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Bu bültende yer alan yazıla-

rın bilimsel, hukuki ve etik 

sorumluluğu yazarlara ait 

olup, yazılar Enerji Uzmanları 

Derneği’nin veya yazarların 

çalıştığı kurum/kuruluşların 

görüşünü yansıtmamaktadır. 

Bu e-derginin içeriği Enerji 

Uzmanları Derneği’nin üreti-

mi olup dergi içeriğinin Fikir 

Eserleri yasası gereğince 

izinsiz kullanılması yasaktır. 

Yazı içerikleri, dergi ve yazar 

ismi kaynak gösterilerek 

kullanılabilir.  

Derneğimizin değerli üyeleri ve enerji piyasasının değerli 
katılımcıları; 

Enerji alanındaki gelişmeleri ve paylaşılmasında fayda görülen 
bilgileri kamuoyunun faydasına sunmayı amaç edinen bültenimiz, 
okumakta olduğunuz beşinci sayısı ile karşınızdadır. Önemli güncel 
gelişmeleri irdeleyen, bilgi ve görüş paylaşımını amaçlayan yazılar 
sizlerle buluşuyor. 

Bu sayımızda uluslar arası petrol piyasalarında fiyat oluşumu, 
dengeleme ve uzlaştırmada sıfır bakiye düzeltme tutarının yeri, 
rekabetçi elektrik piyasalarında vadeli işlemler, Avrupa Birliği doğal 
gaz piyasasında yeni yatırımlar için muafiyetler, elektrik piyasasında 
kısıt yönetimi metotları, ‘Kite Wind Generator’ teknolojisi, ihtiyaçlar 
- yaratıcılık ve kariyer gelişimi bağlamında enerji uzmanlığını 
inceleyen yazılar bulabilirsiniz. 

EPDK’da çalışan derneğimiz üyesi bazı enerji uzmanlarının ABD’nin 
önde gelen bazı üniversitelerine yüksek lisans için kabul aldığı bu 
günlerin ülkemizin enerji arenasında söz sahibi olduğu gelecekteki 
günlerin habercisi olacağını diliyor ve değerli uzmanlarımıza 
kariyerlerinde başarılar diliyoruz.   

Enerji alanındaki bilgi ihtiyacına katkıda bulunmayı amaçlayan 
bültenimizin sayılarına www.enerjiuzmanlari.org adresi üzerinden 
sanal olarak ulaşmanın mümkün olduğunu ve sizlerden gelecek her 
türlü görüş ve öneriyi özenle değerlendireceğimizi hatırlatmak 
isteriz.  

 

Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle... 

Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik 

çıkartılan düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendiril-

diği, sektördeki gelişmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uzman görüşlerinin yer aldığı 

süreli bir yayın olarak oluşturulmuştur. Enerji piyasalarının bilgi dağarcığına katkıda bu-

lunmak isteyen okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile birlikte derneğimiz ile irtibata geç-

meleri durumunda, bilgilerini olabildiğince geniş kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tec-

rübelerini paylaşabilme fırsatını da yakalamış olacaklardır. 

Enerji Piyasası Bülteni’ne gönderilecek yazılar, 1000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlan-

malı, herhangi bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer 

verilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ya-

zarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine göndere-

bilirler.  

Editör’den... 

Enerji Piyasası Bülteni’ne Yazı Göndermek için... 
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27/06/2009 tarih ve 27271 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25/06/2009 tarihli ve 2145/1 sayılı Kurul Kararı gere-
ğince; vergiler dahil ilgili gün geçerli olacak TL/Lt cinsinden akaryakıt dağıtım tavan fiyatı ve akaryakıt bayi tavan fiyatı 
aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır: 

 

ADF = ((PF * 1,05*Yoğunluk/1000)+ ÖTV+GP)*1,18 + ((M/2)*1,18) 

ABF = ADF + ((M/2)*1,18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parite Fiyatı, bir önceki gün Platts European Market Scan de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında yayımlanan 
günlük fiyatların ortalamasının yine bir önceki gün TCMB tarafından 15.30 dan sonra belirlenen gösterge niteliğindeki 
ABD doları döviz satış kuru ile çarpılması ile bulunan fiyattır. Hesaplama sonunda virgülden sonraki üçüncü hane 5 ve 
daha büyük ise ikinci hane yukarı, aksi halde aşağı yuvarlanır. 

Söz konusu bültende benzin türleri için Premium Unl 10 ppm, motorin için 10 ppm ULSD, kırsal motorin için Gasoil 0.1% 
fiyatları dikkate alınır. 

Üst sınır marj, benzin için 25 Kr/Lt, motorin için 30 Kr/Lt ve kırsal motorin için 27,5 Kr/Lt dir. ADF ve ABF Pazarte-
si, Çarşamba ve Cuma günleri hesaplanır ve ertesi gün için uygulamaya başlanır.  

ADF : İlgili Gün Akaryakıt Dağıtım Tavan Fiyatını, 

ABF  : İlgili Gün Akaryakıt Bayi Tavan Fiyatını, 

PF  : Parite Fiyatı, 

M : Üst Sınır Marjı gösterir. 

GP : Gelir Payı 

ÖTV  : Özel Tüketim Vergisi 

Yoğunluk : Kurşunsuz benzin 95 Oktan için 0,775 ton/m3 Motorin ve Kırsal Motorin 

için 0,845 Ton/m3 (150C’ta) 

Petrol Piyasasında Tavan Fiyat Uygulaması 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2008 Yılı Faaliyet Raporu 03/06/2009 

tarihinde yayımlanmıştır. İlgili rapor, http://www.epdk.org.tr/yayin_rapor/

yillik/2008/2008.pdf adresinden indirilebilir.  

EPDK 2008 yılı faaliyet raporu yayımlanmıştır. 
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Bilindiği üzere, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin ithalatında EPDK tarafından düzenlenen uygunluk yazısı 

aranması uygulamasına 31/03/2009 tarihinde son verilmiş olup, 2008 ve 2009 yıllarında EPDK’dan alınan uygunluk yazı-

larının kapatılmasına ilişkin son başvuru tarihi 01/05/2009 olarak belirlenmiştir. Ancak, 2008 ve 2009 yıllarında 

EPDK’dan uygunluk yazısı alan bazı gerçek ve tüzel kişilerin kapatma işlemlerini tamamlamadıkları tespit edilmiştir. 

31/03/2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak 

Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ”in 5. maddesi uyarınca EPDK’ya yapılması gereken kapatma işleminin eksiksiz olarak yürü-

tülebilmesi, istatistiki bilgilerin tamamlanabilmesi  ve konuya ilişkin ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilebil-

mesi için kapatma işlemi sonuçlanmamış olan firmaların 17/07/2009 tarihi mesai bitimine kadar EPDK’ya başvurma-

ları gerekmektedir. Buna göre, kapatma işlemi için ibraz edilecek belgeler: 

(A) Ambalajlı ürünler için;  

• Uygunluk belgesinin aslı, 

• Gümrük beyanname fotokopisi. 

(B) Dökme ürünler için; 

• Uygunluk belgesinin aslı, 

• Yeminli Mali Müşavir ile ithalat yapacak kişi arasında imzalanan 2008 ve 2009 yıllarına ait denetim ve tasdik söz-

leşmelerinin asılları, 

• Yeminli Mali Müşavirin faaliyet belgesinin aslı,  

• 26/03/2005 tarihli ve 25767 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İtha-

linde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” de belirtilen ve 01/01-31/12/2008 ile 01/01-31/0372009 dö-

nemlerini gösteren Ek-4 ve ekleri (orijinal). 

27/12/2008 tarihli ve 27093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, yan hizmet tedarikine ilişkin ticari 

esasları düzenleyen Enerji Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde yapılması öngörülen değişiklikler ile 4628 sayılı Kanuna 

5784 sayılı Kanun ile eklenen Ek 3 üncü maddenin a) fıkrası 1 inci bendi uyarınca eklenen “Türkiye Elektrik İletim Anonim 

Şirketi tarafından yan hizmetler anlaşmaları kapsamında kapasite kiralanması amacıyla yapılacak ihaleye ilişkin usul ve 

esaslar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından ha-

zırlanacak ve Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek yönetmelik ile düzenlenir.”  hükmü uyarınca hazırlanan 

“bölgesel kapasite kiralama” yan hizmetine dair düzenlemeleri içeren “Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” 20 ( yirmi) gün süreyle EPDK internet sayfasında yayımlanacaktır. 

Yan Hizmetler Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüş, öneri ve katkılar bilgielektrik@epdk.org.tr  adresine iletilebilir.  
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2008 ve 2009 Yıllarında EPDK Tarafından Dökme ve Ambalajlı Maddelerin       
İthaline İlişkin Verilen Uygunluk Yazılarının Kapatılması  

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair    
Yönetmelik Taslağı 
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4. dönem uzman yardımcılarının yeterliliklerini alarak ‘Enerji Uzmanı’ olmaları ve 7. dönem uzman yardımcılarının 

EPDK’da göreve başlamış olmaları sebebiyle EPDK Başkanı Sayın Hasan KÖKTAŞ, EPDK Kurul Üyeleri, Enerji Uzmanları 

Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 4. Dönem Enerji Uzmanları ve 7. Dönem Enerji Uzman Yardımcılarının katılımı ile Bilkent 

Otel’de öğle yemeği organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılara bizleri şereflendirdikleri için teşekkür ederiz.  

• Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkındaki Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Tebliğ 03/07/2009 tarihinde yayımlanmıştır.  

• Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

• Genel aydınlatma yükümlülüğü ile görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve aydınlatma yü-

kümlülüğünün kapsamı, aydınlatma tüketimlerinin ölçülmesine ilişkin kurallar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, 

uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları kapsayan Aydınlatma Yönetmeliği, 10 Temmuz 2009 tarihli ve 

27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

• 19/2/2003 tarihli ve 25025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin 55 ve 56 

ncı maddeleri ile EK-5’i yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği 10 Temmuz 2009 tarihli ve 27284 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 04/04/2007 tarihli ve 

1153 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 29/06/2009 tarihli ve 2153 sayılı Kurul Kararı 09/07/2009 tarihli 

ve 27283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

EPDK Başkan ve Kurul Üyeleri, Son Dönemde Yeterliliklerini Alarak Enerji Uzmanlığına   
Atanan ve Kuruma Yeni Katılan Enerji Uzman Yardımcıları ile Bir Araya Geldi. 

Elektrik Piyasasında Tebliğ ve Yönetmelik Değişiklikleri 

Ulusal Marker Uygulamasına Yönelik Kurul Kararında Değişiklik 



  

 

Petrol Piyasasında Fiyat Oluşumu 
Bülent HAYALOĞLU 

D ünyada petrol sektöründe temel olarak bir kaç fiyat-

landırma uygulaması görülmektedir: Ad hoc fiyatla-

ma, formül esaslı otomatik fiyatlama, serbest piya-

sa fiyat oluşumu. Bu sistemler hakkında aşağıda kısaca bilgi 

verilmektedir: 

 

1. Ad-hoc Fiyatlama: Bu usulde fiyatlar düzensiz aralıklar-

la ve genellik uzun dönemli olarak belirlenmekte, fiyata ve 

ayarlamaya ilişkin dikkate alınan hususlar üçüncü kişilere 

açıklanmamaktadır. Mısır, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, 

Fildişi Sahili, Çin gibi bu usulü kullanan ülkelerde fiyat karar-

ları politize olmaya yatkındır. Alış maliyetinin altına düşme-

dikçe, istikrarlı piyasa ortamında veya ülkenin petrol üretim 

ve rafineri kapasitesine sahip olduğu durumlarda uzun dö-

nemli fiyatlama bütçe açısından kabul edilebilir, politik açı-

dan da cazip bulunmaktadır. Bu politik yaklaşım, fiyatların 

arttığı dönemde uluslar arası piyasalardaki olumsuz koşul-

lardan yurtiçi tüketicilerin korunması için daha da fazla be-

nimsenmektedir. İç ve dış fiyatlar arasındaki fark ise bütçe 

imkânlarından karşılanmak zorunda kalınmaktadır. Uzun 

vadede bu dengenin sürdürülememesiyle fiyat artışına mec-

bur kalınması bir kısım politik maliyetlere yol açmaktadır. Bu 

sebeple, son dönemde yaşanan fiyat artışları Malezya ve 

Vietnam gibi bazı ülkelerde, baştan belirlenen bir formüle 

dayalı otomatik fiyat ayarlama uygulamasına geçilmektedir. 

 

2. Formül Esaslı Otomatik Fiyatlama: Bu uygulamada 

içeriği baştan tespit edilen bir formül kapsamında fiyatlar 

değişen koşullara göre ayarlanmaktadır. Fiyatı oluşturan 

unsurlar, fiyat artışının altında yatan unsurlar, ayarlama 

aralıkları mevzuat kapsamında düzenlenir ve bir kamu kuru-

mu ya da bir uzmanlar heyeti yürürlükteki düzenlemeleri 

izlemekle görevlendirilir. Bu yöntem ile yapılan ayarlamala-

rın büyüklüğü ve zamanlaması büyük ölçüde politik etkiden 

uzaktır. Alınan kararlar rasyonel bir temele sahip olduğun-

dan ilgili herkes tarafından doğrulanabilir. Genel fiyat sevi-

yesi yükseliyor olsa da fiyat ayarlamaları genel itibariyle 

ılımlı gerçekleşir. Kamuoyundan kaynaklanabilecek tepkiler 

bu yöntemde de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu yöntemde de 

sosyal sorunların hafifletilmesi için aktif önlemler alınması 

gerekebilecektir. Fiyat ayarlama sürecini rasyonel bir temele 

dayandırarak siyasetin fiyatlar üzerindeki etkisini elimine 

etmesinin yan ısıra bu yöntem bütçe üzerinde yük oluşması-

nın da önüne geçmektedir. Fiyat formülünün, fiyat artış ve 

düşüşlerinin belirli eşikleri geçmesi halinde ayarlama süreci-

nin tetiklenmesine yönelik kurgulanması mümkün olmakta 

ve bu yöntem fiyat değişimlerinin nispeten hızlı yansıtılması-

na imkân vermektedir. Fiyat ayarlama sürecinde şeffaflığın 

sağlanması, tüketicilerin enerji kullanım ve nakil tercihlerini 

aktif şekilde değiştirmelerini sağlayacaktır. 

 

Günümüzde TÜPRAŞ tarafından, esasları Kurumumuza bildi-

rilen bir metodoloji kapsamında formül esaslı bir tarife uygu-

laması yürütülmektedir. 

 

3. Liberal Fiyat Oluşum Sistemi: Fiyat oluşumunda ilgili 

piyasa aktörlerinin serbest bırakılması devletin rolünü iç 

piyasa vergileri ve dış ticaret vergilerinin belirlenmesi dere-

cesine indirmektedir. Bu yöntemde fiyat, piyasa oyuncuları-

nın karşılıklı etkileşimi neticesinde oluşmaktadır. OECD ülke-

sinin yanı sıra Filipinler, Uganda ve Kenya’da bu yöntem 

uygulanmaktadır. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesinin 

önemli bir kısım ön koşulları bulunmaktadır. Her şeyden 

önce rekabeti temin edebilmek için yeterli sayıda tedarikçi, 

piyasanın güvenilir şekilde izlenebilmesi, bilinçli, eleştiren bir 

kamuoyuna ihtiyaç duyulmaktadır. Kriterlerden ilki pek çok 

ülkede tatminkâr bir seviyede karşılanmadığından, bu yön-

tem gelişmekte olan devletlerde belli bir dereceye kadar 

uygulama alanı bulabilir. Bu yöntemin değeri siyasi etkileşi-

mi ve bütçe üstündeki yükleri bütünüyle ortadan kaldırma-

sında yatmaktadır. Fiyat oluşumu ve ayarlanmasına ilişkin 

tartışmalardaki en önemli güçlük serbestçe sahip olunabilen 

kullanılabilir veri ve bilginin sağlanamamasıdır. 

 

Yukarıda sayılan usuller, akaryakıtlar için nihai aşamada 

ortaya çıkan, sürecin en son ucundaki genel karakterdeki 

usullerdir. Ancak, bu sürecin gerisinde çok geniş bir olaylar 

zinciri fiyatı belirlemektedir. Aşağıda bu tür unsurlar kısaca 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

Petrolün taşınması usulleri çeşitli olsa da navlun maliyetleri 

petrol fiyatlarındaki temel değişkenlerden biridir. Çoğu ham 

petrol FOB temelde satılır ve alıcı, örneğin rafineri, nakliye 

işlemlerini düzenler ve tüm maliyetleri yüklenir. Bu durumun 

en önemli istisnası ise Rus petrolü olup, bu petrol teslimat 

temelinde işlem görür. Yani fiyatlama noktası teslimatın 

yapıldığı yerdir. Ham petrol tankerleri kapasitelerine göre üç 

tür içinde sınıflandırılır. 200 bin tonun üzerinde kapasiteye 

sahip olanlar VLCC (Very Large Crude Carriers), 120-200 bin 

ton arasındakiler Süveyş kanalından geçebilecek azami bü-

yüklük olduğundan Suezmax, 70-120 bin ton arasındakiler 

ise Aframax (AFRA= American Freight Rate Association) 

olarak adlandırılırlar. Büyük tankerler ölçek ekonomisi sağla-

dıklarından büyük miktarda petrolün uzak mesafelere taşın-

masını sağlarlar ki bu özellik dünya çapında erişime imkân 

verdiğinden belirleyici petroller için önemlidir. Örneğin Orta-

doğu petrolü uzak doğuya VLCC ler ile taşınır. Önemli yatı-

rımlar gerektirmekle beraber, boru hattı petrolün naklindeki 

diğer yaygın yoldur. Örneğin Rus petrollerinin bir kısmı Av-
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rupa’ya boru hattı ile ulaştırılmakta ve Polonya, Almanya, 

Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki rafineriler buradan alım 

yapmaktadır. 

 

Petrol ürünleri büyük miktarlarda ve standart bir kalitede 

üretilen homojen ticari metalar olup, üreticisine göre ayırt 

etmek zordur. Bununla birlikte petrol ürününün sahip oldu-

ğu bazı özellikler fiyatı etkilemektedir. Örneğin petroldeki 

sülfür bir kontaminanttır (kirletici madde). Bu nedenle, diğer 

tüm özelliklerin eşit olduğu durumlarda, sülfür içeriği düşük 

olan, sülfür içeriği yüksek olan petrole göre değerlidir. Lite-

ratürde %0,5 den daha düşük sülfür içeriğine sahip petroller 

“sweet”, %1 in altındakiler ise “sour” olarak anılmaktadır. 

Düşük yoğunluktaki petroller genellikle yüksek yoğunluğu 

olanlara göre daha çok tercih edilir. Çünkü yakıtın ağırlığı 

daha az ve, birim kütleye düşen enerji, düşük yoğunluktaki 

yakıtlarda daha yüksektir. Günümüzde petrolün yoğunluğu 

yerine A.P.I. (American Petroleum Institute) gravite derece-

si kullanılır. Petrolün yoğunluğu ile A.P.I. Gravite derecesi 

arasında ters bir orantı vardır. Gravite büyüdükçe yoğunluk 

küçülmekte ve petrolün kalitesi yükselmektedir. Gravite 

küçüldükçe yoğunluk artmakta ve petrolün kalitesi düşmek-

tedir. Düşük akışmazlığı (viskozite akmaya karşı direnci 

ifade eder) olan yakıtlar borulardan daha kolay aktığı için 

yüksek akışmazlığı olanlara göre daha çok tercih edilir. Gü-

venlik nedenleri ile yüksek alevlenme noktaları tercih edilir. 

Yeni yakıt elde etmek için yakıtların ucuz bir şekilde karıştı-

rılabilecek olması da fiyatı etkilemektedir. 

  

Rafineriler ham petrol alım kararlarını, ham petrolün kalite-

si, ondan üretecekleri ürünün değeri ve belirleyici petrollerin 

piyasa fiyatını dikkate alarak vermektedirler. Tüm ham pet-

roller kendine özgü olup, değerlerini işlendiklerinde elde 

edilen ürünlerin değerinden alırlar. Yani ham petrolün değe-

rini belirleyen, ham petrolden işleme tabi tutularak ortaya 

çıkartılan ürünlerin (gayri safi ürün değeri veya GPW olarak 

adlandırılmakta olan) toplam değeridir. Bununla ürün fiyat-

larının ham petrol fiyatlarını belirlediği anlamı çıkartılmama-

lıdır. Ancak, rafinerilerin bakış açısıyla GPW ham petrol fiya-

tının üst sınırı için belirleyici etkiye sahiptir. Rafineriler, han-

gi petrolün belli bir ürün demeti için en iyi ekonomik sonucu 

vereceğine dair modelleme amaçlı bilgisayar yazılımları kul-

lanmaktadır. Çeşitli petrollerin analizleri sonucu elde edilmiş 

kalite ve üretim değerleri (crude assay), rafinerinin 

konfigürasyon bilgileri, bilgisayar programları, mevcut ürün 

fiyatları kullanılarak çeşitli petroller için GPW hesaplanır. 

GPW ve petrol alım maliyeti arasındaki fark kabaca marjı 

oluşturur. Böylece rafinerici kendisine en yüksek marjı sağ-

layacak ham petrolü seçmeye çalışır. Bu süreç sonunda rafi-

nerilerin alım davranışları bir petrolün diğerine karşı fiyat 

farklılığını etkileyebilmekle birlikte bu davranışların ham 

petrollerin temel fiyatlarına etkisi azdır. Örneğin Brent + 5 $ 

gibi formüllerde kullanılan farkı etkilemekte, Brentin 72 $ 

olan asıl fiyatını değiştirmemektedir. 

 

Arz zincirindeki rolü ham petrolü piyasanın ihtiyaç duyduğu 

nihai ürüne çevirmek olan rafineriler çok çeşitli proseslere 

ve konfigürasyonlara sahiptirler. Rafinerinin getirisi sahip 

olduğu bu proseslere ve işlediği ham petrolün türüne bağlı-

dır. Hiçbir rafineri sadece tek bir ürün üretemez, rafinerilerin 

birçoğu ana ürünlerin tamamını üretmektedir. Bir rafineri 

belirli bir konfigürasyonla inşa edildikten ve belirli bir petrol 

türüne göre dizayn edildikten sonra, yeni proseslere büyük 

ölçekli yatırım yapmadıkça, getiri yapısını belirgin ölçüde 

değiştirememektedir. Rafineriler çok farklı özellikteki petrol-

leri işleyebilseler de bu gibi teknik kısıtlar kapasitenin opti-

mal kullanılmasına mani olmakta ve karlılığı düşürmektedir. 

Rafineriler kurulurken piyasanın talep ettiği ürünleri üret-

mek üzere kurgulanır. Ancak zamanla talep yapısında mey-

dana gelen değişmeler yukarıdaki sebeplerle rafinerileri et-

kiler. Avrupa’da bu gelişmeler yaşanmış olup, hali hazırda 

benzine olan talebin düşmesi ve dizele olan talebin artma-

sıyla benzin fazlalığı ve motorin kıtlığı yaşanmaktadır. Rafi-

neler için bu durumun etkisini azaltan şey Kuzey Amerika’-

daki yapının tam ters oluşudur. Böylece benzinde ihracata 
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talebin düşmesi ve dizele olan talebin 
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kıtlığı yaşanmaktadır. Rafineler için 

bu durumun etkisini azaltan şey 

Kuzey Amerika’daki yapının tam ters 

oluşudur. 



  

 

(ABD) motorinde ithalata (Rusya) bağımlı bir yapı oluş-

muştur. Jet/kerosene kıtlığı Ortadoğu rafinerilerince gide-

rilmekte, fuel oil fazlalığı ise Asya’nın talebiyle eritilmek-

tedir. Avrupa rafinaj sektörü, konfigürasyonunu değişen 

talep yapısına göre yeniden şekillendirecek yatırımlar 

yapmakta olsa da Avrupa’nın ithalat bağımlılığı artmıştır.  

  

Uluslararası ham petrol piyasasındaki başlıca oyuncular; 

bağımsız üreticiler (Downstream faaliyetleri çok azdır 

yada hiç yoktur. Üretir ve satar durumundadırlar.), milli 

petrol üreticileri  (Bağımsız üreticiler gibidirler. Üretimleri-

ni vadeli sözleşmelerle rafinerilere satarlar.), büyük petrol 

şirketleri (Önemli üretimleri ve downstream faaliyetleri 

vardır. Üretimlerinden satar rafinerilerinin ihtiyaçları için 

alım yaparlar.), bağımsız rafineriler (Petrol üretimleri yok-

tur, faaliyetleri için alım yaparlar.), bağımsız ‘trader’lardır 

(Ne üretir ne tüketirler. Üretici/satıcılardan alır tüketenle-

re satarlar.). Bu aktörler fiziksel piyasada rol aldıkları gibi 

fiyat oynaklığından etkilenmemek için petrol fiyatları ile 

ilişkili türevlerin de ticaretini yaparlar. Bunlar dışındaki en 

önemli oyuncularsa bankalar ve yatırım fonlarıdır. Bunlar 

fiyatlarda spekülasyon yapmak üzere türevlerin ticaretini 

yapar, fiziksel olarak petrol alıp satmazlar. Piyasada te-

mel olarak spekülasyon yoluyla para kazanmak amacıyla 

yer almalarına karşın, bu hareketleriyle fiziksel ürün 

oyuncuları için risklerini hedge edebilecekleri bir karşı 

taraf ortaya çıkarırlar. Petrol endüstrisi bazı petrolleri, 

dünya çapında petrol fiyat indikatörü olarak kullanmaya 

en elverişli olarak değerlendirmekte ve fiyatların takibinde 

“belirleyici petroller” olarak kullanmaktadır.  Bu belirleyici 

petrollerin kendi dinamikleriyle oluşan temel fiyatları var-

dır. Diğer petroller en yakın belirleyici petrolün fiyatı üze-

rinden fiyatlanır. Örneğin Ural petrolü genelde Brent (-) X 

$/bbl gibi bir fiyattan satılır. Petrolün alımı yükleme gü-

nünden birkaç hafta önce yapıldığından ve Uralın fiyatı 

bilinemediğinden kargonun yüklendiği günkü Brentin fiya-

tı (-) X $ olarak hesaplanmaktadır. X $/bbl fark ise Ural 

petrolünün, Brente kıyasla, rafinerici açısından taşıdığı 

değeri yansıtır.  

 

Belirleyici petrollerin, kendi fiyatları ile ilişkili belli sayıda 

türevleri de (oil futures gibi) bulunmaktadır. Bir rafineri 

ister Brent ister Ural alıyor olsun Brentin fiyatlarındaki 

volatiliteden etkilenmekte ve bu riski yönetmek için de 

Brent ile ilişkili türevleri kullanabilmektedir. Akdeniz hav-

zasında vadeli ham petrol sözleşmelerinde referans olarak 

genel olarak Brent tipi petrol kullanılmaktadır. Brentin 

ticareti en çok Londra’daki Intercontinental Exchange’de 

(ICE) yapılmaktadır. Kuzey Denizi’nin bu petrol türü başlı-

ca; 

 

i.   İkmal güvenliği (piyasanın yeterli ticaret hacmine 

sahip olarak likitliği ve şeffaflığı), 

ii. Satıcıların çeşitli olması ve üreticilerin petrollerinin 

spot piyasa ticaretinin yapılmasına istekli bulunması,  

iii.  Rafineri ve tüketiciler tarafından genel kabul gör-

mesi, büyük ölçüde diğer petrollerin fiyatlandırılmasında 

kullanılmaya uygun kaliteye sahip olması, 

iv.  Piyasaya ulaşılmasında lojistik yönüyle sorunların 

bulunmaması, 

 

sebeplerinden dolayı önemli bir referans olarak kullanıl-

maya devam etmektedir. Bu özellikler esas itibariyle bir 

petrol türünün “belirleyici petrol” olarak kabul edilebilme-

sinin asgari şartlarını oluşturmaktadır. Bunun dışında, 

sahip olduğu bazı dezavantajlara karşın New York Ticaret 

Borsasında (NYMEX) da işlem görmesinin başarısını arttır-

dığı WTI (West Texas Intermediate), Umman/ Dubai Arap 

hafif, Ural petrolü, Sibirya hafif, OPEC sepeti, Tapis 

(Malezya), Minas (Endonezya) ve Bonny (Nijerya) gibi 

başka referanslarda çeşitli ölçülerde kullanılmaktadır. 

Kuzey Denizi için bazı spot ticaret referansları Ekofisk, 

Forties, Oseberg (2000 yılından sonra Brent üretiminin 

azalmasının yol açtığı sorunları gidermek üzere bu petrol-

ler Platts tarafından tek tek değerlendirilmeleri yanında 

Brent ile beraber BFOE adıyla da değerlendirilmektedir. 

Bu durum çözdüklerinin yerine bazı başka sorunlar da 

oluşturmakla beraber bu olumsuzluklar rafinerilerce kabul 

edilebilir bulunmaktadır) ve ABD için Alaska North Slope, 

West Texas Sour olarak belirtilebilir.  

 

Avrupa’daki en önemli spot piyasa, büyük ticari hacimleri 

ve muhtelif alıcıları barındıran, Kuzeydeki üretim sahaları-

na ve tüketim bölgelerine yakın olan, birçok rafineri tesi-

sine ve büyük bir depolama kapasitesine sahip, Avrupa’-

nın en büyük limanı konumundaki ve mavnalar (azami 

10.000 ton) kullanılarak Ren nehri yoluyla kıta içine 

sevkiyat imkânına sahip Rotterdam ve daha geniş bir 

bölge olan Amsterdam-Rotterdam-Antwerp bölgesidir. 

Bunun dışında İtalya da Akdeniz Havzası için benzer rolü 

üstlenmektedir. Burası önemli ölçüde rafinaj kapasitesine 

sahip İtalyan Adalarından (özellikle Güneybatı Avrupa için 

referans fiyatlama noktası olarak işlev gören Agusta Kör-

fezinin bulunduğu bölgedir) ve Cenova ve Lavera bölge-

sindeki rafinerilerden oluşan bir bölgedir. ARA ve Akdeniz, 

Platts’ın danışmanlık şirketi Turner, Mason & Company ile 

birlikte, dünya çapında sekiz rafinaj bölgesinde aktif ola-

rak ticareti yapılan ham petrol için günlük getiri ve 

netback değerlendirmeleri yaptığı “Platts Daily Yield” içe-

risinde yer almaktadır. (Diğer bölgeler: US Gulf Coast, US 

Atlantic Coast, US West Coast, US Midcontinent, 

Caribbean ve Singapore). Uygulamaya ilişkin detaylı bilgi 

Platts’ın metodolojiye ilişkin açıklamalarında bulunmakta-

dır.  

 

Dünya ham petrol fiyatları uluslar arası ticaret hacmi ve 

yerleşik ticaret usulleri sebebiyle birbirine bağımlıdır. Bir 

bölgede fiyat yüksekse rafineriler diğer bölgeden alım 

yapar. Bu sebeple fiyatlarda uzun dönemdeki azami fark-

lılık iki bölge arasındaki navlun oranı ile (kaliteye ilişkin 

gerekli ayarlamalar yapılmak şartıyla) sınırlıdır. Diğer 

yandan rafineriler alımlarının genelde belli bir kısmını spot 

yaparlar. Çünkü, örneğin OPEC ülkeleri petrollerinin spot 

ticaretinin yapılmasına isteksiz olduklarından, bu ülkelerin 

petrolüne ihtiyaç duyan rafineriler kontrat yapmak duru-

mundadır. Rus veya Kuzey Denizi petrollerinin ise spot 
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piyasada ticareti yaygın olmakla birlikte büyük bir alıcı veya 

satıcı kontrat yolunu da rahatlıkla kullanabilir. Kontrat yap-

mak güvenlik sağlarken, spot ticaret esneklik ve değişen 

koşullara hızlı uyum imkânı sağlamaktadır. Ancak, dünya 

ham petrol fiyatları arz ve talepteki marjinal değişimlerden 

kolaylıkla etkilenmektedir. Nitekim bu durum petrolün spot 

piyasada ticaretinin az ya da çok yapılmasına duyulan ihti-

yaçta kendini göstermektedir. Spot fiyatlar arz/talep denge-

sindeki değişikliklere reaksiyon gösterir ve kontrata bağlı 

petrollerin fiyat formüllerine girerek diğer petrollerin fiyat-

landırılmasında kullanılırlar. Böylece netice olarak spot fiyat-

lar dünya ham petrol fiyatlarını da belirleyen bir rol oynarlar. 

  

Sözleşmelerle yapılan ticarette, satıcı belli miktar ve kalitede 

petrolü belirli bir zaman periyodu boyunca sağlamakla ve 

rafinerici de aldığı petrolü yeniden satışa konu etmeden işle-

mekle yükümlüdür. Bu sözleşmelerde belirleyici petrollerden 

birine bağımlı değişkenler içeren (Brent - 2,5 $ gibi) bir for-

mül kullanılır. Sözleşmede formül belirlenmekle birlikte, 

hesaplamada kullanılacak değişken farkın tutarı belli bir 

rakam olarak belirlenmemekte, söz konusu fark teslimattan 

uygun süre önce satıcı tarafından alıcıya bildirilmektedir. 

Alıcının fiyatı müzakere etme hakkı yoktur. Ancak sözleşme-

de alım miktarına ilişkin var olan esneklikleri kullanabilir. 

Örneğin fark rafinerici için yüksekse esnekliğin izin verdiği 

ölçüde az alım yapar, eksik kısmı başka bir ham petrolle 

kapatır. Sözleşme süresince bu durum oluşursa kontrat ye-

nilenmez. Bu sebeple alıcıları kaybetmemek için sözleşme 

fiyatını rekabetçi tutmak satıcının da tercihi olacaktır. Petrol 

üreten için petrolünü çeşitli piyasalarda rekabetçi tutmak 

için en iyi yollardan birisi, mesafeye bağlı olarak, farklı belir-

leyici petrollere göre farklı fiyatlar belirlemektir. Bu yöntemi 

kullanan Ortadoğu petrollerinin çeşitli bölgelerdeki fiyatları 

farklıdır. (Ağustos 2008 de Basra Light FOB ABD için WTI –

6,5$/bbl, Kuzeybatı Avrupa’ya Brent -8,05$/bbl, Uzak Do-

ğu’ya Umman/Dubai ortalaması -2,75$/bbl fiyatlarla satıla-

bilmiştir.)    

 

Ham petrolün tipik olarak yüklemeden bir haç hafta öncesin-

den ticareti yapılır.  (Platts’ın Brente ilişkin değerlendirmele-

rinde (özellikle Dated Brent) Pazartesi-Perşembe günleri için 

10-21 gün, Cuma günleri 10-23 gün aralığında yükleme 

günleri dikkate alınmaktadır.) Bu konudaki standart uygula-

mada ihracat terminalleri yükleme programlarını yapar ve 

alıcılara iletir. Yaklaşık bir ay öncesinde bu plan büyük ölçü-

de kesinleşir (Böylece petrol günü belirlenmiş, “dated” hale 

gelir) ve sonrasında petrol, ticaretinin yapılacağı yere sevk 

edileceği ihracat terminaline gider. Rafinericilerin petrolü 

birkaç hafta önce alması onları fiyat değişikliklerine oldukça 

duyarlı kılar. Örneğin Platts tarafından 11.07.2008 de Brent 

143,51$/varil olarak değerlendirilmiştir. Bu tarihte alınan bir 

kargo Temmuz sonunda teslim edilecektir. Bu kargo 

Rotterdam’a gelip, rafineriye ulaşması Ağustos başını bula-

cak ve ancak o zaman işlenebilecektir. Bu sırada ise Brent 

fiyatı yaklaşık 125$/varil seviyesine düşmüştür. Kabaca işle-

nen ürünlerin değeri ile ham petrolün fiyatı arasındaki farkla 

ifade edebileceğimiz rafinerici marjları bu dönemde genelde 

varil başına birkaç dolar gerçekleşmiştir. Dolayısıyla çoğu 

rafineri örneğimizdeki kargodan önemli zarar yazacaktır. 

Türevlerin ticareti de zaten bu gibi risklerden korunmak için 

ortaya çıkmıştır.  

 

Bu türevler (future, swap vs.) petrol fiyatları ile ilişkili, gele-

cekte gerçekleşecek bir işleme yönelik sözleşmelerdir. Satıcı 

fiziksel petrolün fiyatı ile bağlantılı olan bir formül kapsamın-

da belli miktarda paranın ödenmesini şart koşar. Türev piya-

sa, petrolün fiziksel olarak teslimi ise şart olmadığından ka-

ğıt petrol piyasası olarak da isimlendirilir. Future sözleşme-

ler kullanımı en yaygın ve anlaşılması en kolay türev araç-

lardandır. Bir Brent future sözleşmesi alıcı ve satıcı arasında 

Brent petrolün belli bir tarihte, para karşılığı değişimini ge-

rektirir. Ama petrolün fiziken teslimi şart olmayıp, satıcı, 

ticareti yapılan future işlemlerin hacmine göre, Brent petro-

lün vade tarihindeki fiyatına eşdeğerde para vererek de yü-

kümlülüğünü yerine getirebilir. Ham petroller için başlıca 

kâğıt petrol piyasaları; WTI bağlantılı türevler için NYMEX 

(Rus ihracat karışımları ve Dubai petrolü için de future lar 

burada yapılır), Brent bağlantılı türevler için ise ICE dir. 

Future işlemlerin temel amacı risk yönetimi olmasına karşın, 

bu türevler spekülatörler tarafından da yoğun olarak kullanı-

lır. Bunun sebeplerinden biri, future petrol alım satımında da 

fiziksel petrolün ticaretinde var olan risklerin aynısı var olsa 

dahi depolama, nakliye gibi işlemlerin komplikasyonlarının 

bulunmamasıdır. Piyasa oyuncuları gerek fiyat oynaklığından 

kaçınmak, gerekse de fiyatlarda spekülasyon yapmak için 

future işlemler yapsa da çoğu katılımcı gerçekte fiziksel ham 

petrol alım/satımını amaçlamamaktadır. Hedge işlemlerinde 

gelecekteki fiyatların etkisi alınırken aynı ölçüde ve ters yön-

de fiziksel piyasada pozisyon alınmaktadır. Aşağıdaki tablo-

da fiyat düşüşünün ve hedge işleminin etkisi basit bir örnek-

le gösterilmektedir. Aradaki küçük farkın daha gelişkin türev 

araçlarla ortadan kaldırılması mümkündür. Fiyatlar zaman 

içinde yükseldiğinde ise bu manzaranın tersi oluşacaktır. 

 

Yukarıda yer verilen etkenlere ilave olarak ham petrol fiyat-

larını etkileyen 4 temel sebep daha bulunmaktadır. Bunlar;  

1) Uzun dönem arz/talep yapısı: Uzun dönemde fiyatları 

etkileyen en önemli husus arama/üretim/piyasaya ulaştırma 

maliyetleridir. Eskiden beri üretim yapılan olgun sahalardaki 

üretim düşmektedir. Yeni sahalarda ise zorlu doğa koşulla-
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Fiziksel Petrol Piyasası 

 13 Tem. (X) 143,51 $/
varil fiyatla 1 milyon varil 
Brent alır.  

5 Ağus. Kargo teslim alı-
nıp, işlenebilir hale gelir. 
Brentin fiyatı 115.70 $/
varildir. 

Bu durumda (X) kargonun 
varış günündeki fiyata 
kıyasla 27.8 $/varil fazla 
ödeme yapmak zorunda 
kalmıştır. 

  

 

Kağıt Petrol Piyasası 

 13 Tem. X 145,51$/varil 
fiyatla Ağustos için 1 mil-
yon varil future Brent satış 
işlemi yapar. 

 5 Ağus. X, bu gündeki 
fiyat olan 117,52 $/varil 
fiyattan 1 milyon varil 
Brent Future alımını yapar. 
X varil başına 27,99 $ 
future piyasada kar eder. 

  



  

 

rıyla mücadele edilmesinin veya buralardaki petrolün çıka-

rılması ve piyasaya nakli için çok daha kompleks yöntemle-

rin kullanılmasının gerekmesi maliyeti artırmaktadır. Tale-

bin artması yeni sahalardan arz yapılmasını, bu da fiyatın 

yükselmesini getirmektedir. Örneğin 2003 yılında yeni sa-

halardan üretim maliyeti 20 $/boe (barrel of oil 

equivalent), 2006 yılında 40$/boe olarak bildirilmektedir.  

Bu rakamlar ortalama olup marjinal sahalarda üretimin 

ticari olabilmesi için 70 $/boe den yüksek fiyatlar gerek-

mektedir. 

 

2) Kısa dönemli sorunlar (arzda kesintiye yol açan kasırga-

ların rafinaj kapasitesini kısıtladığı 2004, 2005 ve 2008 de 

olduğu gibi),  

 

3) Genelde jeopolitik sorunlardan etkilenen piyasa psikolo-

jisi/beklentileri, 

 

4) Arz/talep yapısından bağımsız olarak traderların pozis-

yonlarını değiştirmesiyle fiyatların hızla değişebilmesine yol 

açan piyasadaki spekülasyonlar 

 

olarak sayılabilir. Burada sektördeki analizlerde kullanılan 

verilere ilişkin bazı noktalara da değinmekte yarar vardır. 

OECD talep istatistikleri sık yayınlanmakla beraber daha 

sonra revizyonlar yapılmaktadır. Gelişmekte olan ülke ra-

kamları genelde tahmin edilmekte, 1 yıl veya daha uzun 

bir süre sonrasında yayınlandığından kullanışsız olmakta-

dır. Ham petrol üretim rakamları da gecikmektedir. Petrol 

stok verileri oldukça yararlı bir rehberdir. Örneğin stokların 

düşmesi tüketimin o periyotta arzı aştığına işaret etmekte-

dir. ABD stok rakamları piyasa tarafından yakın geleceğe 

ilişkin pozisyon almak için dikkatle izlenir. Yedek kapasite 

rakamları diğer bir değişkendir. OPEC ülkelerinin yedek 

kapasite (spare capacity) rakamı, yaşanabilecek muhtemel 

olumsuzlukların etkisini giderecek bir arz yedeği olduğuna 

ilişkin piyasa güveninin sağlanmasında çok önemli bir gös-

tergedir. Mevcut analizler OPEC içinde sadece Suudi Ara-

bistan’ın kayda değer yedek kapasitesi olduğunu ve OPEC 

yedek kapasitesinin günlük 5 milyon varilden 2006 da 2 

milyona kadar gerilediğini göstermektedir. Yedek kapasite-

nin azalması ise geleceğe yönelik risk algısını ve bunun 

fiyatlara etkisini artırmaktadır. ABD dolarının değerindeki 

dalgalanma fiyat üzerinde baskı oluşturan diğer bir unsur-

dur. Petrol fiyatı ABD doları ile belirlendiğinden ikisi arasın-

da ters yönlü bir ilişki kaçınılmaz gözükmektedir. 

 

Piyasa aktörlerine işlenmiş petrol ürünleri açısından bakıl-

dığında, piyasada (dağıtım ve perakende şirketleri dışında) 

sadece üretim yapan rafineriler ve sıfır ya da çok az rafinaj 

kapasitesine sahip alıcılar yanında ürünlere kullanım için 

ihtiyacı olmayan ve sadece alım/satım işlemlerinden kar 

bekleyen traderlardan oluşan bir yapının bulunduğu görül-

mektedir. Trading şirketleri, arz ya da talebin güvenliğin-

den etkilenen rafinerici ve kullanıcıların aksine oldukça 

esnek bir iş modeline sahip olarak önemli roller ifa ederler. 

ARA ve diğer bölgelerdeki spot piyasalarda faaliyet göste-

rir, arz fazlası ya da eksikliğinden kaynaklanan arbitraj 

fırsatlarını kullanırlar. Rafineri sahibi birçok şirketin ise 

perakende ağı veya dağıtıcı şirketleri vardır. Bu şirketler 

için dağıtım alanında olmak, ürünlerinin talebini güvence 

altına almak gibi sebeplerden dolayı uzun dönemli kontrat-

la ürün satmaya benzer bir güvence sağlar. Bununla bera-

ber rafineri kolu, dağıtım koluna satış yapmak zorunda 

değildir. Her iki şirket faaliyetlerini bağımsız yürüterek 

daha verimli olabilirler. Örneğin rafineri kendi dağıtıcısın-

dan daha yüksek fiyatı kabul eden alıcı bulabilir veya dağı-

tıcısı başka bir tedarikçiden daha uygun fiyatla alım imkânı 

yakalayabilir.  

 

Ürünler kendi rafinerisinden kendi pazarlama kanallarına 

aktığında, piyasa sistemin, aynı şirketin değişik 

segmentlerindeki iş kolları içinde tedarik edilen ürünler için 

“adil bir transfer fiyatı” nı bulmasını sağlar. Bu fiyat her bir 

iş kolunun faaliyetinin bağımsız olarak değerlendirilebilme-

sinde kullanılabilir. Örneğin aynı şirketin sahipliğinde bir 

rafineri ve dağıtıcı ile bağımsız bir depolama tesisi sahibi 

ve bağımsız bir dağıtıcının olduğu piyasa düşünelim. Rafi-

neri, ürünü bağımsız dağıtıcıya veya kendi dağıtıcısına sa-

tabilir. Burada fiyatı realize etmeye, en yüksek olası raka-

mı elde etmeye çalışır ve tedariğin marjinal kaynağının 

ithalat terminali olduğunun farkında olduğundan fiyatını 

onu dikkate alarak belirler. Yani fiyatını da en iyi ikinci 

tedarik alternatifine göre belirler ki bu ithalat paritesidir. 

Aynı şekilde bağımsız dağıtıcı; ürünü, ithalat fiyatıyla ilişkili 

olarak, rafinericiden veya bağımsız ithalatçıdan alabilir. 

Böyle bir durumda rafinerici ile sahip olduğu dağıtıcısı ara-

sındaki doğru transfer fiyatı ithalat paritesidir. Çünkü eğer 

dağıtıcı ürünü piyasa fiyatından (ithalat paritesi) alıp, bura-

dan bir katma değer (dağıtıcı marjı) üretebiliyorsa araların-

daki sisteme değer katıyor demektir. Transfer fiyatı, ne 

kadar marjın rafineri ve ne kadar marjın dağıtıcı kolu tara-

fından üretildiğinin anlaşılmasını sağlar ve her iki iş kolu-

nun ekonomik olarak ayakta durabilirliğinin bağımsız ola-

rak değerlendirilebilmesine imkân verir. Ticari bir zeminde 

birden fazla kademede faaliyet gösteren şirketler belli bir 

seviyenin üzerinde çapraz sübvansiyon yapamayacaktır. 

Çapraz sübvansiyon temelde şirketin, kendi asıl değeri 

itibariyle verimsiz ve karsız bir iş kolunu yürüttüğü anlamı-

na gelir. Bu ise şirketin sermaye geri dönüşü açısından en 
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iyi dönüşü sağlayamamasına yol açtığı gibi rekabet yasala-

rını ihlal etme riskini de taşır. Bununla birlikte arzı ve talebi 

garantiye almak gibi stratejik amaçlarla bu tür karsız işler 

yapılabilmektedir. 

 

Çok kısa vadedeki farklı yönlü hareketlere karşın ham pet-

rol ve ürün fiyatları belli bir zaman aralığında aynı doğrultu-

da hareket eder. Petrol fiyatında önemli artışlar yaşanması 

ve bu artışın ürün fiyatlarınca takip edilememesi halinde, 

rafineri karlılığı ve faaliyeti azalır. Ham petrol talebi ve son-

rasında fiyatı düşer. Ürün arzı daraldığından ürün fiyatları 

artar ve rafinaj faaliyeti yeniden başlar. Fiyat düşüşünde az 

bir farkla benzer mekanizma çalışır. İlk etapta ham petro-

lün fiyatları temel belirleyici olmakla birlikte yukarıda kısaca 

bahsedildiği üzere ürünlerin arz/talep yapısında oluşabile-

cek dengesizlikler ürün fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebil-

mektedir. Bu durum rafinerilerin üretim kapasitelerinden 

bağımsız bir sorun olarak önemli olup, üretim sonucunda 

oluşacak dengesizliği gidermenin tek yolu kısa dönemde 

ithalat/ihracat veya uzun dönemde büyük yatırımlarla üre-

tim yapısını değiştirmektir. Bu kapsamda örneğin Avrupa, 

benzini ABD ve Batı Afrika’ya ihraç etmekte, motorini 

(gasoil) Rusya’dan, diğer motorinleri (diesel) ABD ve Uzak 

Doğu’dan, jet yakıtını Orta Doğu’dan ithal etmektedir. İş-

lenmiş ürün fiyatlama noktaları, ya büyük rafinaj kapasite-

sinin yoğunlaştığı (dolayısıyla da satılacak büyük hacimde 

ürün bulunan) ya da talebin üretim kapasitesini aştığı böl-

gelerde oluşmuştur. Dünyada işlenmiş ürünlerin spot tica-

retinde fiyatlama noktası olarak başlıca üç bölge öne çık-

maktadır: ABD (New York Liman bölgesi/Doğu sahili ile 

Körfez sahili), Avrupa (Kuzeybatı Avrupa (ARA) ile Akdeniz) 

ve Singapur (Güney Doğu Asya’ya ihracat için önemli rafi-

naj kapasitesi vardır). Kuzeydeki ticaret miktarı buradaki 

ticaretin üstüne çıksa da serbest piyasa yapısı ve şeffaf 

piyasa koşulları Singapur’u Asya’da en önemli ticaret nokta-

sı (hub) haline getirmiştir. Orta Doğu da bu bölgelere ihra-

cat yapmaktadır. Ancak, Singapur’a kıyasla aktif bir spot 

piyasası bulunmamaktadır.  

 

Avrupa’da petrol ürünleri ticareti ham petrole benzer şekil-

de 2 ana noktada yürütülmektedir: 

 

1. North-West Europe (Barges FOB Rott, FOB NWE and CIF 

NWE/Basis ARA), Hamburg’dan Bilbao’ya kadar olan bölge-

ye ait piyasa, Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp bölgesin-

deki çok büyük depolama kapasitesine sahip, ticaret ve 

blending gibi işlemlerin yapıldığı bölgede oluşan piyasa, 

 

2. Akdeniz piyasası (FOB Italy ve CIF Med (CIF Genova/

Lavera)) 

 

Platts bültenlerinde bu iki piyasa için çok çeşitli 

spesifikasyonlara sahip ürün yelpazesine ilişkin kotasyonla-

ra yer verilmektedir. (Unleaded 98, Premium Unleaded 

10ppm, 10ppm ULSD, Gasoil.0.1%, Naphtha, Fuel Oil 3.5%  

gibi). Rotterdam bölgesi daha önce bahsedildiği üzere, 

VLCC lerle sevkiyat yapılabilen limanı, önemli rafinaj (2,1 

milyon varil/gün-toplam Avrupa Rafinaj kapasitesinin %10 

u ) ve depolama (12,5 milyon m3) kapasitesi, Ren nehri 

yoluyla mavna sevkiyat kabiliyeti, boru hattı bağlantıları ile 

Kuzey ve Batı Avrupa’nın en önemli ticaret ve üretim mer-

kezidir. İç bölgelerde, benzinde olduğu gibi, üretim fazlası 

olduğunda akış ters yönde çalışmaktadır. Akdeniz ise tarih-

sel olarak İtalya’daki rafineriler başta olmak üzere önemli 

bir ihracat merkezidir. Ancak NWE piyasası kadar şeffaf 

uygulamalara sahip değildir. Batı Akdeniz’de ithalat, İtalya’-

nın Kuzeyi (Cenova), Fransa’nın güneyi (Lavera) ve İspan-

ya’nın güneyinde yapılır. Akdeniz’de benzin fazlalığı oldu-

ğundan ithal benzin işlemi pek yapılmaz. Yüksek rafinaj 

kapasitesine sahip İtalyan Adalarındaki rafineriler, yerel 

piyasa üretimlerinin çok azını tüketebildiğinden, FOB kargo-

lar şeklinde ihracata yönelik çalışırlar. Akdeniz ürün piyasa-

sında geleneksel fiyat oluşum noktası CIF/ithal kargolar için 

Cenova/Lavera, FOB/ihraç kargoları için İtalyan Adalarıdır 

(Sicilya, Sardunya). Bu piyasanın fiyatları ARA fiyatları ile 

ticaret ve rekabet yoluyla birbirine bağımlıdır ve benzer 

fiyatlandırma trendi izlerler. Ürün spesifikasyonları bu iki 

bölgede örtüştüğünden Akdeniz ve North West ürünleri, 

İspanya, Portekiz, Fransa ve İsviçre gibi piyasalarda reka-

bet halindedir. Örneğin son yıllarda güneyde gasoil/diesel 

açığı Kuzeye göre daha şiddetli olduğundan, bu ürünlerin 

Akdeniz’deki fiyatı daha yüksektir. 

 

Spot fiyatlara ilişkin daha önce yazılan hususlar ham petrol 

için olduğu gibi kendine özgü bazı farklar dışında petrol 

ürünleri için de geçerli olup, benzer mekanizmalar kullanıl-

maktadır. Bununla birlikte basite indirgenmiş bir örnek ver-

mek aydınlatıcı olacaktır. ARA da fiyatın 100, Norveç – ARA 

arası navlunun 12, İspanya – ARA arası Navlunun 14, İs-

panya – Norveç arası navlunun 19 olduğu bir örnekte, İs-

panya’da motorin talebi arzı aşacak olursa buradaki tacirin 

seçeneklerine bakalım. ARA dan İspanya’ya nakliyat halinde 

oluşacak fiyat olan 114 (CIF), ARA dan İspanya’ya 

sevkiyatın tavanını oluşturur (ARA dan ithalat paritesi). 

Norveç’teki rafinericinin ise ARA ya mal vermesi için gere-

ken en düşük rakam ise 88 (FOB) rafinericinin minimum 

getirisidir. Bu rakam rafinerici için motorinin minimum 

“netback” değeridir. Arzı garanti etmek için en azından bu 

miktar ödenmelidir. İspanya’da teslim edilecek bir ürünün 

fiyatı ise (Norveç-İspanya navlunuyla) en az 107 olmak 

zorundadır (Norveç’ten ithalat paritesi). İşlenmiş ürünler 

son kullanıcıya doğru ilerledikçe ve sevkiyat miktarları kü-

çüldükçe daha yüksek navlun masrafları ile yüklenir. Arap 

Körfezi petrolü genelde sözleşmeyle satıldığından Platts bu 

petrole ilişkin raporlamasını Singapur fiyatlarından Körfez’e 

olan navlunu düşerek yapmaktadır. Endüstrinin jargonunda 
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sık rastlanan bir deyim ise arbitraj penceresinin açık veya 

kapalı olmasıdır. Örneğin Avrupa ABD’ye (ABD’deki mev-

simsel etkiler nedeniyle özellikle yazın) benzin ihraç eder. 

ABD’deki benzin fiyatı ile Avrupa’daki fiyat arasındaki fark 

navlun maliyetinin üstüne çıkarsa AB’ye arbitraj penceresi 

açık deyimi kullanılır. Arbitraj yoluyla ticaret kısa dönemli 

fırsatlardan marj elde etmeye yönelik spekülatif bir hare-

ket olarak da değerlendirilebilirse de, iki farklı piyasadaki 

birbirini tamamlayan dengesizliklerin giderilmesi bakımın-

dan oldukça gereklidir. 

 

Spot ve sözleşmeli ticaret arasındaki esneklik ve güvenlik 

ilişkisi burada da vardır. Ne rafinerici ne de diğer alıcılar 

tamamen spot piyasaya bağımlı olmak istemezler. İlave ya 

da fazla ürünün satışı veya değişen koşullara uyum ihtiyacı 

gibi hallerde spot piyasa daha çok tercih edilir. Ancak, spot 

piyasa tüm piyasadaki arz/talep dengesine göre reaksiyon 

gösterdiğinden, ister spot piyasada ister sözleşmeyle for-

müllü satılsın en sonunda ürün fiyatları spot piyasa fiyatla-

rı ile bağlantılı oluşur. Ürünlerle bağlantılı türevlere ilişkin 

işleyiş de ham petrol için yukarıda anlatıldığı gibidir. Avru-

pa’da ürünler için geçerli tek future kontrat ICE Gasoil 

Future dur (Bir future kontratın işleyişine ilişkin temel bir 

örnek yukarıda verilmişti). North West Europe da jet yakı-

tı, benzin ve düşük kükürtlü fuel oil swapları yapılmakta-

dır. Swap işlemi, karşılıklı iki tarafın aralarındaki anlaş-

mayla belirledikleri sabit bir fiyat (swapped price) ile ürü-

nün anlaşılan zamandaki gerçek fiyatı arasındaki farkı öde-

mek üzere anlaştıkları bir sözleşmeyle yapılmaktadır. Sı-

nırlı sayıda ürün için yapılabilmekte ve future işlemlere 

kıyasla daha az şeffaf sözleşmelerdir. 

 

Ham petrol ve işlenmiş petrol ürünlerinin nihai fiyat oluşu-

mu mekanizması içindeki çeşitli etkenlere ilişkin yukarıdaki 

kısa açıklamaların sonunda petrol fiyatları ile spot ürün 

fiyatlarını günlük bazda yayımlama konusunda önemli bir 

işlevi olan Platts’a ve petrol ticaretindeki temel dış ticaret 

terimlerine ilişkin kısaca bilgi vermekte yarar bulunmakta-

dır. 1920 lerde kurulan Platts grubu, enerji konularına 

ilişkin dünyanın en büyük bağımsız bilgi sağlayıcısıdır. Pet-

rol, elektrik, doğal gaz, kömür, nükleer ve kömür, metal, 

gemi taşımacılığı endüstrilerine ait, piyasa fiyatları, haber 

bültenleri, analizler, gerçek zamanlı yorum ve açıklamalar 

ve diğer tüm ikincil bilgi ve verileri yayınlamaktadır. 1980 

lerde Argus, LOR, ICIS, Telerate, Bridge, Bloomberg, Reu-

ters gibi alternatifler ortaya çıktıysa da bu şirketler 

Platts’ın tekelini genel olarak sarsamamışlardır. Ancak, 

belli bazı ürünlerde öne çıkabilenler de vardır. (ICIS-LOR –

Petrokimya ürünleri, Lubricants gibi).  

 

Platts, McGraw-Hill Companies in bir üyesidir (Standard 

and Poor’s, Business Week and Construction.com da bu 

gruba aittir). Fiyatlara ilişkin gerçek zamanlı bilgiler, gün-

lük kotasyon raporları, “ekran” hizmeti sağlamaktadır. 

Bağımsız şirketlerin fiyata ilişkin çalışmaları alıcı ve satıcı-

ların gönüllü katılımına dayanmakla birlikte, bağımsız şir-

ketlerce fiyatların bu şekilde izleniyor ve raporlanıyor ol-

ması piyasada güveni artırmakta ve olası manipülasyonları 

güçleştirmektedir. 

 

Ülkemiz bakımından yapılan uygulamalarda sıkça karşılan 

ifadelerden ikisi ihracatta FOB ve ithalatta CIF terimleridir. 

Bu terimler uluslar arası ticarette yaygın olarak kullanılan 

ve ‘incoterms’ de denilen terimler içerisinde yer almakta-

dır. “Incoterms” (International Commerce Terms), Uluslar 

arası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce) 

tarafından yayınlanmakta olup, dış ticarette sıklıkla kulla-

nılan ticari deyimlerin yorumlanmasına ilişkin kurallar or-

taya koymaktadır. Genel olarak karşılıklı ticaretteki işlem 

maliyetlerin ve sorumlulukların alıcı ve satıcı arasında bö-

lüştürülmesine ilişkin kurallar içermektedir. 

   

Kolay anlaşılır olmak bakımından ‘incoterms’de yer alan 

terimler 4 temel başlık altında düzenlenmiştir: 

 

• Grup E (Ex works): Satıcı malı kendi tesisisinde 

alıcıya teslim için hazır eder. Bütün maliyet ve sorumluluk 

alıcıya aittir. 

• Grup F: Satıcı, malları alıcı tarafından bildirilen vası-

taya kadar getirmekle yükümlüdür. 

• Grup C: varış limanına kadarki Taşıma işlemini ve 

maliyetini satıcı yüklenmektedir. Ancak, mallar vasıtaya 

yüklendikten sonra riskler alıcıya geçmekte, kayıp ve ha-

sardan vs. satıcı sorumlu tutulamamaktadır. 

• Grup D: Varış noktasına kadar tüm risk ve maliyetler 

satıcı üzerindedir (genelde kara ve demiryolu taşımaların-

da kullanılır.  

 

FOB ticarette, alıcı tarafından belirlenen vasıtanın yükleme 

mahalline kadarki tüm risk ve maliyetler satıcı üzerinde, 

bu noktadan itibaren alıcı üzerindedir. CIF ticarette ise, 

alıcı tarafından belirlenen vasıtanın yükleme mahalline 

kadarki tüm risk satıcı, bu noktadan sonra alıcı üzerinde, 

navlun ve sigorta maliyetleri satıcı üzerinde, varış mahal-

linden itibaren alıcı üzerindedir. 

 

 

Kaynakça: 

1) Exploit Falling Markets – A Contribution To The Debate 

On Fuel Pricing Mechanisms By Armin WAGNER, Gtz 2008. 

2) Roman LOŠONSKÝ, Supply and Distribution, SCM, 

Slovnaft Bratislava, STU, 13.11.2008 

3) www.platts.com 

4) Purvin&Gertz INC. Overview Of The European 

Downstream Oil Industry (for Europia: European 

Petroleum Industry Association) 2007. 
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Spot piyasa, tüm piyasadaki arz/talep dengesine göre reaksiyon gösterdiğinden, ister spot 

piyasada ister sözleşmeyle formüllü satılsın en sonunda ürün fiyatları spot piyasa fiyatları ile 

bağlantılı oluşur. 



  

 

D engeleme ve uzlaştırma piyasası (DUP), elektrik 

enerjisinin arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak 

dengelenebilmesi ve bu dengeleme neticesinde 

ortaya çıkan mali işlemlerin uzlaştırılması amacıyla işletil-

mektedir. Bu kapsamda ilk olarak, gün öncesinde katılımcı-

ların bildirdikleri ikili anlaşmalar, fiyat teklifleri ve Milli Yük 

Tevzii Merkezi (MYTM) tarafından oluşturulan talep tahmini 

dikkate alınarak Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) tarafından bir 

sonraki günün her bir saati için ekonomik sıralama bazlı bir 

dengeleme yapılmaktadır. Daha sonra MYTM, sistemdeki 

kısıtları dikkate alarak gerekli yük alma ve atma talimatları-

nı oluşturmakta ve sistemin gerçekleştirilebilir bir denge 

noktasına ulaşması sağlanmaktadır. Bu genel çerçevede 

yapılan saatlik dengeleme neticesinde; sistemde enerji açığı 

olması durumunda, arz-talep dengesinin sağlanması için yük 

alma talimatı verilen dengeleme birimleri içerisinden en 

yüksek yük alma teklifini, sistemde enerji fazlası olması 

durumunda ise, dengenin sağlanabilmesi için yük atma tali-

matı verilen dengeleme birimlerinden en düşük yük atma 

teklifini veren birimin teklifi Saatlik Sistem Marjinal Fiyatı 

(SMF) olarak belirlenir. Sistemde denge söz konusu ise, SMF 

kabul edilen en yüksek yük alma teklifi ile en düşük yük 

atma teklifinin aritmetik ortalamasına eşittir. Bir fatura dö-

nemi boyunca oluşan SMF’ler, uzlaştırma dönemi bazında 

hesaplanan Sistem Dengesizlik Fiyatının (SDF) oluşturulma-

sına esas teşkil ederler. Her bir uzlaştırma dönemi (gündüz: 

06.00-17.00, puant:17.00-22.00 ve gece: 22.00-06.00) için he-

saplanan SDF’ler, ilgili saatlerde oluşan SMF’lerin aritmetik 

ortalaması alınarak bulunur. 

 

Sistemin dengelenmesi amacıyla gün öncesinde verilen tali-

matlar 0 etiket değerine, diğer talimatlar ise 1 etiket değeri-

ne sahiptir. 0 ile etiketlenen dengeleme amaçlı talimatlar 

SMF’lerin hesaplanmasına esas teşkil ederler. Diğer bir ifa-

deyle bu talimatların maliyetleri tüketicilere doğrudan yansı-

tılır. 1 etiketli talimatlar ise, SMF’lerin oluşturulmasında he-

saba katılmadıklarından fiyatlandırma mekanizmasına dâhil 

edilmeyerek tüketicilere yansıtılmazlar ve ilgili teklif fiyatı 

üzerinden uzlaştırılırlar. Bu talimatların maliyetleri, uzlaştır-

maya ilişkin hesaplamada piyasa işletimi neticesinde her-

hangi bir kar veya zarar edilmemesi amacıyla bulunan Sıfır 

Bakiye Düzeltme Tutarı’na (SBDT) yansıtılır. Kısıt gerekçeli 

olarak veya acil durumlarda verilen talimatların dengeleme 

amaçlı olanlara nispeten düşük bir hacme sahip olacağı dik-

kate alındığında bu tutarın çok yüksek miktarlara ulaşmaya-

cağını söylemek gayet doğaldır. Ancak, ilerleyen kısımlarda 

da görüleceği üzere özellikle son bir yıl içerisinde bu tutar 

piyasadaki mali tabloda belirgin bir bileşen haline gelmiştir. 

 

SBDT esas olarak katılımcılara ilişkin alacak ve borçlu hesa-

bının dengede olmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede, fi-

yatlandırma mekanizması kapsamında yük atma talimatları-

na, yerine getirilmeyen talimatlara ve enerji açığına ilişkin 

tutarlar ile yük alma talimatlarına ve enerji fazlasına ilişkin 

tutarlar arasında bir farkın olması durumunda ortaya çıkan 

artığın veya eksiğin sisteme elektrik enerjisi veren katılımcı-

lara yansıtılmasını (1 Ekim 2009 itibariyle devreye girecek 

olan DUP’ta SBDT tüm katılımcılara dağıtılacaktır.) sağlayan 

SBDT ile fiziksel açıdan dengelenmiş olan sistemin mali açı-

dan da tam olarak dengede olması sağlanır. 

 

DUP’un nakdi olarak devreye girdiği Ağustos 2006 tarihin-

den itibaren SBDT’nin değişimi Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekilde de görülebileceği gibi SBDT 2008 yılının ikinci yarı-

sından itibaren ciddi bir artış eğilimi göstermiş ve 2009 yılı-

nın Ocak ayında maksimum değerine ulaşmıştır. Öyle ki, bu 

ayda MWh başına 23,6 TL’lik bir bedel ortaya çıkmıştır. Bu 

değer Ocak ayında oluşan SDF’nin % 15’inin üzerindedir. 
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Dengeleme ve Uzlaştırmada Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarının Yeri 

Ercüment CAMADAN & Fatih KÖLMEK  
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Şekil 1: SBDT’deki aylık değişim 



  

 

Şekil 2: Kabul edilen yük alma tekliflerinin etiket değerine göre dağılımı 
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Şekil 3: Kabul edilen yük atma tekliflerinin etiket değerine göre dağılımı 
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Daha önce belirtildiği üzere, katılımcılara uygulanacak olan 

SDF hesaplanırken sadece etiket değeri 0 olan yük alma ve 

yük atma talimatları dikkate alınmaktadır. Etiket değeri 1 

olan talimatlarla kabul edilen tekliflere ise teklifte belirtilen 

fiyat uygulanmakta ve bu talimatlar SDF hesaplanırken 

dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla, verilen talimatlar içeri-

sinde 1 etiket değerli talimatların payının artması dengesiz-

liğin bedelinin SDF’ye yansıyan miktarının azalmasına yol 

açmaktadır. Diğer bir ifadeyle, SDF’nin değeri düşük olsa 

da dengesizliğin gerçek bedeli ve dengeleme birimlerine 

ödenen bedel SDF’nin çok üzerinde gerçekleşebilmektedir. 

SDF’ye yansımayan bu bedeller, SBDT’nin içerisinde hesap-

lanmaktadır. Bu nedenle, 1 etiket değerli talimatların art-

ması SBDT’de artışa yol açmaktadır. Şekil 2 ve Şekil 3’de 

talimatların etiket değerine göre toplam talimatlar içerisin-

deki payındaki değişim gösterilmektedir. Bu şekillerde, 1 

etiket değerli talimatların miktarının 0 etiket değerli tali-

matların miktarından daha yüksek olduğu açık bir şekilde 

görülmektedir. Şekil 2’de görüldüğü üzere, özellikle 2008 

yılının son aylarında ve 2009 yılının ilk aylarında yük alma 

talimatlarının neredeyse tamamı 1 etiket değeriyle verilmiş-

tir. 

 

Dengeleme amaçlı olmasına rağmen 1 etiket değeri ile veri-

len talimatların maliyetlerinin, katılımcıların faturalarına 

esas teşkil eden SMF’lere yansıtılmaması nedeniyle, sağlıklı 

bir fiyat sinyali oluşturulamamaktadır. Böylelikle, uzlaştır-

ma dönemlerinin belirlenmesiyle hedeflenen talep tarafı 

yönetimi etkisizleştiği gibi, üretim tesisi kuracaklar için de 

sağlıklı bir yatırım sinyali oluşturulamamaktadır. Halbuki, 

piyasanın sürdürülebilir bir yapıda olmasını sağlayan önemli 

bir araç olan fiyat mekanizmasının ürettiği sinyallerin, piya-

sadaki oyuncuları olumlu yönde teşvik etmesi gerekir. 

 

Diğer taraftan, hâlihazırdaki uygulamada talimatlar içerisin-

de etiket değeri 1 olanların payının yüksek olmasının nihai 

tüketicilerin lehine bir durum olduğunu iddia etmek yanlış 

olmayacaktır. Zira dağıtım (perakende satış) firmalarının 

dengeleme ve uzlaştırma piyasasından temin ettiği enerji-

nin bedeli takip eden dönemlerde tarifeler aracılığıyla tüke-

ticilere yansıtılmaktadır ve dağıtım firmalarının temin ettik-

leri enerji için ödedikleri bedel SDF’dir. 1 etiket değerli tali-

matların miktarının yüksek olması SDF’nin yükselmesini 

önlemekte ve tüketicilerin ödeyecekleri bedelin daha düşük 

olmasını sağlamaktadır. Ancak, 1 Ekim 2009 tarihinden 

itibaren yeni dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliğinin 

(DUY) devreye girmesi ile birlikte SBDT sadece üretim bi-

rimlerine değil tüketim birimlerine de yansıtılacaktır. Dola-

yısıyla, hâlihazırdaki uygulamanın devamı halinde tüketici-

lerin lehineymiş gibi gözüken durum bu özelliğini kaybede-

cektir. 

 

Piyasa katılımcılarından dengeleme birimi olmayan üretici-

lere uygulanan fiyat SDF olduğundan, SBDT’nin yüksek 

olması bu katılımcıları olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer 

taraftan, dengeleme birimi olan katılımcılara 1 kodlu tali-

matlar için tekliflerindeki bedel uygulandığından, bu katı-

lımcılar SBDT’nin paylarına düşen miktarını tekliflerine yan-

sıtarak bu bedelin bir kısmını piyasa katılımcılarından temin 

etme imkânına sahiptir. Dengeleme birimi olmayan katılım-

cıların ise böyle bir olanağı yoktur. Diğer bir ifadeyle, yük-

sek oluşan SBDT yük alma tekliflerinin marjinal maliyetlere 

göre verilmeme eğilimimi güçlendirebilmekte ve talimatla-

rın ağırlıklı olarak 1 kodlu verilmesi halinde de bu eğilim 

SBDT’yi artırabilmektedir. Bu durumda ise, SBDT’nin den-

geleme birimi olmayan üreticiler üzerindeki olumsuz etkisi 

artabilmektedir. 

 

Yeni DUY’da tanımlanan nihai aşamayla birlikte gün öncesi 

piyasanın işlerlik kazanmasıyla gün öncesinde verilen tali-

matların tamamı gün öncesi piyasası fiyatına dâhil edilece-

ğinden, bu aşamada söz konusu talimatlar nedeniyle 

SBDT’ye herhangi bir maliyet eklenmeyecektir. Gün içerisi-

ne gelindiğinde ise, gerçek zamanlı dengeleme piyasasında 

verilecek 1 kodlu talimatların maliyetleri hâlihazırda olduğu 

gibi SBDT’den karşılanacak, ancak SBDT mevcut durumun 

aksine sadece üreticilere değil tüm piyasa katılımcılarına 

dağıtılacaktır. Dolayısıyla, gerçek zamanlı dengeleme piya-

sasında aslında dengeleme amaçlı olan talimatların 1 kodlu 

olarak etiketlendirilmesi halinde SBDT’nin yüksek değerlere 

ulaşması söz konusu olabilecektir. Bu durumda, gün içeri-

sinde dengesizliğe düşecek katılımcıların katlanmaları gere-

ken mali yük tüm katılımcılara dağıtılacak ve gerçek za-

manlı piyasada gerçekçi bir fiyat oluşmayacaktır. 

 

Sonuç olarak, son zamanlarda azalma eğilimine girmekle 

birlikte yüksek değerlerde seyretmekte olan SBDT’nin dü-

şürülebilmesi için dengeleme amaçlı olarak verilen talimat-

ların diğerlerinden ayrıştırılması gerekmektedir. Böylelikle, 

piyasada istenildiği şekilde doğru ekonomik sinyallerin oluş-

masının ve yeni DUY ile hedeflenen piyasa yapısının başarı-

ya ulaşmasının önündeki büyük bir engel kaldırılmış olacak-

tır. 

 

 

Kaynaklar: 

1- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği 

( h t tp : / /www.epdk .o rg . t r /mevzua t /yone tme l i k /

elektrikdengeleme.htm) 

2- http://pmum.teias.gov.tr/ 
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Dengeleme amaçlı olmasına rağmen 1 etiket değeri ile verilen talimatların 

maliyetlerinin, katılımcıların faturalarına esas teşkil eden SMF’lere yansıtılmaması 

nedeniyle, sağlıklı bir fiyat sinyali oluşturulamamaktadır. 



  

 

H aziran 2009 bülteninde yer alan birinci bölümde; 

elektrik üzerine vadeli işlem yapan borsaların 

gelişim süreci, vadeli işlem piyasalarına ilişkin 

temel kavramlar, vadeli işlemlerin hangi ihtiyaçtan doğdu-

ğu ve alivre işlem, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 

olmak üzere yaygın vadeli sözleşme tipleri kısaca açıklan-

mıştı. 

Bu bölümde, serbest rekabet ve fiyat kararsızlığı arasında-

ki bağlantıdan yola çıkarak, rekabetçi elektrik piyasaların-

da fiyat kararsızlığının piyasa katılımcıları için ortaya çıka-

racağı riskler ve piyasa katılımcılarının doğal risk pozisyon-

ları açıklanmaktadır. 

Rekabetçi Elektrik Piyasalarında Fiyat Kararsızlığına 

Yol Açan Etkenler  

Elektrik üzerine yapılan vadeli işlem sözleşmeleri ile diğer 

türev sözleşmeler, elektrik sektöründeki tüm piyasa katı-

lımcılarına serbest rekabet ortamında karşılaşacakları fiyat 

risklerine karşı korunma ve risk yönetimi imkanları sun-

maktadır. Elektrik piyasaları daha rekabetçi hale geldikçe, 

maliyet ve talepteki dalgalanmalar, fiyat dalgalanmalarına 

yol açacaktır. Böylelikle piyasanın arz ve talep tarafları 

daha verimli ve rasyonel üretim ve tüketim kararları ala-

caktır. Örnek olarak, tüketiciler puant zaman diliminde 

elektriğin gerçek maliyetine karşılık gelen yüksek fiyatı 

ödemek istemeyecek ve bu sayede tüketimin puant dışı 

zaman dilimlerine kayması sağlanarak, günlük yük eğrisi 

grafiği daha düzleşecek ve de sonuç olarak rezerv kapasite 

ihtiyacı ve ortalama elektrik maliyeti düşecektir. 

Tam rekabet ortamındaki fiyat dalgalanmaları, şirketlerin 

karlarını maksimize etmek istemelerinden kaynaklanmak-

tadır. Rekabetçi firmalar için kar maksimizasyonu, fiyatın 

marjinal maliyete eşit olduğu zaman, hakim piyasa gücü 

olan firmalar için ise fiyatın marjinal maliyetin üstünde 

olduğu zaman gerçekleşir. Her iki durumda da fiyat dalga-

lanmaları, basit olarak marjinal maliyet dalgalanmalarının 

bir sonucudur. 

Elektrik piyasalarında marjinal üretim maliyetlerinin dalga-

lanmasına yol açan ana faktörler aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır:  

Tablo 1. Elektrik Üretiminde Marjinal Maliyetlerin Dalga-

lanmasına Yol Açan Ana Faktörler. 

Elektrik talebindeki dalgalanmalar, en kısa zaman dilimin-

de bile marjinal maliyetleri etkilemekte ve arz edilen ürün 

miktarını değiştirmektedir. Talepteki bu dalgalanmalar, 

günlük olabileceği gibi aylık ve mevsimsel periyotlarla da 

gerçekleşmektedir. Elektrik piyasasında türev araçlar, 

günlük fiyat dalgalanmalarından ziyade mevsimsel 

fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan risklere karşı 

korunmak amacıyla kullanılmaktadır.  

Fiyat dalgalanmalarına yol açabilecek diğer bir etken, üre-

tim santrallerinin geçici olarak çeşitli sebeplerden dolayı 

hizmet dışı kalmalarıdır. Örnek olarak hidroelektrik santral-

ler gösterilebilir. Yağışlı senelerde düşük maliyetli hidroe-

lektrik santrallerin üretimi artmakta, kısa dönemli marjinal 

maliyet eğrisi aşağıya doğru kaymaktadır. Ünitelerin arıza 

yapması, bakıma alınması gibi durumlar da maliyetleri 

dolayısıyla piyasa fiyatlarını etkileyebilmektedir. Büyük 

kapasiteli bir baz santralin servis dışı kalması durumunda, 

marjinal maliyetleri yüksek olan fosil yakıtlı santraller dev-

reye girebilir. 

Fiyat kararsızlığına yol açan en önemli sebep ise, yakıt 

fiyatlarındaki değişimlerdir. Yakıt fiyatlarındaki değişimler 

mevsimsel olabileceği gibi, günümüz koşullarında sıkça 

gözlenebileceği üzere jeopolitik olaylar ve küresel piyasa 

koşullarından da fazlasıyla etkilenmektedir. 

Son olarak marjinal maliyet dalgalanmalarına yol açan 

diğer bir unsur ise üretim teknolojisinde meydana gelebile-

cek değişikliklerdir. Teknolojik gelişme, üretim maliyetleri-

ni gün geçtikçe düşürmektedir. Bunun yanı sıra çevresel 

etkenlere bağlı maliyetler ve iş gücü maliyetleri de elektrik 

üretim maliyetlerini etkilemektedir. 

Fiyat Kararsızlığından Kaynaklanan Riskler 

 

Rekabetçi elektrik piyasalarında, elektrik fiyatlarındaki 

günlük dalgalanmalar, fiyat kararsızlığının en çarpıcı ör-

neklerinden birisidir. Eğer evsel tüketiciler gerçek zamanlı 

tarifelerden elektrik kullanıyor olsalardı, saatlik bazda % 

100’e varan fiyat artış veya düşüşleriyle karşılaşacaklardı. 

Rekabetçi Elektrik Piyasalarında Vadeli İşlemler – II 
Zafer KORKULU 

Dalgalanmanın Sebebi İlgili Zaman Dilimi 

1. Talepteki Dalgalanmalar Günlük, Mevsimsel 

2. Kapasite Kullanımı Günlük, Yıllık 

3. Yakıt Maliyeti 
Mevsimsel veya Daha 
Uzun Dönemler 

4. Diğer Üretim Maliyetleri Yıllar 
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Bu dalgalanmalar, tüketiciler için hem ortalama elektrik 

fiyatının kolaylıkla hesaplanabilmesi, hem de günlük bazda 

enerji tüketim miktarının çok düşük olmasından dolayı 

önemli bir risk oluşturmamaktadır. Bu sebeple, elektrik tü-

rev sözleşmeleri genellikle günlük dalgalanmalarından do-

ğan fiyat riskleri için kullanılmamaktadır. 

Elektrik piyasalarındaki fiyat kararsızlığı tek başına önemli 

bir risk oluşturmamakta; ancak değişken fiyatlı bir girdi 

unsuru, sabit fiyatlı bir çıktı ile ilişkilendiriliyorsa, bu durum 

finansal açıdan risklere yol açabilmektedir. Örnek olarak; 

spot piyasadaki üreticilerden elektrik alıp, imzalamış olduğu 

sabit fiyatlı elektrik satış anlaşmaları ile bu elektriği satan 

bir toptan satış şirketi ele alınabilir. Toptan satış şirketinin 

müşterilerine uyguladığı satış fiyatı, spot piyasada oluşan 

ortalama fiyata oldukça yakın olmakta ve genel pazarlama 

maliyetlerinden dolayı da düşük bir kar marjı toptan satış 

şirketine kalmaktadır. Eğer spot piyasa fiyatı bir arz sıkıntı-

sından dolayı belirli bir sene normal fiyatların %25 üzerinde 

seyrederse, toptan satış şirketi ciddi bir zarara uğrayacak-

tır. Bu kabul edebilecek bir risk olmadığından toptan satış 

şirketi muhakkak bu riskten korunmanın yollarını arayacak-

tır. 

Piyasada faaliyet gösteren perakende satış şirketleri de 

benzer risklerle karşı karşıya kalabilir. Spot piyasadan 

elektrik satın alan bir perakende satış şirketi, kendisine sıkı 

bir fiyat tavanı düzenlemesi uygulanıyor ya da maliyetlerini 

doğrudan müşterilerine yansıtamıyor ise önemli ölçüde risk 

altındadır. 

Üreticiler de spot piyasada fiyat riskleriyle karşılaşabilmek-

tedirler. Belirli bir yakıt türünün hakim olduğu bir spot piya-

sada satış yapan bir üretici, kendi yakıt maliyetinin artması 

durumunda spot piyasa fiyatının kendi üretim maliyetinin 

altında kalması riskiyle karşı karşıyadır. 

Piyasa Katılımcılarının Doğal Risk Pozisyonları 

 

Bu kısımda rekabetçi bir elektrik piyasasında yer alan üreti-

ciler, elektrik ticareti ile iştigal eden katılımcılar (marketer) 

ve tüketicilerin risk durumları ile elektrik ürünü açısından 

sahip oldukları doğal piyasa pozisyonları (uzun-kısa) ince-

lenmiştir. Bu noktada vadeli işlem piyalarında kullanılan 

uzun pozisyon ve kısa pozisyon tanımlarına değinmek yerin-

de olacaktır. 

Uzun Pozisyon: Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon, 

yapılan işlemler sonucunda alım yönünde net pozisyona 

sahip olunmasıdır. Yatırımcı ilk işlem olarak alım yönünde 

bir işlem yaptığında uzun pozisyonu olacaktır. Eğer daha 

önceden aynı vade ve sözleşme için satım yönünde bir po-

zisyonu var ise alım yönünde yapacağı işlem bu pozisyonu-

nu kapatacaktır. Sahip olunan net pozisyon alım yönünde 

ise yatırımcı uzun pozisyona sahip demektir. 

 

Kısa Pozisyon: Kısa pozisyon uzun pozisyonun tam tersi-

dir. Sahip olunan toplam net pozisyon satış yönünde ise 

yatırımcı kısa pozisyon sahibi demektir. Kısa pozisyon al-

mak, net satış yönlü işlem yapmaktır. 

 

Üreticiler 

Bir üretim santrali sahibi bir şirket, doğal olarak elektrik 

ürünü açısından “uzun” bir pozisyon sahibidir, bir başka 

deyişle üreticinin kazancı elektrik fiyatı ile doğru orantılıdır. 

Elektrik fiyatı arttığı zaman üretim santralinin değeri art-

makta, elektrik fiyatı azaldığı zaman ise üretim santralinin 

değeri azalmaktadır. 

Elektrik Ticareti ile İştigal Eden Piyasa Katılımcıları 

Elektrik ticareti üzerine faaliyet gösteren bir şirket hem 

elektrik alışı ile hem de satışı ile iştigal edebilir. Bu bakım-

dan hem “kısa” hem de “uzun” pozisyon sahibi olabilir. Sa-

bit fiyatlı elektrik alım anlaşmaları imzalamış ve bu elektriği 

satmak isteyen bir şirket uzun pozisyona sahiptir. Diğer 

taraftan sabit fiyatlı elektrik satış anlaşmaları yapmış ve 

elektrik satın alması gereken bir şirket ise kısa pozisyonda-

dır. 

Tüketiciler 

Elektrik tüketicileri doğal olarak “kısa” pozisyon sahibidirler. 

Fiyatlar düştüğü zaman yarar sağlamakta, yükseldiği zaman 

ise daha fazla ödemektedirler. 

 

 

KAYNAKLAR: 
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2. Korkulu, Zafer, “Serbestleştirilmiş Elektrik Piyasalarında 

Türev Araçların Kullanılması, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piya-

saları”, Uzmanlık Tezi, EPDK, Ankara, Mart 2006.  
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Faaliyet Doğal Pozisyon 

Üreticiler Uzun 

Elektrik Ticareti ile İştigal Eden 
Piyasa Katılımcıları 

Uzun veya Kısa 

Tüketiciler Kısa 

Elektrik piyasalarındaki fiyat kararsızlığı 

t e k  b a ş ın a  ö n e m l i  b i r  r i s k 

oluşturmamakta; ancak değişken fiyatlı bir 

girdi unsuru, sabit fiyatlı bir çıktı ile 

ilişkilendiriliyorsa, bu durum finansal 

açıdan risklere yol açabilmektedir. 

Tablo 2-2. Piyasa Katılımcıları ve Elektrik Açısından   

Doğal Piyasa Pozisyonları.  



  

 

A rtan doğal gaz talebinin karşılanması için Avrupa 

Birliği’nin yeni alt yapı yatırımlarına önemli ölçüde 

ihtiyacı olacaktır. Başka bir deyişle arz güvenliğinin 

bugünkü dengesinde tutulabilmesi için yeni yatırımlar ya-

pılması gerekmektedir. Bununla beraber, şebeke endüstrisi 

olan doğal gaz piyasasında rekabetin oluşması ve sürdürü-

lebilmesi için yapılan düzenlemelerin büyük ölçekteki yeni 

yatırımlar üzerinde bir takım kısıtlayıcı etkileri olduğu öne 

sürülmektedir. Avrupa Birliği doğal gaz piyasasında rekabe-

tin sağlanmasına yönelik serbestleşme süreci çerçevesinde 

doğal gaz arzı ile şebeke hizmetlerinin birbirinden ayrıştırıl-

ması süreci; serbestleşme öncesi dikey entegre yaklaşım 

çerçevesindeki hukuki, yapısal ve akdi koşullar ile doğal 

gaz piyasasındaki yatırımlara ilişkin süreci temelinden etki-

lemiş ve değiştirmiştir. Serbestleşme öncesi süreçte, doğal 

gaz piyasasında hem şebeke hem de arz faaliyetlerini mün-

hasır bir şekilde gerçekleştiren teşebbüslerin yatırım yap-

malarına ilişkin yasal düzenleme ve uygulamalar, doğal gaz 

piyasasında rekabetin öngörülmesiyle ortadan kalkmış ve 

yeni yatırımcılar ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği çapında 

gerçekleştirilen ve/veya öngörülen büyük ölçekteki yeni alt 

yapı projelerini; artan ulusal talebi karşılayabilmek için 

yapılan şebeke yatırımları, LNG ve depolama tesislerine 

ilişkin yatırımlar,  iç pazarın işlerliğini sağlamak amacıyla 

üye devletler arası sınır ötesi ticaretin sağlanmasına yöne-

lik yatırımlar ve Avrupa Birliği’nin arz güvenliğinin teminat 

altına alınmasını sağlamak için öngörülen uzun dönemli 

yatırımlar olarak detaylandırmak mümkündür. Diğer taraf-

tan Doğal Gaz Piyasasının rekabete açılmasını öngören 

98/30/EC sayılı Yönerge, tüketicilerin eşit koşularda teda-

rikçilerini seçme serbestîsinin kullanılabilmesi için hukuki 

altyapının oluşturulmasını öngörmektedir, söz konusu öz-

gürlük mevcut durumda yürürlükte bulunan 2003/55/EC 

sayılı Yönergenin özünde yer almaktadır. Ancak,  üye dev-

letlerdeki tedarikçilerin müşterileri ile akdettikleri uzun 

dönemli satış ve/veya bu satışa özgü uzun dönemli münha-

sır kapasite tahsisi sözleşmelerinin tüketicilerin bu özgür-

lüklerini kullanmalarını engellemeleri mümkündür. İşte bu 

noktada Topluluk rekabet hukuku kurallarının, doğal gaz 

piyasasının entegrasyonundaki rolü bir kez daha ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Doğal gaz piyasalarındaki tedarikçiler çeşitli nedenlerle 

tüketicilerle, süreleri 20-25 yıla kadar uzayabilen, uzun 

dönemli satış ve/veya bu satışa özgü uzun dönemli münha-

sır kapasite tahsisi sözleşmeleri yapagelmiştir. Bu durumun 

ise tüketicilerin tedarikçilerini seçme özgürlüklerini engelle-

yebilecek bir hale dönüşmesi söz konusudur. Tedarikçinin 

hâkim durumda olması halinde, tüketiciyle imzalanan uzun 

dönemli münhasırlık koşulu içeren sözleşmelerin rekabet 

ihlali teşkil etmesi mümkündür. Zira bu durumda, mevcut 

ve müstakbel rakiplerin rekabet fırsatı ortadan kalkacaktır. 

Başka bir deyişle, söz konusu sözleşmeler yeni teşebbüsler 

açısından piyasaya giriş engeli yaratacaktır. Hâkim durum-

daki teşebbüs söz konusu pazar davranışını haklı çıkaramaz 

ise, talebin büyük bir kısmını bağlamak yönündeki bu dav-

ranış, AT Antlaşmasının 82 nci maddesi kapsamında hâkim 

durumumun kötüye kullanılması olarak nitelendirilebilir. 

 

Topluluk rekabet hukuku ilkeleri, Serbestleşme Yönergele-

rince öngörülen tedarikçiyi seçme serbestisinin etkin olarak 

uygulanabilmesini sağlamak açısından büyük önem taşı-

maktadır. Rekabetçi piyasalarda uzun süreli anlaşmalar 

prima facie haklı çıkarılamazlar. Bu nedenle, serbestleşmiş 

piyasalardaki teşebbüslerin uzun dönemli anlaşmalarının 

irdelenmesi gereklidir. Bu çerçevede, üye devlet düzenleyici 

kurumlarının düzenledikleri ve/ veya uyguladıkları sisteme 

erişim kuralları ve tarifeler büyük önem arz etmektedir. 

Avrupa Birliği ülkeleri bir yandan doğal gaz piyasasında 

rekabeti sağlayabilmek için düzenlemeler yaparken, diğer 

yandan da yatırımı teşvik edebilmek için yaklaşımlar geliş-

tirmektedir. Çok büyük yatırım gerektiren bazı iletim, LNG 

tesisi ve transit projeleri, varsayılan sistemin kuralları kap-

samında değerlendirilememekte ve bu yatırımların hayata 

geçirilebilmesi için farklı düzenlemelere ihtiyaç duyulmak-

tadır. 2003/55/EC sayılı AB Yönergesi transit hatlar dâhil 

iletim şebekelerine, dağıtım şebekelerine ve LNG tesislerine 

“üçüncü tarafların düzenlemeye tabi erişimi” kuralını ön-

görmüştür. Bununla beraber, bahse konu Yönerge yeni 

yatırımların teşvik edilmesini teminen öngörülen kuralın 

istisnasını da düzenlemiştir. 2003/55/EC sayılı Yönerge’nin 

22 nci maddesinde yer alan bahse konu düzenleme, üye 

devletlerin söz konusu Yönerge kapsamında uygulamakla 

yükümlü olduğu “üçüncü tarafların sisteme düzenlemeye 

tabi erişimi” hususundaki genel kurallardan, başka bir de-

yişle öngörülen rekabet düzeninden, yeni yatırımlar lehine 

sapmayı öngörmektedir. Üçüncü tarafların sisteme erişimi 

hususundaki genel kurallardan muafiyet olasılığını öngören 

söz konusu düzenleme, her istisna hükmünde olduğu gibi 

dar yorumlamayı gerektirmekte ve varsayılan genel kural-

lardan olay bazında yapılacak değerlendirme kapsamında 

sapmayı öngörmektedir.  2003/55/EC sayılı Yönerge’nin 22 

nci maddesi, bu kapsamda hangi durumlarda yeni yatırım-

lar için muafiyet talebinde bulunulabileceğinin genel çerçe-

vesini çizmekte ve öngörülen yatırımın tamamı veya belirli 

bir kısmı için muafiyet verilebileceğini hüküm altına almak-

Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasasında Yeni Yatırımlar İçin 
Muafiyetlere Genel Bir Bakış 

Bağdagül KAYA 
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tadır. Bu kapsamda “üçüncü tarafların sisteme düzenlemeye 

tabi erişimi”  kuralları öngörülürken, yeni projelerin gerçek-

leşmesine olanak verecek yatırım ortamının sağlanmasına 

yönelik çerçevenin çizilmesinin uygun olacağı düşünülmekte-

dir. Yeni alt yapı yatırımlarına ilişkin muafiyetler Türkiye’deki 

doğal gaz piyasası mevzuatında düzenlenmemiş olduğundan, 

konuya ilişkin mevzuat değişikliği olması durumunda ileride 

başvurulabilecek uygulamalara ışık tutması açısından bu ça-

lışma çerçevesinde yeni yatırımlar için öngörülebilecek mua-

fiyetler ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasasında Muafiyetler 
 

Artan doğal gaz talebinin karşılanması ve arz güvenliğinin 

teminat altına alınabilmesi için önümüzdeki 20 yılda önemli 

doğal gaz alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine ihtiyaç 

vardır. Bununla beraber, doğal gaz iletim, dağıtım şebekele-

rine ve LNG terminallerine, depolama tesislerine erişimin 

düzenlemeye tabi olmasının bu alanlara yapılacak yatırımları 

engelleyebileceği düşünülmektedir. Doğal gaz piyasasında 

yeni yatırımların yapılamaması ise arz güvenliğinin tehlikeye 

girmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. 2003/55/EC 

sayılı Yönerge’nin 22 nci maddesinde yer alan düzenleme ile, 

düzenlemeye tabi sistem ile yatırımlar arasındaki dengenin 

sağlaması öngörülmüştür. Başka bir deyişle anılan hüküm, 

yatırımın rekabetin sağlanmasına yönelik piyasa düzenleme-

leri çerçevesinde gerçekleşemeyeceği durumlarda, söz konu-

su düzenlemelerden muafiyet sağlamayı öngörmektedir. Söz 

konusu düzenleme, yatırımı teşvik etmekle birlikte üçüncü 

tarafların sisteme erişimini büyük ölçüde azaltmaktadır.  22 

Haziran 1998 tarihli ve 98/30/EC sayılı  “Doğal Gaz İç Pazarı-

na İlişkin Ortak Kurallar Hususunda Yönerge”de yer almama-

sına rağmen, yeni altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini 

teşvik etmek için 26 Haziran 2003 tarih ve 2003/54/EC sayılı 

“Doğal Gaz İç Pazarına İlişkin Ortak Kurallar Hususunda Yö-

nerge” nin başka bir deyişle İkinci Doğal Gaz Yönergesinin 22 

nci maddesinde yeni alt yapı yatırımları için bazı Yönerge 

hükümlerinden muafiyet öngörülebileceği hüküm altına alın-

mıştır. 2003/55/EC sayılı Yönerge’nin 22 nci maddesi uyarın-

ca; üye devletler arasındaki enterkonnektörlerin, LNG ve 

depolama tesisleri gibi yeni ve büyük doğal gaz altyapılarının 

talep edilmesi ve maddede sayılmış olan koşulların varlığı 

durumunda, “Üçüncü Tarafların Sisteme Erişimi” başlıklı  18 

inci maddesinden, “Depolama Tesislerine Erişim” başlıklı  19  

uncu maddesinden, “Üst Akış Hatlarına Erişim”  başlıklı 20 

nci maddesinden ve “Düzenleyici Otoriteler” başlıklı 25 inci 

maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki kural-

lardan muaf tutulabileceği öngörülmektedir. Anılan hüküm-

den anlaşılacağı üzere muafiyete konu olabilecek altyapı yatı-

rım türü, tahdidi olarak değil tadadi olarak sayılmıştır.  Diğer 

bir deyişle, muafiyete konu olabilecek yapı; bir iletim hattı, 

iki ülkenin iletim hatlarının bağlantısını sağlayan 

enterkonnektör, LNG terminali veya depolama tesisi de olabi-

lecektir. Ayrıca aynı maddede yer alan diğer bir hüküm uya-

rınca ise, yeni arz kaynaklarının gelişmesine hizmet etmek 

üzere mevcut hatlarda öngörülen önemli kapasite artışları 

veya bu amaca yönelik olarak yapılacak değişiklikler için de 

muafiyet talebinde bulunulabilecektir. Hüküm uyarınca veri-

lecek muafiyet; yeni altyapının tamamını, kapasitesi önemli 

ölçüde arttırılan mevcut altyapının veya mevcut altyapıda 

yapılan tadilatın tümünü veya bir kısmını kapsayabilir.  

  

22 nci madde uyarınca Yönerge’nin “Üçüncü Tarafların Siste-

me Erişimi” “Depolama Tesislerine Erişim”, “Üst Akış Hatları-

na Erişim”  ve “Düzenleyici Otoriteler” için öngördüğü kural-

lardan muafiyet sağlayabilmek,  başka bir deyişle bu kuralla-

rın talep konusu yatırım için uygulanmamasını sağlayabilmek 

için aşağıda sayılan şartların tümünün bir arada gerçekleş-

mesi gerekmektedir. Anılan şartlar şöyle sıralanmaktadır: 

• Söz konusu yatırım, doğal gaz arzındaki rekabeti pekiş-

tirmeli ve arz güvenliğini arttırmalıdır. 

• Söz konusu yatırıma bağlı risk, muafiyet tanınmadıkça 

yatırımın yapılamayacağı düzeyde olmalıdır. 

• Bahse konu altyapı, üstünde inşa edileceği sistemin iş-

letmecisinden en azından hukuki açıdan bağımsız gerçek 

veya tüzel bir kişiye ait olmalıdır. 

• Masraflar, o altyapıyı kullananlara fatura edilmelidir. 

• Muafiyet, rekabete veya doğal gaz iç pazarının etkili 

biçimde işlemesine veya altyapının bağlı olduğu düzenlemeye 

tabi sistemin verimli biçimde işlemesine engel olmamalıdır. 

 

Yeni alt yapı yatırımları için muafiyet, talep bazında değer-

lendirilmek üzere her üye devlette doğal gaz piyasasında 

düzenleme yapmak için yetkilerle donatılmış, başka bir de-

yişle anılan Yönerge’nin 25 inci maddesinde kurulması zorun-

lu olduğu öngörülen düzenleyici otorite tarafından verilebilir. 

Düzenleyici otoritenin kararının ise gerekçeli olarak yayım-

lanması öngörülmüştür. Ayrıca, muafiyet talebine konu yatı-

rımın birden çok ülkenin iletim hatlarının birbirine bağlanma-

sına yönelik olan bir enterkonnektöre ilişkin olması durumun-

da ise, ancak ilgili üye devletin veya ilgili düzenleyici otorite-

nin görüşünün alınmasından sonra muafiyete ilişkin nihai 

kararın verilebileceği hüküm altına alınmıştır.    Ancak üye 

devletler, yeni alt yapı yatırımına muafiyet verilmesine ilişkin 

nihai kararı almak için düzenleyici otorite dışında başka bir 

organ ya da otoriteyi yetkili kılabilirler. Ancak bu durumda 

dahi, tayin edilen söz konusu diğer merci tarafından düzenle-

yici otoritenin konuya ilişkin görüşünün alınması zorunlu kı-

lınmıştır. Diğer taraftan, bahse konu Yönerge maddesi uya-

rınca, muafiyete ilişkin olarak düzenleyici otoritenin görüşü 

alındıktan sonra yetkili merci tarafından verilmiş olan nihai 

kararın düzenleyici otoritenin görüşü ile birlikte yayımlanması 

gerekmektedir. Bahse konu zorunluluğun amacının şeffaflığı 

sağlamak ve keyfi uygulamaların önüne geçilmesini önlemek 

olduğunu söylemek mümkündür. Muafiyet vermek hususun-

da yetkilendirilmiş olan makamın, muafiyet verirken kapasite 

tahsisi ve kısıt yönetimine ilişkin usul ve esaslar belirleyebile-

ceği öngörülmüştür. Ancak bu durumun uzun dönemli sözleş-

melerin uygulanmasını engellememesi gerektiği ifade edil-

miştir. Diğer taraftan muafiyet talebine ilişkin değerlendirme 

yapılırken; özellikle sözleşmelerin süresi, inşa edilecek ek 

kapasite veya var olan kapasitede yapılacak değişiklerin bü-

yüklüğü, projenin devam edeceği süre ve ulusal koşulların 

dikkate alınması gerektiği hüküm altında alınmıştır. Muafiyet 

tanınmasına karar verilirken yetkili mercinin, muafiyetin sü-

resine ve enterkonnektöre erişime ilişkin olarak eşit taraflar 

arasında ayırım gözetilmemesine ilişkin koşullar koyma ihti-
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yacını olay bazında belirlemesi gerektiği öngörülmüştür. 

İlgili madde uyarınca muafiyet kararı verildikten sonra bu 

kararın derhal, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Avrupa 

Komisyonu’na bildirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.  

 

Avrupa Komisyonu, ilgili düzenleyici otoritenin veya üye 

devletin vermiş olduğu muafiyet kararının tadil edilmesini 

veya geri alınmasını talep etmekle yetkili kılınmıştır. İlgili 

düzenleyici otorite veya üye devletin ise dört hafta içerisin-

de söz konusu karara uyması gerektiği hüküm altına alın-

mıştır. İlgili üye devletin söz konusu kararın gereğini dört 

hafta içerisinde yerine getirmemesi durumunda ise; Yöner-

genin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen pro-

sedüre baş vurulacağı öngörülmüştür. Avrupa Komisyonu’-

nun açıklayıcı görüşü uyarınca , muafiyet elde edilmesi 

sonucu hakim durum oluşması veya mevcut bir hakim du-

rumun güçlenmesi durumlarında normal koşullarda muafi-

yet verilmesinin söz konusu olmadığını öngörmektedir. 

Ayrıca Komisyon’a göre, ekonomik, coğrafi veya mühendis-

lik nedenlerinden ötürü muafiyet talebine konu alt yapı ile 

rekabet edebilecek yeni bir alt yapı yatırımının gerçekleşti-

rilemeyeceği durumlara normal koşullar altında muafiyet 

verilmesi gündeme gelmeyecektir. Avrupa Komisyonu’na 

göre, “açık sezon uygulaması” ile alt yapı kapasitesinin 

inşaat aşaması tamamlanmadan önce tahsis edilmesine 

ilişkin bağlayıcı taahhütlerin taşıtanlardan toplanması 

mümkündür. “Açık sezon uygulaması”nın tercih edilmemesi 

durumunda ise alt yapı kapasitesinin ihale edilmesi veya 

taşıtanlarla yapılacak müzakereler kapsamında tahsis edil-

mesi söz konusu olabilmektedir. Kısmi muafiyet talebi söz 

konusu olduğu zaman ise düzenleyici otoritenin veya üye 

devletin yetkilendirdiği diğer bir merciin ilgili şebekeye eri-

şim yöntemini veya yönteme ilişkin metodolojiyi onaylama-

sı zorunluluğu gündeme gelmektedir.  

 

Sonuç 
 

Avrupa Birliği doğal gaz piyasasında 1990’lı yılların sonla-

rında başlayan serbestleşme sürecinin günümüzde geldiği 

düzeye ve Avrupa Birliği doğal gaz piyasasının mevcut du-

rumuna bakıldığı zaman doğal gazın tedarik faaliyeti ile 

şebeke faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişilerin birbirin-

den hukuki olarak ayrıldığını; doğal gaz iletim, dağıtım 

şebekelerine ve LNG tesislerine üçüncü tarafların ayrımcı 

olmayan, önceden belirlenmiş, şeffaf koşullar altında erişi-

minin öngörüldüğü ve düzenleyici kurumların tarife ve şe-

bekeye erişim kurallarının uygulanmasına ilişkin denetim 

ve gözetim sağlamalarının hedeflendiğini söylemek müm-

kündür. Kurucu Antlaşma’da yer alan başta rekabet kural-

ları olmak üzere serbest dolaşıma ilişkin olanlar da dâhil 

diğer hükümler ve Topluluk hukukunun Topluluk Kurumla-

rına bahşettiği yetkiler düşünüldüğünde aslında, doğal gaz 

veya daha geniş ölçekte "Enerji Tek Pazarı" programına 

ihtiyaç duyulmadan dahi enerji sektörüne Topluluk huku-

kun ve özellikle rekabet kurallarının uygulanmasının müm-

kün olduğu bilinmektedir. Ancak söz konusu sektör açısın-

dan Topluluk içtihatlarının oluşmasının uzun zaman gerek-

tireceği düşüncesi "Enerji Tek Pazarı" programının gereklili-

ğini ortaya koymuştur. 

 

AB enerji piyasalarının serbestleşmesi sürecinde, bahse 

konu hukuki enstrümanlarının elektrik ve doğal gaz piyasa-

larına etkin bir şekilde uygulanması, söz konusu piyasalar-

da rekabetin temini ve güvence altına alınması için hayati 

öneme sahiptir. Elektrik ve doğal gaz, şebekeler vasıtasıyla 

taşınan mallar olduğu için iletim ve/veya dağıtım şebekesi-

ni tek başına elinde bulunduran hâkim durumdaki teşebbü-

sün, rakiplerinin şebekelere erişimini engellemesi olasılığı 

göz ardı edilemez. Ancak doğal gaz piyasalarında büyük 

ölçekli yeni yatırımların teşvik edilmesi hem kaynak ve 

güzergâh çeşitlendirmesini sağladığı için arz güvenliği açı-

sından hem de piyasaya yeni girişler sağlamaya yönelik bir 

minval olduğu için rekabet açısından olumlu yönleri bulun-

maktadır. Bununla beraber, mevcut Avrupa Birliği mevzuatı 

çerçevesinde yeni yatırımın teşvik edilmesi ve yatırım risk-

lerinin asgari düzeye indirilmesi için öngörülen muafiyet 

yöntemi zorunlu unsuru elinde bulunduran taraflara şebeke 

veya tesis kapasitesini uzun dönemli olarak kapatma imkâ-

nı vermektedir. Ancak, Avrupa Birliği uygulamalarına bakıl-

dığında söz konusu uzun süreli kapasite tahsislerinin büyük 

bir kısmının rekabetçi yöntemlerle gerçekleştirildiği veya 

kısa dönemli tahsislere imkan tanıyacak kapasitelerin ayrıl-

dığı bu suretle rekabetin sağlanmasının hedeflendiği görül-

mektedir. Aşağıdaki tabloda Avrupa Birliği ülkelerinde baş-

vurulmuş olan muafiyet uygulamaları yer almaktadır. 
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Üye Devlet 

(Düzenleyici Otorite) 
Muafiyet Uygulamaları 

İngiltere (OFGEM) 

4 LNG terminali ve 1 enterkonnektör için  kısmi olmak üzere OFGEM tarafından 20-25 yıl 

süre için muafiyet verildi. Dört kez açık sezon uygulamasına başvuruldu. 1 LNG terminali 

için başvuru değerlendirme aşamasında. 

İtalya (AEEG) 

2 LNG terminalinin %80 kapasitesi için ilgili Bakanlık tarafından 20 yıl süre ile muafiyet 

verildi. Açık sezon yöntemine başvurulmadı. 1 LNG terminali için başvuru değerlendirme 

aşamasında. 

Hollanda (Dte) 1 enterkonnektör ve 1 LNG terminali için ilgili Bakanlık  tarafından muafiyet verildi. 2 

Avusturya (E-Kontrol) 1 yeni iletim hattı (Nabucco). 

Macaristan (HEO) 1 yeni iletim  hattı (Nabucco). 

Bulgaristan (SERC) 1 yeni iletim  hattı (Nabucco). 

Romanya (ANRGN) 1 yeni iletim  hattı (Nabucco). 



  

 

B ilindiği üzere elektriğin, tüketicilerin hizmetine 

sunulan birçok maldan farklı olarak büyük ölçek-

lerde depolanmasının mümkün olmaması nedeniy-

le, eş zamanlı olarak üretilmesi ve tüketilmesi gerekmekte-

dir. Diğer bir ifadeyle, elektrik sisteminin gerçek zamanlı 

olarak dengelenmesi zorunludur. Bu dengeleme işlemi, 

80’li yılların sonu ile 90’lı yılların başında elektrik sektörüne 

uzanan1 ve doğalgaz kombine çevrim santrallerindeki tek-

nolojik ilerlemeye paralel olarak elektrik üretim sektöründe 

hızla ilerleyen2 serbestleşme hareketleri sonucunda farklı 

bir boyut kazanmıştır. Zira serbestleşmeyle birlikte, önce-

sinde sadece ortalama bir üretim maliyetinin geçerli olduğu 

bir tekelin işlettiği üretim tesislerinin koordine edilmesi söz 

konusu iken, farklı şirketlere ait üretim tesislerinin maliyet-

lerinin ayrı ayrı dikkate alınması gerekmiştir. Bu süreci, 

önceleri elektrik enerjisinin tüketiciye temel olarak “sürekli 

ve kaliteli” bir biçimde ulaştırılması hedeflenirken, serbest-

leşmeyle birlikte “ekonomiklik” kıstasının da göz önünde 

bulundurulması gerekmiştir şeklinde özetlemek mümkün-

dür. 

 

Bu çerçevede, sistemdeki dengeyi en düşük maliyetle sağ-

layacak yük dağıtımının yapılabilmesi büyük önem arz et-

mektedir. Ancak söz konusu yük dağıtımının gerçekleştiril-

mesi her zaman mümkün olmayabilmektedir. Bu noktada 

karşılaşılan en büyük engellerden biri, iletim şebekesinin 

taşıma kapasitesi, diğer bir ifadeyle iletim kısıtlarıdır. Sis-

temdeki kısıtlar nedeniyle, artan veya azalan tüketimi den-

gelemek için kullanılabilir durumdaki üretim tesisleri ara-

sından tüketiciye maliyeti en düşük olanının seçilememesi 

gibi bir sonuç ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda, 

oluşan kısıtın iyi bir şekilde yönetilmesi ve sistemin müm-

kün olan en düşük maliyetle dengelenmesi gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan, rekabetçi bir yapının benimsendiği elektrik 

piyasalarında (örneğin bölgesel fiyatlandırmanın yapıldığı 

Nord Pool ve konumsal marjinal fiyatlandırmanın yapıldığı 

PJM), fiyatların maliyetleri yansıtması gerektiği ve kısıtları 

gidermenin de bir maliyeti olduğu düşüncesinden hareket-

le, kısıtların yaşandığı durumlarda fiyat farklılaştırmasına 

gidilmekte ve bu durum elektrik ticareti yapanlar açısından 

bir risk oluşturmaktadır. Bu fiyat farklılaştırması, ilk bakışta 

olumsuz bir unsurmuş gibi görülse de, piyasadaki oyuncu-

ları piyasanın sürdürülebilir bir yapıda olmasına hizmet 

edecek şekilde yönlendirilebilmeleri (talep tarafının denge-

lemeye etkin bir biçimde katılmaya ve üretim tesisi yatırımı 

yapacakların ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilmesi) için 

sağladığı ekonomik sinyaller açısından büyük bir öneme 

sahiptir. Bununla birlikte, söz konusu fiyat risklerinin gide-

rilebilmesine imkan tanımak amacıyla tümüyle finansal 

olan araçlar (örneğin fark sözleşmeleri ve finansal iletim 

hakları) da geliştirilmiş ve piyasadaki oyuncuların kullanı-

mına sunulmuştur. 

 

Kısıt Yönetimi Metotları 3 

 

Kısıt yönetimi, yaşanan durumlara has olarak gerçekleştiri-

len uygulamalar bir yana, genel olarak dört temel aşama-

dan oluşur. 

 

(1) İlk olarak şebekenin nominal taşıma kapasitesi belirle-

nir. Daha sonra bu miktar, öngörülen şebeke (hatların ba-

kımı, arızalar, yük miktarı gibi) ve hava (sıcaklık, yağış 

durumu, vs.) koşulları ile yapılan tahminleri doğrultusunda 

bir değerlendirmeye tutulur. Böylelikle, şebekenin kullanı-

lacağı zaman dilimleri bazında hizmete sunulabilecek taşı-

ma kapasitesi belirlenir. 

(2) Kısıt yönetiminin ikinci aşaması, daha önce belirlenmiş 

olan iletim kapasitesinin, talepte bulunan şebeke kullanıcı-

ları arasında paylaştırılması, yani tahsis edilmesidir. Kısıt 

yönetimi metotlarının birbirinden ayrılması da, kullanılabilir 

kapasitenin dağıtımının nasıl yapıldığına bağlı olarak bu 

noktada başlar. 

(3) İletim kapasitesi belirlendikten, belirlenen kapasite 

kullanıcılar arasında paylaştırıldıktan ve sistem dengelen-

dikten sonra, sistem işletmecisi tarafından şebekenin mev-

cut durumuna ve beklenen üretim-tüketim miktarlarına 

bakılarak bir “kısıt kestirimi” yapılır. Böylelikle, öngörülen 

üretim ve tüketim dağılımının şebekenin güvenlik limitlerini 

ihlal edilip etmediği anlaşılabilir. 

(4) Eğer 3. aşamada şebekenin güvenlik limitlerinin ihlal 

edileceği gibi bir öngörü ortaya çıkarsa, sistem işletmecisi 

tarafından bu sorunu giderici önlemler alınmalıdır. Bu ön-
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1 International Energy Agency (IEA), Lessons From Liberalized Electiricty Markets, Paris, 2005, s. 31 
2 Hunt, Sally, Making Competition Work in Electricity, John Wiley&Sons, Inc., New York, 2002, s. 19 
3 Frontier Economics Limited ve Consulting für Energiewirtschaft und –technik (Consentec) GmbH, Analysis of Cross-Border Congestion Management Methods 
for the EU Internal Electricity Market Final Report, Haziran 2004, s. 4 



  

 

lemler şebekenin güvenliğini sağlayacak içsel çözümler 

(şebekede yapılacak manevralar) olabileceği gibi yeniden 

yük dağıtma gibi üretim ve tüketim miktarlarını aktif ola-

rak değiştiren yöntemler olabilir. 

 

Elektrik piyasalarında kullanılan kısıt yönetimi metotlarını, 

farklı şekillerde sınıflandırmaya tabi tutmak mümkün olsa 

da, Şekil 1’de gösterildiği gibi piyasa tabanlı olanlar ve 

olmayanlar olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bu-

rada piyasa tabanlı olmaktan kasıt, kısıt yönetimine ilişkin 

işlemlerin (kısıtların giderilmesi ve fiyatlandırılmaları) bir 

piyasa mekanizması içerisinde gerçekleştiriliyor olmasıdır.  

 

Sözleşme süresine göre öncelik metodu, bir hatta kısıt 

yaşanacak olması durumunda hattı kullanmak üzere baş-

vuruda bulunan kişiler arasında tercih yapılırken, yaptığı 

sözleşmenin süresi diğer kullanıcıların sözleşmelerinden 

daha uzun olana öncelik tanınmasına dayalıdır. Önce gele-

ne öncelik metodunda, iletim kapasitesinin tahsisine yöne-

lik olarak sistem işletmecisine iletilen talepler başvuru 

sırasına göre kabul edilir ve kullanılabilir kapasitenin ta-

mamı tahsis edildiğinde geriye kalan kapasite talepleri 

dikkate alınmaz. Orantısal dağıtım metodu ise, bir hattın 

kullanılmasına yönelik taleplerin o hattın toplam kapasite-

sini aşması halinde kapasitenin başvuru sahiplerine talep 

ettikleri miktarın toplam kapasite talebine oranı ölçüsünde 

tahsis edilmesine dayanır. Böylelikle, kapasite talebinde 

bulunan herkese kapasite tahsisi yapılabilmesine olanak 

tanınmış olurken, başvuru sahiplerine talep ettikleri mik-

tardan daha düşük bir kapasite tahsisi yapılması söz konu-

sudur. 

 

Açık Artırma Metodu 

 

Açık artırma metodu, kullanılabilir kapasitenin tahsisi için 

bir ihale yapılmasına ve kapasitenin ihaleyi kazanan kişile-

re tahsis edilmesine dayalıdır. Yapılan ihalenin çeşitli un-

surları olmakla birlikte, en önemli unsur kapasite için öde-

necek fiyatın belirlenmesine ilişkin kısımdır. Bu noktada 

kullanılabilir seçeneklerden birisi, herkesin teklif ettiği üc-

reti ödemesidir. Bu durumda kullanıcılar, aynı kapasitenin 

bir parçasını kullanıyor olmalarına karşın birim kapasite 

için farklı fiyatlar ödemek durumunda kalırlar. Diğer bir 

seçenek ise -ki bu seçenek en yaygın olarak kullanılandır- 

fiyat tekliflerinin yüksekten küçüğe doğru sıralanması ve 

kullanılabilir kapasitenin tahsisinin bittiği en düşük fiyat 

teklifinin (marjinal teklif) kapasitenin fiyatı olarak belirlen-

mesidir. Avrupa’daki enterkonnekte iletim şebekesinde 

yaygın olarak kullanılan bu metot, piyasa tabanlı olması ve 

kısıtlı olan enterkoneksiyonun her iki tarafındaki ülkede 

gelişmiş bir enerji borsasının varlığını gerektirmemesi ne-

deniyle çok rağbet görmektedir. 

 

Örtük Açık Artırma Metodu 

 

Örtük açık artırma metodunda, kullanıcıların her birine 

tahsis edilecek olan iletim kapasitesi dolaylı bir şekilde 

spot piyasadaki işlemler ile belirlenir. Elektrik enerjisi sat-

mak isteyen kullanıcılar bir enterkonektörün yüksek fiyatlı 

olan tarafındaki enerji borsasına veya söz konusu 

enterkonektörün iki ülke arasında olması durumunda ihraç 

etmeyi düşündükleri ülkenin enerji borsasına fiyat teklifle-

rini sunarlar. Kullanılacak olan iletim hattının kapasitesinin 

aşılması ve bir kısıt yaşanması durumunda, en düşük 

enerji fiyat teklifini veren satıcılar iletim hattının kapasite-

sini kullanarak enerji satmaya hak kazanmış olurlar. Örtük 

açık artırma metodunun prensiplerini esas alan iki adet 

kısıt yönetimi metodu vardır. Bunlar, piyasa ayrışımı 

(bölgesel fiyatlandırma) ve piyasa bağlama metotlarıdır. 

 

Kısıt Yönetimi 
Metotları 

Piyasa Tabanlı 
Olmayanlar 

Piyasa Tabanlı 
Olanlar 

Sözleşme Süresine Göre 
Öncelik 

Önce Gelene Öncelik 

Orantısal Dağıtım 

Açık Artırma 

Örtük Açık Artırma 

Piyasa Ayrışımı 

Yeniden Dağıtım 

Karşı Ticaret 

Konumsal Marjinal 

Piyasa Bağlama 

Fiyatlandırmaya 
Yönelik Metotlar 

Çözüme Yönelik 
Metotlar 

Şekil 1: Kısıt yönetimi metotları4 

4 Buradaki sınıflandırma büyük ölçüde Laurence James de Vries’in, “Capacity allocation in a restructured electricity market: technical and  economic 
evaluation of congestion management methods on interconnectors” başlıklı makalesindeki (2001 IEEE Power Tech Conference, 10-31 Eylül 2001, 
Porto, Portekiz) sınıflandırmaya dayanmaktadır. 
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Piyasa Ayrışımı (Bölgesel Fiyatlandırma) 

 

Piyasa ayrışımı metodu, sistemde kısıt yaşanması duru-

munda iletim şebekesinin farklı bölgelerinde yaşanan 

kısıtın maliyetini yansıtacak şekilde bölgesel bazda farklı 

elektrik fiyatlarının oluşturulması prensibine dayalıdır. Bu 

metodun uygulanmasında iletim şebekesi, sınırları önce-

den belirlenmiş olan bölgelere ayrılır ve bu bölgelerin her 

biri ayrı bir piyasa gibi değerlendirilir. Eğer bölgeler ara-

sında herhangi bir kısıt söz konusu değilse, yani elektrik 

enerjisinin ticaretinde herhangi bir kapasite sınırlaması ile 

karşılaşılmıyorsa, sistemde tek bir elektrik fiyatı oluşur. 

Bölgeler arasında bir kısıt olması durumunda ise, her bir 

bölgede farklı fiyatlar oluşur. Anlatılanları iki bölgeli bir 

sistem örneği üzerinde daha iyi açıklayabiliriz. 

 

Elektrik sisteminin A ve B bölgeleri olmak üzere iki farklı 

bölge şeklinde ayrıldığını ve bu bölgeler arasındaki iletim 

hattının maksimum kapasitesinin  olduğunu varsa-

yalım. Ayrıca, A bölgesinde daha düşük maliyetle üretim 

yapan tesisler varken, B bölgesindeki üretim tesislerinin 

maliyetleri daha yüksek ve tüketimin büyük bir kısmı B 

bölgesinde gerçekleşiyor olsun. A ve B bölgelerindeki 

elektrik enerjisi arz ve talep miktarlarını da sırasıyla, 

 olarak gösterelim (bkz. Şekil 2). Eğer 

bölgeler arasındaki hatta herhangi bir enerji akışı olmazsa, 

yani ticaret söz konusu değilse, elektrik enerjisinin A böl-

gesindeki fiyatı Fa’nın altında, B bölgesindeki fiyatı ise 

Fb’nin üzerinde olacaktır. Şimdi, bölgeler arasında ticaretin 

olduğunu ancak herhangi bir iletim kısıtının yaşanmadığını 

varsayalım, bu durumda sistemde oluşan ortak fiyat, top-

lam arz ve talebin dengelendiği Fu noktasında oluşur. 

 

Bölgeler arasındaki ticaret nedeniyle aradaki hattın kapasi-

tesi olan ’nin aşılacak olması halinde ise, piyasa 

ayrışımı gerçekleşecektir. Piyasa işletmecisi bu durumda 

hattın kapasitesini maksimum oranda kullanarak A bölge-

max
abP

, , ,A A B B
G D G DP P P P

max
abP
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Şekil 2: Piyasa ayrışımı (bölgesel fiyatlandırma)5 

5 Krause, Thilo, Congestion Management in Liberalized Electricity Markets-Theoretical Concepts and International 
Application, EEE Power Systems Laboratory ve Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Mayıs 2005, Zürih, s.16 

sinden düşük maliyetli elektrik enerjisi satın alır ve elektri-

ğin daha pahalı olduğu B bölgesinde satar. Böylelikle, A 

bölgesindeki elektrik enerjisi talep eğrisi ’dan 

’ye, B bölgesindeki elektrik enerjisi arz eğrisi 

’dan ’ye kayar. Gerçekleşen kaymanın mikta-

rı, bölgeler arasındaki iletim hattının kapasitesi olan 

 kadardır. Sonuç olarak, elektrik enerjisinin A böl-

gesindeki fiyatı Fa’ya yükselirken, B bölgesindeki fiyatı 

Fb’ye düşmüş olur.  

Piyasa Bağlama Metodu 

 

Piyasa bağlama metodu, piyasa ayrışımı metoduyla nere-

deyse birebir aynıdır. Bu metodun piyasa ayrışımından 

farklı şekilde adlandırılmasının nedeni, piyasa ayrışımı 

metodunun uygulandığı teklif bölgelerinin aslında bir bütü-

nün parçaları iken sonradan ayrılmaları (örneğin, Nord 

Pool’daki teklif bölgeleri), piyasa bağlama metodunun ise 

aslında ayrı olan iki piyasayı birbirine bağlamasıdır 

(örneğin, Nord Pool ile Almanya’nın Kontek Bölgesi). 

 

Konumsal Marjinal Fiyatlandırma 

 

Sistemde bir kısıt olması durumunda piyasadaki fiyatın 

şebekenin her noktasında aynı olması, doğru fiyat sinyal-

A
DP

A
DyeniP

B
GP B

GyeniP

max
abP



  

 

leri vererek talep tarafını tüketim miktarlarını ayarlaması 

için teşvik etmediği gibi, yatırımcıları da yeni üretim tesis-

lerinin ihtiyaç duyulan bölgelere kurulması için yönlendir-

mez. Elektrik enerjisinin gerçekçi bir şekilde fiyatlandırıl-

ması amacıyla geliştirilen konumsal fiyatlandırma metodu, 

bu soruna bir çözüm olarak getirilmiş olan ve diğerlerine 

nazaran serbest elektrik piyasası kavramı ile en uyumlu 

olduğu söylenebilecek kısıt yönetimi metodudur. 

 

Bu metottaki temel amaç, enerjinin fiyatını hat kayıplarını 

ve yaşanan kısıtın maliyetini içeren “konumsal değerini 

yansıtacak şekilde” ayarlamaktır. Sistemin gerçek zamanlı 

olarak dengelenmesi zorunluluğu göz önüne alındığında, 

enerjinin konumsal değerinin tespit edilebilmesi için verilen 

fiyat tekliflerine ve şebekeye ait tüm teknik ve ekonomik 

bilgilerin gelişmiş merkezi bir piyasa işletmecisi tarafından 

sürekli olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 

Nitekim, konumsal marjinal fiyatlandırmanın uygulandığı 

PJM’de bu işlemler, karmaşık bir yazılım tarafından tüm 

sistemin bilgilerini içeren sanal bir model aracılığıyla gerçek 

zamanlı olarak yürütülmektedir. 

 

Kısıtın oluştuğu noktaların konumsal fiyatları aslında, siste-

min dengesini en ekonomik şekilde sağlayan optimal yük 

dağıtımını yapabilmek için gerçekleştirilen optimal güç akışı 

hesaplamalarında ortaya çıkan Lagrange çarpanlarıdır. Da-

ha açık bir ifadeyle, ilgili noktadaki talebin karşılanabilmesi 

için kullanılan ek bir birim enerjinin marjinal maliyetidir. 

 

Yeniden Dağıtım Metodu 

 

Yeniden dağıtım metodunda, ilk olarak sistemde herhangi 

bir kısıt oluşmayacakmış gibi fiyat teklifleri toplanır ve sis-

tem dengelenir. Sonrasında, eğer bir kısıt oluşacağı tespit 

edilirse, kullanıcılar bu durumdan haberdar edilmeden uy-

gun yük alma ve yük atma talimatları verilerek iletim hat-

larının kapasitesi aşılmayacak şekilde arz-talep dengesi 

sağlanır ve böylelikle kısıt giderilmiş olur. Tek bir sistem 

işletmecisi tarafından kontrol edilen bir sistemde rahatlıkla 

uygulanabilen yeniden dağıtım metodu, farklı bölgelerde 

farklı sistem işletmecilerinin olduğu durumlarda da sistem 

işletmecilerinin koordineli çalışmaları sayesinde kullanılabi-

lir. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, elektriğin 

ulaştırılmak istendiği ancak ortaya çıkan kısıt nedeniyle 

yeterli arzın yapılamayacağı bölgede, başlangıçtaki denge-

lemede sıralama dışı kalmış yüksek fiyat teklifi veren üreti-

ciye elektrik üretme talimatı verilirken; söz konusu bölge-

nin dışında yer alan ve başlangıçtaki dengelemede sırala-

maya girerek üreteceği elektriği satmaya hak kazanan üre-

ticiye üretim yapmama talimatı verilmesidir. Bu nedenle, 

kısıt sonrası yapılan dengelemede oluşan fiyatlar, başlan-

gıçtaki dengelemede oluşan piyasa fiyatından daha yüksek 

olur. Aradaki fark yaşanan kısıtın maliyetidir ve şebekenin 

kısıt yaşanan bölümüne yatırım yapılması için sistem işlet-

mecisine verilen önemli bir sinyaldir. 

 

Karşı Ticaret Metodu 

 

Bu metotta arz-talep dengesini sağlayacak bir yük dağıtımı 

yapılır. Eğer yapılan yük dağıtımı neticesinde bir iletim 

kısıtı yaşanacak olursa, kısıtın yaşandığı hatlardaki planla-

nan enerji akışının aksi yönünde enerji alımı yapılarak hat-

tın üzerindeki limit aşımı ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bu 

işlemler esnasında, kısıtın yaşandığı nokta referans alına-

rak, enerji ihtiyacının dışarıdan karşılanacağı “içerideki” 

bölgede enerji satın alınarak bu bölgede bulunan ancak ilk 

dengeleme sonrasında sıralamaya giremeyen üreticilerin 

devreye alınması ve böylelikle dışarıdan enerji almaya yö-

nelik talebin düşürülmesi, “dışarıdaki” bölgede ise gerçek-

leşmesi planlanan üretimin azaltılması sağlanır. 

 

Karşı ticaret metodunun diğer bir adı da, bir bölgeye satı-

lan enerjinin geldiği bölge yönünde tekrar satın alınmasına 

istinaden, geri alım (buy-back) yöntemidir. Genel olarak 

bakıldığında, yeniden dağıtım metoduna benzeyen karşı 

ticaret metodunun temel farkı, yeniden dağıtım metodunda 

olduğu gibi üreticilerle doğrudan komuta-kontrol ilişkisine 

girilmeyip kısıtı giderici yönde ticaret yapılması tercih edile-

rek sorunun piyasa mekanizması içerisinde çözülmesinin 

tercih edilmesidir. 
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Kısıt Yönetimi Metotlarının, Kısıtların Kısa ve Uzun 

Vadeli Olarak Giderilmesi Açısından İncelenmesi 

 

Daha önce de belirtildiği üzere kullanılan kısıt yönetimi 

metotlarının amacı, sistemin kararlılığını temin ederken bu 

işlemi en düşük maliyetle gerçekleştirmektir. Buradaki 

önemli nokta, kullanılan kısıt yönetimi metodunun kısa 

vadede oluşan kısıtları çözmeye odaklanırken, tekrar eden 

kısıtların uzun vadede kalıcı bir şekilde giderilebilmesi için 

doğru sinyalleri verebilmesi, yani kısıtların uzun vadeli 

olarak çözülmesine katkı sağlayabilmesidir.  

 

Piyasa tabanlı olmayan kısıt yönetimi metotları, kullanıla-

bilir kapasitenin doğrudan tahsisine yönelik olmaları ve bu 

işlem esnasında herhangi bir fiyatlandırma mekanizması-

nın işletilmiyor olması nedeniyle, kısıtların kısa vadeli ola-

rak giderilmesinde ekonomik çözümler sağlamadıkları gibi, 

kısıtların uzun vadeli olarak çözülmesi açısından da sistem 

işletmecilerini veya kullanıcıları doğrudan teşvik edici un-

surlar içermezler. 

 

Diğer taraftan, piyasa tabanlı kısıt yönetimi metotlarına 

genel olarak bakıldığında, bu metotların kısa vadede eko-

nomik çözümler sunduklarını söyleyebiliriz. Örneğin, fiyat-

landırmaya yönelik olan metotlar kullanılarak hem mevcut 

kapasitenin tam olarak kullanılmasına hem de bir bölgeye 

nakledilecek elektrik enerjisinin en düşük maliyetli kay-

naktan sağlanmasına imkan tanınır. Kısıtın çözülmesine 

yönelik metotlarda ise, sistem işletmecisinin yapacağı den-

gelemede kısıtlarla birlikte kısıtları gidermeye yönelik iş-

lemlerin maliyetlerini de dikkate alması ve yük dağıtımını 

bu bilgiler doğrultusunda yapması ile, yaşanan kısıt en 

ekonomik şekilde giderilebilir. Diğer taraftan, bu metotla-

rın uzun vadedeki etkileri farklılık göstermektedir. Fiyat-

landırmaya yönelik metotlar, doğrudan piyasadaki oyuncu-

ların yaptıkları ticaret üzerinde etkili olduğundan gönderdi-

ği ekonomik sinyaller ile oyuncular için, kısıtın giderilmesi-

ne yönelik olanlar ise, (kısıtların maliyetinin sistem işlet-

mecisine yüklendiği durumlarda) şebekenin ihtiyaç duyu-

lan bölgelerine yatırım yapılmasına yönelik olarak sistem 

işletmecisi için bir teşvik mekanizması oluştururlar. Arzu 

edildiği gibi bu teşvik mekanizmalarının her ikisini birden 

içeren bir kısıt yönetimi metodu bulunmamaktadır. Zira 

amaç her iki tarafa da gerekli ekonomik sinyallerin gönde-

rilmesi iken, tercih edilen metotla birlikte mesaj verilecek 

taraf da seçilmiş olur.6 

 

Tek bir kısıt yönetimi metodu ile hem sistem işletmecisinin 

hem de piyasadaki oyuncuların yaşanan kısıtları giderme-

ye yönelik olarak teşvik edilmesi mümkün olmadığından, 

kullanılacak metodun uzun vadedeki sonuçları açısından 

sistem işletmecisinin mi yoksa piyasa oyuncularının mı 

teşvik edileceğine ilişkin karara göre belirlenmesi gerekir. 

Her ne kadar bu noktada farklı tercihler yapılabilecek olsa 

da kullanılan kısıt yönetimi metodu ile piyasa oyuncularına 

fiyat sinyalleri göndererek onları teşvik etmek daha önem-

lidir. Çünkü, sistem işletmecisi düzenleme açısından kont-

rol altında bulunan bir tekel olduğundan, piyasa oyuncula-

rının kararlarını etkileyebilmekle karşılaştırıldığında, sistem 

işletmecisini kısıtları gidermeye yönelik yatırımlara teşvik 

etmenin daha fazla yolu vardır.7 
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M erkezi, İtalya’nın Torino şehri yakınlarındaki 

Chieri’de olan, Kite Gen Research S.r.l. adlı özel 

şirketin yapmakta olduğu araştırmalar; rüzgâr 

enerjisinden elektrik üretiminde yeni bir teknolojiyi enerji 

dünyasıyla tanıştırıyor. Şirketin web sitesinde 

(www.kitegen.com) yer alan bilgiler, konvansiyonel üretim 

tipleri ile yarışabilecek boyutta tesisler kurulabilmesi ve 

bunlardan daha ucuza elektrik üretilebilmesini mümkün 

kılabilecek bir teknolojiyi işaret ediyor. 

 

Bu yazıda, anılan web sitesinde heyecan verici bilgiler ele 

alınmakta ve her alanda olduğu gibi, enerji üretimi alanın-

da da teknolojik yeniliğin ne kadar önemli olduğunun enerji 

çevrelerinin dikkatine sunulması amaçlanmaktadır. 

 

Kite Wind Generator Nedir? 

 

Uçurtma teknolojisi diyebileceğimiz bu yeni yaklaşıma ne-

den olan temel olgular, irtifa ile rüzgâr hızının doğru orantı-

lı olması ve yeryüzünde rüzgâr türbinlerinin birbirlerini de 

olumsuz etkilemeyecek şekilde dizilişinin geniş arazi ihtiya-

cı doğurmasıdır. Yükseklik artıkça ortalama rüzgâr hızı ar-

tarken, hava yoğunluğu düşmektedir. Rüzgâr gücü de, 

rüzgâr hızının küpü ile doğru orantılı olarak artarken, yo-

ğunluk ile lineer şekilde azalmaktadır. Yani, yükseklik ile 

güç doğru orantılı değişmektedir. Klasik rüzgâr türbin siste-

mi ile, kule ve pervane yüksekliği toplamı olarak yerden 

ortalama 150-200 metre yükseklikteki rüzgârdan yararlanı-

labilmektedir. “Kite Gen” tarafından geliştirilmekte olan 

uçurtma sistemi, “hafif, dinamik ve akıllı türbin” mantığına 

dayanmakta; böylece 800-1000 metre yükseklikteki rüz-

gârdan yararlanılması amaçlanmaktadır. Kurulacak sistem-

de, motorlar yardımıyla uçurtmaların hareketi iki fazda 

sağlanmakta (bu fazlar “traction” ve “recovery phase” ola-

rak adlandırılmaktadır) olup bu iki fazın sonunda motorlar-

da kullanılandan daha fazla enerji, yatay sistemde üretil-

mektedir. Bu esnada, uçurtmaların rüzgâra göre açılarının 

ve yönlerinin de otomatik olarak kontrol edilmesi gerek-

mektedir. Rüzgâr koşullarına göre yüksekliğin değiştirilebil-

mesi, verimli işletmecilik açısından oldukça büyük bir başka 

avantaj sağlamaktadır. Böylece, uçurtmalar, sürekli olarak 

en verimli açı ile aldığı rüzgârı kullanmakta; kısaca, türbin-

lerin yere göre yatay yerleştirildiği ve dönme hareketinin 

bunlara bağlı uçurtmalar ile otomasyon sistemi eşliğinde 

sağlandığı yepyeni bir rüzgâr enerjisinden elektrik üretim 

sistemi ortaya konmaktadır. 

 

Şirketin web sitesine göre, 100 MW gücünde bir “Kite Gen” 

1000 metre çapında bir alana kurulmuş olarak hareket 

edecek ve bu ana üniteye bağlı uçurtmalar gökyüzünde 

bulunacaktır. Böyle bir tesisten yılda 500 GWh enerji üreti-

lebileceği ifade edilmekte olup 100 MW kurulu güçte KWh 

başına 0,03 Euro’nun altında bir maliyetle enerji üretimi 

vaat edilmektedir. Bunun anlamı, kapasite faktörünün ne-

redeyse %60 gibi oldukça iddialı bir seviyede gerçekleşme-

* uçurtma rüzgâr jeneratörü 

Rüzgâr Enerjisi Teknolojisinde Yeni Bir Ufuk:  

Kite Wind Generator*  Hasan ALMA 

800 metre çapındaki bir tesisin kaplayacağı toplam alan 
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sidir. Maliyetin ise, daha büyük kurulu güçte daha da düşük 

olabileceği iddia edilmektedir ki, bu durumda oluşacak ma-

liyete “bedavadan biraz pahalı” demek uygun olacaktır. 

Kurulu güç için ilk yatırım maliyeti hakkında sitede bilgi 

bulunmamakla beraber, yaptığım araştırmalar, emsal sis-

temlerden kayda değer oranda daha ucuza mal edilmesinin 

hedeflendiğini gösteriyor. Bu durumda da, kurulacak rüz-

gâr santrallerinin geri ödeme süresi mevcut sistemlerden 

daha kısa olacaktır. 

 

Riskler? 

 

Hacimsel olarak ciddi büyüklükte bir hava sahasını kullana-

cak olan sistemin, uçuş güvenliği açısından değerlendiril-

mesi gerektiği açıktır. Sivil havacılık ve benzeri idari birim-

lerin belirleyeceği standartların güvenli işletim sağlayabile-

ceği söylenebilir. Rüzgâr sistemlerinin bilinen diğer riskleri 

(kuş ölümleri, gürültü gibi), bu sistem için de geçerli ol-

makla birlikte, klasik sistemlerden daha fazlasına neden 

olup olmayacağı şu aşamada belirsizdir. Üzerinde düşünül-

mesi gereken bir diğer risk de, tarıma elverişli arazilerin 

işgali olup sitede bu hususla ilgili olarak, kurulu güç açısın-

dan değerlendirildiğinde Kite Gen sisteminin mevcut sis-

temlere göre çok daha az yer işgal edileceği belirtiliyor. 

 

Sitede; çevresel duyarlılık çerçevesinde, gölgeleme anla-

mında sistemin önemli bir risk taşımadığı, görsel olarak 

klâsik sistemden daha az sorun teşkil ettiği, sistemin hava-

daki kısmının ihmal edilebilir düzeyde gürültüye neden ol-

duğu ve yerdeki kısmın neden olduğu gürültünün ses yalıtı-

mı iyi yapılmış düşük hızda bir demiryolunun neden olduğu 

gürültü kadar, 200 metre mesafede 50 dB seviyesinde, 

olduğu gibi bir kısım bilgilere de yer verilmektedir. 
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Klasik türbinlere göre nasıl daha fazla verim alındığını gösteren çizim  

Hangi Aşamada? 

 

Şirket 2007 yılında kurulmuş olup (çalışmaların başlaması 2007’den öncesine dayanıyor) Kite Gen sistemi şu anda geliş-

tirme aşamasındadır. 2007 itibariyle 9 adet patent alınmış ve KSU1 kod adlı prototip çalıştırılmaya başlanmıştır. 2007 

tarihinde konan hedef, 36 ay içerisinde 10 MW’lık bir santrale eşdeğer prototip üretmek olarak açıklanmıştır. Bu durum-

da, bu prototipin birkaç yıl içerisinde hayata geçirilmesinin söz konusu olabileceği anlaşılmaktadır. 

 

Yaklaşık olarak 10 yıllık bir sürede sistemin yüksek kapasiteli seri üretime geçmesinin mümkün olabileceği tahmin edil-

mektedir. Hayata geçirilmesi planlanan bu yeni üretim sisteminin enerji alanında yepyeni bir ufuk olabileceği açıkça or-

tadadır. İlginçtir ki, edindiğim bilgilere göre bu heyecan verici açılıma ilişkin fikirler, uçurtma hobisi ile başlamış... 

 

Kite Gen projesi oldukça iddialı bir projedir. Nitekim sitedeki şu ifade çok etkileyici: “Kite Gen rüzgârdan temiz enerji 

üretmede bir devrime öncülük ediyor. Amacı ise sadece mevcut rüzgâr endüstrisi ile rekabet etmek değil, bugün için 

yenilenebilirlerde oldukça nadir olan bir şekilde, savaş alanını fosil yakıtların sınırlarına götürmek!” 

 

Bu proje,  rüzgâr enerjisi için bir dönüm noktası olabilir mi? Kanaatimce, bu proje çok heyecan verici çıktılarla enerji 

dünyasında yeni bir açılım getirecektir. Bu tarz teknolojilerin, rüzgâr ve benzeri yenilenebilir kaynaklarca zengin olan 

ülkemizde gerçekleştirilmesi ise, üzülerek ifade etmeliyiz ki, şimdilik dilek ve temennilerimizin sınırlarını pek fazla aşa-

mamaktadır! 

 

Söz konusu sitede konuya ilişkin birkaç bilimsel yayın da bulunmaktadır. İlgilenenlerin bilgisine… 

 

Kaynak: www.kitegen.com 

NOT: Değerli katkılarından dolayı Sayın Hakan ILDIRI’ya teşekkürlerimle. 



  

 

Ü 
nlü psikolog Maslow, 1943 yılında ortaya attığı İhti-

yaçlar Hiyerarşisi Teorisi’nde insanların belirli kate-

gorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi için-

de bir hiyerarşi oluşturan daha üst ihtiyaçları tatmin etme 

arayışına girdiklerinden ve bireyin kişilik gelişiminin, o an 

için baskın olan ihtiyaç kategorisinin özellikleri tarafından 

belirlendiğinden söz eder. Buna göre ihtiyaçlar hiyerarşisi-

nin en altında fizyolojik gereksinimler vardır. Fizyolojik 

gereksinim tatmin edildiğinde insan sırayla güvenlik, ait 

olma, sevgi, saygınlık ve son olarak da kendini gerçekleş-

tirme gereksiniminin karşılanmasına çabalar.  

 

Kanaatimce İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi, bir insan neden 

meslek edinir sorusunun cevaplanması için de kullanılabile-

cek bir kuramdır ve bu kuramdan hareketle tüm iş ve mes-

leklerin etkilerinin yorumlanması mümkündür. Doğal olarak 

bu iş ve mesleklere Enerji Uzmanlığı da dâhildir. 

 

Bu çerçevede unvan, kadro, meslek, iş, uğraş, kariyer gibi 

nitelemeleri olsa da adına ne dersek diyelim Enerji Uzman-

lığıyla iştigal eden insanlar olarak bizlerin bu iştigalin ge-

reklerini ve kapsamını anlamamız gerekiyor. 

 

Dünyaya bakınca enerji uzmanlığının kariyer unvanı olarak 

kullanılan bir sıfat olduğunu görüyoruz. Ama tek başına 

enerji uzmanı nitelemesi piyasa için pek de açıklayıcı ve 

tatmin edici değil. Enerji uzmanlığının alt başlıkları bu işi 

daha popüler ve anlaşılır biçimde tanımlıyor. İşte bu yüz-

den dünyada enerji uzmanı istihdam etmek isteyen işve-

renler iklim değişimi uzmanı, rüzgâr enerjisi uzmanı, küre-

sel ısınma uzmanı, enerji verimliliği uzmanı, yenilenebilir 

enerji uzmanı, nükleer enerji uzmanı, temiz enerji uzmanı 

gibi pozisyonlar için personel arayışına giriyor. 

 

Uluslararası şirketlerin enerji uzmanı arayışı için verdikleri 

ilanlara bakınca bu durumu daha net görebiliyoruz. Mesela 

Winlock International isimli firma Pakistan’daki enerji et-

kinliği ve kapasitesinin geliştirilmesi için yerel hükümetle 

işbirliği halinde uygulanacak bir proje için bu konularda 

gelişmekte olan ülkelerde en az on yıl deneyimli enerji uz-

manları aramakta. Ya da Los Angeles’daki bir hukuk şirketi 

güneş, rüzgâr ve yenilenebilir enerji konularında federal ve 

eyalet düzenlemeleri konusunda güçlü bir bilgi birikimine 

sahip avukatlarla çalışmak istiyor. Dakota Elektrik Şirketi 

ise enerji tasarrufu ve verimliliği amacıyla işyerlerine tek-

nik destek sağlayan bir şirket ve bu işlerde deneyimli enerji 

uzmanları arıyor. 

 

Görülüyor ki ABD ve Avrupa’da enerji uzmanlığından anla-

şılan şey bizim uygulamamızdan biraz farklı. Fakat bu du-

rumu ülkemizde Enerji Uzmanlığı kavramının oldukça yeni 

ve yeterince yerleşmemiş olmasına bağlayabiliriz. 

 

Burada Enerji Uzmanı kavramını sözcük bilimi yönünden 

incelersek, bu kavramın kökenini oluşturan İngilizce 

“Energy Expert” kavramındaki “Expert” tabirinin aslında 

‘deneyim’ anlamına gelen “experience” sözcüğüyle aynı 

Latince kökten geldiğini görüyoruz. Konuyla ilgili olarak 

kullanılan bir diğer tabir ise “Energy Specialist” olup, bura-

daki “Specialist” tabirinin ise tam olarak Türkçe’ye çevrile-

memekle birlikte ‘mütehassıs’ olarak tercümesi mümkün. 

Kanaatim o ki ‘expert’ kavramı, enerjiyle ilgili deneyimi 

sayesinde iş ehliyeti sahibi olmuş kişileri kast ederken, 

‘specialist’ kavramı enerjinin özel bir dalıyla alakalı çalışma 

yürüten kişileri gösteriyor. Ancak, eğitim alt yapım nede-

niyle dil bilimi konusunda daha fazla görüş ileri sürmemin 

doğru olmayacağını düşünüyorum. 

 

Peki, bizim durumumuz nasıl? Ülkemizde yukarıdaki kav-

ramsal tartışmalara girilmeksizin Enerji Uzmanı kavramı 

yerleşmiş durumda. Türkiye’de Enerji Uzmanı kamu kesi-

minde bir kadro unvanı olarak EPDK’da kullanılırken, özel 

sektörün bu unvanı bir pozisyon adı olarak tercih etmediği-

ni söyleyebiliriz. Aslında, nitelik itibariyle bu işin gereğinin 

ne olduğu zaten belirsizken EPDK’daki “Enerji Uzmanı” şek-

lindeki unvan tercihinin ne kadar genel geçer olduğu da 

şüpheli. Haliyle bu tercihin bir kadro unvanını yansıtmakta 

olduğunu ve bu unvana sahip olan kişilerin aslında hukuk-

çu, mühendis, iktisatçı ve bunlar gibi çeşitli mesleklerden 

hangi meslek grubuna mensupsa o meslekten kabul edil-

mesi gerektiğini düşünüyorum.  

 

Fakat mensubu olunan meslek Enerji Uzmanlığının gerek-

tirdiği kariyer vasıflarını tek başına sağlayamayacağına 

göre Enerji Uzmanının sahip olması gerektiğini düşündü-

ğüm ilave nitelikler hakkında naçizane kişisel görüşlerimi 

aktarmamda fayda var sanırım.  

 

Bahsettiğim niteliklerden belki de en önemlisi spesifik bir 

konuda uzmanlaşmak. Aslında uzman seviyesindeki çalı-

şanların tüm enerji konuları hakkında genel kültür sahibi 

olması beklenir. Hatta sektörün yönlendirilmesinde üst 

düzey rol alanlar için enerji konularındaki ayrıntılar hakkın-

da bilgi sahibi olmak gereksiz dahi sayılabilir. Fakat Enerji 

Uzmanının enerji hakkında genel kültür sahibi olması ke-

sinlikle yeterli değil. Zaten, yukarıda da sözünü ettiğim gibi 

dünyadaki uzmanlaşma eğilimi spesifik bazı konularda bilgi 

ve birikim sahibi olmayı gerektiriyor. Keza bu durumu 

Durkheim’in organik dayanışma anlayışının bir sonucu ola-

rak görmemiz de yerinde olur kanaatindeyim. Çünkü orga-

nik dayanışmanın bulunduğu gelişmiş toplumlarda bireysel 

anlamda kişiliğin ve dayanışma işbölümünün güçlendiği 

görülür. Dolayısıyla modern toplumlarda yaşayan birey 

daha dar sorumluluk alanı olan fakat daha fazla uzmanlık 

gerektiren toplumsal konumlarda bulunur. 

 

O halde Enerji Uzmanı nerede çalışırsa çalışsın işinin gerek-

lerini yerine getirmek ve enerjiyle alakalı belirli bir konuda 

uzmanlaşmak durumunda ve bu gayet normal ve beklenen 

bir durum. Ama bazen de belirli konulardaki bilgi birikimi-

İhtiyaçlar, Yaratıcılık ve Kariyer Gelişimi  

Bağlamında Enerji Uzmanlığı  
Mustafa Ozan ÇELEBİ  
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nin farklı sahalarda kullanılmasında güçlükler yaşanır ve bu 

birikim, sahibini başkalarından farklılaştıramaz ve önem arz 

etmez. Daha doğru ifadeyle belirli bir konuda fazla yetkinlik 

(over-qualification) kişinin iş olanaklarını ve kariyer gelişi-

mini aslında sınırlayan bir etkendir. Dolayısıyla sanırım aşırı 

uzmanlaşmanın getireceği ufuk daralmasını önlemek için 

enerji alanındaki farklı gelişmeleri de takip etmek de Enerji 

Uzmanı için faydalı olacaktır. Çünkü böylesi bir takip dikka-

tin farklı yönlere yönelmesini ve gereksiz yetkinlik geliştir-

me eğilimimizi önleyici nitelik taşıyor. 

 

Doğaldır ki yukarıda sözünü ettiğim ihtiyaçlar hiyerarşisinin 

alt basamaklarındaki ihtiyaçların karşılanması daha ziyade 

mali ve sosyal hakların genişliğiyle paraleldir. Çünkü eko-

nomik olanaklar, iş tatminini ve çalışanın kendini geliştirme 

arzusunu etkileyen en önemli etkenler olarak karşımıza 

çıkıyor.  

 

Bu noktada ülkemizdeki Enerji Uzmanlarının mali ve sosyal 

haklarının gelişmiş ülkelerdeki emsalleriyle karşılaştırılması 

fakat bu mukayese yapılırken ülkenin ekonomik koşulları-

nın da dikkate alınmasında fayda var kanımca. Bu bakış 

açısıyla gelişmiş ülkelere bakıldığında gelişmiş ülkelerdeki 

enerji uzmanlarının gelir düzeyinin, çalıştıkları ülkenin kişi 

başına düşen ortalama yıllık gelir seviyesinin epey üzerinde 

olduğu anlaşılıyor. Mesela, ABD’nin Federal Enerji Düzenle-

me Komisyonu’nda çalışan uzman seviyesindeki bir perso-

nelin yıllık geliri 120.000 ile 153.000 dolar arasında değişi-

yor ve dolayısıyla bu çalışanların geliri ABD’nin kişi başına 

düşen ortalama yıllık gelir seviyesinin dört katına ulaşabili-

yor.  

 

Kanaatimce, her iş görenin olduğu gibi Enerji Uzmanının da 

mali ve ekonomik olanakları sayesinde sadece temel ihti-

yaçlarının karşılanmasıyla yetinmeyip kariyer gelişimine 

ihtiyaç duymasını, ihtiyaçlar hiyerarşisinin üst basamakla-

rında bulunan saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının 

karşılanması arzusuna bağlamak mümkün. Bu ihtiyaçların 

karşılanması için de mesleki yaratıcılığın desteklenmesi ve 

meslekte kariyer basamaklarının oluşturulması önemli arz 

ediyor. 

 

Bu noktada desteklenmesi gereken bir faktör olarak karşı-

mıza çıkan yaratıcılığı bir kişilik özelliği, bir davranış ya da 

sonuç olarak görülebilsek de yaratıcılık esasen bir değeri 

ifade eden bir ürünün ortaya konulması süreci olarak ta-

nımlanabilir. Yaratıcılığın varlığı yenilik, etkililik ve özgünlük 

kıstaslarının yerine getirilmesine bağlı olup, bu kıstasları 

karşılamayan görüşler yaratıcı sayılamaz. Sonuçta yaratıcı-

lık özellikle kriz anlarında sorunların çözümü için gerekli en 

temel özelliktir.  

 

Elbette ki yaratıcılık çok yönlü etkilerin neticesinde ortaya 

çıkar ama şurası bir gerçek ki iş yaşamında örgütsel kültür 

ya da ödül sistemi gibi örgütsel faktörlerin desteği de yara-

tıcılığın gelişimi için çok önemli role sahiptir. Bu noktada 

konuyu Enerji Uzmanlığı özelinde açmakta fayda var sanı-

rım.  

 

Şöyle ki Enerji Uzmanının yaratıcılığının geliştirilmesi özel-

likle yaratıcılığı destekleyen başka Enerji Uzmanlarının var-

lığına, iş süresinin ve kaynaklarının yeterliliğine, kurum 

kültürünün uzmanlık çalışmalarında özgünlüğü destekleme-

si ve yaratıcılığı ödüllendirmesine, hataların kaçınılmaz 

olduğu dikkate alınarak hataların düzeltilebilmesi yollarını 

içeren kurumsal kuralların oluşturulmasına bağlıdır.  Bunla-

rın yanı sıra Enerji Uzmanına olumlu geri bildirim verilmesi 

ve katılımcı grup yönetimi, Enerji Uzmanına iş üzerinde 

özerkliğini ve karar verebilme yetkinliği arttıran işlerin tev-

di edilmesi ve tartışmalara hoşgörü gösteren bir örgütsel 

iklim de Enerji Uzmanının yaratıcılığını geliştirecektir. Yara-

tıcılığı gelişen uzman personelin sorun çözme yetisinin güç-

leneceği de muhakkaktır. 

 

Bu noktada Enerji Uzmanlığı alanında kariyer basamakları-

nın oluşturulması ihtiyacından bahsetmek de yerinde ola-

caktır. Her ne kadar çağdaş kamu yönetimi anlayışı hiye-

rarşiyi ve bürokrasiyi azaltma amacına yönelmişse de bura-

da kast ettiğimiz kariyer basamaklarının illa ki bir bürokra-

tik mevkii olarak anlaşılması gerekmiyor. Çünkü Enerji 

Uzmanının çalıştığı kamu kesimi veya özel kesim kurulu-

şunda sahip olduğu birikimini çeşitli gerekçelerle bu kesim-

ler arasında transfer edememesi halinde, bu uzmanın kişi-

sel ve mesleki gelişim arzusunun sekteye uğraması bekle-

nebilir. O halde aynı kesim içinde kariyer basamakları oluş-

turulması mesleki bilgilerin taze kalması, yaratıcılık ve so-

run çözme yeteneklerinin gelişimi, bakış açısının genişletil-

mesi gibi olumlu etkiler doğuracaktır.  

 

Ancak bu noktada önemli olan kariyer gelişim basamağında 

yükselmenin yaratıcı bir araştırmaya dayanmasıdır. Bu 

basamağa verilecek unvan tamamen idari tercihe bağlı 

olmakla birlikte mesela Baş Enerji Uzmanlığı olabilir. Fakat 

bu unvan ülkemizdeki bazı KİT’lerde veya BDDK’da görül-

düğü şekliyle genellikle on yıl olarak belirlenen belirli süreli 

çalışmaya bağlı ya da başka bir deyişle otomatik bir Başuz-

manlık kadrosu şeklinde teşkil edilecekse belki mesleki 

gelişimi sağlayacak ama kanımca yukarıda açıklanmaya 

çalışılan yaratıcılık sürecine istenen katkıyı sağlamayacak-

tır. Ancak bu konuda örneğin Hesap Uzmanları Kurulu’nun 

uygulamasına benzer bir sistem getirilmesi ve Enerji Uz-

man Yardımcılığında ve askerlikte geçen süreler dikkate 

alınmak kaydıyla on yıl çalışma süresini tamamlayan ve 

hazırlayacağı bilim raporu da kabul edilen Enerji Uzmanla-

rının, Baş Enerji Uzmanlığına yükseltilmeleri önerilebilir.  

Yukarıda sözünü ettiğim örnekte olduğu gibi bilim raporu, 

etüt ve benzeri adlar altında hazırlanacak yaratıcı çalışma-

ların kariyer gelişiminde dikkate alınmasının çalışanları 

araştırmaya teşvik etmesi umulmaktadır. 

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar: 

1. www.devex.com 

2. www.net-temps.com 

3. www.dakotaelectric.com 

4. http://www.ferc.gov   

5. http://dictionary.reference.com  
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Enerji Piyasasına Yönelik Etkinlikler 

The event will be hosted by  the  Regulatory Authority for Energy of Greece (RAE) and is 

organised jointly by RAE in coordination with the  Council of European Energy Regulators 

(CEER) under the guidance of the WFER IV Steering Committee formed by  chairpersons of 

the world’s major regional regulators’ associations. These regional regulators’ associations are 

also active promoters of the Forum. 

Regulator, Government officials, Industry representatives, Consumer associations, Academics, 

Consultants and Other stakeholders all will convene to discuss energy and regulatory 

developments and  challenges. 

KEYKEY--THEMES OF THETHEMES OF THE  

WFER IV İNCLUDE:WFER IV İNCLUDE:  

• Security and reliability of supply • Security and reliability of supply 

through competitive energy markets through competitive energy markets   

• The role of regulators for a market • The role of regulators for a market 

response toresponse to  

Climate Change Climate Change   

• The role of regulators in ensuring • The role of regulators in ensuring 

competitiveness and affordability of competitiveness and affordability of 

energy supply energy supply   

• Issues of relevance to the • Issues of relevance to the 

independence, powers, responsibilities independence, powers, responsibilities 

and best practices of Regulators.and best practices of Regulators.  

Bu sayfada yer almasını istediğiniz etkinlik duyurularınız için 

bulten@enerjiuzmanlari.org adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 
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The prime objective of the course is to provide basic technical, economic and legal regulatory 

skills that are needed to design and manage successful regulatory systems for the energy 

industry. The course will have two tracks: one for regulators and another one for non-

regulators. The two tracks run parallel with occasional joint classes and exercises. 
 

For more information: 

http://www.erranet.org/Training/

erSchool/2009/Course_Description 

ERRA Full Members Euro 1,200+ 20% VAT 

ERRA Associate and Affiliate 

Members 

Euro 1,400+ 20% VAT 

Non-members Euro 1,700+ 20% VAT 
Non-regulators Euro 2,200+ 20% VAT 

Tuition 

Tuition fee includes accomodation for 5 nights, 

lunches and coffee breaks during the course.  

ERRA Training Course; 

Introduction to Energy 

Regulation 

13-17 July 2009 

Budapest, Hungary  

Bu sayfada yer almasını istediğiniz etkinlik duyurularınız için 

bulten@enerjiuzmanlari.org adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 
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Key issues to be addressed at China-Russia-Central Asia Oil and Gas Forum 
2009 include:  

• Chinese, Russian and central Asian oil and gas markets review and outlook: 
Import and export policies, market regulations, investments outlook and opportunities 

•Doing business in tough times: Economy crisis and the implication for global energy 
market  

•Progress and perspectives of joint projects between China, Russia and central 
Asian countries 

•China, Russia and central Asia oil refining markets: Capacity distribution, products 
quality, refining trends, refineries upgrade and expansion plans 

•Global crude oil and petroleum products pricing trends and evolving trading 
patterns 

•Oil pricing in China, Russia and central Asia 

•Cross-border oil and gas export infrastructure and logistics: Developments of 
ports infrastructure, the transport pipelines, storage facilities and the railway systems for 
exporting oil and gas products to China 

•Natural gas supply, demand, exporting and pricing: Potential gas supply from 
Russia and central Asia, exporting rules and regulations, natural gas pricing 
mechanisms      

Bu sayfada yer almasını istediğiniz etkinlik duyurularınız için 

bulten@enerjiuzmanlari.org adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 
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Program Benefits 
 

The Annual Regulatory Studies Program: 

• Is designed specifically and exclusively for regulators and 

other public-sector policy-makers. 

• Creates a unique opportunity for total immersion in modern 

regulatory theory, institutions, and processes. 

• Presents timely, essential, and practical information, 

perspectives, and decision-making tools. 

• Takes a neutral and reasoned approach to contemporary 

structural and regulatory change. 

• Provides an opportunity to learn from highly skilled experts 

representing various disciplines and backgrounds. 

• Encourages active learning and interaction among program 

faculty members and participants. 

• Facilitates the formation of life-long networks among 

professional colleagues in the regulatory policy field. 

 
Program Format 
 
The Annual Regulatory Studies Program is grounded in sound 

regulatory theory and established practices.  The curriculum is 

comprehensive and intensive and includes general sessions, 

topical workshops, and sector-specific tracks on the electricity, 

natural gas, water, and telecommunications sectors. 

 

• Week One focuses on the foundations and fundamentals of 

utility regulation. The program emphasizes the disciplines and 

skills essential for participating in an increasingly demanding 

and complex regulatory process. Core economic, legal, 

accounting, finance, and policy theories and concepts are 

introduced. Week One is especially suited to attendees 

relatively new to utility regulation. 

 

• Week Two concentrates on dynamic structural and 

regulatory issues, including emerging methods, issues, and 

sector-specific market concerns. Week Two will be of interest to 

both new and seasoned regulatory personnel. Multiple tracks 

allow participants to explore various areas of interest. 

Interactive instruction emphasizes applied technical knowledge. 

 

The Institute offers special orientation sessions for international 

regulators and consumer advocates on the Sunday afternoon 

preceding Week One. These informal sessions are designed to 

provide attendees with supplementary instruction and 

opportunities for networking and interaction. 

 

For more information, visit: http://ipu.msu.edu/
programs/camp/index.php 

34 Bülteni 
Enerji Piyasası 

Temmuz 2009  *  Sayı : 5 



  

 

35 Bülteni 
Enerji Piyasası 

Temmuz 2009  *  Sayı : 5 



  

 

Dernek çalışmaları hakkında bilgi almak veya  

dernek tarafından çıkartılacak  

akademik dergi ve elektronik bültenlere ulaşmak isteyenler,  

www.enerjiuzmanlari.org ve www.dergienerji.org  

web sitelerini kullanabilirler.  

Ayrıca, yazılarının Bülten’imizde yayımlanmasını isteyen ya-

zarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını 

bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler. 

ENERJİ PİYASASI 
BÜLTENİ 

Enerji Piyasası Bülteni ENERJİ UZMANLARI DERNEĞİ'nin aylık  yayınıdır. 
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