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NoktaNoktaNokta
Rusya, çok petrol ve doğal gaz üreten bir ülke; elhak öyledir. 
Rusya’nın ekonomisi şu sıralar iyi değil, bu da doğru. Rusya’ya 
uygulanan yaptırımlar var, bu da doğru. Başka? Başkası yok 
işte bu kadar. Okuyunca komşumuzun üzerindeki kalınca bir 
örtüyü kaldırıyor gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Büyük ihti-
malle siz de Rusya hakkında bu detayları bilmek istersiniz. 
Sinem Çaynak yazdı.

Ulusal stok tutmaca diye bir şey var. Türkiye de en az 90 gün-
lük stok tutmak zorunda. Bu stok dediğin milyonlarca varil, 
nerede tutuluyor bunca petrol: yer altı tanklarında, yer altı 
mağaralarında, rafinerilerde, yüzer tanklarda vs. Bu stoğu 
ülkeler nasıl tutuyor; kamu eliyle mi, özel sektör eliyle mi; 
buna ilişkin düzenlemeleri neler? Emrah Sarı yazdı.

Dedik ya bu tarifeler herkesin yazı yazacağı konular değil. 
2015 de tarifesi az bir yıl değil: yeni dağıtım tarifeleri, pera-
kende tarifeleri, iletim tarifeleri… Tarifelerle ilgili yazılacak 
çok şey var ama elektrik dağıtım tarifeleri en popüler olanı. 
Ercüment Camadan yazdı.

Daha fazlası Bültenimizde; okumakla kalmayın, anladınız siz 
onu.

FTK
Editör
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Küresel Enerji Denkleminde 
Rusya’nın Bugünü ve Geleceği

Sinem ÇAYNAK
Uzman Mühendis, ETKB

Zengin enerji kaynakları ve bu 
enerji kaynaklarının ekonomi-
sindeki yeri nedeniyle Rusya 
Federasyonu küresel enerji 
alanının en önemli aktörlerinden 
biridir. Dünyanın en büyük doğal 
gaz tedarikçisi olan Rusya, 2013 
yılında küresel bağlamda petrol 
üretiminde %12’lik bir paya sahip 
olmuş (Suudi Arabistan’dan sonra 
ikinci sırada), toplam ham petrol 
ihracatının %12,5’inden ve buna 
ek olarak toplam petrol ürünleri 
ihracatının %17’sinden sorumlu 
olmuştur. Bunun sonucunda, 
Rusya’nın üretimindeki deği-
şikliklerin küresel arz ve talep 
dengesi üzerinde ve nihayetinde 
petrol fiyatları üzerinde büyük 
bir etkisi olabilmektedir. Ayrıca, 
artık Atlantik ve Pasifik havzala-
rındaki limanlar ve boru hatları 
vasıtasıyla işlem gören Rus petrol 
ihracatının küresel erişimi, ülke-
nin küresel enerji bağlamında bir 
süper güç olmasının kilit teme-
lini oluşturmakta ve Ukrayna’da 
devam eden krizden dolayı 
uluslararası toplumdaki birçok 
ülkeyle ilişkilerinin gerilmesine 
rağmen Kremlin’e kayda değer 
bir jeopolitik nüfuz sağlamakta-
dır (Henderson, 2015: 1). 

Rusya dünyanın en büyük enerji 
tüketicisi olan Avrupa Birliği’nin 
(AB) en önemli enerji tedarikçisi 
konumundadır. Baltık Ülkeleri, 

Slovakya, Romanya ve Bulgaris-
tan için doğal gaz tedariğinde 
Rusya tek tedarikçi konumunda-
dır (Kratochvil ve Tichy, 2012: 
392). 

Rusya Federasyonu’nun 1991’de 
bağımsızlığını kazanmasından 
itibaren, Rusya dış politikası ve 
iktisadi yapısını birleştirecek 
bir dış enerji politikası takip et-
mektedir. 2000 yılında Vladimir 
Putin’in Rusya Devlet Başkanı 
olmasıyla birlikte, enerji sektörü 
en öncelikli ekonomik sektör sta-
tüsüne yükseltilmiş ve bunun ül-
kenin yeniden süper güç olmasın-
da kuşkusuz en önemli katkısının 
olacağı kararlaştırılmıştır (Sevim, 
2014: 88). Başkan Putin’e göre 
Rusya, eğer ekonomik ve sosyal 
anlamda gelişemezse tekrar bir 
süper güç olma ihtimali olmadığı 
gibi dünya tarihinden de kaybol-
maya mahkumdur. Dolayısıyla 
Başkan Putin Rus dış politikası 
ve enerji politikasını adeta iç 
içe geçirerek Rus ulusal çıkarı 
için enerji kartını gerektiğinde 
kullanmaya başlamıştır (Sevim, 
2014: 91).

Mueller-Kraenner, Rusya Fede-
rasyonu’nun Sovyetler Birliği 
yıkıldığı zaman küresel siyasette 
kaybettiği etkisini ve liderliğini 
geri kazanmak için enerjiyi dış 
politikasında araçsallaştırdığını 

ve Avrupa ve Doğu Asya’ya enerji 
tedariğinde bu gücü kullandığını 
iddia etmektedir (Harsem ve 
Claes, 2013: 785).

İktidarının ilk döneminde uy-
guladığı politikalar ile “Yakın 
Çevre” ülkelerini enerji alanında 
Moskova’ya bağlayan Putin, bu 
bağımlılığı kullanarak dış politika 
amaçlarına ulaşmayı planlamış-
tır (Yapıcı, 2010: 424). Doğal 
kaynakların nasıl kullanılacağına 
ve bu kaynaklardan ülkenin dış 
enerji politikası oluşturulur-
ken nasıl faydalanacağına dair 
bir doktora tezi olan Vladimir 
Putin, kuşkusuz resmi “dış enerji 
politikasının” yazımında da etkili 
olmuştur. Bu bağlamda Rusya, 
dünyada resmi olarak “dış enerji 
politikası” olan tek ülkedir. Söz 
konusu politika Rusya’nın Enerji 
Stratejisi Dokümanı’nda şu şekil-
de açıklanmaktadır: “Rusya’nın 
Dış Enerji Politikasının amacı, 
Rusya’nın, enerji potansiyeli-
ni maksimum etkin derecede 
kullanmak, global enerji pazarı-
na tam olarak entegre olmasını 
sağlamak, global enerji pazarın-
da oynadığı rolü güçlendirmek 
ve pozisyonları artırmak, ulusal 
ekonomisi için en yüksek ihti-
malli karı kazanmaktır.” (Sevim, 
2014: 92)
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Enerji ihracatı stratejisi üzeri-
ne kurduğu büyüme trendinin 
politik sahada da meyvelerini 
toplamak isteyen Rusya, ulusla-
rarası sistemin Batı merkezli tek 
kutup yapısına itiraz etmekte 
ve Putin ile birlikte çok kutuplu 
ve bölgesel aktörlerin de önemli 
roller üstlendiği yeni bir sistem 
inşasını talep etmektedir (Alkan, 
2015: 222).

Rus petrol üretiminin son çeyrek 
yüzyıldaki geçmişine bakıldığın-
da; 1990-1999 yıllarını kapsayan 
ilk dönem, yatırımdaki keskin bir 
azalmanın 1990 yılındaki günlük 
10 milyon varil üretimden 1996 
yılındaki günlük 6 milyon varil-
den daha az bir noktaya geldiği 
ve 1999 yılı boyunca neredeyse 
sabit kaldığı 90’lar boyunca 
üretimdeki çöküşü kapsamakta-
dır. Bu dönem, sahaların jeolojik 
yapısından ve üretilen petrolün 
yanı sıra belirgin su miktarın-
dan dolayı doğal düşüş oranının 
yıllık %10-15 kadar olduğu Batı 
Sibirya’daki Sovyet dönemi 
sahalarına yapılan harcamalar-
daki ciddi düşüşün sonuçlarını 
yansıtmaktadır. 1990-1996 yılları 
arasındaki dönemde çöken Rus 
ekonomisinin sebep olduğu yatı-
rım kısıtlamaları arasında sondaj 
düzeyleri yarı yarıya azalırken 
ortalama düşüş yıllık %9 olmuştur 

(Henderson, 2015: 4).

İkinci dönem, Rus ekonomisinin 
ekonomik krizden sonra topar-
lanmaya başladığı, dünyadaki 
petrol fiyatlarının varil başına 18 
dolardan 55 dolara yükseldiği, 
Yukos ve Sibneft şirketlerinin 
önderliğini yaptığı o zaman-
ki hareketli Rus özel sektörü 
tarafından mevcut sahalardaki 
geri kazanım oranlarını artırmak 
amacıyla oluşturulan ekstra 
gelirlerin işleme konduğu 1999-
2005 yıllarını kapsayan dönem 
olmuştur. Bu dönem sırasında, 
nispeten standart rezervuar yö-
netim tekniklerinin (uluslararası 
normlarla) Sovyet döneminde 
gelişmiş olan sahalar üzerinde 
büyük faydalar oluşturmasıyla 
Schlumberger ve Halliburton gibi 
şirketler tarafından getirilen Batı 
teknolojisinin ilk faydaları elde 
edilmeye başlamıştır. Ayrıca; 
Shell, Exxon, Total ve diğerleri 
çeşitli Rus petrol şirketleriyle 
ortak girişimler kurup işletme 
yöntemlerini dönüştürmelerine 
yardımcı olurken BP’nin TNK-
BP ortaklığında %50’lik hisseye 
yatırım yapmasıyla, başlıca ulus-
lararası petrol şirketi duruma 
dahil olmuştur. 1999-2005 yılları 
arasında üretimdeki ortalama ar-
tış, yıllık %7,5 olmuş, bu da Rus 
özel teşebbüslerinin sektördeki 

uluslararası teknik ve yönetim 
uzmanlığıyla bir araya getiril-
mesinden elde edilen faydanın 
altını çizmiştir (Henderson, 
2015: 4).

Üçüncü dönem, 2005 yılından 
2014 yılına kadar yaklaşık 10 yıl 
kadar sürmüş ve petrol üretimin-
de yıllık %1,3 oranında çok yavaş 
bir artış görülmüştür. Bu yavaş-
lama, 2000’li yılların başlarında 
elde edilen “kolay hedefin” 
doğal bir sonucu olmuştur, ancak 
aynı zamanda petrol sektöründe-
ki değişen yönetimin, takiben bir 
dizi şirketin daha büyük ve daha 
bürokratik işletmeler olma yo-
lunda birleşmelerinin ve Rosneft 
ve GazpromNeft gibi devlet tara-
fından kontrol edilen firmaların 
kilit aktör konumuna getirilme-
siyle devletin hakimiyetindeki 
yükselişin bir yansıması olarak da 
görülebilmektedir (Henderson, 
2015: 5). 

Herhangi bir bölgedeki, hatta 
herhangi bir sahadaki petrol üre-
timine ilişkin görünümü anlama-
ya çalışırken en önemli mesele, 
var olan petrol üretme rezervu-
arlarına ilişkin temel düşüş ora-
nıdır. Bu, bilhassa Batı Sibirya’da 
ve Avrupa Rusya’sında olmak 
üzere ülke çapındaki sahaların 
çoğunun, onlarca yıldır üretimde 
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olduğu ve hala Sovyet dönemi 
üretim yöntemlerinin tarihsel 
kullanımının etkisi altında olduğu 
Rusya’da özellikle gözlenmekte-
dir (Henderson, 2015: 8).  
 
Ernst and Young şirketi tarafın-
dan hazırlanan son rapor, ülke 
rezervlerinin %80’inin halihazırda 
gelişmiş sahalarda olduğunun ve 
üretimin %62’sinin “geri kazanımı 
zor” olarak tanımlanan varlık-
lardan geldiğinin altını çizerek 
Rusya’nın kahverengi alanların-
daki (brownfield) geriye kalan 
rezervlerden istifade edilmesinin 
önemini vurgulamıştır. Ancak, 
bu petrollerin büyük bir kısmının 
üretilmesi pek ekonomik değildir 
ve bunun sebebi Rus vergi rejimi-
nin doğasıdır. Uluslararası Enerji 
Ajansı, 2013 Dünya Enerji Gö-
rünümü başlıklı raporunda, Rus-
ya’nın petrol üretiminin günlük 
10 milyon varilin üzerinde olma 
potansiyelinin, büyük ölçüde 
ülkenin mevcut sahalardaki geri 
kazanım oranlarını yükseltmede-
ki başarısına ve geri kazanımı zor 
kaynaklardan, artan bir şekilde 
istifade etmesine bağlı olduğunu 
belirterek kahverengi alanların 
geri kazanım oranlarının önemini 
vurgulamıştır (Henderson, 2015: 9).

Batı Sibirya gibi esas üretim 
alanlarından gelen üretimde 
düşüş potansiyeli olduğundan, 
devlet kontrolündeki kilit oyuncu 
Rosneft’in önderliğini yaptığı ve 
hükümet tarafından teşvik edilen 
Rus petrol şirketleri, çevredeki 
alanların kalkınma potansiyelini 
araştırmaya başlamıştır. Son üç 
veya dört yıldır, hem siyasi hem 
ticari sebeplerden ötürü Arktik 
petrolü ve şist yağı özellik-
le odak konusu olmuştur. Her 
ikisi de Batı Sibirya’daki üretim 
düşüşünü telafi etme potansiye-
line sahip olarak tanımlanmakta 
ve her ikisi de Rusya’nın petrol 
sektörüne destek olacak mali 
risk paylaşımını ve teknoloji ak-
tarımını kolaylaştırabilecek yerli 
ve yabancı şirketler arasındaki 
ortaklıkları teşvik etme fırsatı 

sunmuştur (Henderson, 2015: 11). 

2008 tarihli ABD Jeolojik Araştır-
ma Raporu’nda Rus Arktik böl-
gesinin potansiyeli, bütün Arktik 
coğrafyasının %58’ini oluşturan 
bölgede 240 milyar varil petrole 
eş değer hidrokarbon kaynakları 
olduğu vurgulanmıştır (Hender 
son, 2015: 11).  

2007 yılında Rus Devlet Duma-
sı üyesi liderliğindeki bir keşif 
heyetinin Kuzey Kutbu’nun deniz 
yatağına bayrak dikmesiyle Rus 
hükümeti, halihazırda bölgedeki 
siyasi niyetinin sinyalini vermiş 
ve bunun sonrasında petrol ve 
gaz sektörleriyle Rusya’nın kuzey 
bölgelerinin kalkınmasını kata-
lize etme arayışında olmuştur. 
Gaz açısından Novatek şirketi, 
kıyıdaki Yamal LNG projesi-
nin geliştirilmesine baş aktör 
olmuş, ancak offshore lisanslar 
devlet şirketlerine ilişkin hukuk 
çerçevesinde saklı tutulmuştur 
(Henderson, 2015: 11).  

Ancak operasyonel zorluklara 
bakılmaksızın, Rusya’daki Arktik 
kalkınmaya yapılan daha ani 
darbe, Batılı petrol şirketleri 
tarafından bu zorlu arenada 
verilen her tür yardımı etkin 
bir şekilde yasaklayan ABD ile 
AB tarafından yaptırımların 
uygulanması olmuştur. Özellikle 
ABD yaptırımları, anlaşmaların 
Temmuz 2014 tarihinde açıkla-
nan yasaklardan önce imzalan-
mış olmasına rağmen ExxonMobil 
şirketini bütün Arktik lisansla-
rında Rosneft şirketiyle olan iş 
birliğinden tamamen çekilmesi 
için zorlamıştır. AB yaptırımları 
ise daha az zorlayıcı olmakta ve 
şirketlerin halihazırda duyurulan 
sözleşmeleriyle devam etme-
lerine izin vermektedir, ancak 
Ukrayna’nın çevresindeki siyasi 
durum gerginliğini korurken Sta-
toil veya ENI şirketinin Barents 
Denizi’nde yola devam etmesi 
pek muhtemel değil gibi görün-
mektedir. 

Arktik kalkınmadaki gecikmele-
rin Rusya’nın kısa vadeli üretim 
sorunları üzerinde bir etkisi 
olmayacaktır ve bu tür yaptı-
rımlar Rus petrol sektörüne bir 
tehdit olmaktan ziyade bir sıkıntı 
olarak görülebilmektedir.

Yaptırımların kısa ve orta vadeli 
etkisinin olabileceği tek alan, 
Rusya’daki konvansiyonel olma-
yan petrolünün geliştirilmesidir. 
Son on yılda ABD’deki konvan-
siyonel olmayan ile şist yağın-
daki patlamayı takiben, Birleşik 
Devletler Jeolojik Araştırması 
diğer ülkelerde de benzer geliş-
meler olacağına ilişkin beklen-
tileri göz önünde bulundurmuş 
ve Rusya’nın teknik olarak elde 
edilebilen 75 milyar varille 
en büyük potansiyel kaynak 
üssüne sahip olduğunu değer-
lendirmektedir. Bu fırsat, Rus 
hükümeti tarafından geleneksel 
sahalardaki düşüşü durdurmaya 
yardımcı olabilecek muhtemel 
üretim kaynağı olarak görülmüş 
olup Enerji Bakanlığı 2020 yılı 
itibarıyla günlük 500 bin varillik 
üretim olacağını tahmin ederken 
Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2025 
yılı itibarıyla günlük 1 milyon 
varilden daha fazla üretim olaca-
ğını öngörmektedir.

Mevcut sahaların ötesinde, Rus-
ya, yakın zamanda hizmete gir-
miş veya önümüzdeki birkaç yıl 
içinde üretime başlaması plan-
lanan büyük miktarda yeşil alan 
(greenfield) projelerine sahiptir. 
Bütün bu projelerin, planlandığı 
şekilde hizmete girmesi halinde, 
toplam Rus petrol üretiminin 
2020 yılı itibarıyla günlük 11 mil-
yon varili aşması muhtemeldir ve 
bu da ülkedeki potansiyelin altını 
çizmektedir. Ancak, birçok şirket 
tarafından yapılan sermaye har-
camalarındaki kesintilere ilişkin 
son duyurular, bu gecikmelerin 
kaçınılmaz olacağını göstermek-
tedir. Henüz üretime başlamamış 
ancak üretime başlaması muh-
temel bütün sahalarda iki yıllık 
bir gecikme olacağı varsayılırsa 
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bu durumda bile Rus üretimi, 
önümüzdeki birkaç yıl boyunca 
durağan kalmaya devam edebilir 
ve on yılın sonuna doğru yükse-
lişe bile geçebilir (Henderson, 
2015: 52).

Rus enerji sektörünü etkileyen 
diğer önemli husus rubledeki 
değer kaybı olup, Rusya’nın yap-
tırımlarla ambargo altına alınan 
malların ithalatını değiştirme ye-
teneği, yaptırımların şirketlerin 
finansman yaratmaları üzerine 
olan ilave etkisi ve Rus hükü-
metinin doğrudan mali destek 
sağlama konusundaki istekliliği 
gibi birtakım kilit varsayımla-
ra bağlı olacaktır. Ayrıca, mali 
sisteme ilave değişiklikler yapılıp 
yapılmayacağı sorusu ve kar 
bazlı vergi rejiminin getirilme 
ihtimali, Rus hükümetinin petrol 
üretimini sürdürmek için başarılı 
bir şekilde vergi rejimi düzen-
lemeye ilişkin uzun bir tarihi 
olmasından dolayı çok önemli 
olacaktır (Henderson, 2015: 18).

Rus şirketleri harcama plan-
larında ABD doları cinsinden 
yaklaşık %26 oranında ortalama 
bir kesinti yapmaktadır. Son 
dokuz ay boyunca döviz kurunda 
RR35=US$1’den RR60=US$1’e 
keskin bir değer kaybı yaşan-
mıştır. Bu değer kaybı, sermaye 
masrafının ruble cinsinden yakla-
şık %7 yükselmesi anlamına gel-
mekte ve harcamanın %80’inin 
ruble cinsinden olması tahmin 
edildiğinde bu fayda bir süre 
boyunca devam edebilecektir. 
Kesin olarak ne kadar süreceği 
ise iki temel etkene bağlı olacak-
tır. Bunlardan ilki, mevcut olarak 
yıllık %15 veya daha fazlası bir 
oranda seyreden ve iki veya üç 
yıl içinde devalüasyon faydala-
rını kademeli olarak tüketecek 
olan rubledeki enflasyondur. 
İkincisi ise Rus ekonomisinin 
petrol sektöründe ithal edilen 
malları değiştirme yeteneğidir. 
Enerji Bakanlığı’nın on yılın sonu 
itibarıyla bunu başarmak amacıy-
la bir planı bulunmakta ve bunun 

bazı alanlarda nispeten iyimser 
görünmesine (özellikle kırılma 
ticaretinde kompleks yazılım 
içeren alanlarda) rağmen, yine 
de bu yolda hızlı bir şekilde 
ilerlemeye ilişkin bir taahhüt 
gibi görünmektedir (Henderson, 
2015: 19).

Belki de kısa dönemde daha da 
önemli olan şey ise Rus petrol 
şirketlerinin Batılı sermaye 
piyasasında finansman yaratma 
yeteneğine yaptırımların et-
kisidir. Rosneft, GazpromNeft 
ve Novatek şirketleri doğrudan 
yaptırıma uğramış durumdayken 
diğer şirketler, yaptırım rejimi-
nin muhtemel genişlemesinden 
endişe duyan veya ABD şirketi 
olmamalarına rağmen ABD ile iş 
bağlantıları olmasından dolayı 
ABD’li yetkilileri üzme konusun-
da kaygı duyan bazı finansman 
kuruluşların gönülsüzlüğü ile 
karşı karşıya kalmaktadır. Finans-
man yaratmaya ilişkin alternatif 
stratejilere, petrol satışları için 
ön ödemeleri, iç tahvil piyasası 
ve devlet tarafından kontrol 
edilen Ulusal Refah Fonu’ndan 
gelen doğrudan destek dahil 
olmakta ancak bunların hepsi-
nin sınırlamaları bulunmaktadır. 
2015 yılında en yüksek borç sevi-
yesine ve 23,5 milyar dolarlık bir 
ödeme yapması gereken Rosneft 
şirketi özellikle buna maruz kal-
mıştır ve bu şirketin bu ödemeyi 
yapmaya ve diğer yatırım faa-
liyetlerine yeterli fon sağlamak 
amacıyla yeteri oranda nakit 
akışı oluşturup oluşturamayacağı 
belirsizdir. Rosneft şirketinin Rus 
petrol üretiminin hemen hemen 
%40’ına sahip olması göz önünde 
bulundurulduğunda gelecek üre-
time ilişkin risk açıktır (Hendes-
ron, 2015: 20).

Yaptırımlara rağmen, uluslararası 
ortaklıklar da Rus petrol sanayi-
sine destek sağlayabilir. Exxon, 
BP, Shell ve Total gibi Rusya’yla 
uzun vadeli geçmişi ve ilişkisi 
bulunan şirketler, hukuki olarak 
yapabilecekleri şekilde destek ve 

geleceğe dönük yatırım yapma 
sözü vermeye devam etmekte-
dir. Buna ek olarak, özellikle Çin 
ve Hindistan’dan olmak üzere 
Asya’dan gelen yeni yatırımcıla-
ra, piyasaları ve finansal güçleri 
Rusya için artık daha da çekici 
olduğundan dolayı daha önce 
mevcut olmayan fırsatlar sunul-
maktadır. Bu sorunların ve petrol 
sanayisinde uzun vadeli yatırımı 
teşvik etme ihtiyacının ışığın-
da, hükümet vergi stratejisinde 
mevcut gelir bazlı sistemden kar 
ve gelir oranı üzerine kurulmuş 
bir yapıya olacak şekilde önemli 
bir kayma yapılmasını planla-
maktadır. Bu, uzun zamandır 
çağrısı yapılıp ancak Rus federal 
bütçesine bir mali risk ve uygu-
lanması güç olarak görülen bir 
durumdur. Bu sorunlar aşılamaz 
gibi görünmekte, ancak kar bazlı 
bir sistemin bu yıl denenmeye 
başlayacak olması yeni yeşil alan 
projelerine yatırım yapmak için 
daha büyük teşvikler olmasına ve 
kahverengi alanlarda pahalı ve 
daha gelişmiş geri kazanım tek-
niklerinin önümüzdeki birkaç yıl 
boyunca ortaya çıkacağına ilişkin 
umut vermektedir (Henderson, 
2015: 32). 

2015 yılında getirilen vergi deği-
şikliklerinden çıkan en şaşırtıcı 
sonuç, petrol üretimindeki dü-
şüşün önlenememesine rağmen 
ihracatın üç ana sebepten 
dolayı hala yükselebilmesidir. İlk 
olarak, büyük miktarda akarya-
kıt üreten basit rafineriler kar 
edemez hale gelmiştir ve daha 
fazla ham petrolün ihraç edile-
bilir olmasını sağlayacak şekilde 
kapanmakta veya aralıklı olarak 
işletilmeye başlamaktadır. İkinci 
olarak, Rusya’daki petrol ürün-
leri talebi, ekonomi gerilmeye 
girdiğinden dolayı 2015 yılında 
muhtemelen azalacaktır ve bu 
da ihracat için petrol sağlanması 
demektir. Sonuncusu ise petrol 
üreticilerinin rubledeki değer 
kaybının etkisini tazmin etmek 
amacıyla dolar geliri oluşturma 
isteğinin de yine yurt içi satışlara 
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karşı ihracatın tercih edilmesini 
katalize edecektir. Sonuç olarak, 
petrol fiyatının yarı yarıya düş-
mesinin, Rusya’nın 2015 yılında 
küresel piyasada daha az petrol 
satmasını görmesi pek olası de-
ğildir ve her olasılıkta Rusya’nın 
mevcut üretim fazlasına ekleme 
yapmasını görecektir (Hender-
son, 2015: 52).

Yeni enerji kaynaklarının keş-
fedilmesi ekonomik kaynak 
bulunması açısından bakıldığında 
enerji tüketicisi devletlerin ya-
rarına olan bir gelişmedir. Daha 
fazla rezerv daha fazla üretime 
yol açacağından; daha fazla arzı 
ve fiyatların düşmesini sağlar. 
Ancak jeopolitik bir bakış açısıy-
la enerji kaynakları, uluslararası 
siyasette etki kazanmak için 
kullanılabileceğinden otoriter-
leşmeyi ve kutuplaşmayı bera-
berinde getirebilir. Yeni enerji 
kaynaklarının coğrafi olarak bir 
bölgede yoğunlaşması siyasi bas-
kı için bir kaynak haline gelebilir. 
Böylece bir taraftan, toplam 
küresel rezervlere yeni enerji 
kaynakları eklenir, diğer taraftan 
aynı kaynaklar uluslararası enerji 
siyasetinde kutuplaşma yaratabi-
lir. (Harsem ve Claes, 2013: 785). 

2006 yılında yaşanan Rusya-Uk-
rayna krizi aynı zamanda pazar 
odaklı bir yaklaşıma enerji iliş-
kileri ile ilgili siyasi ve stratejik 

düşünceleri dahil etmek için 
AB yaklaşımında bir değişikliği 
tetiklemiştir (Harsem ve Claes, 
2013: 786).

Rusya açısından bakıldığında, her 
ne kadar Japonya ve Çin’deki 
petrol ve doğal gaza yönelik yük-
sek talep, Rus enerji kaynakları 
için alternatif bir pazar oluştursa 
da teknik ve ekonomik neden-
lerle bunun birkaç yıl içinde 
gerçekleştirilmesi imkansızdır. 
Rusya’nın AB’ye yaptığı ihracatın 
yerine geçebilecek kadar etkili 
taşıma ağları kurması zaman 
alacaktır. Ayrıca, AB ülkeleri gaz 
ithalatına en yüksek fiyat ödeyen 
tüketicilerdir (Harsem ve Claes, 
2013: 785). 

Rusya Federasyonu jeopolitik 
çıkarlarını sağlamak için doğal 
gaz ihracatını bir araç olarak 
kullanmakta ve gelirini yük-
seltmektedir. Ekonomik açıdan 
Avrupa enerji piyasasının Rusya 
Federasyonu ve Rus siyasi eliti 
için neden hayati önem taşıdığı 
açıktır. Avrupa piyasası sadece 
dünyanın en büyük piyasası değil 
ayrıca Rus gazına iyi fiyat veren 
ülkelerden oluşmaktadır. Ayrıca, 
Gazprom hem arz hem talep ta-
rafını kontrol etmek için, enerji 
ithal eden bazı Avrupalı şirketleri 
satın almıştır (Harsem ve Claes, 
2013: 786).  

Rus liderler siyaseten genişleyen 
AB’nin Rus çıkarlarını görmezden 
gelmesinin mümkün olacağından 
korkmaktadır. Allison, Light ve 
White’ın “pragmatist milliyet-
çi” olarak tanımladığı yönetici 
elitler, yakın çevreyi (Doğu 
Avrupa vb.) Rusya’nın kendi etki 
alanının doğal bir parçası olarak 
görmektedir ve Rusya’nın kendi 
ulusal çıkarları doğrultusunda 
hareket etmesi için özgür olması 
gerektiğini savunmaktadır (Har-
sem ve Claes, 2013: 786).  

Avrupa’ya Rusya’dan gaz arzında 
olası bir aksamanın tekrarlanma-
sı son derece pahallı olacaktır. 
Rusya 2009’da gaz akışını geçici 
bir süre durdurduğunda; Avrupa 
devletlerinin gaz arzında kesin-
tiye karşı ne kadar savunmasız 
olduklarını göstermiştir. Yapısal 
olarak bu ilişki çok asimetrik bir 
ilişkidir (Harsem ve Claes, 2013: 
787). 

Sonuç

Enerji arz güvenliğine dünyanın 
değişen enerji dinamikleri çer-
çevesinde çözüm arayışı sürmek-
tedir. Kuşkusuz devletlerarası 
diyalog ve iş birliği bu çözüm 
arayışlarının en önemli unsurla-
rından biridir. 

Rusya küresel enerji alanında 
önemini koruyacak, Batı’nın yap-
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tırımlarına ve petrol fiyatlarında 
dalgalanmalara rağmen, 2015-
2025 döneminde petrol üretimini 
ve ihracatını azaltmayacaktır. 
Rusya’da 2015 yılında getirilen 
vergi değişikliklerinden çıkan so-
nuç, petrol üretimindeki düşüşün 
önlenememesine rağmen ihraca-
tın üç ana sebepten dolayı hala 
yükselebilmesidir. İlk olarak, 
büyük miktarda akaryakıt üreten 
basit rafineriler kar edemez 
hale gelmiştir ve daha fazla ham 
petrolün ihraç edilebilir olmasını 
sağlayacak şekilde kapanmakta 
veya aralıklı olarak işletilmeye 
başlamaktadır. İkinci olarak, 
Rusya’daki petrol ürünleri talebi, 
ekonomi gerilemeye girdiğinden 
dolayı 2015 yılında muhtemelen 
azalacaktır ve bu da ihracat 
için petrol sağlanması demektir. 
Sonuncusu ise petrol üreticile-
rinin rubledeki değer kaybının 
etkisini tazmin etmek amacıyla 
dolar geliri oluşturma isteğinin 
de yine yurt içi satışlara karşı ih-
racatın tercih edilmesini katalize 
edecektir. Sonuç olarak, petrol 
fiyatının yarı yarıya düşmesinin, 

Rusya’nın 2015 yılında küresel 
piyasada daha az petrol satma-
sını görmesi pek olası değildir ve 
her olasılıkta Rusya’nın mevcut 
üretim fazlasına ekleme yapma-
sını görecektir.

Batı yaptırımları ve enerji fiyat-
larındaki dalgalanmalar Arktik 
bölgesindeki yatırımların gelişti-
rilmesini geciktirecektir. Ancak 
bu Rusya’nın küresel enerji ala-
nında etkisini azaltmayacaktır.  
Rusya her ne kadar Doğu Asya 
bölgesinin enerji güvenliğinde 
uzun vadede etkili olacak bir 
aktör olsa da kısa vadede bu 
olası görülmemektedir. Rusya-AB 
enerji iş birliği her iki taraf için 
de önemini koruyacak, Rusya 
AB’nin en önemli tedarikçisi 
olmaya devam edecektir. ABD 
ve Kanada’da konvansiyonel ol-
mayan kaynakların bulunması ve 
oyun değiştirici nitelikte olması 
Rusya’nın küresel enerji piyasa-
sına etkisini kısa ve orta vadede 
değiştirmeyecektir. Rusya-AB 
enerji ilişkilerindeki asimetri gö-
zönüne alınarak Rusya’nın enerji 

kozunu önümüzdeki dönemde 
de kullanabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Kaynaklar

1. Alkan, Mustafa Nail, Gazi Üniver-
sitesi, Karadeniz Araştırmaları, Kış 
2015, Sayı:44, s.215-227
2. Harsem, Qistein; Claes, Dag 
Harald, Energy Policy 59 (2013), 
784-791
3. Henderson James, The Oxford 
Institute For Energy Studies, Key De-
terminants for the Future of Russian 
Oil Production and Exports, 2015
4. Kratochvil, Petr; Tichy, Lucas, 
Energy Policy 56 (2013), 391-406
5. Tuğçe Varol Sevim; Uluslararası 
İlişkiler, Cilt 11, Sayı 41, Bahar 2014, 
87-108
6. World Energy Outlook, Internatio-
nal Energy Agency, 2013 
7. Yapıcı Merve İrem, Rus Dış Poli-
tikasını Oluşturan İç Etkenler, USAK 
Yayınları, Ankara, 2010

scaynak@enerji.gov.tr

Küresel Enerji Denkleminde Rusya’nın Bugünü ve GeleceğiSinem ÇAYNAK





Enerji Piyasası Bülteni

Ulusal Stokta Alternatif Metotlar
İngiltere Ticket Düzenlemesi
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1. Giriş

Enerji güvenliğinin sağlanma-
sında önemli faktörlerden biri 
olan ulusal stok konusunun 
incelendiği bu çalışmada, Ulus-
lararası Enerji Ajansı (UEA) ve 
Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi olan 
ülkelere yüklediği stok tutma 
yükümlülükleri dünyadan örnek 
uygulamalar ile açıklanmaya 
çalışılmıştır.

Dünyada birçok ülkede ulusal 
stoğun hem kamuya ait kaynak-
lar tarafından devlet kontrolün-
deki rezervler ile hem de özel 
teşebbüsler ve bu teşebbüslere 
yüklenen çeşitli yasal sorumlu-
luklar ile sağlandığı görülmekte-
dir. Genel görünümün bu şekilde 
olmasına rağmen, bazı ülkelerde 
ulusal stok ağırlıklı alarak kamu 
tarafından, bazı ülkelerde ise 
ağırlıklı olarak özel teşebbüs-
ler tarafından tutulmaktadır. 
Çalışmada, stok tutma yükümlü-
lüğünü özel şirketler aracılığı ile 
yerine getiren İngiltere’nin uygu-
ladığı ticket anlaşmaları sistemi 
detaylı olarak incelenmiştir. 

Çalışmanın hazırlanmasında 
UEA’nın üye ülkeler bazında 
yayımladığı enerji arz güvenliği 
raporlarından [1] ve İngiltere 
Enerji ve İklim Değişikliği Bakan-

lığının (DECC) yayımladığı acil 
durum petrol rezervleri rehber 
dokümanından [2] yararlanılmış-
tır. 

UEA üyesi ülkelerin mevcut 
ulusal stok durumları ve ilgili 
raporlara http://www.iea.org/
netimports/  adresinden ulaşıla-
bilmektedir.  

2. Dünyada Ulusal Stok

UEA, enerji güvenliğini, ener-
jinin kesintisiz ve uygun fiyata 
ulaşılabilir olması olarak tanım-
lamaktadır. Enerji güvenliği çok 
boyutlu bir kavram olmasına 
rağmen, uzun dönem enerji gü-
venliği, enerji arzının kesintiye 
uğramadan sağlanabilmesi için 
zamanında yapılan yatırımları 
ifade etmektedir. Diğer taraftan 
kısa dönem enerji güvenliği ise 
arz-talep dengesinde meydana 
gelen ani değişiklikleri karşıla-
maya odaklanmaktadır. Bu ne-
denle, kısa dönem arz kesintile-
rini karşılamada önemli bir araç 
olan acil durum petrol stokları, 
enerji güvenliğinin sağlanmasın-
da önem arz etmektedir. [3] 

Enerji güvenliğinin sağlanma-
sı UEA’nın temel amaçlarında 
biridir ve bu kapsamda üyesi 
olan ülkelere çeşitli yükümlülük-

ler yüklemektedir. UEA’nın acil 
durum stok metodolojisi aşağıda 
yer almaktadır.  

UEA Metodolojisi: UEA’nın 
belirlediği metodolojiye göre 
ülkelerin bulundurması gere-
ken minimum stok miktarı, bir 
önceki takvim yılında yapılan 
ortalama günlük petrol ve petrol 
ürünlerine ithalatına göre he-
saplanmaktadır. Miktarın hesap-
lanmasında ham petrol ve petrol 
ürünleri dikkate alınmaktadır. 
Petrol ürünlerinin eşdeğer petrol 
miktarları belirlenerek hesaba 
dahil edilmektedir. Elde edilen 
ortalama günlük ithalat miktarı-
nın 90 katı, minimum stok olarak 
belirlenmektedir [4]. 

AB de üyesi olan ülkelere stok 
tutma sorumluluğu yüklemek-
tedir. Bu konuda AB Direktifi 
aşağıdaki gibidir. 

AB Direktifi: Mart 2007’de Avrupa 
Konseyi, AB stok tutma mekaniz-
masını gözden geçirerek Ulusla-
rarası Enerji Ajansı’nın sistemine 
göre eksiklikleri vurgulamıştır. 
Eylül 2009’da Avrupa Konseyi acil 
durum stokları ile ilgili olarak 
önceki mevzuatı yürürlükten 
kaldıran yeni bir direktif yayım-
lamıştır. Bu direktif ile stokların 
şeffaflığı ve komisyonun stoklar 
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üzerinde kontrol yetkisi artırıl-
mıştır. 

Ayrıca stok yükümlülüklerinin 
hesaplanması bakımından AB 
sistemi UEA’nın sistemine benzer 

konuma gelmiştir. Üye ülkelerin 
bu direktife göre stok durumla-
rını güncellemeleri için 2012 yılı 
sonuna kadar süre verilmiştir. AB 
üye ülkelerinin, 90 günlük orta-
lama ithalatları ya da 61 günlük 

ortalama iç-tüketimleri dikkate 
alındığında hangi değer yüksek 
ise o miktarda stok bulundurma-
ları zorunlu tutulmuştur [2].

Ülkeler
Toplam Stok 
Gün*

Özel Sektör, 
Gün*

Kamu, Gün*

ABD 350 210 140 0 0
Avustralya 56 56 0 0 0
Japonya 172 75 97 0 0
G. Kore 301 164 137 0 0
Yeni Zelanda 95 75 19 0 19
UEA Asya Pasifik Ülkeleri 
Toplam

173 85 88 - -

Avusturya 122 27 95 17 0
Belçika 183 90 92 15 58
Çek cumhuriyeti 133 37 96 12 3
Danimarka Net İhracatçı 0 0 0 0
Estonya 281 53 229 0 123
Finlandiya 223 105 118 0 2
Fransa 114 37 77 0 3
Almanya 146 38 108 6 2
Yunanistan 125 125 0 0 0
Macaristan 153 59 94 0 0
İrlanda 129 38 91 0 39
İtalya 123 121 2 17 0
Lüksemburg 99 99 0 89 0
Hollanda 243 184 59 0 30
Norveç Net İhracatçı 0 0 0 0
Polonya 131 108 23 0 0
Portekiz 115 74 41 4 7
Slovak Cumhuriyeti 146 53 93 0 0
İspanya 131 75 56 2 0
İsveç 142 142 0 12 0
İsviçre 175 175 0 7 0
Türkiye 103 103 0 0 0
Birleşik Krallık 189 189 0 67 0
UEA Avrupa Ülkeleri 
Toplam

139 83 55 - -

UEA Ülkeleri Toplam 272 164 108 - -
* Toplam stoğun bir önceki yılda yapılan ortalama günlük ithalata göre karşıladığı gün sayısı

Yurt dışı stoklar

Özel Sektör, 
Gün*

Kamu, Gün*

Tablo 1: Dünyada ulusal stoğa sahip ülkeler ve gün olarak ulusal stok miktarları (Ağustos 2015) [1]
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3. Ulusal Stok Uygulamasına 
Dünyadan Örnekler

3.1. Amerika Birleşik Devletleri

UEA’nın minimum 90 günlük stok 
bulundurma kararını uygula-
maktadır.  1975’te oluşturulan 
Stratejik Petrol Rezervleri (SPR) 
Nisan 2013 itibarıyla 927 milyon 
varil ham petrol ile ülkenin 91 
günlük ithalatına karşılık gelecek 
kapasiteye sahiptir. Bu rezerv-
ler tuz yataklarında bulunan 62 
büyük yer altı mağarasında ham 
petrol olarak tutulmaktadır. 

Ayrıca, 2000 yılında 2 milyon va-
ril kapasiteli NEHHOR Rezervleri 
(Kuzeydoğu Konut Isıtma Petrol 
Rezervleri [3]) oluşturuluştur, 
bu stoklar düşük sülfürlü dizel 
yakıt olarak tutulmaktadır. SPR 
ve NEHHOR rezervlerinin sahibi 
ABD hükümetidir ve bu rezervle-
rin giderleri hükümet tarafından 
karşılanmaktadır. Toplam stok 
kapasitesi, Eylül 2012 itibarıyla 
2,18 milyar varildir.

Bu bölümde 2014 yılı UEA Enerji 
Arz Güvenliği-ABD Raporundan 
[5] faydalanılmıştır.

3.2. Japonya

UEA’nın minimum 90 günlük stok 
bulundurma kararını uygulamak-
tadır. 

Mart 2012 itibarıyla 900 milyon 
varillik stok kapasitesine sahip-
tir. Bu kapasitenin 225 milyon 
varili özel şirketler tarafından 
çoğunlukla rafinerilerde ham 
petrol olarak tutulmaktadır. 
Japonya ayrıca dağıtıcı ve rafi-
neri sektörünün sahip olduğu 361 
milyon varil petrol ürünü stoğuna 
sahiptir.

Japonya Ulusal Petrol Gaz ve 
Metal Şirketi (JOGMEC) 10 farklı 
stok noktasında 251 milyon varil 
kapasitede ulusal acil durum 
petrol rezervini işletmektedir. 
Rezervlerin 129 milyon vari-

li ham petrol olarak yer üstü 
tanklarda, 31 milyon varili yer 
altı kaya mağaralarda, 63 milyon 
varili yüzer tanklarda, 28 milyon 
varili ise yer altı tanklarında 
tutulmaktadır.

2012 yılında Japonya Hükümeti 
JOGMEC stokları için yaklaşık 485 
milyon USD harcamıştır.  

Bu bölümde 2014 yılı UEA Enerji 
Arz Güvenliği- Japonya Raporun-
dan [6] faydalanılmıştır.

3.3. Güney Kore

Kore hükümeti 1980 yılında 
petrol depolama tesislerinin 
güvenliği projesi başlatmıştır. 30 
yıllık bu proje sonunda 2012 yılı 
itibarıyla toplam stok kapasitesi 
291 milyon varildir. Bu kapasi-
tenin 146 milyon varili hükümet 
kontrolündeki tesislerde, 145 
milyon varili ise özel işletmelerin 
sahip olduğu tesislerde tutul-
maktadır.

Hükümetin sahip olduğu stok ül-
kede 9 ayrı depolama sahasında 
tutulmaktadır. Bu stoğun %73’ü 
yer altı tanklarında, %27’si ise 
yer üstü tanklarda tutulmaktadır. 
Hükümet rezervleri %87 oranında 
ham petrol olarak tutulmaktadır.   
UEA’nın minimum 90 günlük stok 
bulundurma kararını uygulamak-
tadır. Acil durum rezervleri Kore 
Ulusal Petrol Şirketi  (KNOC) 
kontrolündedir. Ülkede faaliyette 
bulunan rafineriler bir önceki yıl-
da gerçekleşen ortalama günlük 
üretimlerine göre minimum 40 
günlük stok bulundurma zorunlu-
luğu vardır. Ayrıca, petrol ürünü 
ve LPG ithalatçıları yaptıkları 
yurt içi satışlara göre minimum 
30 günlük stok bulundurmak 
zorundadır. 

Bu bölümde 2014 yılı UEA Enerji 
Arz Güvenliği- Güney Kore Rapo-
rundan [7] faydalanılmıştır.

4. İngiltere Ticket Düzenlemesi 
Sistemi

İngiltere’de stok yükümlülükleri, 
ülkede faaliyet gösteren şir-
ketlere stok tutma zorunluluğu 
getirilerek sağlanmaktadır. 1976 
tarihli “Energy Act” ile DECC’e 
ülkede petrol üreten, tedarik 
eden, ya da kullanan işletmelere 
minimum stok tutma talimatı 
verme yetkisini vermiştir.  2012 
tarihli Petrol Stok Emrinde (The 
Oil Stocking Order 2012) tanım-
lanan ve ilgili periyotta 50.000 
ton ham petrol ya da petrol 
ürünü tedariği gerçekleştiren 
büyük tedarikçilere stok tutma 
yükümlülükleri yüklenmiştir. 
  
Acil durumlarda DECC, yükümlü 
şirketlere, sahip oldukları stoğun 
tamamını ya da bir bölümünü pi-
yasaya sürme konusunda direktif 
verme hakkına sahiptir. Ayrıca, 
Energy Act ile DECC, petrol üre-
ten, tedarik eden ya da kullanan 
şirketler üzerinde çeşitli yaptı-
rım uygulama haklarına sahiptir.
 
4.1. Yükümlülük hesaplama

AB yükümlülüğü, üye ülkelere, 
ortalama günlük iç tüketimleri-
nin 61 katı, ya da ortalama gün-
lük net ithalatlarının 90 katı stok 
tutma zorunluluğu getirmek-
tedir. İngiltere, petrol üreten 
bir ülke olarak ortalama günlük 
iç tüketimine göre 61 günlük 
stok tutmak ile yükümlüdür. İç 
tüketim, enerji ya da enerji dışı 
amaçlarla kullanılmak üzere 
ülkede dağıtımı yapılan ürünleri 
kapsamaktadır. 

Her bir şirketin sahip olacağı 
toplam yükümlülük, önceki 12 
aylık periyotta piyasaya sunduğu 
ürün miktarına göre belirlenmek-
tedir.

Rafineriler 67,5 günlük stok 
yükümlülüğüne sahipken, rafineri 
harici şirketler 58 günlük stok 
yükümlülüğüne sahiptir. 
 



4.2. Stokları hazırda bulun-
ma durumu

Stokların yükümlülük kapsamında 
sayılması için, ilgili yükümlü şir-
ketin stoklara her zaman fiziksel 
erişiminin olması gerekmektedir. 
Yükümlü şirketin serbest olarak 
ulaşamadığı stoklar, hazır stok 
olarak değerlendirilmemektedir.
Yükümlü şirketler ayrıca, İngil-
tere ulusal stoğunun minimum 
değerin altına inmesiyle ilgili 
kesin ya da olası bilgiye sahip 
olmaları durumlarda ilgili bakan-
lığa bildirmekle yükümlüdür.

4.3. İngiltere’de bir şirket ta-
rafından farklı bir şirket adına 
tutulan stoklar

Şirketler sahip oldukları stokları 
kısmen ya da tamamen farklı bir 
şirket adına tutabilmektedir. Bu 
durum İngiltere Ticket Düzen-
lemesi (United Kingdom Ticket 
Arrangement) olarak adlandırıl-
maktadır. 

Bu kapsamda, aynı stoğun birden 
fazla yükümlülük kapsamında de-
ğerlendirilmediği garanti edilme-
li ve adına stok tutulan yükümlü 
şirket, bu stoklara her zaman 
erişebilir olmalıdır. 2012 tarihli 
Petrol Stok Emrinde belirtildiği 
gibi ticket anlaşmalarının devlet 
bakanlığı tarafından önceden 
onaylı olması gerekmektedir.
DECC, stokların AB Direktifi ve 
UEA tarafından belirlenen kriter-
lere uygun olmasını istemektedir. 
Bu nedenle, işlemlerim şeffaflığı 
ve aynı stoğun birden fazla sa-
yılmaması önem arz etmektedir. 
Aksi durumda bakanlık ticket 
anlaşması için yapılan başvuruyu 
reddedebilmektedir. 
 
Stok yükümlülüğü olan ya da 
stok tutmak isteyen şirketler 
ticket yetkisi almak için baş-
vuruda bulunurlar. Başvurunun 
yazılı olarak, tercihen e-posta 
ile yapılması gerekmektedir. 
Stokların durumu ya da ihtiyaç 
halinde ulaşılabilir olup olmadığı 
yönünde şüphe duyulan başvuru-
lar DECC tarafından reddedilir. 

Stokların uygun ve ulaşılabilir 
olduğunu garanti etmek, yüküm-
lü şirketin sorumluluğundadır. 
Ticket anlaşmaları bir aydan 
kısa süreli yapılamaz ve tercihen 
bunların bir ya da birkaç çeyrek 
yıl olarak yapılması istenmek-
tedir. Yetki verilmeden önce ek 
bilgi talep edilebilmektedir.  
DECC’in denetim ve uygulama 
faaliyetlerini yürütebilmesi için, 
ticket satın almak ya da satmak 
isteyen firmanın İngiltere’de 
adresi olması gereklidir. 

4.4. Yükümlü şirket tarafından 
tutulan fakat üçüncü kişilere 
ait stoklar

Bazı firmaların yaptığı ticket 
anlaşmalarında, stoğun yasal 
sahibi üçüncü kişiler, örneğin 
bir banka, olabilmektedir. Bu 
gibi durumlarda anlaşmanın 
yükümlülük şartlarını sağladığını 
garantilemek stok yükümlülüğü 
olan şirketin sorumluluğundadır. 
Stoğun sahibinin, yükümlü şirket 
olduğunu söylenebilmesi için, 
yükümlü şirketin stok üzerinde 
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günlük yönetim yetkisi ve tam 
erişim olanağının olması gerek-
mektedir. 

4.5. Üçüncü partilerin aracı 
olduğu ticket anlaşmaları

Stokların yasal sahibinin üçüncü 
kişiler olması durumunda (örne-
ğin bankalar), ilgili anlaşmasının 
yükümlülüğü sağlanmasını tehli-
keye sokmayacak şekilde olması 
stok yükümlülüğü olan şirketin 
sorumluluğundadır. Bu durumda 
üçüncü parti firmanın piyasada 
tedarikçi olarak iş yapıp yapma-
dığı DECC tarafından değerlendi-
rilir. Stok yasal sahibinin üçüncü 
parti firma olası durumunda 
yükümlü şirketlerden aşağıdaki 
şartları sağlaması beklenir. 

• Stoğun günlük yönetimi
• Stokların fiziksel erişiminin 
sürekli sağlanması
• Herhangi bir arz krizi duru-
munda, stokları ücretsiz olarak 
kullanma yetkisine sahip olması

Bu gibi durumlarda, anlaşma sağ-
lanmadan önce yükümlü tarafın 
DECC ile görüşerek durumun 
tartışılması beklenmektedir. 
 
4.6. Diğer AB üye ülkelerinde 
tutulan stoklar

Firmalar stoklarının tamamını ya 
da bir kısmını uluslararası stok 
anlaşmaları ile diğer AB üyesi 
ülkelerde tutabilmektedir. Ya 
da uluslararası ticket’lar ile bir 
firmanın farklı şirket adına diğer 
AB üyesi ülkelerde stok bulun-
durması mümkündür. Bu gibi 
durumlarda, stokların yükümlü-
lük kapsamında değerlendirile-
bilmesi için anlaşmanın Devlet 
Bakanlığı ve stoğun tutulduğu 
ülkenin yetkili mercileri tarafın-
dan onaylanması gerekmektedir.

İngiltere şirketleri de diğer AB 
üyesi ülkeler adına stok tutabil-
mektedir. 

İngiltere dışında tutulan stoklar 
için üye ülkeler arasında resmi 

ikili anlaşmalar yapılması zorun-
luluğu kaldırılmıştır. Ancak, diğer 
ülkelerde bulunan stokların uy-
gunluğu konusunda DECC’in ikna 
edilmesi gereklidir. Genel olarak, 
İngiltere dışında sağlanacak 
stoklar için yükümlü firmaların, 
DECC’ten yazılı olarak (tercihen 
e-posta) ön onay almaları gerek-
mektedir.  

4.7. AB üyesi olmayan ülkele-
rinde tutulan stoklar

İngiltere ile Yeni Zelanda arasın-
da yapılan bir anlaşmaya göre 
İngiltere firmaları Yeni Zelanda 
adına stok tutabilmektedir. 
Fakat İngiltere adına, AB üyesi 
olmayan ülkelerde stok tutulma-
sı mümkün değildir.

4.8. Ticket yetki iptali

Firmalar, ticket anlaşması yapı-
lan stokların ulaşılabilir olmama-
sı durumunda DECC’i bilgilendir-
melidir. Bu durumda firmaların 
mevcut anlaşmayı iptal ederek 
alternatif anlaşma arama yoluna 
gitmeleri beklenmektedir. Yeni 
anlaşma için yapılan yetki baş-
vurusunun eski yetkinin tadili 
şeklinde yapılması gereklidir. 
DECC bir firmanın stoklarının 
yetersiz olduğunu tespit edilmesi 
ve firmanın da beklenildiği gibi 
mevcut anlaşmayı iptal ederek 
yeni anlaşma aramaması duru-
munda DECC firmanın ticket’ının 
iptali için işlem başlatır. 
 
4.9. Mevcut stokların izlenmesi 
ve denetlenmesi

Stok tutma yükümlülüğü bulunan 
ya da ticket anlaşmaları ile diğer 
şirketler adına stok tutan firma-
lar, stok seviyeleri ile ilgili rapor-
ları aylık olarak DECC’e gönder-
mekle yükümlüdür. DECC ayrıca, 
stok tutma yükümlüsü olmayan 
firmalardan da stok durumlarıyla 
ilgi bilgi toplamaktadır.

Stokların, 2012 tarihli Stok Em-
ri’nde belirtilen şartları sağlama-
sı gereklidir ve DECC firmalardan 

ayrıntılı bilgi ya da belge isteme 
hakkına sahiptir.  Kontroller aylık 
raporların incelenmesi ve DECC 
ile firmalar arasında yazışmalar 
ile sağlanmaktadır. Bu kontroller, 
yükümlü şirketlere yapılan ziya-
retler ve fiziksel stok denetimle-
ri ile takviye edilmektedir.  
 
4.10. Denetim ve yaptırımlar

Firmaların uygun şekilde stok 
yükümlülükleri sağlamasının 
garantiye alınması DECC’in 
sorumluluğundadır. Firmaların 
düzenlemelere uyma konusun-
da eksikleri olması durumunda 
DECC Energy Act ve Stok Emri 
ile firmalara çeşitli yaptırımlar 
uygulama hakkına sahiptir. 
 
Bu bölümün hazırlanmasında 
2014 yılı UEA Enerji Arz Güven-
liği- İngiltere Raporu [8] ve Bir-
leşik Krallık Acil Durum Stokları 
raporlarından [2] faydalanılmış-
tır.

5. Sonuçlar

Bu çalışmada, UEA’nın ve AB’nin 
üye ülkelere yüklediği stok 
tutma yükümlülükleri değer-
lendirilmiş ve ABD, Japonya, 
Güney Kore’de ve İngiltere’de 
uygulanan stok tutma sistemleri 
incelenmiştir. ABD, Japonya ve 
Güney Kore’de, UEA’nın belir-
lediği minimum 90 günlük stok 
bulundurma zorunluluğu, kamu-
ya ait stoklar ile sağlandığı ve bu 
stokların özel işletmelerin sahip 
olduğu stoklar ile desteklendiği 
görülmüştür. İngiltere’de ise bu 
ülkelerden ve Tablo 1’de yer 
alan birçok ülkeden farklı olarak 
ulusal stok yükümlülüğü özel 
işletmeler aracılığı ile sağlandığı 
görülmüştür. 

İngiltere örneğinde olduğu gibi, 
stok yükümlülüğün özel işlet-
meler aracılığı ile sağlandığı 
sistemlerde, kamu kurumları 
tarafından yapılan denetleme 
ve yönlendirmeler bu sistemin 
sağlıklı ve uluslararası düzenle-
melere uygun şekilde yürümesi 
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açısından önem arz etmektedir. 
İngiltere’de özel işletmelere ait 
stokların aylık raporlar ve tesis 
ziyaretleri ile ilgili bakanlık 
tarafından sürekli kontrol altında 
tutulduğu ve ayrıca 1976 tarihli 
Energy Act ve 2012 tarihli Stok 
Emri ile elde edilen yasal yap-
tırımlar ile sistemin işleyişinin 
sağlandığı görülmüştür. 
Bir sonraki çalışmada ulusal stok 
sisteminde kamu stoklarının 
ön planda olduğu Almanya stok 
sistemi incelenerek Türkiye’nin 
ulusal stok durumu değerlendiri-
lecektir.

Kaynaklar
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3. UEA 2014 Enerji Arz Güvenliği 
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4. Uluslararası Enerji Ajansı Meto-
dolojisi http://www.iea.org/netim-
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Elektrik Dağıtım Tarifelerinde Yatırım 
Kalemi: Değerlendirme ve Öneriler

Ercüment CAMADAN
Enerji Uzmanı, EPDK

Giriş

İçinde bulunduğumuz yıl elektrik 
dağıtım şirketleri ve elektrik 
tüketicileri açısından önemli bir 
yıldır. Bu yılı önemli hale getiren 
ana etken 2016 yılının yeni bir 
tarife döneminin ilk yılı olması 
ve 2016 yılı ve sonrasında uygu-
lanacak elektrik dağıtım tarifele-
rinin içinde bulunduğumuz 2015 
yılında onaylanacak olmasıdır. 
Düzenleyici kurum olan Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
ile dağıtım hizmetinin sağlayıcı-
ları olan dağıtım şirketlerinin ve 
diğer bazı paydaşların onaylana-
cak tarifelere ilişkin çalışmaları-
nı devam ettirdiklerini biliyoruz. 
Nitekim 1 Ocak 2016 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan Elektrik 
Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 

22 Ağustos’ta 29453 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 2016 
yılından itibaren uygulanacak 
olan dağıtım tarifelerine ilişkin 
diğer tebliğlerin ve kurul karar-
larının da yıl içerisinde yayımlan-
ması beklenmektedir. 

Bugün (27 Ağustos 2015) itibarıy-
la söz konusu tebliğler ile kurul 
kararlarının henüz yayımlanma-
mış olması nedeniyle bu yazıda 
yatırım konusuna ilişkin mevzuat 
üzerinde pek durulmayacaktır. 
Kapsamlı değişikliklerin beklen-
diği bir geçiş döneminde ikincil 
mevzuat hükümlerine sıklıkla 
atıf yapmak anlamsız olacaktır. 
Bu nedenle bu yazıda genel uy-
gulamalar, temel bilgiler, mevcut 
bazı sorunlar ve bir sonraki tari-
fe uygulama dönemi1  öncesinde 

faydalı olabileceği düşünülen bir 
kısım değerlendirme ve önerilere 
yer verilecektir.

Elektrik dağıtım tarifelerinde 
yatırım kalemi

Yatırım maliyetleri işletme 
maliyetleri ile birlikte tarifelerin 
iki ana unsurunu oluşturmakta-
dır. Dağıtım şirketlerinin tari-
fesinin temelde bu iki maliyet 
unsurunun toplanması suretiyle 
belirlendiği söylenebilir. 2010 
yılı sonunda onaylanan 2015 yılı 
dağıtım gelir gereksinimi rakam-
ları incelendiğinde toplam gelir 
gereksiniminin %40’ının yatırıma 
ilişkin giderler ve %60’ının dü-
zenlemeye esas işletme giderle-
rinden oluştuğu görülmektedir 
(Şekil 1).2 3   

Şekil 1 2977-2998 sayılı Kurul Kararlarıyla onaylanmış olan 2015 yılı dağıtım gelir gereksinimleri içerisinde yatırım 
giderleri ve işletme giderlerinin payı4
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Şekil 2 2977-2998 sayılı Kurul Kararlarıyla onaylanmış olan 2015 yılı dağıtım gelir gereksinimleri içerisinde yatırım 
giderleri ve işletme giderlerinin payı: Şirket bazlı dağılım5  

Şirket bazında yatırım gideri ve 
işletme gideri dağılımı farklılık 
gösterebilmektedir. Şekil 2’de 
görülebileceği üzere yatırıma 
ilişkin tarife konusu giderlerin 
dağıtım gelir gereksinimi içeri-
sindeki payının en düşük olduğu 
şirkette bu oran %28’dir. Aynı 
oranın en yüksek %49 değerini 
aldığı yine Şekil 2’de görülmek-
tedir.

Peki, yatırıma ilişkin giderler 
nasıl hesaplanmıştır?

2977-2998 sayılı Kurul Kararla-
rında da görülebileceği üzere 
tarife dönemi öncesinde yatırıma 
ilişkin hesaplanan iki ana tarife 
unsuru itfa edilmemiş yatırım 
tutarına ilişkin itfa tutarı ve 
itfa edilmemiş yatırım tutarına 
ilişkin alternatif maliyettir.6 
İtfa edilmemiş yatırım tutarına 
ilişkin itfa tutarı hesaplanırken 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
tarafından onaylanmış olan itfa 
süresi dikkate alınmaktadır. 
2011-2015 yıllarını kapsayan 
ikinci uygulama dönemi için itfa 
süresi 10 yıl olarak belirlenmiş-
tir.7 Alternatif maliyet itfası ise 
yatırımların tarife yılı ortalama 
değeri ile alternatif maliyet 
oranından türetilen net getiri 

oranı çarpılmak suretiyle he-
saplanmaktadır. İkinci uygulama 
dönemi için belirlenen alternatif 
maliyet oranının Finansal Var-
lıkları Fiyatlama Modeli [Capital 
Asset Pricing Model (CAPM)] 
kullanılarak hesaplandığı bilin-
mektedir. Bu modelin kullanılma-
sına ilişkin yasal bir zorunluluk 
bulunmamakla birlikte en yaygın 
kullanılan ve genel kabul gören 
bir model olmasından dolayı bu 
modelin tercih edildiği söyle-
nebilir. İkinci uygulama dönemi 
için alternatif maliyet oranı 
tüm sektör için %10,49 olarak 
onaylanmıştır.8 9 Şirketlerin her 
yıl ne kadar yatırım yapabileceği 
de Elektrik Piyasası Kanunu ve 
ikincil mevzuat gereğince Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulunca 
onaylanmaktadır.

Yeni kurulduğu ve faaliyete 
geçtiği varsayılan bir şirketin 
itfasının hesaplanmasına ilişkin 
örnek hesaplama Tablo 1’de 
gösterilmektedir. Tablo 1 hazır-
lanırken şirketin beş yıllık bir 
uygulama döneminin her yılı için 
100 TL’lik yatırım onayı oldu-
ğu varsayılmıştır. İtfa süresi on 
yıl olarak kabul edilerek yıllık 
itfalar hesaplanmıştır. Diğer bir 
ifadeyle, herhangi bir yıl yapılan 

yatırımın bu yıldan başlayarak 
her yıl onda birinin itfa edil-
diği ve tarifeye konu edilerek 
tüketicilere yansıtıldığı kabul 
edilmiştir. Örneğin ilk yıl yapıl-
ması öngörülen 100 TL’lik yatırım 
bu yıl ve takip eden dokuz yılda 
10’ar TL olarak itfa edilmekte ve 
tarifeye konu edilmektedir. Tablo 
1’de ilk yıldaki itfa edilmemiş 
yatırım tutarına ilişkin itfa tutarı 
bu yılda yapılması öngörülen ya-
tırımın onda biri olan 10 TL’dir. 
İkinci yılda ise hem ilk yıl yapılan 
hem de ikinci yıl yapılan yatırım 
itfa edildiğinden toplam itfa tu-
tarı 20 TL olmaktadır. Diğer yıllar 
için de aynı hesaplama yapıl-
maktadır. İtfa edilmemiş yatırım 
tutarına ilişkin alternatif maliyet 
tutarı şirketin tarife yılı ortala-
ma değerinin net getiri oranı ile 
çarpılması ile hesaplanmaktadır. 
Mevcut uygulamada tarife yılı or-
talama değeri basit bir yöntemle 
açılış değeri ile kapanış değe-
rinin ortalaması olarak hesap-
lanmaktadır. Tarifeye yatırıma 
ilişkin giderler için konu olacak 
toplam itfa tutarı itfa edilmemiş 
yatırıma ilişkin itfa ve alternatif 
maliyet tutarlarının toplamından 
oluşmaktadır.
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Yatırım farkı düzeltme bileşeni

Dağıtım şirketlerinin yatırımları 
ve gelir gereksinimi uygulama 
dönemi öncesinde onaylanmakta 
ve dağıtım tarifeleri onaylı ra-
kamlar dikkate alınarak belirlen-
mektedir. Ancak zaman zaman 
dağıtım şirketleri onaylı rakam-
ların altında yatırım yapabil-
mektedir. Yatırım farkı düzeltme 
bileşeni kullanılarak yapmadık-
ları yatırım karşılığında şirket-
lerin dağıtım tarifesi içerisinde 
daha önceden topladıkları gelir 
kendilerinden alınmaktadır.10  
Yatırım farkı düzeltme bileşeni 
Elektrik Piyasasında Gelir ve 
Tarife Düzenlemesi Kapsamında 
Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Hak-
kında Tebliğde11  “Lisans sahibi 
tüzel kişinin bir önceki uygulama 
dönemi için öngörülen yatırım 
planında yer alan yatırımlarının 
eksik gerçekleşmesi durumunda 
oluşan farkın, yeni uygulama 

           Yıl        1 2 3 4 5
      a  Tarife yılı açılış değeri     0 90 170 240 300
      b  Tarife yılı düzenlemeye esas yatırım harcaması   100 100 100 100 100
      c  İtfa edilmemiş yatırım tutarına ilişkin itfa tutarı   10 20 30 40 50
      d  Tarife yılı kapanış değeri     90 170 240 300 350
      e  Tarife yılı ortalama değeri (a+d)/2    45 130 205 270 325
      f   Alternatif maliyet oranı       %10,49
      g  Net getiri oranı        %9,97
      h  İtfa edilmemiş yatırım tutarına ilişkin alternatif maliyet (e*g) 4,365 12,61 19,885 26,19 31,525
      i   İtfa toplamı (c+h)      14,365 32,61 49,885 66,19 81,525

Tablo 1 Örnek bir itfa hesaplaması

döneminde dağıtım sistemi ve 
iletim sistemi gelir tavanları-
na yansıtılması için uygulanan 
bileşen” olarak tanımlanmakta-
dır. Mevut durumda yatırım farkı 
düzeltme bileşeni takip eden 
uygulama döneminin ilk yılı içeri-
sinde hesaplanmakta ve ikinci yıl 
tarifesinde dikkate alınmakta-
dır.12 13   

Yatırım farkının nasıl ortaya çık-
tığına dair örnek bir tablo olarak 
Tablo 2 hazırlanmıştır. Tablo 
2’nin ilk kısmı (öngörü) Tablo 
1’in aynısıdır. İkinci kısım ise fiili 
gerçekleşmeyi göstermektedir. 
Örneğimizdeki şirketin sadece 
ikinci yıl öngörülen (onaylanan) 
yatırımın altında bir yatırım 
yaptığını ve diğer yıllar öngörü-
len 100 TL’lik yatırımı tam olarak 
gerçekleştirdiğini varsayalım. 
İkinci yıl için onaylanan yatırım 
100 TL iken şirketin 50 TL’lik bir 
yatırım yaptığını düşünelim. Bu 
durumda ilk yıl için öngörülen ve 

olması gereken itfa tutarında bir 
fark ortaya çıkmayacaktır. İkinci 
yıldan itibaren ise öngörülen itfa 
ile olması gereken itfa farklıla-
şacaktır. İkinci yılda öngörülen 
100 TL’lik yatırımın yapılması 
halinde itfa edilmemiş yatırım 
tutarına ilişkin itfa tutarı ilk yılki 
100TL’lik yatırımın onda biri olan 
10 TL ile ikinci yıldaki 100 TL’lik 
yatırımın onda biri olan 10 TL’nin 
toplamı (20 TL) olacaktı. Ancak 
ikinci yılda gerçekleşen yatırı-
mın onaylanandan farklı olması 
gerçekte olması gereken itfa 
edilmemiş yatırım tutarına ilişkin 
itfa tutarını bu değerden (20 
TL’den) farklılaştırmaktadır. Yeni 
tutar ilk yılki 100 TL’lik yatırımın 
onda biri olan 10 TL ile ikinci 
yılki 50 TL’lik yatırımın onda biri 
olan 5 TL’nin toplamıdır (15 TL).  
Yatırımın öngörülenin altında 
gerçekleşmesi tarife yılı ortala-
ma değerini ve dolayısıyla alter-
natif maliyet itfasını da negatif 
yönde etkilemektedir.
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Tablo 2 Örnek bir yatırım farkı tablosu

       Yıl      1 2 3 4 5
 a1  Tarife yılı açılış değeri    0 90 170 240 300
 b1  Tarife yılı düzenlemeye esas yatırım harcaması 100 100 100 100 100
 c1  İtfa edilmemiş yatırım tutarına ilişkin itfa tutarı 10 20 30 40 50
 d1  Tarife yılı kapanış değeri   90 170 240 300 350
 e1  Tarife yılı ortalama değeri (a1+d1)/2  45 130 205 270 325
 f1  Alternatif maliyet oranı      %10,49
 g1  Net getiri oranı      %9,97
 h1  İtfa edilmemiş yatırım tutarına 
       ilişkin alternatif maliyet (e1*g1)   4,365 12,61 19,89 26,19 31,525
 i1  İtfa toplamı (c1+h1)    14,365 32,61 49,89 66,19 81,525
       Yıl      1 2 3 4 5
 a2  Tarife yılı açılış değeri    0 90 120 190 250
 b2  Tarife yılı düzenlemeye esas yatırım harcaması 100 50 100 100 100
 c2  İtfa edilmemiş yatırım tutarına ilişkin itfa tutarı 10 15 25 35 45
 d2  Tarife yılı kapanış değeri   90 125 200 265 320
 e2  Tarife yılı ortalama değeri (a2+d2)/2  45 107,5 162,5 232,5 292,5
 f2  Alternatif maliyet oranı      %10,49
 g2  Net getiri oranı      %9,97
 h2  İtfa edilmemiş yatırım tutarına 
       ilişkin alternatif maliyet (e2*g2)   4,365 10,43 15,76 22,55 28,38
 i2  İtfa toplamı (c2+h2)    14,365 25,43 40.76 57,55 73,38
 J    Fark (i2-i1)     0 7,18 9,13 8,64 8,15

ÖNGÖRÜ

GERÇEKLEŞME

Fark

Öngörülen itfa toplamı ile ger-
çekleşen yatırımın onaylanandan 
farklı olması nedeniyle oluşan 
itfa tutarı farkı Tablo 2’nin son 
satırında gösterilmektedir. Şir-
ket, tarife uygulama döneminin 
ikinci yılında yaptığı yatırımlar 
karsısında hak ettiği 25,43 TL’lik 
gelirden 7,18 TL daha fazla gelir 
elde etmiştir. Bu yılı izleyen 
yıllarda da yine fazla gelir elde 
edildiği görülmektedir. Bu fazla 
gelir enflasyon ve faiz oranı da 
dikkate alınarak yatırım farkı 
düzeltme bileşeni yardımıyla 
şirketten takip eden uygulama 

döneminin ikinci yılında alınmak-
tadır.14

Vergi farkı uygulaması

Elektrik dağıtım şirketlerinin 
2011-2015 dönemi tarifelerine 
ilişkin olarak alınmış olan ve 
EPDK internet sitesinde yer alan 
2977-2998 sayılı Kurul Kararları-
nın 5’inci maddelerinde 2006-
2010 dönemi tarifelerinde yer 
almayan “Dağıtım Faaliyeti kap-
samındaki Düzenlemeye Esas Net 
Yatırım Harcamalarına ilişkin, 
itfa süresi ve amortisman süresi 

arasındaki farktan kaynaklanan 
vergi farkı tutarlarının aşağıdaki 
şekilde dikkate alınmasına ve 
yatırım farkı düzeltmesi kapsa-
mında vergi farkı tutarlarının 
da düzeltilmesine” hükmüne yer 
verildiği görülmektedir. Tablo 
3’te 21 elektrik dağıtım şirketin-
den birisi olan Akdeniz Elektrik 
Dağıtım Anonim Şirketi’nin 
dağıtım faaliyeti vergi farkına 
ilişkin 2977 sayılı Kurul Kararının 
5’inci maddesindeki tablo (örnek 
olarak) yer almaktadır. 
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Tablo 3 2977 sayılı Kurul Kararında Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 
dağıtım faaliyeti tarifeye konu vergi farkı15

Tablo 3’ün son sütunundaki vergi 
farkı tutarı dağıtım şirketleri-
nin toplamaları gereken gelire 
eklenmektedir. Böyle bir işleme 
ihtiyaç duyulmasının nedeni ilgili 
Kurul Kararında da belirtildiği 
üzere amortisman süresi ile itfa 
süresi arasındaki farktır. 2036 ya 
da 2042’ye kadar işletme hakkı 
devir sözleşmeleri olan dağıtım 
şirketlerinin amortisman süre-
leri sözleşmenin son on yılına 
kadar itfa süresinin üzerindedir. 
Örneğin 2036 yılına kadar işlet-
me hakkı devir sözleşmesi olan 
bir şirketin 2011 yılında yaptığı 
yatırım için muhasebe kayıtlarına 
giren ve maliyet olarak gösteri-
len amortisman oranı bu yatırım 
tutarının yirmi altıda biridir. İtfa 
süresi on yıl olduğundan tari-
feden toplanan itfa edilmemiş 
yatırım tutarına ilişkin itfa tutarı 
ise yapılan yatırımın onda biridir. 

Aradaki fark muhasebe kayıtla-
rında kar olarak gözüktüğünden 
şirketin ödeyeceği vergi artmak-
ta ve şirket tarife kapsamında 
elde etmesi öngörülen geliri 
elde edememektedir.16 İşletme 
hakkının son on yılında ise -itfa 
süresinin on yıl olarak devam 
ettiğini varsayarsak- işler tersine 
dönmektedir. Bu kez yapılan her 
yeni yatırımın amortisman süresi 
itfa süresinin altında kalmakta 
ve şirketin muhasebe karı tarife-
de öngörülen karından daha az 
olmaktadır.  Diğer bir ifadeyle, 
şirketin ödediği vergi tarife-
de öngörülen rakamın altında 
kalmaktadır. Böyle bir durumda 
da vergi farkı kapsamında oluşan 
fazla gelir tarifelere yansıtılmak-
ta ve şirketin yıllık toplayabile-
ceği toplam geliri gösteren gelir 
gereksinimi hesaplamalarına eksi 
yönlü olarak dahil edilmektedir.17

Değerlendirme ve öneriler

Bu kısımda yazının içeriğiyle 
uyumlu olarak sadece yatırım 
farkı düzeltme bileşeni uygula-
ması ve vergi farkı uygulaması 
hakkında bazı değerlendirmelere 
yer verilecektir.

Bu yazı içerisinde daha önce de 
belirtildiği üzere yatırım farkı 
uygulaması sadece ilgili tarife 
uygulama döneminin sonrasında 
hesap edilmekte ve takip eden 
tarife döneminin ikinci yılında 
tarife hesaplamalarına dahil 
edilmektedir. Elektrik piyasa-
sı mevzuatında bir uygulama 
döneminin kaç yıl olacağı açık 
değildir. Uygulama dönemi Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu tara-
fından belirlenmektedir. Bugüne 
kadarki uygulamalarda uygulama 
dönemi elektrik dağıtım tarifele-
ri için beş yıl ve iletim tarifeleri 
için üç yıl olarak belirlenmiştir. 
Ancak ilerleyen yıllarda uygula-
ma döneminin yedi yıl ve daha 
uzun bir süreyi kapsaması yönün-
de kararlar alınmasının önünde 
bir engel bulunmamaktadır. 

Çok sayıda yılı kapsayan uy-
gulama dönemlerinde yatırım 
farkının dönem içerisinde değil 
de sadece takip eden uygula-
ma döneminin ikinci yılında 
hesaplamalara dahil edilmesi 
bazı riskler barındırmaktadır. 
İlk olarak, yüksek yatırım farkı 
düzeltmesi çıkan şirketlerde 
düzeltmenin yapıldığı yılın gelir 
tavanında ciddi bir düşüş ortaya 
çıkacak ve bu da yıllık elektrik 
dağıtım fiyatlarında oynaklığa 
yol açacaktır. Bölgesel elektrik 
dağıtım tarifelerinin yürürlüğe 
girmesi halinde bu oynaklığın 
boyutu daha da artacaktır. Tari-
felerde yüksek yıllık değişiklikle-
rin ortaya çıkmasının önlenmesi 
amacıyla özellikle uzun yılları 
kapsayan uygulama dönemleri 
için yatırım farkı düzeltmesinin 
dönemin bitmesi beklenmeksizin 
yapılmasının önünün açılması, 
dağıtım fiyatlarındaki oynaklığı 
azaltmak için bir yöntem olarak 
benimsenebilir. 
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Uzun uygulama dönemlerinde 
mevcut uygulamanın diğer bir 
riski de piyasada ortaya çıkacak 
bilgi asimetrisinin yol açabileceği 
yanlış finansal kararlardır. Onaylı 
yatırımlarının çok altında yatırım 
yapan şirketler bu yatırımlar 
yapılmışçasına itfalarını tarife-
den toplayacakları için yüksek 
karlar elde edebileceklerdir. 
Birkaç yıl üst üste yapılmayan 
yatırımlar nedeniyle yüksek 
karlar elde edilmesi piyasadaki 
muhtemel yatırımcılarda şirket 
lehine hak edilmeyen pozitif bir 
algı oluşturacaktır. Takip eden 
yıllarda tamamlanacak yatırımlar 
ya da yatırım farkı düzeltme-
si aracılığıyla şirketin dönem 
içerisinde elde ettiği fazla karlar 
kendinden alınacak olsa da reel 
durumu yansıtmayan dönem 
içi yüksek karlar şirket lehine 
ve özellikle halka açık olması 
halinde bu şirketin hissedarları 
aleyhine bir durum oluşacaktır. 
Yeni halka açılmalarda da yüksek 
karlılık nedeniyle başlangıçta 
yüksek hisse senedi fiyatlarının 
oluşması ve düzeltme sonrasında 
şirket karlılığı ve hisse sene-
di fiyatlarında ciddi düşüşler 
ihtimal dahilindedir. Bu sorun da 
uzun uygulama dönemlerinde ara 
yıllarda da yatırım farkı düzelt-
mesi yapılması yoluyla ortadan 
kaldırılabilir.

Vergi farkı uygulaması her ne 
kadar amortisman süresi ile itfa 
süresi arasındaki farktan kaynak-
lanan sorunları ortadan kaldır-
mak için uygulamaya sokulmuşsa 
da bu uygulamanın getirdiği 
başka problemler mevcuttur. 
Yaklaşık kırk yıllık bir takip 
gerektiren ve yatırımların yapılıp 
yapılmamasına göre sürekli 
değişiklik gösteren rakamlar 
içeren bir uygulamanın bu kadar 
uzun süre boyunca sürekliliğini 
sağlanması hiç de kolay değildir. 
Kaldı ki şirketlerin kar-zararları 
yatırımlarda öngörülen yönden 
farklı olabilir. Hal böyle oldu-
ğundan, sorunun giderilmesi 
için daha farklı bir yöntemin 
benimsenmesi düşünülebilir. 

Yapılacak yasal değişikliklerle 
amortisman ve itfa süresinin 
(Türkiye Elektrik İletim AŞ için 
olduğu gibi) mümkün olduğunca 
yakınlaştırılması sorunu kökten 
çözecektir. Ancak yakın zamanda 
böyle bir uygulamanın yürürlüğe 
girmesi pek beklenmemektedir. 
Bu nedenle vergi farkının bir şe-
kilde ağırlıklı ortalama sermaye 
maliyeti hesaplamasına dahil 
edilmesine dair bazı çalışmalar 
başlatılabilir.

Dipnot ve Kaynaklar

1 2016 yılında başlayan uygulama 
dönemi üçüncü uygulama dönemi 
olarak kabul edilmektedir. İlk uygu-
lama dönemi 2006-2010 yıllarını ve 
ikinci uygulama dönemi 2011-2015 
yıllarını kapsamıştır.

2 Söz konusu oranlar 2977-2998 
sayılı kurul kararlarıyla onaylanmış 
2015 yılı gelir gereksinimleri dikkate 
alınarak hesaplanmıştır. Daha sonra 
değişik sebeplerle gelir gereksinim-
leri zaman zaman revize edilmiş olsa 
da detaylı tablolara EPDK internet 
sitesinden erişilemediğinden ve ana 
kırılımın fazla değişmeyeceği bilin-
diğinden bu oranların yeterli bir fikir 
verdiği değerlendirilmektedir.

3 2977-2998 sayılı kurul kararlarının 
ekindeki tablolara http://epdk.org.
tr/index.php/elektrik-piyasasi/tari-
feler?id=45 internet bağlantısından 
ulaşılabilmektedir.

4 http://epdk.org.tr/index.php/
elektrik-piyasasi/tarifeler?id=45 bağ-
lantısından faydalanılarak 2 numaralı 
dipnottaki açıklamalar doğrultusun-
da hazırlanmıştır. (Erişim tarihi: 27 
Ağustos 2015)

5 http://epdk.org.tr/index.php/
elektrik-piyasasi/tarifeler?id=45 bağ-
lantısından faydalanılarak 2 numaralı 
dipnottaki açıklamalar doğrultusun-
da hazırlanmıştır. (Erişim tarihi: 27 
Ağustos 2015)

6 Amortisman süresi ile itfa süresi 
arasındaki farktan dolayı ortaya 
çıkan ve ikici uygulama döneminde 

gelir gereksinimi hesaplamasına 
dahil edilen vergi farkına daha sonra 
değinilecektir.

7 On yıllık itfa süresi 21/09/2010 
tarih ve 2776 sayılı Kurul Kararı ile 
belirlenmiştir. Söz konusu Kurul ka-
rarı 29/9/2014 tarih ve 27714 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 
Resmi Gazetenin ilanlar bölümünden 
kurul kararına erişilebilmektedir.

8 Bu oran 21/09/2010 tarih ve 2776 
sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. 
Söz konusu Kurul kararı 29/9/2014 
tarih ve 27714 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanmış olup Resmi 
Gazetenin ilanlar bölümünden kurul 
kararına erişilebilmektedir.

9 Tüm sektör için aynı oranın onay-
lanması yasal bir zorunluluk değildir. 
Yasal olarak her bir dağıtım şirketi 
için ayrı oranın tercih edilmesi müm-
kündür. Ancak uygulamada yeknesak-
lığın sağlanması ve alternatif maliyet 
oranının düşük olarak belirlendiği 
şirketlerin itirazları ve açılması kuv-
vetle muhtemel davaların getireceği 
yüksek işlem maliyeti nedeniyle tek 
bir oranın benimsendiği düşünülmek-
tedir.

10 Önceden Kurul onayı alınması 
şartıyla fazla yatırımların tarife 
hesaplamalarına dahil edilebileceği 
Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife 
Düzenlemesi Kapsamında Düzenle-
meye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 15 
inci maddesinde hükme bağlanmıştır. 
Bu yazıda bu husus üzerinde durul-
mayacaktır.  

11 Söz konusu tebliğe http://epdk.
org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/
mevzuat?id=60 bağlantısından ulaşı-
labilmektedir. Bu tebliğde de yakın 
zamanda ciddi değişiklikler olması 
mümkündür. Ancak yatırım farkı dü-
zeltme bileşeninin tanımında önemli 
değişiklikler olması beklenmemek-
tedir. Hesaplanma yöntemine ilişkin 
detaylarda ise belki bazı küçük 
değişiklikler beklenebilir. 

12 Yatırım farkı düzeltme bileşeni Da-
ğıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi 
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Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 
takip eden uygulama yılının ikinci 
tarife yılndaki gelir tavanı hesapla-
masında dikkate alınmaktadır. Gelir 
tavanı, Dağıtım Sistemi Gelirinin 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde 
“dağıtım tarifesinin belirlenmesinde 
esas alınan sınır değer” olarak ta-
nımlanmaktadır. Gelir tavanı dağıtım 
şirketinin ilgili yılda toplaması ge-
reken toplam geliri göstermektedir. 
Şirketin geliri tavanı altında ya da 
üzerinde gelir elde etmesi halinde 
diğer bir düzeltme bileşeni olan gelir 
farkı düzeltme bileşeni ile bu fark 
ortadan kaldırılmaktadır. 

13 Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzen-

lenmesi Hakkında Tebliğe http://
epdk.org.tr/index.php/elektrik-pi-
yasasi/mevzuat?id=60 bağlantısından 
ulaşılabilir. Bu tebliğde de bu yıl 
içerisinde değişiklikler yapılması 
beklenmektedir.

14 Yatırım Farkı Düzeltme Bileşenin-
de enflasyon ve faizin nasıl dikkate 
alınacağı Elektrik Piyasasında Gelir 
ve Tarife Düzenlemesi Kapsamın-
da Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğin 34 üncü maddesinde açık-
lanmaktadır. Anlaşılması güç olan bu 
maddenin (ve maddede atıf yapılan 
tablonun) yazımının gözden geçiril-
mesi faydalı olabilir. 

15 Bağlantı adresi: http://epdk.
org.tr/documents/elektrik/tarife/
edas/1042509624401.doc (Erişim 
tarihi: 27 Ağustos 2015)

16 Şirketin zarar etmediğini ve vergi 
farkının da üzerinde kar ettiğini 
varsayıyoruz.

17 Vergi farkı uygulamasına ilişkin 
daha detaylı değerlendirmeler ayrı 
bir yazı konusu olup bu yazıda sade-
ce temel uygulama esasları hakkında 
bilgi verilmektedir.

ecamadan@epdk.gov.tr
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Enerji Piyasası Bülteni

Gün İçi Piyasası Yazılımı

Birol KARATAY
Yazılım Geliştirme Müdürü, EPİAŞ

Gün içi piyasası uygulaması 
sürekli ticaret mantığı (7/24) ile 
web tabanlı çalışan bir uygula-
madır. Diğer ülkelerdeki gün içi 
yazılımlarına göre en önemli ar-
tısı platform bağımlılığı olmadan 
PC, mobil, Windows, iOS, Linux 
her platformda çalışabilmesi ve 
herhangi bir kurulum gerektir-
memesidir.

Türkiye için bir gün içi piyasası 
tasarlanırken dünyadaki uygula-
malar incelenmiştir. Uygulamalar 
genel itibarıyla iki gruba ayrıl-
maktadır. Biri, gün içerisinde 
birden çok olmak üzere 2-3-4 
saat gibi periyotlarda bir çalışan 
ihale mekanizmasıdır. Gün öncesi 
piyasasından farkı yoktur. Piyasa 
katılımcıları tekliflerini gönderir, 
tekliflerin tamamı kapı kapa-
nınca topluca değerlendirilir. 
Avantajı, saatlik ve blok teklifle-
ri optimizasyon ile eşleştirebil-
mesi, dezavantajı ise katılımcıya 
tek atımlık kurşun vermesidir. 
Diğer seçenek de sürekli tica-
ret yöntemidir. Burada sistem 
sadece platformu sunar, alıcılar 
ve satıcılar anlık olarak tüm 
teklifleri görürler ve buna göre 
alış-satış işlemi yaparlar. Yıllar-
dır borsa sistemlerinde kullanılan 
mantığın aynısıdır. Avantajları; 
sürekli değişen piyasa yapısında 
katılımcılara anlık tepki imkanı 
vermesi, sürekli kendini den-
geleme ve ticaret yapabilme 

fırsatının olması, gerçek zamana 
yakın dengeleme taleplerinin 
karşılanabilme şansı, son olarak 
alıcı ve satıcı aracısız olarak 
karşılaştığı için arz-talebin anlık 
oluşturulabilmesi vb. olarak 
sayılabilir. Dikkatli karşılaştırma-
lardan sonra ülke için en faydalı 
olanın sürekli ticaret şeklinde 
olan piyasa yaklaşımı olduğu 
değerlendirilmiştir.

Sürekli ticaretin olduğu piyasa-
lar için en kritik nokta gerçek 
zamanlı verinin alıcı ve satıcı 
ekranlarında gösterilmesidir. Za-
man en büyük düşmandır. Bu ne-
denle borsa sistemleri ve işlem 
mantıkları ve çözüm yaklaşımları 
incelenmiştir. Ayrıca dünyada 
gün içi piyasasının uzun zaman-
dır çok bölgeli olarak başarılı 
bir şekilde işletildiği Finlandiya 
(Nord Pool) sistemi yakından 
incelenmiştir. Yerinde ziyaret 
yapılmış ayrıca Finlandiya gün içi 
piyasası işletmesinde 8 yıldır IT 
tarafı dahil çalışmakta olan bir 
kişi danışman olarak Türkiye’ye 
davet edilerek bir hafta boyunca 
tecrübelerinden ve önerilerinden 
faydalanılmıştır.

Türkiye gün içi piyasası yazılım 
altyapısı çok katmanlı mima-
ri kullanılarak geliştirilmiştir. 
223.000 satırdan fazla kod, 
%99.5 oranında Java kod kalite 
standartlarına (Ölçümler, So-

narQube yazılımı ile yapılmıştır.) 
bağlı kalınarak yazılmış olup her 
katman için kullanılan teknoloji-
ler şöyledir:

Veri tabanı: Oracle 11g
Persistance Layer: Hibernate 
JPA 2.0, Liquibase teknolojileri 
kullanılmıştır. Bu katman, uygu-
lamanın tüm veri tabanı okuma 
yazma vb. işlemlerinin yapıldığı 
katmandır. Ayrıca, bu teknoloji 
sayesinde uygulama veri taba-
nından bağımsız hale getiril-
miştir. Buradaki amaç, ileride 
yurt dışına satılma ihtimali olan 
uygulamanın istenen veri tabanı 
üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapılmadan çalışabilmesidir. 
Diğer taraftan, geliştirme ve test 
çalışmaları da daha küçük veri 
tabanı yapıları ile yapılarak kay-
nak tasarrufu amaçlanmıştır.
Business Layer: J2EE 6, CDI, EJB 
3.1, Annotations, JTA gibi Java 
teknolojileri kullanılmıştır. Bu 
katmanın görevi View Layer ile 
Persistance Layer arasındaki iş 
kurgusunun gerçeklenmesi ve iş 
mantığının çalıştırılmasıdır.
View Layer: JSF 2.2, PrimeFaces 
5.x, JavaScript, SSE (Server-Sent 
Events), CXF Web Service gibi 
teknolojiler en üst katmanda 
kullanılmıştır. Bu katmanın göre-
vi, uygulamanın son kullanıcı ile 
etkileşim halinde olmasını sağla-
maktır. Bu katman birden çok da 
olabilir. Servis katmanın üzerin-
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de mevcut yapıda web ve web 
service katmanı olmak üzere 2 
view katmanı yerleştirilmiştir.
Test: Junit, Arquillian, Selenium: 
Birim ve fonksiyon testleri bu 
teknolojiler kullanılarak yazıl-
mıştır. Uygulamanın iş yapan 
fonksiyonlarının %98’i için oto-
matize edilmiş testler yazılmış-
tır. Bu testler, her güncelleme 
öncesi otomatik olarak çalıştırı-
larak sistemin stabil kalması sağ-
lanmış ve geçmişe dönük yazılan 
kodların bozulup bozulmadığı 
tespit edilmiştir.

Uygulama üzerinde yapılan 
performans testlerine göre ise 
uygulamanın her bir kontrat için 
250 eşleşme/saniye kapasitesine 
ulaştığı gözlenmiştir. Yazılımda 
eşleşmelerin sağlandığı “eşleşme 
motoru” her bir kontrat için 1 
adet olacak şekilde tasarlanmış-
tır. Bu sayede 1 kontratta olan 
iş yoğunluğu sadece o eşleşme 
motoru ile sınırlandırılmış diğer 
eşleşme motorlarının etkilenme-
sinin önüne geçilmiştir. Sistemde 
ortalama 10-30 arası saatlik N 
adet blok kontrat açık olduğu 
ve her kontrat için ayrı eşleşme 
motorunun çalıştığı düşünüldü-
ğünde genel sistem performansı 
çok çok yukarılara çekilmiştir.

Uygulama da kullanılan teklif 
çeşitleri bilinçli olarak sınırlandı-
rılmış piyasanın alışma dönemin-
de temel çeşitler katılımcılara 

sağlanarak uygulama kullanımı-
nın son kullanıcıyı korkutmasının 
ya da yanlış işlem yapılmasının 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
Kaynak kodları elimizde olduğu 
için katılımcıdan gelecek yeni 
opsiyon taleplerine çok çabuk 
geri dönüş yapmak mümkün 
olacaktır.

Ayrıca, uygulama, doğal geliştir-
me yapısında çok dilli tasarlan-
dığı için başlangıç olarak Türkçe 
ve İngilizceye ilaveten yeni diller 
uygulamaya kolayca eklenebi-
lecektir. Uygulama içerisinde 
kişiselleştirme seçenekleri olduk-
ça fazladır. Kullanıcılar kendi 
limitlerini ve tema-renk kişisel-
leştirmelerini rahatlıkla yapabil-
mektedir.

Ayrıca kod geliştirmesi süreçle-
rinde dünyada popüler olmaya 
başlayan çevik yazılım geliştirme 
süreçlerinden olan Agile-Scrum 
metodolojisi benimsenmiştir.

Yazılım Geliştirme Ekibi:

Proje ve Yazılım Geliştirme 
Sorumlusu: Birol KARATAY

Yazılımcılar: Aziz KESKİN, Züm-
rüt GÖK, Ömer KARATAŞ, Murat 
İLKDOĞAN, Ali BAYAR

Planlama ve Test: Fatih BAYTU-
ĞAN, Ahmet GÜNGÖR, Abdulka-
dir ONGUN, Mehmet YAZLA, Ab-
dullah KORKMAZ, Mustafa YARICI, 
Fatih Teoman KAYA ve ismini 
sayamadığım başka arkadaşlar

Yukarıda ismi geçen ekip ka-
rarlılık ve azim ile 10 ay gibi 
bir sürede yazılımın yazılmasını 
ve test aşamasına getirilmesini 
sağlamıştır.

Uygulama tamamen yerli yazılım 
olup kaynak kodları içeride geliş-
tirilmiştir. Know-how ve teknolo-
ji birikimi Türkiye Elektrik İletim 
Anonim Şirketi (TEİAŞ) bünye-
sinde oluşturulmuştur. Yazılım 
çalışması, 2012 yılının başların-
da yabancı bir firmanın gün içi 
piyasası uygulaması tanıtımı ve 
talep ettiği ücret ile başlamış-
tır denilebilir. Bu yabancı firma 
şu anki yazılımdan daha eski 
teknolojili ve sadece Windows 32 
bit çalışabilen bir uygulama için 
TEİAŞ’tan; program için 1 milyon 
avronun üzerinde bir ücret ve 
ayrıca 500 piyasa katılımcısı 
lisansı için yıllık 500 bin avro 
üzerinde bir lisans ücreti talep 
etmişti. Şimdi düşününce bu 
ücretlerin fazlası ülkemizde kal-
dı; ayrıca, kodları ve geliştirme 
haklarıyla güzel bir programımız 
oldu. Bunun gururunu yaşıyoruz.

birol.karatay@epias.com.tr
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Soğuk Savaş döneminde, iki 
kutuplu uluslararası düzende 
Spykman’ın Kenar Kuşak Teori-
si, George Kennan’ın çevrele-
me politikasına ilham kaynağı 
olmuştur. Çevreleme teorisinde, 
ABD’nin jeostratejik hamleleri, 
Sovyetler Birliği’nin İç Hilal’den 
kuşatılması ve böylece kenar 
kuşak ülkelerde komünist ya-
yılmanın engellenmesi üzerine 
kurgulanmıştır. Lakin, Kenar 
Kuşak bölgesinde büyük petrol 
rezervleri olan Arap devletleri 
ile işletmeci ABD arasında zaman 
zaman anlaşmazlıklar çıkmış, 
bu nedenle ABD’nin, bu bölge-
deki petrol ülkelerinin Sovyet-
ler Birliği’nin etkisine girmesi 
hususundaki jeopolitik kaygıları 
artmıştır. Soğuk Savaş döne-
minde yaşanan yoğun rekabet 
sürecinde özelde Orta Doğu ve 
genelde tüm petrol rezervi olan 
ülkeler sık sık jeopolitik hadise-
lere sahne olmuştur. 1 

Soğuk Savaş sonrası dönemde 
ortaya atılan önemli tezlerden 
birisi Samuel Huntington’ın Me-
deniyetler Çatışması (The Clash 
of Civilizations) tezidir. Hun-
tington başlıca medeniyetleri; 
Batı, Konfüçyüsçü, İslam, Hint, 
Slav-Ortodoks, Latin Amerika 
ve Afrika medeniyetleri olarak 
ortaya koymuştur. 2  Huntington, 
Soğuk Savaş sürecindeki siyasi 
ve ekonomik ayrışmaların yerini 

kültür ve medeniyetler arasın-
daki ilişkilere bırakacağı fikrini 
savunmuştur. Huntington’ın 
problemli coğrafyalar olarak 
tanımladığı bölgeler, ağırlıklı 
olarak Orta Doğu, Kafkasya, Gü-
ney Amerika ve Afrika gibi büyük 
petrol ve doğal gaz rezervlerine 
sahip veya petrol ve doğal gaz 
potansiyeli olan coğrafyalardır. 
Bu bölgeler büyük güçler eliyle 
sınırları çizilmiş, halkları içine 
nifak sokulmuş, siyasi kargaşa ve 
manipülasyonlara sahne olmuş 
coğrafi mekanlardır. Son dö-
nemde Orta Doğu’da yaşanan iç 
çatışmalar bu mantık örgüsünün 
fiiliyattaki bir tezahürü ve bölge-
ye ABD’nin müdahale edebilmesi 
için bir sebeptir. 3  

ABD’li siyaset bilimci ve dev-
let adamı Zbigniew Brzezinski, 
son dönemde ABD’nin hariciye 
siyasetine etkisi olan önemli 
stratejistlerden biridir. Brze-
zinski, Hegemonic Quicsand adlı 
bir makalesinde; dünyayı bir 
keşmekeşe sürükleme potan-
siyeline sahip yeni bir coğrafi 
tabir olarak Küresel Balkanlar’ı 
(Global Balkans) kullanmaktadır. 
Küresel Balkanlar, Avrasya’nın 
Avrupa ve Uzak Doğu arasında 
kalan, çoğunlukla Müslümanların 
ikamet ettiği kritik bölgedir. 4  

Adı geçen makalede; Küresel 
Balkanlar, dünya petrol rezervi-

Jeopolitik Açıdan Enerji -2

Gökhan ÖZTÜRK
Enerji Uzmanı, EPDK

nin çoğunluğunu ve doğal gazının 
önemli miktarını ihtiva eder. 
2002 yılına göre dünya kanıt-
lanmış petrol rezervinin %68’i 
ve doğal gaz rezervinin %41’ini 
bu bölge içermektedir. Bu bölge 
aynı yılın verilerine göre dünya 
petrol üretiminin %32’si ve doğal 
gaz üretiminin %15’ini sağla-
maktadır. 2020 yılında bu bölge, 
yaklaşık 42 milyon varil/gün üre-
tim ile dünya petrol üretiminin 
%39’unu temin edecektir. 2020 
yılında Dünya toplam petrol tü-
ketimin yaklaşık %60’ını tükete-
cek üç kilit bölge; Avrupa, ABD, 
Uzak Doğu’dur. 5  Bu durumun 
ABD’ye tercih hakkı sunmadığını 
ifade eden Brzezinski, “ABD’nin, 
bölgenin büyük enerji kaynakla-
rından ötürü Orta Doğu’da büyük 
stratejik ve ekonomik çıkarları 
var. ABD, sadece maliyeti düşük 
Orta Doğu petrollerinden fay-
dalanmayı düşünmemelidir. Bu 
bölgeyi kontrol etmek ABD’ye, 
bu bölgenin petrolüne bağımlı 
olan Avrupa ve Asya ekonomileri 
üzerinde politik büyük bir mani-
vela imkanı verir.” 6  ifadeleri ile 
ABD’nin konuya nasıl yaklaşması 
gerektiğini salık verir.  Enerjiye, 
özellikle petrol ve doğal gaza 
sahip olmak ya da enerji iletim 
kanallarını kontrol etmek enerji-
ye bağımlı ülkelerin ekonomileri 
ve siyasi karar alma iradelerinin 
üzerinde bir denetim imkanı ver-
mesi, enerjinin salt iktisadi bir 
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meta olmadığını, bunun ötesinde 
jeopolitik, jeoekonomik açıdan 
hayati öneme sahip bir denetim 
aracı olduğunu ortaya koymak-
tadır.

Yeni Avrasyacılığın liderlerinden 
olan Aleksandr Dugin “Rus Jeopo-
litiği: Avrasyacı Yaklaşım” isimli 
eserinde Rusya’nın iç ve dış 
siyasetine müteveccih gelecek 
temelli bir yaklaşım sunmuştur. 7   

Dugin, jeopolitiğin mahiyeti 
itibarıyla kara ve deniz temelli 
iki hakimiyet yönteminin kadim 
çatışmasından mülhem, zamanı-
mızın dünya siyasetine bir kara 
ülkesi olan Rusya merkezli bir 
açılım sunmaktadır. Bu açılım, 

ABD’nin deniz merkezli Atlan-
tikçi jeopolitiğine istinat edilen 
Yeni Dünya Düzeni’nin karşısı-
na Rusya’nın liderliğini yaptığı 
İmparatorluk Avrasya’sını ikame 
etmeyi savunmaktadır. 

Dugin’e göre çok büyük bir kıta-
sal mekanı ihtiva eden Avrasya, 
tarihi birikimi ve kadim medeni-
yetlere beşiklik etmesi hasebiyle 
günümüzün global dünyasına 
meydan okuyacak bir jeopolitik 
zemini temsil etmektedir. Rusya 
devasa coğrafi büyüklüğü, çok 
zengin ham maddelere özellik-
le devasa petrol ve doğal gaz 
rezervlerine sahip olması ile 

Avrasya’nın kalpgahında tarihsel 
bir güç olarak ortaya çıkmakta-
dır. Dugin, Anglo-Saxon Atlantikçi 
küreselleşmenin önlenebilmesi-
ni, Rusya (Heartland) ile diğer 
Avrasyacı kenar kuşak güçlerin 
(Rimland) iş birliği şartına bağla-
maktadır. 8

Yeni kurulacak İmparatorluk Av-
rasya’sının üçlü sacayağı üzerine 
bina edilmesi gerektiğini savu-
nan Dugin, sacayaklarının birinin 
Avrupa’da Almanya, diğerinin 
doğuda Japonya ve üçüncüsünün 
merkezde Rusya olması gerekti-
ğini ileri sürmüştür.

Dugin, İslam jeopolitiğini, ikisi 

Atlantikçi ikisi Avrasyacı olmak 
üzere dört bölgeye ayırmıştır. 
Atlantikçi tarafta yer alanlar 
aydınlanmacı laik-liberal ve 
kültürel-halkçı karakteriyle 
Türk İslam’ı, ahlaki değerlerden 
yoksun ve piyasa ile eklemlenmiş 
olan Suudi köktenci Vehhabiliği 
ve Avrasyacı tarafta yer alanlar 
Amerikan karşıtı köktenci Şiilik 
ile Pan-Arap milliyetçiliğine 
dayanan İslam sosyalizmi olarak 
ifade edilmektedir. 9

Dugin, Şii jeopolitiğin lideri ve 
İslam dünyasında Avrasyacılığın 
yegane temsilcisi olan İran’ı 
Almanya-Rusya-Japonya ekseni-
ne Avrasya güneyinden katılması 
gereken olmazsa olmaz bir güç 
olarak görmektedir. Dugin’e 

göre, Şii-devrimci vizyonu, 
Amerika karşıtlığı, jeostratejik 
konumunun yanında ham madde 
-özellikle petrol ve doğal gaz- 
zenginliği ile İran, Kafkasya’dan 
Orta Asya ve Orta Doğu’ya kadar 
uzanan bir coğrafyada Rusya’nın 
en büyük stratejik ortağı olma 
özelliğini taşımaktadır. 10

Dugin’in tasavvurunda Pan-Türk-
çü ve Turancı mihverindeki bir 
Avrasya jeopolitiği, zorunlu 
olarak Rusları ve İranlıları bir 
“ortak düşmana karşı” mütte-
fik yapmış görünüyor. Rusya ve 

İran’ın eş güdümlü bir siyaset 
ortaya koymasının hayati önemi-
ni bölgedeki Pan-Turancı potan-
siyelin hayata geçme ihtimalini 
engellemenin zaruri adımı olarak 
gören Dugin, İran’ın Tacikistan, 
Afganistan ve Pakistan üzerin-
den Orta Asya içlerine kadar 
bir nüfuz kuşağı (Pax-Persica) 
oluşturmasını çok önemsemek-
tedir. Böylelikle Turani çizgide 
yer alan Türkmenistan, Kırgızis-
tan ve Özbekistan gibi ülkelerin 
Türkiye ile olan sosyokültürel ve 
ekonomik bağlarının koparılma-
sını ve Rusya’nın da Kazakistan 
üzerinden bölgeye yayılmasını 
öngörmektedir. 11 



Türkiye’nin Orta Asya’daki Türki 
Cumhuriyetler ile ilişkilerini belli 
bir noktadan öteye taşıyamaması 
ya da yeterince ilgiyi göstereme-
mesinde Dugin’in öngörüsü doğ-
rultusunda Rusya’nın buna imkan 
tanımaması realitesi söz konusu-
dur. Son yıllarda Türkiye ile Orta 
Asya’nın en büyük Türk nüfusuna 
sahip ve bölgenin stratejik ülkesi 
Özbekistan arasındaki ilişkilerin 
en alt düzeyde seyretmesi buna 
bir örnektir. Azerbaycan dışın-
daki Türk devletleri ile istenen 
seviyede enerji ticaretini geliş-
tiremeyen Türkiye’nin, enerjide 
Rusya’ya bağımlı hale gelmesi 
yeniden üzerinde düşünülmesi 
gereken bir konudur.

Dugin, istikbale müteveccih 
olarak Avrasya ittifakının en 
kırılgan fay hattının Kafkaslardan 
geçtiğine inanmaktadır. Bu bölge 
Rusya, İran ve Türkiye arasında, 
Atlantikçilik-Avrasyacılık tarih-
sel zıtlığı tabanındaki çatışma-
ları ihtiva etmesi bakımından 
gözden kaçırılmaması gereken 
bir coğrafya olarak algılanmakta-
dır. Dugin, Kafkasya’daki hassas 
dengeleri nazara vererek uzun 
vadede Rusya Avrasyacılığı’na 
karşı muhtemel stratejik zararla-
rın bu coğrafyada ortaya çıkabi-
leceğini savunmaktadır. Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nun üç üyesi 
olan Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan’ın Rusya ekseni-

ne çekilmesini zorunlu gören 
Dugin, aynı zamanda özellikle ilk 
ikisinin Türkiye aleyhine, İran’la 
entegre edilmesinin gereğine 
işaret etmektedir. 12 

Orta Asya, Kafkasya ve Orta 
Doğu petrol ve doğal gazının 
Avrupa’ya taşınmasında büyük 
bir enerji koridoru potansiyeline 
sahip Türkiye’yi ve dünyanın en 
büyük petrol rezervlerine sahip 
ülkelerinden biri olan Suudi 
Arabistan’ı Atlantikçi olarak de-
ğerlendirerek bu iki ülkenin Orta 
Doğu, Kafkasya ve Orta Asya’da 
önlenmesi gerektiğini savunan 
Dugin, aynı bölgede Avrasyacı 
olarak değerlendirilen petrol ve 
doğal gaz açısından zenginliği ile 
maruf İran’ı Rusya için stratejik 
ortak olarak görmesi, dünya 
petrol ve doğal gaz rezervlerinin 
kahir ekseriyetinin bulunduğu bu 
coğrafyada Atlantikçi-Avrasyacı 
mücadelesinin, enerji kaynakla-
rına sahip olma ve enerji iletim 
kanallarını kontrol etme imkanı-
nın politik ve stratejik önemini 
ortaya koymaktadır. 

Netice itibarıyla enerji kay-
naklarına sahip olma ya da onu 
kontrol etme ve enerji iletim 
yollarını kontrol altında tutma, 
son 100-150 yıllık beynelmilel 
siyaset ve iktisadın hayati bir 
aracı olmuştur. Bu araç dünya 
hakimiyet teori ve tasavvurları-

nın ya gayesi ya da gaye ölçüsün-
de etkin aracı olmuştur. Dünya 
hakimiyetini amaç edinen büyük 
güçlerin, enerji kaynaklarını ve 
iletim yollarını kontrol etmek 
marifetiyle birçok enerjide dışa 
bağımlı ülke ekonomi ve siya-
setini tesir ve kontrol altına 
alabileceği realitesi, tarihten 
günümüze ileri sürülen jeopolitik 
teoriler ile ortaya konmuştur.
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Giriş
 
Hızlı büyüyen ülkelerde ekono-
mik büyümenin tetikleyicilerin-
den olan sanayi üretiminin en 
önemli girdilerinden biri doğal 
gazdır. Örneğin Çin’deki üretimin 
hızlı artışının eseri olarak 2035 
yılına gelindiğinde Çin doğal gaz 
tüketiminin Avrupa Birliği’nin 
doğal gaz tüketimini geçmesi 
beklenmektedir (World Energy 
Outlook 2014). Önümüzdeki dö-
nemde doğal gaz ticareti, altyapı 
genişlemeleri ve LNG ticaretin-
deki hızlı artış devam edecektir. 
(A Global Perspective on the Fu-
ture of Natural Gas: Resources, 
Trade, and Climate Constraints, 
2015, Holz at all)

Dünyaya paralel olarak üretimi 
ve yaşam kalitesini yükseltmeyi 
hedefleyen Türkiye’nin doğal 
gaz tüketimi geçmişten bugüne 
artarak ülke gündemindeki yerini 
sağlamlaştırmaktadır. 2014 yılı 
itibarıyla doğal gaz boru hattı 
uzunluğu 12,561 km ve doğal 
gaz kullanılan il sayısı 72 olmuş-
tur (BOTAŞ 2014 Yılı Faaliyet 
Raporu). Bu nedenle evsel doğal 
gaz kullanımının beklenenden 
daha hızlı arttığı görülmektedir. 

Yıllar itibarıyla değerlendirildi-
ğinde doğal gaz tüketimindeki 
yüksek paylardan biri de elektrik 
üretimidir (2015 Yılı Ulusal Doğal 
Gaz Tüketim Tahmin Raporu). 
Türkiye’de elektrik üretimindeki 
yükseliş ve barajların doluluk 
oranının düşük seviyelerde 
gerçekleşmesi doğal gaz tüketi-
mindeki artışa direkt olarak etki 
etmektedir.

Yıllar itibarıyla yüksek bir 
büyüme hızıyla gelişmiş olan 
Türkiye ekonomisi için üretime 
ve büyümeye olumlu etkilerinin 
yanında risk oluşturan cari açığın 
ciddi bölümünü petrol ve doğal 
gazdan oluşan enerji ithalatı 
oluşturmaktadır. Özellikle son 
bir yıllık dönemde ham petrol 
fiyatlarındaki gerileme yükselen 
döviz kuruna rağmen ülkenin cari 
açığına aşağı yönlü bir etki yap-
maktadır (Merkez Bankası 2014 
Yıllık Raporu). Bunun yanında 
sürekli artan doğal gaz tüketimi 
yükselen döviz kuru ile beraber 
cari açıktaki payını artırmakta-
dır. 

Bu çalışmada doğal gaz tü-
ketiminin Türkiye’de hangi 
makroekonomik değişkenlerle 

nasıl ilişkilere sahip olduğunun 
analizini yaparak daha önce 
kullanılmamış bir yöntemle doğal 
gaz tüketimi tahmini yapılmak-
tadır. Başlangıç olarak doğal gaz 
tüketiminin tüketici fiyatları ve 
döviz kuru ilişkisine bakılmıştır. 
Daha sonra, sanayi üretimi ve 
gayrisafi yurt içi hasıla ile ilişkisi 
analiz edilmiştir. Son olarak, Kal-
man Filtresi Yöntemi kullanılarak 
doğal gaz tüketiminin gelecek 
projeksiyonu yapılmıştır.

Doğal Gaz Tüketimi ile Tüketici 
Fiyatları ve Döviz Kuru İlişkisi
 
Son dönemlerde hızlı yükselişiyle 
gündemde olan döviz kuru ile 
doğal gaz tüketimi arasında ilişki 
olup olmadığı doğal gaz tüke-
timinin gelecekteki davranışını 
belirleyecek önemli konulardan 
biridir. Bilindiği üzere reel efek-
tif döviz kuru aşağıda tanımlan-
dığı şekilde hesaplanmaktadır:

REDK: Reel Efektif Döviz Kuru
TF: Tüketici Fiyatları
e: Nominal faiz oranı (Dünya/
Türkiye Paritesi)
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Yukarıdaki formülde görüldüğü 
üzere Türkiye’deki tüketici fiyat 
endeksinin dünyadaki tüketici 
fiyat endeksine oranı reel efektif 
döviz kurunun ağırlıklı belirle-
yicisidir. Türkiye’deki doğal gaz 
tüketim miktarı ile Türkiye’deki 
tüketici fiyat endeksi arasındaki 
ilişki durumu döviz kuru ile doğal 

Şekil 1 Doğal Gaz Tüketimi ile Tüketici Fiyatlarındaki Değişimin Hareketi

Bu iki seri arasındaki ilişkiyi daha net ortaya koymak ve seriler arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiyi gös-
termek için literatürde yaygın olarak kullanılan Granger Nedensellik ve Johansen Eşbütünleşme Testleri 
kullanılmıştır. Aşağıda görüldüğü üzere Granger Nedensellik Testi iki serinin birbirleri üzerinde kısa vadede 
etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak Johansen Eşbütünleşme Testi de anlamlı p değeriyle 
uzun vadede serilerin bir arada hareket ettiğini göstermektedir. 

Bu iki seri arasındaki ilişkiyi 
doğrudan incelemek için doğal 
gaz tüketiminin döviz kuru ile 
arasındaki ilişkiye VAR analiz 
kullanarak baktığımızda; aşağı-
da görüldüğü üzere uyarı etkisi 
(impulse response) sonuçlarına 
göre, döviz kurundaki artışın 3 
ay gecikmeli olarak doğal gaz 
tüketimine negatif etki yaptığı 
görülmektedir. Bu sonuçlarda 
tüketici fiyat endeksi ile doğal 

Şekil 2 Doğal Gaz Tüketimi ile Reel 
Efektif Döviz Kuru İlişkisi

gaz tüketimi arasında ispatlanan 
ilişkiyi desteklemektedir. Sonuç 
olarak, yıllar içinde Türkiye’deki 
fiyatların veya döviz kurunun 
hareketleri doğal gaz tüketimine 
birkaç ay gecikmeli olarak ters 
yönlü etki yapacaktır. Fiyatlarda 
ve döviz kurunda meydana gele-
cek artışlar doğal gaz tüketimine 
azaltıcı yönde etki yapacaktır. 

gaz tüketimi arasındaki ilişkiyi 
açığa çıkarmakta dolaylı olarak 
yardımcı olacaktır. Doğal gaz 
tüketimi ile tüketici fiyatları 
incelendikten sonra doğal gaz tü-
ketimi ile döviz kuru arasındaki 
ilişkiye doğrudan bakılarak sonuç 
daha net ortaya koyulacaktır.  

Doğal gaz tüketimi ile tüketici fi-
yatlarına daha yakından bakmak 
için doğal gaz tüketim değişimi 
ve aylar arasındaki fiyat değişimi 
çizdirilmiştir. Bu iki serinin yük-
sek korelasyon ile benzer bir yol 
izlediği grafikte görülmektedir.
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Doğal Gaz Tüketimi ile Sanayi Üretimi ve GSYH İlişkisi

Gelişmekte olan ülkeler için önemli dinamiklerden biri de sanayileşmedir. Sanayi üretiminde meydana 
gelen artış doğal gaz ihtiyacını artırmaktadır. Bu durumu ekonometrik olarak ortaya koymak için birtakım 
testler yapılmıştır. Gelecekte politikalar belirlenirken kullanılmak üzere, endeksler arasındaki etkileşimi 

Şekil 3 Sanayi Üretim Endeksi ve Doğal Gaz Tüketimi İlişkisi

ortaya koymakta kullanılan VAR 
(Vector Autoregressive) metodu 
ile sanayi üretimi (2008=100 
endeksi) ile doğal gaz tüketimi 
(2010=100 endeksi) arasında güç-
lü bir ilişki olduğu gösterilmiştir. 
VAR sonuçlarına göre oynaklık 
analizi (variance decomposition) 
ve uyarı etkisi yöntemleri kulla-
nılarak sanayi üretiminin doğal 

gaz tüketimi üzerine etkisi analiz 
edilmiştir. Sanayi üretimindeki 
artış doğal gaz tüketimini 3 ay 
gecikmeli olarak artırarak 10. 
aya gelindiğinde ciddi seviyelere 
ulaşmaktadır. 

Gayrisafi yurt içi hasılanın 
(GSYH) ciddi bölümünü sanayi 
üretimi oluşturmaktadır. Sanayi 

üretiminin doğal gaz tüketimine 
etkisinin pozitif olduğu yukarıda 
gösterilmiştir. Bu ilişkinin güçlü 
olduğunu göstermek için GSYH 
ile doğal gaz tüketimi arasında-
ki ilişkiye bakılmıştır. Aşağıda 
görüldüğü üzere doğal gaz tü-
ketimindeki değişimin davranışı 
GSYH’deki değişime çok benze-
mektedir.

Şekil 4 Doğal Gaz Tüketimi ile GSYH Değişimlerinin Hareketi
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Bu iki seri arasındaki ilişkiyi daha 
net görebilmek için doğal gaz 
tüketimi değişimini açıklamak 
için GSYH’deki değişimin gecik-
meleri kullanılmıştır. Model 1 ve 
2’de görüldüğü üzere doğal gaz 
tüketimi anlamsız bir şekilde 
kendi gecikmeleriyle negatif iliş-
kili çıkmıştır. Katsayılar anlamsız 

olduğu için modeller geçersizdir. 
3. ve 4. modellere baktığımızda 
ise GSYH’deki değişimin doğal 
gaz tüketimindeki değişimi 
pozitif katsayıyla açıkladığını 
görmekteyiz. Doğal gaz tüketi-
minin GSYH üzerine açıklayıcı 
etkisini de bildiğimiz için bu mo-
deller tahmin için kullanılamaz, 

ancak bu iki seri arasında pozitif 
bir ilişki olduğunu gösterir. Son 
olarak 5. modelde ise hareketli 
ortalama ile doğal gaz tüketimi 
değişiminin açıklanması düşünül-
müştür ancak açıklama konusun-
da çok etkin olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Doğal Gaz Tüketim Tahmini

Yukarıda görüldüğü üzere doğal 
gaz tüketim tahminlerinde 
yaygın olarak kullanılan ARIMA, 
OLS gibi modeller Türkiye mo-
delinde çalışmamaktadır. Buna 
karşın hataların Gauss dağılımına 
sahip olduğu verilerde başarılı 
olan Kalman Filtresi Yönteminin 
Türkiye için uygun olduğu düşü-
nülmektedir. Kalman Filtresi ilk 
olarak yörüngesini doğru belirle-
mek amacıyla 1960 yılında Apollo 
Uzay Mekiğinde kullanılmıştır. 
Daha sonra radarlarda yaygın 
olarak kullanılmaya başlanan 
Kalman Filtresinin en yaygın 
olduğu sektörlerden biri de 
navigasyon sektörüdür. Bunların 

yanında ses sinyalindeki gürültü-
yü temizlemek amacıyla da farklı 
varyasyonlarıyla Kalman Filtresi 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Kalman Filtresi analizinde veri 4 
ana parçaya bölünmektedir. Bu 
parçalar Eğilim (Trend), Mev-
simsel (Seasonal), Çevrimsel 
(Cycle) ve Rassal’dır (Irregular). 
Yöntemde parçalar tahminlene-
rek birleştirilmektedir. Kalman 
Filtresi sistemin ölçülemeyen du-
rumlarını tahmin etmek için çok 
güçlü ve yeteneklidir. Aşağıda 
görüldüğü üzere, Kalman algo-
ritması veriler üzerinde gerçek 
zamanlı düzeltme ile çalışarak 
filtreleme yapar ve sistemin 
fiziksel karakteristiklerinin mo-
dellenmesi ile üretilen gelecek 

durumu matematiksel tahmini-
ne göre optimize eder. Kalman 
kazancı olarak tanımlanan Kt 
parametresini düzelterek xt ola-
rak tanımlanan tahmin verisini 
üretir. Formülde tanımlanan Zt 
parametresi gerçek veriyi temsil 
etmektedir. 

Önümüzdeki dönemde politika 
yapıcı tarafından kullanılmak 
üzere, 2004 ve 2014 yılları 
arasında aylık frekansta doğal 
gaz tüketim verisi kullanılarak 
Kalman Filtresiyle 2015, 2016 
ve 2017 yıllarındaki doğal gaz 
tüketimi aylık olarak tahmin 
edilmiştir.
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Şekil 5 Kalman Filtresi Çalışma Mekanizması

Şekil 6 2015 Yılı Doğal Gaz Tüketim Tahmini

Şekil 7 2016 Yılı Doğal Gaz Tüketim Tahmini

Şekil 8 2017 Yılı Doğal Gaz Tüketim Tahmini

Sonuç Yerine

Dünyada gelişmişliğin gösterge-
lerinden biri olarak kullanılan 
doğal gaz tüketimi geçtiğimiz on 
yıllık dönemde yapılan altyapı 
yatırımlarıyla tüm bölgelerde 
yaygınlaştırılmıştır. Bunun dışın-
da, elektrik üretiminin yarıya 
yakını doğal gaz santralleri tara-
fından yapıldığı için önümüzdeki 
dönemde artan elektrik tüketimi 
ile doğal gaz tüketiminin de 
artacağı kolaylıkla öngörüle-
bilir. Doğal gaz tüketimindeki 
en önemli etkenlerden biri 
olan hava koşulları bir kenara 
koyulursa sanayi üretiminde 
ve dolayısıyla GSYH’de meyda-
na gelecek artışlar doğal gaz 
tüketimini artıracaktır. Ancak 
önümüzdeki dönemde meydana 
gelebilecek fiyat ve döviz kuru 
şokları doğal gaz tüketimini 
sekteye uğratacaktır.

mpeker@epdk.gov.tr

adinc@epdk.gov.tr

@AliRizaDinc
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Bir iletim şebekesinden hiz-
met alan taşıtanların şebekede 
taşıtmak istedikleri tahmini gaz 
miktarlarının sorunsuz olarak ta-
şınabileceğinin iletim operatörü 
tarafından taahhüt edilebilmesi 
için bu miktarların belirli bir 
süre öncesinden iletim operatö-
rüne bildirilmesi gerekmektedir. 
İletim operatörü bu tahmini 
taşıma miktarı bilgisine, taşımayı 
gerçekleştirebilmek için gerekli 
teknik hazırlıkları (kompresörleri 
programlamak, gaz dengesi-
ni sağlamak, şebekedeki stok 
seviyesini ayarlamak vb.) yerine 
getirebilmek için ihtiyaç duy-
maktadır.  

Tahmini taşıma miktarı “nomi-
nasyon” olarak adlandırılmak-

tadır. Nominasyonlar iletim 
operatörüne bir saat öncesinden 
bildirilebildiği gibi bir gün önce-
sinden veya bir hafta öncesinden 
de bildirilebilmektedir. En yaygın 
uygulama nominasyonların bir 
gün öncesinden bildirilmesidir. 
Çıkış noktalarında verilen nomi-
nasyonlar bu çıkış noktalarındaki 
tahmini çekiş miktarını, giriş 
noktalarında verilen nominas-
yonlar ise bu giriş noktalarındaki 
tahmini giriş miktarlarını ifade 
eder. 

İletim operatörleri giriş ve çıkış 
noktalarında kendisine bildirilen 
nominasyon miktarları kadar 
taşıma hizmeti sunmakla yü-
kümlüdür. Nominasyonlar eğer 
günlük veriliyorsa nominasyonun 

Mehmet ÖZDAĞLAR
Yönetim Kurulu Danışmanı, BOTAŞ

Farklı Zaman Dilimlerindeki İletim Şebekelerinde 
Nominasyon Harmonizasyonu

Tablo 1 Nominasyonlar ve giriş/çıkış saatleri

verildiği günün başlangıç ve bitiş 
saati belirlidir. Genellikle günlük 
nominasyonun verildiği iletim şe-
bekelerinde nominasyon başlan-
gıç ve bitiş saati sabah 08:00’dır. 

Tamamı aynı zaman dilimi içeri-
sinde yer alan iletim şebekele-
rinde tüm giriş ve çıkış noktaları 
için nominasyon başlangıç ve 
bitiş saatleri aynıdır. Ancak farklı 
zaman dilimlerine taşan iletim 
şebekelerinde, birbirine bağlı or-
tak işletilen interkonekte iletim 
şebekelerinde giriş ve çıkış nok-
talarının nominasyon başlangıç 
ve bitiş zamanları farklı olabil-
mektedir. Bu durumu daha net 
anlayabilmek için Tablo 1’deki 
örneğe göz atmakta fayda var:
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Tablo 1’deki bu örnekte bir 
giriş noktası ve iki çıkış noktası 
bulunan bir şebeke ele alınmış-
tır. Çıkış1 noktasının bulunduğu 
zaman dilimi giriş noktasının 
bulunduğu zaman diliminden bir 
saat geridedir. Çıkış2 noktasının 
bulunduğu zaman dilimi giriş 
noktasının bulunduğu zaman 
diliminden iki saat geridedir. 
Tüm bu üç noktada da nomi-
nasyon başlangıç ve bitiş saati 
kendi zaman dilimlerine göre 
sabah 08:00’dır. N1,D Taşıtan1’in 
Çıkış1’de D günü için bildirdiği 
nominasyondur. N1,D-1 Taşıtan1’in 
Çıkış1’de D-1 günü için bildirdiği 
nominasyondur. N2,D Taşıtan2’in 
Çıkış2’de D günü için bildirdiği 
nominasyondur. N2,D-1 Taşıtan2’in 
Çıkış2’de D-1 günü için bildirdiği 
nominasyondur. 

Üç noktada da (Çıkış1, Çıkış2 ve 

Giriş) nominasyon başlangıç ve 
bitiş saati aynı (08:00) olmasına 
rağmen bu üç nokta farklı zaman 
dilimlerinde bulunduğu için bu 
üç noktanın nominasyonları 
arasında saat farkı oluşmak-
tadır. Ancak iletim şebekeleri 
tek nominasyon zamanına göre 
işletilebilirler. Farklı zaman 
dilimlerindeki noktalar için 
nominasyon bildiren taşıtanların 
nominasyonlarının üzerinde mu-
tabık kalınan bir zaman dilimine 
dönüştürülmesi gerekmektedir. 
Tablo 1’deki bu örnekte Çıkış1 ve 
Çıkış2 için kendi zaman dilimle-
rinde bildirilen nominasyonları 
giriş noktasının zaman dilimine 
dönüştürülmüştür. Bu dönüşümü 
yapabilmek için günlük nominas-
yon saatlik bazda düşünülmekte-
dir. Günlük nominasyonu saatlik 
bazda değerlendirmenin bir 
sakıncası yoktur. Çünkü kompre-

sörler de tekdüze saatli bazda 
çalışmaktadırlar. Ayrıca günlük 
nominasyonlarda önemli olan 
ilgili günde talep edilen doğal 
gaz miktarının iletim operatörü 
tarafından hazır edilmesidir. 
Tablo 1’deki örnekte Çıkış1’in 
nominasyon başlangıç ve bitiş sa-
ati Giriş’in nominasyon başlangıç 
ve bitiş saatinden bir saat sonra 
başlamaktadır. Dolayısıyla Taşı-
tan1’in D günü için vermiş oldu-
ğu nominasyonun 23/24 kadarı 
ve D-1 günü için vermiş olduğu 
nominasyonun 1/24 kadarı, Giriş 
noktasının zaman dilimindeki 
D günü nominasyon miktarına 
eşdeğerdir. Dolaysıya Taşıtan1’in 
Çıkış1’deki zaman diliminden 
Giriş noktasında zaman dilimine 
dönüştürülmüş nominasyonu 
(DN1,D) için aşağıdaki formül 
yazılabilir:

Aynı mantıkla Tablo 1’deki örnekte Giriş noktasının zaman dilimine göre 2 saat geride olan Çıkış2’de Ta-
şıtan2 tarafından bildirilen nominasyonun Giriş noktasındaki zaman dilimine dönüştürülmüş nominasyonu 
(DN2,D) da aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

Bu denklemleri matris formunda yazmak istersek: Burada ZF1 , 1. 

nokta ile referans nokta arasındaki zaman farkını, ZFn ise n. nokta ile referans nokta arasındaki zaman 
farkını ifade etmektedir. 

Bu denklemi bir kez daha aşağıdaki formatta yazarsak:

[ZFDM] matrisini “Zaman Farkı Dönüştürme Matrisi” olarak adlandırabiliriz. 

Farklı Zaman Dilimlerindeki İletim Şebekelerinde Nominasyon HarmonizasyonuMehmet ÖZDAĞLAR
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Bu dönüştürmenin neden yapılması gerektiği sorusuna gelecek olursak, cevabın talep edilen gazın istenen 
süre içerisinde hazır edilmesini temin etmek olduğunu söyleyebiliriz. Bunu daha net anlayabilmek için 
aşağıda Tablo 2’deki örneğe bakmakta yarar var:

Tablo 2 Zaman Farkı Dönüştürme

Farklı Zaman Dilimlerindeki İletim Şebekelerinde Nominasyon HarmonizasyonuMehmet ÖZDAĞLAR
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Tablo 2’de verilen örnek, 
Tablo 1’deki örneğin sayısal 
değer kullanılmış halidir. Tablo 
2’deki örnekte Taşıtan1 günlük 
12.000.000 sm3 nominasyon bil-
dirirken bunu D gününde yarıya 
düşürmektedir. Tablo 2’den de 
görüleceği üzere Çıkış1 nok-
tasının Giriş noktasının zaman 
dilimine göre D günü doğal gaz 
ihtiyacı 6.250.000 sm3’tür. 
İletim operatörü Taşıtan1’in 
dönüştürülmemiş nominasyonu-
nu kullanırsa Çıkış1 noktasında 
D gününde 6.000.000 sm3 gaz 
hazır edecektir. Bu durumda 
250.000 sm3 eksik gaz hazır et-
miş olacaktır. Ancak iletim ope-
ratörü Taşıtan1’in dönüştürülmüş 
nominasyonu olan 6.250.000 sm3 
değerini dikkate alırsa Taşı-
tan1’in D gününde ihtiyacı kadar 
olan gazı hazır edebilecektir. 

Nominasyonunu 24.000.000 
sm3’ten yarıya indiren Taşıtan2 

için de aynı durum geçerlidir. 
Tablo 2’den de görüleceği üzere 
Çıkış2 noktasının Giriş noktası-
nın zaman dilimine göre D günü 
doğal gaz ihtiyacı 13.000.000 
sm3’tür. İletim operatörü Taşı-
tan2’in dönüştürülmemiş nomi-
nasyonunu kullanırsa Çıkış2 nok-
tasında D gününde 12.000.000 
sm3 gaz hazır edecektir. Bu 
durumda 1.000.000 sm3 eksik 
gaz hazır etmiş olacaktır. Ancak 
iletim operatörü Taşıtan2’in 
dönüştürülmüş nominasyonu olan 
13.000.000 sm3 değerini dikka-
te alırsa Taşıtan2’in D gününde 
ihtiyacı kadar olan gazı hazır 
edebilecektir.

Eksik teslimat yapılması duru-
munda basınç kayıpları meydana 
gelebilir. Bu da iletim operatörü-
nün sağlamakla yükümlü olduğu 
basınç taahhütlerini yerine geti-
rememesine sebep olabilir. Daha 
önce de belirtildiği gibi farklı za-

man dilimlerindeki nominasyon-
ların tek zaman dilimine dönüş-
türülmesi tüm nominasyonların 
aynı zamanda yapılması gerektiği 
içindir. Buna mukabil farklı za-
man dilimlerindeki noktalardaki 
ölçümlemeler illa aynı zamanda 
olmak zorunda değildir. Farklı 
zaman dilimlerindeki tüm nokta-
lardaki ölçümlemeler aynı anda 
yapılabileceği gibi farklı zaman-
larda da yapılabilirler. Nominas-
yon dönüşümünün bir gerekçesi 
de farklı zaman dilimlerindeki 
noktaların farklı mevzuatlara, 
dolayısıyla da farklı nominasyon 
zamanlarına sahip olmalarıdır. 
Nominasyon dönüşümü sayesin-
de farklı zaman dilimlerindeki 
noktalardan nominasyon bildiren 
taşıtanların hem yerel mevzu-
atlara uyumları engellenmemiş 
olmakta, hem de harmonize bir 
şekilde nominasyon bildiriminde 
bulunmaları sağlanmaktadır. Bir 
başka deyişle, hiçbir taşıtan tabi 
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olduğu yerel mevzuat kurallarını 
başka bir yerel mevzuata uydur-
mak zorunda kalmamaktadır. 
Bu noktada nominasyon dönüşü-
münü taşıtanların kendisi yapıp 
dönüştürülmüş nominasyonları 
iletim operatörüne iletebilecek-
leri gibi her bir taşıtanın kendi 
zaman dilimine göre bildirdiği 
nominasyonları iletim operatö-
rünün dönüştürmesi de mümkün-
dür. Nominasyon dönüşümünde 
uygulanması gereken yöntem 
farklı zaman dilimlerindeki nok-
talardan birini referans olarak 
belirleyip diğer noktalardaki no-
minasyonları referans noktadaki 
zaman dilimine dönüştürmektir. 
Herhangi bir nokta referans 
nokta olarak seçilebilir. Ancak en 
erken zaman dilimindeki noktayı 
referans olarak belirlemek en 
pratik yöntemdir.

Summary:

Nominations can be weekly, daily 
or hourly. Most common is daily. 
In networks where all of it is in 
a single time zone, start and 
end time of each exit and entry 
points is same. But in networks 
in different time zones (cross 
border networks, commonly op-
erated interconnected networks 
like European network, etc.), 
start and end time of exit and 
entry points may become differ-
ent. This situation is illustrated 
in Table 1.    

In the example in Table 1, there 
are two exit points and one en-
try point. Time zone of Exit1 is 
one hour later than time zone of 
entry point. Time zone of Exit2 
is two hours later than time zone 
of entry. In all three points, start 
and end time of nominations 
is 08:00. N1,D is nomination at 
Exit1 for day D. N1,D-1 is nomina-
tion at Exit1 for day D-1. N2,D is 
nomination at Exit2 for day D. 
N2,D-1 is nomination at Exit2 for 
day D-1. Although start and end 
time of nomination at all three 
points are same (08:00), there 
is time lag between nominations 
due to difference in time zones 

of these points. But network 
should be operated for single 
nomination time. There nomi-
nations at different time zones 
should be transformed into one 
time zone. In the example in 
Table1, nominations at Exit1 and 
Exit2 are transformed into time 
zone of Entry point. In order to 
make the transformation, Daily 
nominations are considered in 
hourly basis. There is no problem 
in such considerations because 
compressors also work uniform-
ly in hourly basis under normal 
operations. Also critical point 
in daily nominations is to have 
transporter make ready demand-
ed daily amounts in required 
time interval. 

Transformed nomination of Exit1 
at day D (DN1,D) is given equation 
(1). Transformed nomination of 
Exit2 at day D (DN2,D) is given 
equation (2). Transformed nom-
inations of n points are given in 
matrix form in equation (3). In 
equation (3), ZF1 is time dif-
ference between 1st point and 
reference point, ZFn is time dif-
ference between nth point and 
reference point. Equation (3) 
is rewritten to obtain equation 
(4). [ZFDM] in equation (4) can 
be named as “Time Difference 
Transformation Matrix”. 

The reason why this transfor-
mation is necessary is demand-
ed gas amount is to be made 
ready by transporter in required 
time interval. This situation is 
illustrated in Table 2. Example 
in Table 2 is numerical form 
of example in Table 1. In this 
example, nominations at both 
Exit1 and Exit2 are halved in 
day D. Transformed nomination 
(and thus actual requirement) 
at Exit1 at day D (with respect 
to time zone of Entry point) is 
6.250.000 sm3. Similarly, trans-
formed nomination (and thus 
actual requirement) at Exit2 at 
day D (with respect to time zone 
of Entry point) is 13.000.000 
sm3. However nontransformed 
daily nomination at Exit1 is 

6.000.000 sm3 and nontrans-
formed daily nomination at Exit2 
is 12.000.000 sm3. If transporter 
uses nontransformed nomina-
tions at these two exits, trans-
porter makes ready 250.000 sm3 
less than required at Exit1 and 
1.000.000 sm3 less than required 
at Exit2. 

In case of not making ready 
sufficient amount, there will be 
pressure drops, which will cause 
transporter not fulfill pressure 
commitments at exit points. 
As mentioned above, reason of 
nomination transformation is 
because all nominations should 
be in one time zone. Howev-
er measurements at points at 
different time zones should not 
necessarily be at the same time. 
Measurements at all points in 
different time zones may be at 
the same time or they may be 
at different times. This does not 
create a problem. One other 
reason of nomination transfor-
mation is that points at different 
time zones are subject to differ-
ent legislations and thus have 
different nomination times. By 
nomination transformation, obli-
gations (under local legislations) 
of shippers at points at different 
time zones will be fulfilled and 
no revision in any local legisla-
tion will be required. Nomina-
tion transformation can either 
be made by shippers themselves 
or by the transporter. Funda-
mental approach in nomination 
transformation is to determine 
one of the points in different 
time zones as reference point 
and then transform nominations 
at other points into time zone of 
reference point. Any point can 
be chosen as reference point. 
But it is most practical to deter-
mine the point at earliest time 
zone as reference.      

mehmet.ozdaglar@botas.gov.tr
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