ancak bu inceleme bazen uzun zaman alabilir. Ayrıca herhangi bir piyasa katılımcısının rekabeti bozucu davranışı sonucu fiyatların aşırı yüksek seviyelerde oluştuğu tespit edilse
bile ilgili piyasa katılımcısına yaptırım uygulamaktan öte bir şey yapılamamaktadır. Dolayısıyla aşırı yüksek fiyatların oluşmasıyla tüketiciden
üreticiye doğru oluşmuş olan refah transferlerinin geri alınması mümkün değildir. Bu yüzden
piyasa fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalarının
önüne geçilebilmesi için bir takım erken uyarı
yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Dipnotlar
[1] Yukarıda ifade edilen PMUM verilerinin geçmiş
tarihli olanlarına yine PMUM’un resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Ancak yük tevzi raporları
kapsamında yayımlanan günlük verilere daha sonra
ulaşılamamaktadır.
[2] Her bir uzlaştırma dönemi için uygulanacak iletim
sistemi kayıp katsayısı

Piyasa işletmecisi, saatlik olarak oluşabilecek
piyasa fiyatlarını tahmin etmeye yönelik bir simülasyon modeli geliştirerek uygulamalıdır. Talebi karşılayacak üretim miktarı olmasına rağmen tahmin edilen fiyatlar ile gerçekleşen fiyatlar arasında aşırı sapmalar olması durumunda
piyasa katılımcısı bazında analizler yapılmalıdır.
Vermiş olduğu fiyat teklifi ile piyasa fiyatının
açıklanamayacak şekilde yüksek oluşmasına
sebep olduğu tespit edilen piyasa katılımcısı derhal EPDK’ya bildirilmelidir. Ayrıca söz konusu
piyasa katılımcısına ait fiyat teklifleri, referans

[3] 1 Aralık 2011 tarihine kadar sistem gün öncesi
fiyatı kullanılmaktaydı.
[4] İlk defa 2010 yılında “Elektrik Piyasası Raporu”
olarak yayımlanmıştır.
[5] “Teorik olarak teklif tavanı, sistemin ihtiyaç duyduğu en yüksek marjinal maliyetli santral tipinin yıl
boyu çalışma rejimi içerisinde sabit ve değişken maliyetlerini karşılayabilecek ve makul kar içeren gelir
elde etmesine imkan verecek şekilde tespit edilmektedir”, İ. Etem Erten, “13 Şubat 2012 Enerji Borsası
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Fiyat Oluşumu”, Enerji Piyasası Bülteni, Ankara,
2012, sf. 40.

Erten, İ. Etem, “13 Şubat 2012 Enerji Borsası Fiyat
Oluşumu”, Enerji Piyasası Bülteni, Ankara, 2012.

[6] Serkan Şen, Elektrik Piyasalarının Rekabet Boyutlu İzlenmesi ve Pazar Gücü: Türkiye İçin Açılımlar, EPDK Uzmanlık Tezi, Ankara, 2006. sf. 65.

Özkaya, Ahmet, Elektrik Piyasasında Etkin Regülasyon ve Piyasa İzleme, EPDK Uzmanlık Tezi, Ankara,
2012.

[7] 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
ifade edilmektedir.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, 14 Nisan 2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazete.

Kaynaklar
Şen, Serkan, Elektrik Piyasalarının Rekabet Boyutlu
İzlenmesi ve Pazar Gücü: Türkiye İçin Açılımlar,
EPDK Uzmanlık Tezi, Ankara, 2006.
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ODET (ON GÜNLÜK DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK TALEP MODELİ)
Barış SANLI, Tansel TEMUR, Mehmet Fatih USLU, Murat HALİS

Söz konusu model oluşturulduktan sonra ise,
modeli çalıştırmak için gereken veriler

Model tasarımı
Arz güvenliğinin sağlanması için temel şartlardan biri de öngörülebilirliktir. Bu öngörülebilirlik kısa, orta ve uzun dönem olarak üç döneme
ayrılır. Kısa dönem ile 6 aya kadar olan dönem
kastedilmektedir.
Şüphesiz bu öngörülebilirlik için en önemli araçlardan biri modeller-talep tahminleridir. Ülkemizde talep tahmini denilince daha çok yıllara
sari elektrik ve enerji talebi anlaşılmasına rağmen, bu çalışmada 10 günlük bir Doğal Gaz Elektrik Modeli tasarımı anlatılacaktır.



2008-2012 günlük elektrik üretimi (alt
kırılım yok)



İstanbul ve Ankara için günlük sıcaklık, nem ve ısı verileri kullanılmıştır.



Bir önceki günün:


Elektrik talebi



Doğal gaz talebi

Sıcaklık düzeltmelerinde ise önce:
 Soğuk havalarda sıcaklık ve 15 km/s üze-

Temel olarak, modeli oluşturmak için elde bulunan veriler:
2004-2012 günlük doğal gaz arzı ve
alt kırılımı

10 günlük Ankara ve İstanbul sıcaklık
tahminleri

Modelin kurgulanması esnasında, özellikle bir
önceki günün doğal gaz talebinin alt kırılımının
alınamayacağı fakat toplam talebin alınabileceği
öngörülmüştür. Aynı şekilde, elektrik ve doğal
gaz talebinin arasında bir ilişki olabileceği, bunun soğuk ve sıcak havalarda daha yüksek, şehir
doğal gaz talebi için sıcak havalarda önemsenmeyecek kadar düşük olacağı varsayılmıştır.

Bu tip modelleri de dikkate alarak yapılan haftalık ve günlük planlamalar hem sistem işletmecisinin işini kolaylaştırmakta, hem de olası uç
(extreme) olaylara karşı bir uyarı niteliği taşımaktadır. Modelleme aşamasında özellikle ısıya
duyarlı bir model tasarımı hedeflenmiştir.





rindeki rüzgar hızlarının soğukluğu arttırıcı
olacağı,
 Sıcak havalarda ise nem oranlarının hisse-

dilen sıcaklığı yükselteceği,
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ndeki operatörlerden PJM'in Forecasting Manual'da görülmüş ve uygulanmış olmasına rağmen çok sağlıklı sonuçlar vermediği gözlenmiştir. Fakat rüzgar
ve nem düzeltmeli bir model üzerinde çalışmalar

Tablo 1. Model kurgusu, çalıştırılması için veri ihtiyacı ve model çıktıları
Model Kurgusu için

Modelin Çalıştırılması için

Model Çıktısı

2004-2012 günlük doğal gaz arz-talebi
2008-2012 günlük elektrik üretimi
İstanbul ve Ankara maksimum sıcaklıklar

10 günlük hava durumu tahmini
(Ankara, İstanbul)
Elektrik Talebi (Bir önceki gün)
Doğal gaz Talebi (Bir önceki gün)

10 günlük elektrik talebi
10 günlük doğal gaz talebi
Şehir Talepleri
Sanayi Talebi
Toplam Talep
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da devam etmektedir.

2. Daily air temperature and Electricity Load
in Spain, E Valor, 2001 [2]

Kısaca özetlemek gerekirse;


En fazla veri ile en kompakt (kısa formüller) yapıya sahip,



Tahmin için ise, en az sayıda başlangıç tahminine ihtiyaç duyan (sadece
sıcaklık tahmini),

3. AB Perspektifinden Doğal gaz Arz Güvenliği, Uğur Usta, ICCI 2012 [3]
Bu dokümanlardan ise özellikle 2. ve 3. sıradaki
dokümanlar elektrik ve doğal gaz talebinin belirlenmesinde önemli olmuşlardır. PJM'in dokümanında sıcaklık düzeltmeleri verilmiş ve bunlar da
değişik dönemlerde model üzerinde denenmiştir.

bir model öngörülmüştür.
Modelin temel çıktılarında ise, birden çok sonuç
vardır. Mesela elektrik ve doğal gaz talepleri için
kimi zaman dört ayrı fonksiyon çalıştırılmaktadır. Bu fonksiyonların minimum, maksimum,
ortalaması ve modeli kullanan ekip tarafından en
başarılı fonksiyonun referans kabul edildiği bir
yöntem izlenmektedir.

Modelde Ankara ve İstanbul için minimum sıcaklık, rüzgar ve nem gibi verilerin de etkisi görülmesine rağmen, en büyük gözlemlenen etki
İstanbul ve Ankara maksimum sıcaklık değerleri
ile talep arasındaki ilişkidir. Bunun temeli de
muhtemelen:

Model tasarımının ardından, yüksek sapma olan
günlerde, hava durumu gerçekleşmelerine bakılmaktadır. Modelin sapmalarının en büyük bölümünü:

(yani yaşamsal aktivitenin, enerji talebinin
en az olduğu zamanlarda) olması

 En soğuk sıcaklıkların gece yarılarında

 Maksimum sıcaklıkların ise öğle vakti,

yani yaşamsal aktivitenin en yoğun olduğu
anlarda gerçekleşmesidir.



Sıcaklık tahminlerindeki sapmalar



Tatil günlerindeki değişimler

Elektrik talebi



Öngörülemeyen diğer sebepler (doğal
gaz santrallerinin ikincil yakıta geçmesi)

Elektrik talebinde mantıksal olarak hava soğudukça ve hava ısındıkça talebin artması beklenir.
Fakat talep, bu sıcaklık derecelerinin üzerinde
veya altında hangi fonksiyona göre değişmektedir, bunun araştırılması gerekmektedir.

gibi sebepler oluşturmaktadır.
Ayrıca modelin temel amaçlarından biri de Ankara, İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir taleplerinin oluşturulması ve bunların sıcaklığa tepki
veren fonksiyonlarla ifade edilmesidir.

Her şeyden önce modeli tasarlarken kolaylık
olması açısından Celcius derece yerine Fahrenheit kullanılmıştır. Bunun sebeplerinden biri de
0 C'nin sık görülüyor olması ve bunun fonksiyon
hesaplarında bazen nonlineerliklere sebep olmasıdır. 0 F ise -17 C'ye denk gelmektedir ki, maksimum sıcaklıklar -17C’ye çok sık düşmediği
için (Ankara ve İstanbul için) doğrudan lineer
bir fonksiyon üretmede faydalı olmaktadır.

Modelin tasarımında sıcaklık faktörü
Modelin ilk tasarım evrelerinde üç temel dokümandan faydalanılmıştır. Bu dokümanlar
1.Load Forecasting and Analysis, PJM Manual [1]

PJM Manual'dan özellikle 58 F, diğer kaynaklardan da 60 F'ı elektrik talebinde bir eşik olarak
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Şekil 1. Günlük elektrik talebinin İstanbul maksimum sıcaklığına göre değişimi (F vs milyon kWh)
kabul edip, lineer bir ilişki arayışına başlandı.
Bu sırada E. Valor ve diğerlerinin makalesinde
aşağıdaki grafiklere ulaşıldı:

fonksiyonlarıdır.
Burada dikkati çeken bir diğer nokta da elektrik
ve doğal gaz talebinin ilişkili olup olmadığıdır.
Bunun da üç temel sebebi vardır. Bunlar

Bu makaleden anlaşıldığı kadarı ile sıcaklık ve
talep arasında parabole yakın bir ilişki vardır.
Yani sıcaklık 15.5 C- 18 C aralığında bir yerde
dip yaparken bu sıcaklıkların sağına ve soluna
giderken talepte parabolik bir artış gözlenmektedir.

 Soğuk günlerde, şu anda sayısı 8 milyon'u

aşan (BBS cinsinden) konut abonelerinin
her birinin evinde kombi olduğunu düşündüğümüzde, bu kombilerin hepsi birden 1
saat tam zamanlı çalışsa, minimum 100
Watt'tan 8 milyon abone için toplamda 800
milyon Watt, bu da 800 bin kWh/saat anlamına gelmektedir. Kombinin günde toplam
6 saat tam çalıştığı varsayılsa, 4,8 milyon
kWh/günlük bir ek talep hesaplanabilir ki
bu oldukça kaba bir hesaptır.

Aynı fonksiyonlar Türkiye elektrik talebi için
oluşturulmuş ve 2. dereceden İstanbul maksimum sıcaklığı değişkeninden hesaplanan
"istparabol" fonksiyonu hesaplanmıştır.
Aslında günlük elektrik talep modelinin temelinde olan grafik ve parabol Şekil 1’de görülen paraboldür.

 Bir diğer sebep de, soğuk günlerde, elekt-

rikli ısıtmanın da artmasıdır ki bunun örnekleri sigara içilen kafelerden küçük dükkanlara kadar bir çok mekanda gözlemlenebilmektedir.

Elektrik talebinin temel belirleyicileri:


Bir önceki günün elektrik talebi,



Haftanın günü (Hafta içi, Pazartesi,
Cuma, Cumartesi, Pazar),



Soğuk günler için gaz talebi,



İstanbul maksimum sıcaklık için yukarıda anlatılan "istparabol"

 Yazın sıcak havalar için ise; elektrik talebi-

nin her an yarısı doğal gazdan karşılanıyor
olduğu varsayılır ise, yaz puantları yükseldikçe daha da artan bir oranda doğal gaz
tüketilecektir.
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Şekil 2. Elektrik talebi ile doğal gaz talebi arasındaki ilişki
Günlük bazda elektrik ve doğal gaz talebine baktığımızda ise (kış ayları için) Şekil 3’teki durum
ortaya çıkmaktadır. Elektrik talebi haftanın günlerine daha bağımlı iken, doğal gaz talebi haftanın günlerine daha az bağımlı fakat sıcaklığa
daha duyarlı olmaktadır.

İstanbul için doğal gaz talebi sıcaklıktan çok az
etkilenmekte, 18 C'nin altında ise doğrusal bir
ilişki göstermektedir.
Oluşturulan veri seti üzerinden İstanbul Avrupa
(Batı yakası)'nın talebinin İstanbul'un maksimum Fahrenheit sıcaklığına göre değişimi Şekil
5’te gösterilmektedir.

Doğal gaz talebi
Doğal gaz talebinde ise çalışmada başlangıç
noktası olarak, İGDAŞ'tan Uğur Usta'nın yapmış
olduğu sunumdaki grafik (Şekil 4) kullanılmıştır.

Dolayısıyla, şehir talepleri ile sıcaklık arasındaki
doğrusal ilişki kolaylıkla kurulabilmektedir. Bunun yanında İstanbul, Ankara gibi şehirlerin talepleri de sıcaklık ile doğrudan ilişkilendirilebilmektedir.

Bu slayta göre sıcaklık 18C'nin üstündeyken

Şekil 3. Ocak-Şubat aylarında soğuk geçen üç hafta için elektrik ve doğal gaz talepleri
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Şekil 4. İstanbul abone tüketiminin sıcaklığa göre değişimi (Uğur Usta, İGDAŞ, ICCI 2012)

Şekil 5. İstanbul Batı Yakası doğal gaz talebinin sıcaklık ile değişimi



Doğal gaz talebinde asıl zor olan kısım sanayi ve
elektrik için kullanılan doğal gaz talebidir.

fonksiyonları türetilmiş. Fakat elektrik için kullanılan gaz miktarında özellikle kış dönemi için
çok anlamlı bir ilişkiye ulaşılamamıştır.

Sanayinin biraz konut biraz elektrik gibi davrandığı, elektriğin ise özellikle soğuk havalarda yaşanan kesintiden dolayı, tam olarak doğru tepkiyi vermediği gözlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda


Şehir talepleri



Şehir toplam talebi



Sanayi talebi

Toplam gaz talebi

Modelin yapısı
Elektrik modeli
Elektrik modeli nispeten daha kolay kurgulanabilmektedir. Haftalık desen (günlere bağlı talep)
üzerine istparabol ve bir gün öncenin talebi ile
kolaylıkla bir model oluşturulabilmektedir. Mo-
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Şekil 6. Elektrik talep modeli fonksiyonları ve parametreleri
deli kullanan ve geliştirmeye devam eden Enerji
İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Analiz ekibi, bu
modelden saatlik bir model de çıkarmıştır.

edebilmek için BOTAŞ'tan alınabilen tek veri ise
günlük doğal gaz talebidir. Bu sebeple model
daha çok veri akışında sorun olmayacağı düşünülen:

Fakat modeli kurgularken, değişik faktörlerin
farklı ağırlıklarından dolayı, aynı değişkenlerden
fakat farklı katsayılar ile farklı dönemler için
değişik fonksiyonlar da kurgulanmıştır.
Nihai olarak elektrik talebi parametreleri Şekil
6’da belirtilmiş olup, bunlardan Haftanın Günleri, Ankara Soğuk değerleri (ankmaxsoguk), İstanbul Soğuk (istmaxsoguk) 1 veya 0 değerini
(binary) almaktadır.



Elektrik talebi



Şehirlerin sıcaklığa bağlı talep değişimi



Bir önceki günün doğal gaz toplam talebi

üzerine kurgulandı.
Sıcaklık tahminleri sadece Ankara ve İstanbul ile
sınırlandırılıp öncelikle İstanbul ve Ankara şehir
talepleri için birer fonksiyon üretildi. Bu fonksiyon ve sıcaklıklardan diğer şehirler, buradan da
toplam şehirlerin talebi hesaplandı. Bu talebin
ardından bu yapılar kullanılarak sanayi talebine
yakınsamaya çalışıldı. Fakat sanayi talebi tatmin
edici bir kesinlik sağlayamadığı için sanayi için
dört fonksiyon üretildi. Fakat nihai gaz talebinde
bu fonksiyonların hiçbirinin çıktısı kullanılmadı.

İstparabol ikinci dereceden F sıcaklık değişkenine bağlı bir fonksiyondur.
Doğal gaz modeli
Doğal gaz modelini ve alt bileşenlerini tanımlarken bir karar verme zorunluluğu ortaya çıktı.
Talepte daha kesinlikle tahmin edebilenler Ankara ve İstanbul günlük doğal gaz talepleri olduğu görülmüştür. Fakat modeli her gün kalibre
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Bunların yerine her gün modelin tekrar kalibre
edilmesini sağlayacak elektrik, gaz tüketimi
(toplam), sıcaklık verileri kullanıldı.

Bu Excel dosyasındaki sayfaların birer kopyası
da ODET taslak dosyasında olduğundan, bir kullanıcı tarafından excel dosyasındaki sayfalar,
ODET'teki Ankara ve İstanbul çalışma sayfalarına kopyalanır. Bu kısım modelin elle işlem yapılan yerlerinden biridir. Bir diğer aşamada ise bir
gün önceki doğal gaz ve elektrik talebi ana sayfaya girilir.

Oluşturulan fonksiyonlar
Elektrik talebi için iki ayrı yapıda, fakat değişik
dönem katsayılarına göre üç fonksiyon temel
alındı. Bu fonksiyonlardan en başarılı olanı referans diğerleri ise sırasıyla üç değer üretmekte
kullanıldı. Bunlar minimum, maksimum ve ortalama talep tahminleridir.

Modelin ana excel dosyasının görüntüsü Şekil
9’daki gibidir.
Hesaplamalar içerideki sayfalarda yapılmakta ve
ana ekranda sadece grafikler gözükmektedir.

Doğal gaz talebinde ise, şehir fonksiyonları (5
şehir için birer tane), şehir toplam fonksiyonları
(3 tane), sanayi fonksiyonları (4 tane), toplam
talep fonksiyonları(3 tane) oluşturuldu.

Modeli test etmek için birkaç yöntem kullanılmıştır. Burada sadece bilgi vermesi açısından,
modelin tahmin yaptığı 10 gün boyunca, Ankara
ve İstanbul'daki maksimum sıcaklıklar önce 0
C'ye düşürülmüş, sonra da 15,5 C'ye çıkarılmıştır.

Sonuçlar
Modelin çalışma şekli Şekil 8’de verilmiştir.
Öncelikle bir Python kod yardımı ile 10 günlük
tahmin yayınlayan Weather underground sitesinden Ankara ve İstanbul minimum, maksimum
sıcaklık tahminleri çekilmektedir. Python kodu
bunları çekip bir excel dosyası oluşturmaktadır.

Doğal gaz talebi Şekil 10’da verilirken, elektrik
talebi de 725 milyon kWh'ten 640 milyon kWh'e
düşmüştür.

Şekil 7. Doğal gaz talep modeli fonksiyonları ve parametreleri
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Şekil 8. Modelin çalışma şekli

Şekil 9. Modelin ana excel dosyasının görüntüsü

Şekil 10. Şehirlerin doğal gaz talep tahmini
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Yapılan bu model Türkiye'de ilk kez yapılan
hem elektrik hem doğal gaz talebini (şehir alt
kırılımları ile) bir arada hesaplamaya çalışan 10
günlük bir talep tahmin modelidir ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tahminlerinde de kullanılmaktadır.

tında (tatil günleri için hala kullanıcı müdahalesi
istiyor) bir hata payına sahiptir.

Not: Bu modelin yapılması sırasında desteklerini
esirgemeyen EİGM personelinden Mustafa Güzel, Gürcan Öz ve BOTAŞ çalışanlarına, Avni
Çakır ve TEİAŞ çalışanlarına teşekkürü borç
biliriz.

Şu aşamada oldukça geliştirilmeye ihtiyaç duymasına rağmen, Türkiye'de bu konudaki çalışmalar için bir başlangıç çalışmasıdır. Orta ve
uzun vadede sistem işletmecisi BOTAŞ ve TEİAŞ'ın çok daha başarılı modeller yapacağı kesindir.

Dipnotlar
[1] PJM Manual 19, http://www.pjm.com/planning/
resource-adequacy-planning/load-forecast-devprocess.aspx

Bu modelin yapılmasındaki temel gaye de budur. Yani sistem operatörlerine 10 günlük bir
elektrik ve doğal gaz talep tahmin modelinin
faydalı olabileceğini göstermek ve arz güvenliğindeki öngörülebilirlik olgusunu arttırmak.

[2] http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/15200450(2001)040%3C1413:DATAEL%3E2.0.CO%
3B2
[3]
O4_Ugur_Usta.pdf

Modelin EİGM tarafından geliştirilen yeni sürümü, bu dokümanın yazıldığı tarihte %3'lerin al-

53

http://icci.com.tr/2012sunumlar/

Enerji Piyasası

Bülteni

* Şubat—Nisan 2013

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI VE
ÖNERİLER
Mustafa YAVUZDEMİR

H

idroelektrik enerji her şeyden önce
yenilebilir bir enerji türüdür ve temiz
enerji kaynağıdır. Elektrik enerjisi
üretimi sırasında çevreye sera gazı salımı yapmaz. Sera gazı salım miktarlarının giderek önem
kazandığı günümüzde hidroelektrik santraller
enerji politikasının belirlenmesinde anahtar rol
oynamaktadır. Santrallerde kullanılan su, ülkenin yerli kaynağı olduğu için dışa bağımlılığı
azaltarak ülkenin ekonomik kalkınmasına yardımcı olur. Ayrıca modern hidroelektrik santrallerde gelişmiş ve olgunlaşmış teknoloji %90’dan
daha büyük enerji dönüşüm verimliliği sağlamaktadır. Diğer taraftan, hidroelektrik santraller
ülkenin enerji kaynak çeşitliliğini artırırken aynı
zamanda inşaat süresince ve işletme döneminde
bölgesel istihdama katkıda bulunmaktadır. Hidroelektrik santrallerin ömrü diğer santrallere göre daha uzundur. Genel olarak 40-50 yıl arası bir
ömre sahip olan santrallerin ömrü yenileme yatırımları ile daha da artırılabilmektedir. Hidroelektrik santraller aynı zamanda dünya genelinde
yaygınlaşmış, işletme-bakım maliyetleri çok düşük olan, yakıt gideri olmayan ve geri ödeme
süresi kısa (5-10 yıl) olan santrallerdir. Diğer
yandan toplam finansman ihtiyacının nispeten az
olması, kısa süre içerisinde inşa edilebilmeleri
ve yürürlükte olan teşvikler gibi avantajlar nedeniyle de nehir tipi hidroelektrik santral yatırımları cazip hale gelmektedir. Türkiye’de son yıllarda özel şirketlerin bu yatırımlara yoğun ilgi göstermesi bunun en önemli kanıtıdır.

munda devreye girmesi için sadece birkaç saniyeye ihtiyaç varken bu süre termik santraller için
birkaç saati almaktadır.

Düşük üretimdeki hidroelektrik santrallerin birkaç saniye içinde yüksek üretime geçirilebilmesi
de bu santrallerin önemli avantajlarından birisidir. Bir hidroelektrik santralin ani talep duru-

önler. Şebekedeki reaktif gücü kontrol eder ve

Hidroelektrik enerji, şebekelerin stabilitesinde
hayati rol oynamaktadır. Bu santraller şebekede
sık sık görülebilecek olan yük ve frekans değişikliklerine anında müdahale ederek, şebekenin
işleyişini düzenler ve vatandaşların sıklıkla karanlıkta kalmalarını ve elektrikli cihazların bozulmalarını önler. Şebekedeki reaktif gücü kontrol eder ve böylece elektriğin üretim noktasından
tüketim noktasına düzgün akışını sağlar [1].
Tüketim merkezlerine yakın olarak inşa edilen
hidroelektrik santraller, merkezî elektrik dağıtım
şebekesinden bağımsız iletim-dağıtım hatları
sayesinde yerleşim merkezlerine ve fabrikalara
çok düşük yük kayıpları ile elektrik arzı sağlayabilmektedir. Ulusal enterkonnekte sistemin yükünün hafifletilmesi, iletim ve dağıtım kayıplarını azaltıcı ve ulusal şebekenin verimliliğini arttırıcı rolü, uzun ömürlü olmaları, yakıt masrafı
gerektirmemeleri ve yapımlarının büyük ölçüde
yerli kaynaklara dayanması gibi özellikleri nedeni ile küçük hidroelektrik santraller ekonomiye
büyük katkı sağlamaktadır.
Hidroelektrik santraller şebekede sık sık
görülebilecek olan yük ve frekans değişikliklerine
anında müdahale ederek, şebekenin işleyişini
düzenler ve vatandaşların sıklıkla karanlıkta
kalmalarını ve elektrikli cihazların bozulmalarını
böylece elektriğin üretim noktasından tüketim
noktasına düzgün akışını sağlar .
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Hidroelektrik enerji üretmek için kurulan tesislerin pek çok dolaylı faydası da vardır. Daha öncede belirtildiği gibi, hidroelektrik santraller, enerji arzına yaptığı olumlu katkının yanı sıra, taşkın
koruma, sulama ve kullanma suyu temini, balıkçılık, ulaşım ve rekreasyon gibi ilave sosyoekonomik faydalar da sağlamaktadır.

Hidroelektrik santraller, enerji arzına yaptığı
olumlu katkının yanı sıra, taşkın koruma, sulama
ve kullanma suyu temini, balıkçılık, ulaşım ve
rekreasyon gibi ilave sosyoekonomik faydalar da
sağlamaktadır.

Hidroelektrik santral projelerinin dezavantajlarından bahsetmek gerekirse, yatırımcı açısından
en önemlisi ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasıdır. Buna ek olarak özellikle rezervuarlı hidroelektrik santral projeleri bazı sosyal ve çevresel
etkiler barındırmaktadır. Yenilenebilir enerji
projeleri “yeşil enerji” olarak anılsa da bu projelerin çevreye birtakım negatif etkileri söz konusudur. Hiçbir enerji üretim şeklinin çevreyi etkilemediği söylenemeyeceği gibi, hidroelektrik
santral projelerinin de çevreyi etkilemediği söylenemez. Ancak, bu etkiler fosil enerji kaynaklarına göre çok daha az ve kıyaslanamayacak ölçektedir.

tesisi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunmak zorundadır. Nitekim,
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasların belirlendiği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin
6 ncı maddesi ; “Bu Yönetmeliğe tabi projeler
için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”
kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere
hiç bir teşvik, onay (Çevre düzeni plan tadilatı
onayları dahil), izin, yapı ve kullanım ruhsatı
verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.” hükmünü amirdir.

Nehir tipi hidroelektrik santraller rezervuarlı
santrallere göre ekolojik denge ve sosyal çevre
üzerinde olumsuz etkileri çok daha az olan santrallerdir. Ancak, ülkemiz genelinde proje, kuruluş veya işletme sürecinde olan pek çok santral,
doğal ve sosyal çevreye verdiği veya gelecekte
vereceğinden endişe edilen zararlar nedeniyle
sürekli gündemdedir.

Ayrıca, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının e)
bendi; “Lisans başvurusuna konu üretim tesisi
projesinin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması
halinde, söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararı ibraz etmesi, durumunda lisans alabileceği ve bu yükümlülüklerin yapılan tebliğden
itibaren doksan gün içerisinde yerine getirilmesi
halinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan
gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi
projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için
bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler uygun bulma

Zaman zaman yüklenici firma ile yöre halkı arasında tartışmalar ve hatta çatışmalar yaşanmakta,
güvenlik güçleri olaya müdahale etmek zorunda
kalmaktadır. Konu yargıya taşınmakta ve yatırım
durmaktadır. Bu durum hiç şüphesiz yatırımla
ilgili olarak bölge halkının desteği alınmadığı
için ve sürecin yanlış yönetilmesi sonucu oluşmaktadır.
Yürürlükte olan mevzuata göre elektrik üretim
lisans almak isteyen her tüzel kişi Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, üretim
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kararının kendilerine yapılan yazılı bildirimi
izleyen otuz gün içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kuruma başvurmak zorundadır.” hükmünü amirdir.

arazi miktarı ve arazinin tanımlanması, önerilen
projeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel olarak açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon
ve benzeri) yatırımcı tarafından araştırılan ana
alternatiflerin değerlendirilmesi ve seçilen alternatifin tercih edilme sebepleri, proje için seçilen
yerin konumu, proje yeri ve alternatif alanların
mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler, proje
yeri ve etki alanının mevcut çevresel özellikleri,
önerilen proje sebebiyle kirlenmesi muhtemel
olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve
hidrojeolojik özellikleri, doğal afet durumu, toprak, su, hava, iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi
ve bu faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de
içerecek şekilde yapılan açıklamalar, projenin
önemli çevresel etkileri ve alınacak önlemler,
proje için kullanılacak alan, doğal kaynakların
kullanımı, kirleticilerin miktarı, atıkların minimizasyonu, yatırımın çevreye olan etkilerinin
değerlendirilmesinde kullanılacak tahmin yöntemlerinin genel tanıtımı, çevreye olabilecek
olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen tedbirlerin tanıtımı, halkın katılımı toplantısına ilişkin bilgiler, projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin
çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen yöntemler, görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar gibi konular
yer almaktadır.

Yatırımların izlenmesi ve kontrolü ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin
birinci fıkrasında “Bakanlık, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu"kararı veya "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir"kararı verilen
projelerle ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya bu Yönetmeliğin Ek-IV’üne
göre hazırlanan proje tanıtım dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen
hususların yerine getirilip getirilmediğini izler
ve kontrol eder” hükmüne yer verilmiştir.
İzleme ve kontrol ülke genelinde HES’lere karşı
olan önyargının kırılması için gerekli bir aşamadır. İzleme ve kontrol gerektiği şekilde yapılmadığı için bazı hidroelektrik santrallerde özellikle
de tünel yaklaşım ve yeni ulaşım yolları ile iletim tüneli ve kanallarının yapımı aşamasında
ortaya çıkan büyük miktarlardaki hafriyatın düzenli bir şekilde depolanamaması nedeniyle en
kolay yol olarak şevlerden aşağı dökülmesi, bölgedeki bitki örtüsünün tamamen yok olmasına,
habitatların geniş alanlarda ayrılmasına/
parçalanmasına, dere yatağının dolarak sucul
sistemin de bozulmasına neden olabilmektedir.
ÇED, belirli bir proje veya yatırımın, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci
olmayıp, karar verme süreci ile birlikte gelişen
ve onu destekleyen bir süreçtir. ÇED’in temel
işlevi karar vericilerin daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara, projelerin çevresel
etkilerini göstermektir. Bu süreç, pek çok aşamadan oluşmaktadır. Bir HES projesine ait ÇED
raporunda; projenin tanımı ve gayesi, proje konusu yatırımın tanımı, ömrü, hizmet maksatları,
önemi ve gerekliliği, projenin fiziksel özelliklerinin, inşaat ve işletme safhalarında kullanılacak

Sürecin güvenilir olabilmesi için, çoklu yapı sistemlerinde her yapı için ayrı ayrı yapılacak ÇED
raporları yerine, havza bazında bütün tesislerin
ve havzanın etkileşimlerini açıklayan kümülatif
etki değerlendirme (KED) raporlarının hazırlanması daha emniyetli, kapsamlı ve stabil sonuçların ortaya konmasını sağlayacaktır. Ülkemizde
ÇED raporları ile ilgili kapsam, hazırlanış ve
kontrol edilme şekilleri ile tartışma götüren uygulamalar bulunmaktadır. Oysa gelişmiş ülkeler-
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de ÇED ve fizibilite raporlarının hazırlanmasında büyük titizlik ve ciddiyet vardır.

kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile
ilgili şirket tarafından hazırlanarak (Değişik
ibare:RG-4/7/2012-28343) Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan onay alınacak olan (Değişik ibare:RG-4/7/2012-28343) ÇED raporu, (Değişik
ibare:RG-12/08/2006-26257) Proje Tanıtım
Dosyası’nda belirlenecektir. (Ek cümleler:RG18/8/2009-27323) Ancak, doğal hayatın devamı
için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas
alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10
u olacaktır. (Değişik ibare:RG-4/7/2012-28343)
ÇED raporu sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz
önüne alındığında bu miktarın yeterli olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar artırılabilecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

Yine özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki
hidroelektrik santral projeleri ile ilgili olarak,
tespit edilen önemli bir diğer husus bazı ÇED
raporlarında yapılan balık türü tespitinin çoğunlukla literatür taraması düzeyinde yapılmış olması, yerinde tespit edilerek yapılmaması, hatta
bazı ÇED raporlarında balık türlerine ait hiçbir
bilgi yer almaması ve balık geçitlerine yer verilmemesidir.
ÇED’in projeye sağladığı en önemli katkılarından biri, ilgili taraflar ile halkın görüşlerinin ve
kaygılarının dikkate alınabilmesi için sürece katılımlarının sağlanmasıdır. Halkın katılımı toplantısı olarak ÇED Yönetmeliği’nde yer bulmuş
olan bu hususa gerekli önemin verilmemesi ve
yeterli katılımın sağlanmaması, projeden etkilenecek kişilerin kamulaştırma aşamasında veya
daha sonra projeden haberdar olması, çeşitli anlaşmazlıkların önceden giderilmemesine ve konunun yargıya intikal etmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden yatırımcıların özellikle projeden etkilenmesi olası tarafların bu toplantıya
katılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Su Kullanım Hakkı Anlaşması ile birçok husus
düzenlenmiş olup çevresel etkilenmeler ve diğer
su kullanıcılarının su hakları bu kapsamda korunmuştur. Belirlenen mansaba bırakılacak su
miktarının işletmede fiili olarak bırakıldığının
tespiti gayesiyle de tesisinin mansabına akım
gözlem aletleri yerleştirilmesi zorunlu kılınmıştır. Tesisin kabulü aşamasında uzaktan algılamalı akım gözlem aletlerinin kurulmuş olup olmadığı hususu özellikle kontrol edilmelidir.
Şunu da belirtmek gerekir ki, HES’lerin çevresel
etkilerine yönelik argümanların büyük çoğunluğu bilimsel araştırmalardan çok, çeşitli önyargı
ve ön kabullere dayanmaktadır. Tekil olaylarla
ilgili argümanlar, bütün HES projelerine genellenmekte, bazı eleştiriler de duygusal reaksiyonlardan kaynaklanabilmektedir. HES projeleri
inşa edilirken uygulanan yeni teknolojiler çevresel etkilerin asgari düzeye çekilebileceğini göstermektedir.

Nehir tipi hidroelektrik santrallerin belki de en
büyük çevresel etkisi sucul ekosistem üzerinde
olmaktadır. Hidroelektrik santrallerin kuruluş
aşamasında ve kurulduktan sonra, sucul ortama
yapacakları her türlü etkinin sürdürülebilir bir
sucul yaşamın yok olmasına yol açmaması için
26/06/2003 tarih ve 25150 sayılı resmi gazetede
yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı
Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesinde
“Şirket, dere yatağının su alma yeri mansabında
doğal hayatın idamesini sağlayacak ve bu kesimde su haklarını karşılayacak miktardaki suyu
yatağa bırakacaktır. Doğal hayat için dere yatağına bırakılacak suyun miktar ve zamanlaması,

Ülkemizde okuyup araştırmadan, bilgi sahibi
olmadan fikir sahibi olmaya çalışan insanların
sayısı maalesef gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri fazla olan doğal kaynaklara dayalı yatırım projelerine kamuoyunun bakış açısı büyük önem taşır. Kamuoyu-
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nun olumlu yönde oluşması yatırım hizmetlerini
ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple HES’ler hakkında
doğru bilgi edinilmesi, yanlış bilinenlerin düzeltilmesi için yurt genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tanıtıcı, bilgilendirici belgesellerin televizyon
kanallarında yayımlanmasını sağlamalı, İl bazında Valiliklerce çeşitli broşürler hazırlanarak bu
konudaki önyargının giderilmesi sağlanmalıdır.
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konomik yaşamın giderek karmaşıklaşan bir hal alması, güvenilir ve tarafsız
bilgi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Karmaşıklaşan bu ekonomik yapı kullanıcılara sunulan bilgilerin tarafsız, doğru ve güvenilir
olma olasılığını da azaltmaktadır. Bu bilgilerden
yararlanarak karar alacak olanlar yararlandıkları
bilgileri asıl kaynağından inceleme olanağına
sahip olmadıkları için başkaları tarafından hazırlanan bu bilgilerin tarafsız ve doğru bir şekilde
hazırlandığına güvenmek zorundadırlar. Bu bilgilerin doğruluğunun ve tarafsızlığının saptanması konusunda en yaygın ve genel yöntem ise
bu bilgilerin bağımsız ve güvenilir bir kişi tarafından denetlenmesidir. Çünkü bağımsız denetçiler tarafından, denetim standartlarına uygun bir
şekilde hazırlanarak doğruluğu ve güvenilirliği
ortaya konan bilgilerin güvenilirlik dereceleri de
o ölçüde yüksek olacaktır. Bu kapsamda bağımsız dış denetim; denetlenen kuruluşa ait finansal
tabloların, bağımsız bir denetçi tarafından tarafsız bir şekilde, kanıt toplama ve değerlendirme
yöntemleri ile denetim standartlarına uyularak,
daha önceden saptanmış olan ilke ve kurallara
uygunluğu açışından incelenmesi sonucu ulaşılan görüşlerin işletme ilgililerine ve kullanıcılara
iletilmesi şeklinde tanımlanabilir.

ketlerine yönelik uygulamalar, 03/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve
Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ve
29/11/2011 tarihli ve 28127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet
Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız
Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında
(Seri No: 6) Tebliğ hükümleri çerçevesinde Denetim Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmektedir.
Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve
Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik; enerji
piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel
kişiler, sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile
yetki belgesi sahibi resmi ve özel şirketlerin faaliyetlerinin, uygulamalarının, işlem, hesap ve
mali tablolarının; genel kabul görmüş muhasebe
ilkeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca
yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile mali
raporlamaya ilişkin düzenlemeler ve bu kişilerin
sahip olduğu lisans, sertifika ve yetki belgelerinin ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel
hükümlere uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi, bu denetimleri yapacak bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve yetkilerinin geçici ya da sürekli olarak
kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
tarafından bağımsız denetime tabi sermaye şirBağımsız dış denetim; denetlenen kuruluşa ait
finansal tabloların, bağımsız bir denetçi tarafından
tarafsız bir şekilde, kanıt toplama ve değerlendirme
yöntemleri ile denetim standartlarına uyularak,
daha önceden saptanmış olan ilke ve kurallara
uygunluğu açışından incelenmesi sonucu ulaşılan
görüşlerin işletme ilgililerine ve kullanıcılara
iletilmesi şeklinde tanımlanabilir.
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Yönetmelik’in “Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi” başlıklı 6 ıncı maddesinde; bağımsız denetim yapacak kuruluşların,
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayanarak yürürlüğe konulan yönetmelik
ve tebliğler uyarınca bağımsız denetim yapma
yetkisi almış olmaları şartı getirilmiş olup, talep
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edilecek belgelerle Kuruma başvuran ve gerekli
koşulları taşıyan bağımsız denetim kuruluşlarına
Kurul kararı ile denetlenen nezdinde bağımsız
denetim yapma yetkisi verileceği ifade edilmiştir. Kuruldan bağımsız denetim yapma yetkisi
alan kuruluşların unvanları da Resmî Gazete’de
yayımlanıp, Kurum internet sayfasında duyurulmaktadır.

c) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim lisansı ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) lisansı
sahibi tüzel kişiler.
d) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren
Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler.
e) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren
veya gösterecek lisans sahiplerinden, aynı tüzel
kişilik bünyesinde bir veya birden fazla tesiste
elektrik enerjisi üreten ve toplam kurulu gücü
100 megavat (mekanik) ve altında olan Üretim
veya Otoprodüktör Grubu lisansı sahibi tüzel
kişiler.

Yönetmelik kapsamında bağımsız denetime tabi
olunma hususu 8 inci maddede, “Hesap dönemi
içerisinde Kuruldan lisans, sertifika ya da yetki
belgesi alan gerçek ve tüzel kişilerin bağımsız
denetim yaptırma yükümlülüğü takip eden hesap
döneminden itibaren başlar” hükmü ile ifade
edilmiştir. Bu yükümlülük çerçevesinde yapılan
sürekli denetim (Denetlenenin ilgili hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinin, uygulamalarının,
işlem, hesap ve mali tablolarının gerekli tüm
denetim teknikleri kullanılarak her yıl incelenmesi) sonucunda düzenlenen bağımsız denetim
raporları, hesap dönemini takip eden dört ay içerisinde Kuruma gönderilmektedir. Söz konusu
bağımsız denetim raporunda denetçi; olumlu,
olumsuz, şartlı görüş bildirebilir veya görüş bildirmekten kaçınabilir.

f) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim ve OSB
Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler.” hükmü yer
almaktadır.Tebliğ’in 2 inci maddesinde; 233
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi
olup, elektrik veya doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere Kurumdan lisans almış olan
teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar ile bunlardan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanuna tabi olarak özelleştirme kapsam ve programına alınanlar, bu konuda yeni
bir düzenleme yapılıncaya kadar bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü dışında tutulmuştur.”
hükmü yer almaktadır.

Yönetmelik’in 23 üncü maddesinde “Uygulama
esasları gerekli hallerde Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kapsamında çıkarılan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca
Denetlenmesi Hakkında (Seri No: 6) Tebliğ’in 2
inci maddesinde; “Yönetmeliğin 22 nci maddesi
uyarınca, aşağıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler
bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü dışında
tutulmuştur.

Yapılan son yasal düzenlemelerden sonra 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca sermaye
şirketlerinin uluslararası denetim standartlarıyla
uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına uygun
olarak denetime tabi olacağı ve bu bağlamda
Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesinin 4
üncü fıkrası çerçevesinde denetime tabi şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan 660 sayılı
KHK’nın 02/11/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş
olmasıyla bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi konusu

a) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren Sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişiler.
b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren Yetki Belgesi sahibi resmi ve özel şirketler.
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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu görev ve yetki alanı içerisinde anılmış olup, KHK’nın yürürlük tarihinden sonra
yapılacak yetkilendirme işlemlerinin bu Kurum
tarafından sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Piyasası Kanunu uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak
enerji piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi
tüzel kişiler, sertifika sahibi tüzel kişiler ile yetki
belgesi sahibi şirketler” şeklinde değiştirilmesi
yönünde görüş beyan etmiştir.

Bağımsız denetime tabi şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Belirlenmeden önce,bKamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından söz konusu Bakanlar
Kurulu Kararına esas alınmak üzere, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler çerçevesinde, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi hakkında hazırlanan taslak metne ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
görüşleri istenilmiştir. Hazırlanan taslak metinde; bağımsız denetime tabi şirketler tek tek sayılarak (I) sayılı liste oluşturulmuş, bu listeye dahil
olmayanların ise (II) sayılı listede belirlenen üç
kriterden ikisini art arda iki hesap döneminde
aşması durumunda bağımsız denetime tabi olacağı ifade edilmiştir. (II) sayılı listede belirlenen
kriterler şunlardır;

Buradaki en önemli husus, EPDK düzenlemelerine tabi olarak elektrik ve doğalgaz piyasasında
yer alan şirketlerin bağımsız denetim yaptırma
yükümlülüğü altına girmesi için mutlak surette o
şirketlerin faaliyette olma veya üretim yapma
zorunluluğu bulunmamasıdır. Yatırım aşamasında da bağımsız denetime tabi olma yükümlülükleri bulunmaktadır. Zira bu alanlarda yapılan
yatırımların faaliyete geçmesi uzun zaman gerektirebilmektedir. Diğer taraftan yapılan yatırımların hangi aşamada olduğunun kontrol ve
denetimi açısından bağımsız denetim yükümlülüğü, EPDK açısından önem arz etmektedir.Başka önemli bir husus ise, EPDK tarafından
ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamında yürütülen
bağımsız dış denetim kapsamında hazırlanan
raporlar sadece ilgili şirketin finansal ve mali
tabloların incelenmesinden ibaret olmayıp, aynı
zamanda denetlenen şirketin faaliyette bulunduğu piyasadaki sahip olduğu lisans kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirip, getirmediği konusu da içermektedir. Dolayısıyla bağımsız denetim raporu EPDK için, denetlenenin mali ve
finansal tablolarının incelenmesi, yapılan yatırımlarının kontrol ve denetimi ve enerji piyasasında sahip olunan lisans yükümlülüklerinin yerine getirilip, getirilmemesinin tespiti anlamına
gelmektedir.

a) Aktif büyüklüğü yüzellimilyon ve
üssü Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon
ve üssü Türk Lirası
c) Çalışan sayısı beşyüz ve üssü
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,hazırlanan
taslak metin içerisinde yer alan bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin (I) Sayılı Liste’nin beşinci maddesinde yer alan ilgili hükmün
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
belirlenenler hariç olmak üzere; 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasa Kanunu, 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu ve 02/03/2005 tarihli ve
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararı” ile enerji piyasasında faaliyet
gösterecek şirketlerin ekli (II) sayılı listede belirtilen ölçütleri yerine getirmesi durumunda bağımsız denetim yükümlülüğü olacağı yönünde
uygulamaya gidilmiştir. Hemen belirtmek gere-
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kir ki, enerji piyasasında faaliyet gösteren şirket
sayısının çok fazla olması nedeniyle enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin hangilerinin
bağımsız denetime tabi olacağının belirlenmesinde, ekli (II) sayılı listede belirtilen ölçütlerin
yeterli olmayacağı değerlendirildiğinden EPDK,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinde yer alan yetkisini kullanarak enerji piyasasında bağımsız denetim işlevini Bakanlar Kurulu
Kararı’ndan önce yer alan ilgili yönetmelik ve
tebliğ kapsamında sürdürmektedir.Söz konusu
yükümlülüğün iki farklı kanun ile düzenlenmesinden dolayı enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketler, yükümlülüklerini daha genel olan
Ticaret Kanunu çerçevesinde değerlendirerek,
bağımsız denetim zorunluluğundan kendilerinin
muaf olduğunu düşünmeleri karşılaşılabilecek en
önemli problem olarak görülüyor.
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