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kamuoyunun faydasına sunmayı amaç edinen bültenimiz, okumakta olduğunuz
sekizinci sayısı ile karşınızdadır. Önemli güncel gelişmeleri irdeleyen, bilgi ve
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Türkiye’nin Doğal Gaz Arz Güvenliği Politikası, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji
konulu yazılarla karşınızdayız.
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uygulamalarının karşılaştırılması şeklinde gerçekleşen bu gibi çalışmaların

Agah HINÇ

sürekliliğinin sağlanması ile ülkemiz enerji piyasalarının etkinliğinin arttırılacağı
açıktır. Bunun yanında tüm tarafların sorun ve taleplerinden haberdar ve makro

İletişim
Sokullu Mah. Nimet Sok.
No: 7/14-B Dikmen/ANKARA
www.enerjiuzmanlari.org
www.dergienerji.org
bulten@enerjiuzmanlari.org

Bu bültende yer alan yazıların
bilimsel, hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara ait olup,

düşünebilen enerji uzmanlarının yetişmesi için bu gibi çok taraflı çalıştay ve
organizasyonların artarak devam etmesi gerektiği inancındayız.
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’ne Yazı Göndermek için...
Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik

yazılar Enerji Uzmanları Der-

çıkartılan düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendiril-

neği’nin veya yazarların çalış-

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

tığı kurum/kuruluşların görü-

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

şünü yansıtmamaktadır.

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

Bu e-derginin içeriği Enerji
Uzmanları Derneği’nin üretimi

meleri durumunda, bilgilerini olabildiğince geniş kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaşabilme fırsatını da yakalamış olacaklardır.

olup dergi içeriğinin Fikir Eser-

Enerji Piyasası Bülteni’ne gönderilecek yazılar, 3000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlan-

leri yasası gereğince izinsiz

malı, herhangi bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer

kullanılması yasaktır. Yazı

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

içerikleri, dergi ve yazar ismi
kaynak gösterilerek kullanılabilir.

zarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.
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Haberler

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik, 1 Ekim 2009 tarihli 27363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin güncel halini http://www.epdk.org.tr/mevzuat/yonetmelik/
elektrikdengeleme.htm adresinde bulabilirsiniz.

30 Eylül 2009 tarihli 27362 sayılı ve 21 Ekim 2009 tarihli 27383 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikler ile Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır
Söz konusu yönetmelik değişiklikleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
güncel halini http://www.epdk.org.tr/mevzuat/yonetmelik/elektriklisans.htm
adresinde bulabilirsiniz.

21/09/2006 tarih ve 26296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
‘Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik’in 1. Maddesi Danıştay Kararı ile iptal edilmiştir.
21/09/2006 tarih ve 26296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
‘Petrol

Piyasası

Lisans

Yönetmeliğinde

Değişiklik

Yapılmasına

İlişkin

Yönetmelik’in ‘Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17 inci maddesinin ikinci
fıkrasını,“Benzin ve motorin toplamı olarak yıllık en az 60.000 ton satış yapamayan dağıtıcıların lisansı Kurul Kararıyla sona erdirilir. Toplam satış miktarına ilişkin değerlendirmede lisans verilmesine ilişkin Kurul kararının Resmi Gazete’de
yayımı tarihini takip eden bir yıllık süre dikkate alınmaz.” şeklinde değiştiren 1
inci maddesi, Danıştay 13. Dairesinin 01/06/2009 tarihli ve E:2006/4484,
K:2009/5933 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle ‘Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 17 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü “Bir takvim yılında benzin ve motorin toplamı olarak en az 60.000 ton satış yapamayan dağıtıcıların lisansı Kurul kararıyla sona erdirilebilir” şeklinde uygulanmaya devam edilmektedir.
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Haberler
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personeli Kurumsal Gelişim ve Stratejik
Yönetim eğitimine başladı.

EPDK tarafından 05-08 Ekim
2009 ve 12-15 Ekim 2009 tarihlerinde TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün Gebze yerleşkesinde
stratejik yönetim eğitimi gerçekleştirildi.

Kurumsallaşma

açısından önem arzeden eğitime, çalışanlar ve birim amirleri
ile birlikte Kurul Başkanı Hasan
Köktaş, Kurul üyeleri Hüseyin
Karataş, Celal Ustaoğlu ve Cemil Kılıç katıldı. Stratejik plan
hazırlama
çalışanları
yönetim

öncesinde

Kurum

arasında

stratejik

hususunda

kavram

birliğinin sağlanması ve konuyla ilgili çalışanlara deneyim kazandırılması amaçlanan eğitim
ile misyon, vizyon, amaç ve
hedef belirleme, SWOT (GZFT)
analizi çalışmaları yapıldı. Eğitim programı yoğun ve yorucu
geçmesine rağmen, Katılımcılar
tarafından amacına uygun ve
Kurumsal kaynaşma açısından
oldukça başarılı bulunmuştur.
Eğitime

katılamayan

Kurum

çalışanları ise önümüzdeki günlerde bu tür eğitimlerin devam
etmesi beklentisindedir.
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Enerji Uzmanları Derneği, EPDK ve TAIEX işbirliği ile “Workshop On Setting
And Monitoring The Quality Of Supply Level After Privatization Of Electricity
Distribution Regions” konulu çalıştay gerçekleştirildi.
Enerji Uzmanları Derneği, EPDK ve TAIEX işbirliği ile hazırlanan ve EPDK personeli ile Dağıtım Şirketi yetkililerinin
üst düzey katılımı gösterdiği “Workshop On Setting And Monitoring The Quality Of Supply Level After Privatization
Of Electricity Distribution Regions” konulu çalıştay 15-16 Ekim 2009 tarihinde Midi Hotel’de gerçekleştirilmiştir.
Çalıştay kapsamında ele alınan konular ve konuşmacılar aşağıda yer almaktadır.

Konu

Konuşmacı

Kurum/ Kuruluş

Determinants of quality of supply

Mr. Riccardo Vailati

Italian Regulatory Authority for
Electricity and Gas

Quality of supply and grid system
performance objectives

Dr. Franc Žlathič

Ministry of Economy, Directorate
for Energy, Slovenia

Regulator’s position: Before and
after performance objectives

Dr. Gábor Szörényi

Hungarian Energy Office, Department of Energy Supply
and Consumers protection,
Hungary

Regulation of Risk and
vulnerability analysis in
Distribution Networks

Mr. Peter Albertsson

Energy Market Inspectorate,
Sweden

Medium and long term electricity
demand forecast

Asst. Professor Erdal Karagöl

TUBITAK, Turkey

Regulatory framework on
network investment: Main
principles and generally accepted
methods

Mr. Amanda Falcão

ERSE-Portuguese Regulator, the
Department for Infrastructure and
Network Division, Portugal

Quality of supply & Turkish
distribution industry

Hasan Alma

Energy Market Regulatory
Authority, Turkey

Expectations after privatization
of Turkish distribution companies

Ceyhan Saldanli

Association of Turkish Electricity
Distribution Services, Turkey
Ministry of Economy, Directorate
for Energy, Slovenia

Monitoring of quality of supply
and data collection – Slovenian
experience

Dr. Ivan Šmon

Regulation of quality of supply
and monitoring

Mr. Roland Matous

ECRB - the Energy Community
Secretariat, Austria

Reporting responsibilities for
supply quality

Mr. Riccardo Vailati

Italian Regulatory Authority for
Electricity and Gas

Evolution of the incentive – QoS
regulation in Slovenia

Dr. Franc Žlathič

Ministry of Economy, Directorate
for Energy, Slovenia

Customer protection and
indemnification

Ms. Gunilla Abrandt, and Ms. Marie
Larsson

Energy Market Inspectorate,
Sweden

Regulatory framework related to
customers

Mr. Roland Matous

ECRB - the Energy Community
Secretariat, Austria

Bu çalıştayda yer alan sunumlara http://www.enerjiuzmanlari.org adresinden toplantılar başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Haberler
EPDK ve TAIEX işbirliği ile “Access to Facilities for LNG” konulu çalıştay gerçekleştirildi.
EPDK ve TAIEX işbirliği ile hazırlanan ve EPDK personeli ile Depolama Lisansı Sahibi şirketlerin yetkililerinin
katıldığı “Workshop on the Access to Facilities for Liquefied Natural Gas” konulu çalıştay 16 Ekim 2009 tarihinde Tarifeler Dairesi Başkan Vekili Dr. Zafer Demircan başkanlığında Midi Hotel’de gerçekleştirilmiştir.
Çalıştay kapsamında ele alınan konular ve konuşmacılar aşağıda yer almaktadır.
Konu

Konuşmacı

Kurum/ Kuruluş

Access to Facilities for LNG in
Turkey: “Regulatory
Framework”

Mr. Gökhan Efe

Energy Market Regulatory Authority,
Turkey

General information about LNG
market, Global trends in the
LNG market, pricing of LNG,
contracts, the role of LNG in
ensuring security of supply,
the effects or the predicted
effects of access to LNG
facilities generally on gas
markets and competition

Ms. Beatriz Moreno, Mr. Augustin
Alonso

National Energy Comission, Spain

Fostering LNG Trade; recent
developments in LNG Markets

Mr. Gürbüz Gönül

The Energy Charter Secretariat, The
Department for Trade and Transit,
Belgium

European Union Legislation
and European Activities

Mr. António Domingues

ERSE - Energy Services Regulatory
Authority, Department for
Infrastructure and Network, Portugal

Terminal Codes and Technical
Details of BOTAS LNG Terminal

Mr. Serhat KOÇ and Mr. Gökhan
ÇELİK

BOTAŞ – Petrolium Pipeline
Corporation, Turkey

Terminal Codes and Technical
Details of EGEGAZ LNG
Terminal

Mr. Aziz CAMCI

EGEGAZ, Turkey

The regulatory authority’s
jurisdiction over LNG facilities’
operational codes, the role and
effectiveness of the regulatory
authority on providing the
access to facilities, third party
access, exemptions, the ways
to ensure efficiency, nondiscriminative and transparent
service by regulation or
supervision, transparency etc

Ms. Beatriz Moreno, Mr. Augustin
Alonso

National Energy Comission, Spain

Introduction to LNG Terminal
Pricing and Tariffs

Mr. Koray Kalaycıoğlu

Energy Market Regulatory Authority,
Turkey

Terminal codes, operational
procedures, general technical
and commercial rules/
principles, principles for nondiscrimination, capacity
allocation methods, obligations
of the terminal operator and
the customers, general
contract terms etc

Ms. Beatriz Moreno, Mr. Augustin
Alonso

National Energy Commission, Spain

Tariff Methodologies and
Pricing in LNG Facilities

Mr. António Domingues

ERSE - Energy Services Regulatory
Authority, Department for
Infrastructure and Network, Portugal
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Dengesizlik Maliyetleri ve Perakende Enerji Satış Tarifeleri
Ercüment CAMADAN
1. Giriş

4

628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2001
yılında kabul edilmesiyle birlikte elektrik sektörünü yeniden yapılandırma sürecine girmiş
olan ülkemizde elektrik sektörünün halen bir

geçiş döneminde olduğunu söylemek yanlış olmayacak-

tır. Uzun sürdüğü iddia edilebilecek bu geçiş dönemi
ülkemiz elektrik sektörünün kendine özgü bir kısım özellikler taşımasına ve geçiş döneminin getirdiği bazı sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Bunlardan
birisini de perakende enerji satışı faaliyetinde rekabetin
sağlandığı piyasalarda bir sorun olarak ortaya çıkmayacak olan, ancak geçiş süreci yaşayan ülkemizde dikkate
alınması

gereken

meseleler

arasında

yerini

alan

“dengesizlik maliyetlerinin tüketici tarifelerine nasıl yansıtılması gerektiği” konusu oluşturmaktadır.
Ülkemiz elektrik piyasasında dağıtım lisansı sahipleri
haricinde perakende enerji satışı faaliyetini gösteren
şirketlerin bulunmaması perakende satış fiyatının EPDK tarafından onaylanan tarifeler arasında yer almasını gerektirmektedir. Elektrik enerjisinin serbest olmayan tüketicilere
satışında EPDK tarafından onaylanmamış herhangi bir fiyat
uygulanamamaktadır. Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde perakende satış tarifesine ilişkin
“Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından serbest
olmayan tüketicilere yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için hazırlanan perakende satış tarifesi; perakende
satış fiyatı ve perakende satış hizmeti fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.” hükmü yer
almaktadır.

2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte uygulamanın başlaması 1 Aralık 2009 tarihine ertelenmiştir.
NDUY’da tasarlanan piyasanın iki aşamadan oluştuğunu söylemek mümkündür. İlk aşama gün öncesi planlama ve dengeleme güç piyasasından oluşmaktadır. İkinci aşamada ise
gün öncesi planlamanın yerini gün öncesi piyasası almakta
ve dengeleme güç piyasası işlemlerinin ilk aşamadaki gibi
gerçekleştirilmesine devam edilmektedir. NDUY’da gün öncesi piyasası “Bir gün sonrası teslim edilecek uzlaştırma dönemi bazında elektrik enerjisi alış-satış işlemleri için kurulan
ve Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize toptan

Kısaca değinmek gerekirse, perakende enerji satış fiyatları
perakende enerji satış şirketlerinin maliyetlerinin üzerine
belli bir brüt kar marjı eklenerek ve fiyat tavanı yöntemiyle
belirlenmektedir.

elektrik piyasası”, gün öncesi planlama ise “Gün öncesi piyasasının devreye gireceği zamana kadar, bir gün sonrasına
yönelik olarak öngörülen saatlik talebin gün öncesinden dengelemesi amacıyla Piyasa İşletmecisi koordinasyonunda yürütülen faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır. Dengeleme güç

Bu yazı içerisinde yeni dönemde dengesizlik maliyetlerinin piyasası ise “Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenperakende enerji satış tarifelerine nasıl yansıtılabileceğine mesi amacına hizmet etmek üzere, 15 dakika içerisinde gerilişkin değerlendirmeler yapılacak ve böyle bir yansıtmanın çekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek
kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve Sistem İşletmecisi
gerekliliği sorgulanacaktır.
tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasası” olarak
2. Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası

tanımlanmaktadır.

Dengeleme ve uzlaştırma piyasası (DUP), elektrik enerjisi 3. Dengesizlik Maliyetlerinin Perakende Enerji Satış
arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi ve ka- Tarifelerine Yansıtılması: Hâlihazırdaki Uygulama
bul edilen yük alma ve yük atma teklifleri ile enerji açık/
fazlalarına ilişkin ticari işlemlerin mali açıdan uzlaştırılması- 5496 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasının sağlanması amacıyla tasarlanmış ve 1 Ağustos 2006 na Dair Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa
tarihinden beri uygulamada olan piyasadır.
14

Nisan

“Elektrik

eklenen Geçici 9 uncu Madde uyarınca TEDAŞ tarafından

sunulan tarife tekliflerine istinaden; Enerji Piyasası Düzenleyayımlanan me Kurulu 24 Ağustos 2006 tarihinde 2007-2010 döneminde
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeli- uygulanacak tarifelerin nasıl belirleneceğine ilişkin usul, esas
2009

tarihinde

Resmi

Gazetede

ği” (NDUY) ile birlikte DUP gün öncesi dengeleme ve gerçek ve metodolojileri kapsayan 875 sayılı Kurul Kararını almıştır.
zamanlı dengeleme için ayrıştırılmış ve bir nevi iki alt piyasaya bölünmüştür. NDUY’da yeni mekanizmanın 1 Ekim 2009 875 sayılı Kurul Kararının eklerinden olan “20 Dağıtım Şirketi
tarihinden itibaren uygulanması öngörülmüşken 1 Ekim İçin Gelir Gereksinimi Hesaplaması ve Tarife Metodoloji-
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si”nde perakende enerji satış marjının işletme marjı ve risk
marjı toplamından oluştuğu belirtilmektedir. Bu marjlar içerisinde dengeleme piyasası ek maliyeti bileşenine ilişkin

PESF = OEM1 × α1 × (1 + BKMT) + OEM2 × α2 × A
+ OEM3 × α3 × B + OSBDT × C

(1)

marj %0,1 olarak tahmin edilmiştir. Bu hesaplama yapılırken yılbaşında yapılan tüketim tahminleri ile yıl içindeki ta- Bu eşitlik içerisindeki;
lep arasındaki farkın DUP’tan enerji temin etme yoluyla kapatılacak olmasından doğacak olan alımların toplam enerji
alım tutarının %1’i kadar olacağı ve spot piyasadan alınacak

OEM 1

: perakende enerji lisansına da sahip olan dağıtım

olan bu %1’lik enerji miktarına %10 oranında ek maliyet şirketleri tarafından ikili anlaşmalar kapsamında alınan
elektrik enerjisinin ortalama maliyetini,
ödeneceği varsayılmıştır.
Ancak, uygulama dönemi içerisinde hem dağıtım şirketlerinin DUP’tan tedarik ettiği enerji miktarının %1’in çok üzerin-

OEM 2

: perakende enerji lisansına da sahip olan dağıtım
de olduğu hem de fiyat farkının %10’u aştığı görülmüştür. şirketleri tarafından gün öncesi dengeleme kapsamında saBunun sonucunda 18 Şubat 2008 tarihli “Enerji KİT’lerinin tın alınan elektrik enerjisinin ortalama maliyetini,
Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının
Usul ve Esasları” konulu Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararında dengesizlikten kaynaklanan PMUM maliyetlerinin

OEM 3

: perakende enerji lisansına da sahip olan dağıtım
elektrik satış fiyatına dâhil edilmesine karar verilmiştir. Bu şirketleri tarafından dengeleme güç piyasasında ticareti gernedenle, hâlihazırda PMUM maliyetleri maliyeti takip eden çekleştirilen elektrik enerjisinin ortalama maliyetini,
dönemlerde tarifelere doğrudan yansıtılmaktadır. Ancak,
daha önce %2,33 olarak belirlenmiş olan brüt kar marjı %
2,23 olarak tedarik edilen tüm enerji için uygulanmaktadır.
Diğer bir ifadeyle DUP’tan alınan enerji için de bu kar marjı
uygulanmaktadır.

BKMT

: brüt kar marjı tavanını,

α1

: ikili anlaşmalar kapsamında alınan elektrik enerjisi4. Yeni Piyasa Yapısında Dengesizlik Maliyeti ve Pera- nin satın alınan toplam elektrik enerjisi içerisindeki payını,
kende Enerji Tarifeleri
YPK’nın 18 Mayıs 2009 tarihinde almış olduğu Karar ile

α2

: gün öncesi dengeleme kapsamında satın alınan
“Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi” elektrik enerjisinin satın alınan toplam elektrik enerjisi içerikabul edilmiştir. Bu belgede “Gün öncesi ticaret ile gün içi sindeki payını,

dengelemenin birbirinden ayrıldığı nihai piyasa tasarımının
uygulamaya geçirilmesinden sonra, perakende satış lisansı
sahibi dağıtım şirketleri, tarifelerine gün öncesi alım mali-

α3

: dengeleme güç piyasasında ticareti gerçekleştirilen
yetlerini yansıtabileceklerdir. Ancak amaç dengesizliklerin elektrik enerjisinin satın alınan toplam elektrik enerjisi içerigün öncesinde giderildiği bir piyasa olduğundan ve ihtiyaçla- sindeki payını,
rın ikili anlaşmalar ve gün öncesi piyasasından temin edilen

enerji ile karşılanması hedeflendiğinden, gün içi gerçek zamanlı dengeleme güç piyasasındaki dengesizliklerin saatlik

OSBDT

: (2) numaralı eşitlikte belirtilen ve dağıtım

uzlaştırılması sonucunda oluşan maliyetler tarifelere yansıtıl- şirketleri tarafından ödenmesi gereken sıfır bakiye düzeltme
mayacaktır.” hükmü yer almaktadır. Aynı belgede gün önce- tutarının tüketicilere yansıtılması gereken ortalama değerini
si piyasasına 1 Ocak 2011’de geçilmesi hedeflenmektedir. temsil etmektedir.
Dolayısıyla geçiş dönemi tarifelerinin süresinin sona ermesi
ve belirlenen yeni tarifelerin uygulanmaya başlaması ile gün
öncesi piyasasının devreye girmesinin birlikte gerçekleşmesi
söz konusu olacaktır.
Kayıp ve kaçak hesaplamaları bir kenara bırakılırsa yeni
dönemde belirlenecek olan perakende enerji satış tarifesinin
(1) numaralı eşitlikte yer alan parametrelerden oluşabileceğini söylemek mümkündür.

OSBDT

= SBDT

/ DEM

(2)

Eşitlik (2)’deki SBDT, ilgili dönemde dağıtım şirketinin ödemesi gereken sıfır bakiye düzeltme tutarını, DEM ise dağıtılan enerji miktarını göstermektedir.
Perakende enerji tarifeleri belirlenirken esas tartışma konusunu eşitlik (1) içerisindeki parametrelerden A, B ve C’nin
nasıl belirleneceğinin oluşturacağını söylemek yanlış olma-

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde “Amaç, dengesizliklerin gün öncesinde
giderildiği bir piyasa olduğundan ve ihtiyaçların ikili anlaşmalar ve gün öncesi piyasasından temin edilen
enerji ile karşılanması hedeflendiğinden, gün içi gerçek zamanlı dengeleme güç piyasasındaki
dengesizliklerin saatlik uzlaştırılması sonucunda oluşan maliyetler tarifelere yansıtılmayacaktır.” hükmüne
yer verilmiştir.
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yacaktır. İlerleyen kısımda A, B değerlerinin belirlenen tahminlerinin gerçek zamandaki tüketimin altında kalması
varsayımsal değerler altında avantajları ve dezavantajları durumunda tahmini bölgesindeki gerçek zamanlı tüketiele alınacaktır. C değerinin ise değişmeksizin 1 olduğu min üzerinde olan bir şirket dengeleme güç piyasasında
varsayılmaktadır.

enerji satacaktır. Bu şirketin gün öncesi piyasasında birim
enerji için ödemiş olduğu bedel gerçek zamanda enerji

A = (1 + BKM )

i.

A = (1 + BKM )

ii.

iii.

iv.

B = (1 + BKM )

,

1〈 A〈 (1 + BKM )

1〈 B 〈 (1 + BKM )

,

C =1

,

B≤A

ve

etmesi durumunda belirtilen durumla düzenli olarak karşılaşılması mümkün olmayacak ve toplamda beklenen kar/

ve

C =1

Mevcut mekanizmada dağıtım şirketleri ile özel üretim/
toptan ticaret şirketleri arasındaki ikili anlaşmaların imza-

,

B=0

benimsenmesi

ve

C =1

durumunda

lanması arasında bir kısım kısıtların olduğu iddia edilebilir.
İlk olarak, bu ikili anlaşmalar ancak yıllık olarak yapılabilperakende

finansal riskleri ortadan kalkmakta ve bu şirketlerin elde
edecekleri gelir daha öngörülebilir olmaktadır. Bu seçenebenimsenmesinin

olacağı için şirket söz konusu saatte kar edecektir. Ancak,
bütün şirketlerin kar maksimizasyonu güdüsü ile hareket

C =1

enerji faaliyetini de gerçekleştiren dağıtım şirketlerinin

ğin

satışından birim enerji başına elde edeceği gelirin altında

zarar 0’a yakınsayacaktır.

1 ≤ A〈 (1 + BKM )

(i) seçeneğinin

ve

dezavantajlarından

birincisi ikili

anlaşmalarla tedarik edilen enerjiyle gün öncesi dengeleme kapsamında tedarik edilen enerjiye aynı kar marjının
verilmesidir. Böyle bir durum dağıtım şirketlerinin ikili
anlaşmalara girmesi için hiçbir motivasyon sağlamamaktadır. Diğer yandan, gün öncesi dengeleme kapsamında

mektedir. Ayrıca ülkemizde vadeli işlemler vb. piyasalar
mevcut değildir. Dolayısıyla bu anlaşmalar özellikle üreticiler açısından riskli anlaşmalardır. Diğer yandan dağıtım
şirketlerinin en uygun tedariği gerçekleştirebildiklerini
ispatlayabilmeleri için bir kısım ihaleler gerçekleştirmeleri
gerekebilmektedir. Kar güdüsüyle de hareket etmedikleri
için, kamu şirketleri ihale mevzuatını da düşünerek bu
tarz risklere girmemeyi tercih etmekte doğrudan dengeleme ve uzlaştırma piyasasından enerji almayı benimsemektedirler.

tedarik edilen enerjiyle dengeleme güç piyasasından te- Bütün bunlardan ötürü dengesizlik maliyetlerinin perakendarik edilen enerjiye aynı kar marjının verilmesi dağıtım de enerji satış tarifelerine yansıtılmasına ilişkin tedrici
şirketlerinin talep tahminlerini gerçekçi olarak hesaplama geçişler de öngörülebilir. Örneğin B ilk yıl için A’ya eşit,
arayışına girmemesine yol açacaktır.

(ii) seçeneğinde bir önceki paragrafta bahsedilen deza-

ikinci yıl için 1 (A 1’den büyükse), üçüncü yıl için 0,75
olarak alınabilir ve bu şekilde zamanla 0’a yakınsatılabilir.

vantajlardan birincisi aynen devam etmektedir. Bu seçe- 5. Sonuç
nekte gün öncesi dengeleme kapsamında ve dengeleme
güç piyasasından tedarik edilen enerjiye uygulanan kar Ülkemizde dengeleme ve uzlaştırma piyasası piyasa katımarjı farklılaştırılmakla birlikte gerçek zamanda büyük lımcılarının rekabet edebildiği ve elektrik enerjisinin topölçüde dengesizliğe düşülmesi halinde dahi dağıtım şirket- tan satışının gerçekleştirildiği bir piyasa olarak tasarlanlerince kar elde edilmesine imkân tanınmaktadır. Dolayı- mıştır. Ancak, perakende enerji satışına ilişkin tarafların
sıyla, bu seçeneğin dağıtım şirketlerince talep tahmininin rekabet ettiği bir piyasanın henüz devreye sokulamamış
doğru yapılması veya gerçek zamanda dengesizliğe düşül- olması bazı yapısal sorunlara yol açmaktadır. Şöyle ki, bu
memesi için yeterli çabanın gösterilmesini teşvik ettiğini durumda perakende enerji fiyatları EPDK tarafından onaysöylemek zor olacaktır.

lanmakta ve hâlihazırdaki bütün perakende satış şirketle-

rine kaynak ayrımı yapılmaksızın eşit kar marjı verilmek(iii) seçeneği ikili anlaşmalarla, gün öncesi dengeleme tedir. Dolayısıyla, bu şirketler ikili anlaşmalar yoluyla vekapsamında ve dengeleme güç piyasasında tedarik edilen ya dengeleme ve uzlaştırma piyasasında en ucuz enerjiyi
enerjiye ayrı ayrı kar marjları uygulanmasını öngörmekte- tedarik etme arayışına girmemektedirler. Bu nedenle, en
dir. Aradaki farklar yeterince büyük olduğu takdirde bu azından perakende satışta rekabetçi bir ortam oluşturu-

seçenek ikili anlaşmalara katılımı teşvik etmekte ve B’nin luncaya kadar, ikili anlaşmalarla, gün öncesi dengeleme
1’den küçük bir değer alması durumunda gün içerisinde kapsamında ve dengeleme güç piyasasında tedarik ediletalep tahmini hatalarından kaynaklanan gerçek zamanlı cek enerjiye değişik marjların verilmesi/veya bunlardan
büyük dengesizlikleri bir ölçüde cezalandırmaktadır.

(iv) seçeneğinde dengeleme güç piyasasındaki enerji ticareti tamamen ihmal edilmektedir. Diğer bir ifadeyle dengeleme güç piyasasında enerji alışverişi tamamen tarife
dışı bırakılmaktadır. Bu durumun avantajı ilgili şirketleri
gün içerisinde tüketilecek enerjiye ilişkin tüketim tahminlerini en doğru şekilde yapmak zorunda bırakmasıdır.

bazılarına kar marjı verilmemesi en uygun kaynağın seçimine ve verimli yük tevziinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Diğer yandan, bu süreç içerisinde marjların tedrici olarak farklılaştırılması, kısa süreli ikili anlaşmalara
olanak tanınması, vadeli işlemler piyasalarının oluşturulması gibi diğer bir kısım alternatif düzenlemeler de gerçekleştirilebilir.

Böyle bir durumda bazı şirketlerin zaman zaman kar edebileceği iddia edilebilir. Diğer dağıtım şirketlerinin talep
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9

Akaryakıt Dağıtım Piyasasında Rekabet

P

Rauf Fırat YAŞAR
iyasaların rekabet durumunun sistematik bir yapı
içerisinde incelenebilmesi için kullanılan farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Akaryakıt dağıtım piyasasının rekabet yapısını incelemek için Michael Porter

tarafından geliştirilen Beş Kuvvetler Modeli’nin en uygun

sistematiğe sahip olduğu değerlendirilmektedir.
Beş Kuvvetler Modeli, şirketin rekabet açısından nasıl bir
çevrede bulunduğunun incelenebilmesi için kullanılabildiği
gibi, sektörlerin rekabetçiliğinin araştırılması için de kullanılabilmektedir. Model sektörlerdeki rekabetin beş güç tarafından yönlendirildiğini öne sürmektedir. Bu güçler yoğun ise
hiçbir firma aşırı kar elde edemeyecek ve tüketiciler en makul fiyattan ürünleri satın alabilecektir. Bir işletmenin karlılığının en temel belirleyicisi içinde bulunduğu sanayi kolunun
cazibesidir. Yerel veya uluslar arası olsun, mal veya hizmet pazara giriş engelleri düşükse ve girişler kolay ve kısa süreüretilsin, bir sanayi kolunda rekabet kurallarını belirleyen 5 de olabiliyorsa, potansiyel rekabetin mevcut firmalar üzerinrekabetçi güç vardır:

deki rekabetçi baskısı güçlü olacaktır. Diğer taraftan, pazara
giriş engelleri yüksekse ve dolayısıyla pazara girişler zor ve

•

Potansiyel rakipler

•

Mevcut rakipler arasındaki rekabet

daki mevcut firmalar üzerindeki rekabetçi baskısı zayıf kala-

•

Müşterilerin pazarlık gücü

açıklamak ve bu engelleri analiz etmek önem taşımaktadır.

•

Tedarikçilerin pazarlık gücü

Giriş engellerinin neler olduğu konusunda pek çok tanım

•

İkame mal ve hizmetlerin tehdidi

uzun dönemde olabiliyorsa, potansiyel rekabetin ilgili pazarcaktır.[1] Dolayısıyla, pazara giriş engellerinin neler olduğunu

bulunmakla birlikte iki tanımın yaygın kabul gördüğü bilinmektedir. J.Bain giriş engellerini, endüstride mevcut firmala-

1. Potansiyel Rakipler: Sektöre yeni giren firmaların yaratacağı kapasite artışı ve pazar payı alma isteği, endüstrideki
fiyatlar ve maliyetler üzerinde baskı oluşturacaktır. Özellikle
sektöre yeni giren firmalar büyük firmalarsa ve diğer alanlardaki birikimlerini yeni sektöre de aktaracaklarsa mevcut
firmalar için tehdit oluşturma ihtimalleri yüksektir. Şayet

ra kıyasla endüstriye yeni girecek firmaların dezavantajlı
durumda olmasına yol açan unsurlar olarak tanımlamaktadır.

[2]

İkinci tanımda ise giriş engelleri, herhangi bir üretim

hacminde veya her üretim hacminde, endüstriye yeni girecek firmanın katlanmak durumunda olduğu fakat mevcut
firmanın katlanmak durumunda olmadığı üretim maliyeti
olarak tanımlanmaktadır

[3]

.

Potansiyel
Rakipler

Tedarikçiler

Mevcut
Rakipler Arasındaki Rekabet

Alıcılar

İkame
Ürünler
Şekil 1: Piyasanın rekabet açısından incelenebilmesi için Michael Porter tarafından geliştirilen Beş Kuvvetler Modeli

Enerji Piyasası

10

Bülteni

Ekim 2009 * Sayı : 8

Pazara giriş engelleri başlıklar halinde;

•

• Ölçek Ekonomileri
• Sermaye Gereksinimleri
• Tedarikçi Değiştirme Maliyeti
• Ağ Etkisi

•

Tedarikçi değiştirme maliyetlerinin düşük olması.

Bunların yanında, alıcıların fiyat esnekliği alıcıların gücü
açısından önemlidir. Alıcıların fiyat esnekliği ile ilgili olarak;

♦

• Yerleşiklerin Avantajı
• Hükümet Politikaları

Müşterilerin firmanın maliyet yapısı hakkında kesin bilgilere sahip olması.

Satın alınan ürün alıcının maliyet yapısı içinde önemli
bir yer tutuyorsa alıcının pazarlık gücü azalır.

♦

Alıcılar düşük kar marjlarına sahipse, nakit döngüleri
zayıfsa ve satın alma maliyetleri şirket üstünde baskı

olarak sıralanabilir.

oluşturuyorsa şirket fiyata karşı esnektir.

2. Tedarikçileri Gücü: Güçlü tedarikçiler yüksek fiyatlar
uygulayarak, hizmet ve ürün kalitelerini değiştirerek, mali-

♦

rinin kalitesini çok etkiliyorsa fiyat esnekliği düşüktür.

yetlerin bir kısmını müşterilerine aktararak gerekenden
daha fazla kazanç elde edebilirler.

Tedarikçilerin ürünleri veya hizmetleri alıcıların ürünle-

4. İkame Ürünler: İkame mal veya hizmet, bir sanayi

Müşteriler için önemli olan ve az sayıda ikamesi bulunan kolundaki işletmelerin benzer müşteri ihtiyaçlarına hitap
edecek şekilde ürettikleri mal veya hizmetler olarak tanımmallar üretiyorlarsa, tedarikçiler güçlü bir konumdadır.
lanabilir. Bir sektörde ikame ürün tehdidi yüksek ise sekTedarikçiler gelirlerini sağlama açısından tek bir sektöre tördeki karlılık düşecektir. İkame ürünler arasında geçiş
bağlı değil ise, hizmet verdikleri her sektörden en fazla karı maliyeti düşük olduğu sürece ve ürünler farklılaştırılmadığı

elde etmeye çalışacaktır. Böyle bir durumda, tedarikçiler sürece ikame tehdidi yüksek olacaktır.
herhangi bir fiyat indirme veya kalite arttırma baskısıyla
5. Mevcut Rekabet: Serbest piyasa ekonomilerinde, rakarşı karşıya kalmayacaktır.

kipler arasındaki rekabet, genellikle fiyat rekabeti, ürün
Bir müşteri için tedarikçi değiştirmek çok maliyetli olacak- farklılaşması, yeni ürün geliştirilmesi veya ürün/hizmet
sa, bu durum tedarikçiler için avantajdır.
kalitesi alanlarında yaşanır. Yüksek rekabet ise sektördeki
karlılığı sınırlar. Sektörün karlılığını belirleyen birinci etken
Tedarikçiler mal/hizmet sattıkları alıcılardan daha az kar şirketler arasındaki rekabetin yoğunluğu iken, ikinci etken
elde ediyorlarsa, tedarikçinin kendisinin de alıcıların faali- şirketlerin nasıl rekabet ettiğidir. Aşağıdaki koşullarda reyette bulunduğu pazara girmesi söz konusu olabilir.

kabetin yoğunluğu yüksektir;

Tedarikçilerden mal alan müşteriler, dikey bütünleşmeyi

•

gerçekleştiremeyip kendi ihtiyaçlarını karşılayamazlarsa,

olması.

girdi fiyatlarını düşürme fırsatını yakalamaları mümkün
olmayacaktır.

•

azaltarak veya aynı fiyata daha kaliteli ürün talep ederek

•

yutunu artırmak zorundadır.

olduğu gibi firma, müşterisiyle ilişkisinde daha güçlü koetkilenir.

[4]

Müşteriyi daha güçlü kılan başlıca faktörler şunlardır:

•
•

Az sayıda alıcı bulunması ve tek bir tedarikçinin karşıla-

Rakiplerin farklı stratejilere ve amaçlara sahip olması.

Rekabetin yoğunluğu kadar rekabetin hangi şekilde yapıldığı da önemlidir. Rakipler arasındaki mücadelenin yalnızca

•

Ürünlerin farklılaşmaması,

•

Ürün değiştirmenin tüketici için önemli bir maliyeti olmaması,

Firmanın sunduğu ürünün farklılaşmamış veya standart
ürün olması.

•

•

Müşterilerin bulunduğu pazarda yoğunlaşmanın daha az fiyat rekabeti yolu ile olması sektördeki karlılık oranlarını
aşağı çekecektir.
olması.

yamayacağı miktarda alımlar yapılması.

•

Pazardan çıkış engellerinin yüksek olması durumunda
zarardaki bir firma bile sektörde kalmak ve rekabet bo-

pazardaki firmaları zorlayabilirler. Sağlayıcı ile ilişkisinde
numda değilse, firmanın pazar gücü bu durumdan olumsuz

Yavaş sektör büyümesi, pazar payı kapmak için olan
mücadeleyi artırır.

3. Alıcıların Güçleri: Pazarın müşterisi konumundaki firmalar, fiyatları düşürmeye çalışarak, satın alım miktarlarını

Çok sayıda ya da eşit boyutlarda ve güçte firmaların

•

Müşterilerin üretim zincirinin üst tarafına doğru entegre

Sabit maliyetlerin yüksekliği, optimum ölçeğin yüksek
olması,

olmaları olasılığı.
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•

küçük kalmaktadır. Aynı şekilde, piyasaya yeni girecek orta

Çabuk bozulabilecek malların olması,

ölçekli bir dağıtım firmasının da fiyatlar üzerinde bir etkisi

gibi sebepler ile de fiyat rekabeti artabilir.

bulunamayacaktır. Bu ise, piyasaya muhtemel yeni girişleri

zorlaştırmaktadır. Yeterli sermaye birikimine sahip olmayan
Fiyat rekabetinin dışındaki ürün özellikleri, satış sonrası firmaların yaygın bir bayilik ağı kurmaları mümkün olmayahizmet, marka etkisi gibi rekabet alanlarında ise satılan cağından fiyatlar üzerinde de bir etkisi olamayacaktır. İntifa
ürünün değeri artacağından fiyatlar artacak ve karlılık oran- sözleşmelerinin süresinin beş yıl ile sınırlandırılmış olması
larında düşme yaşanmayacaktır.
sektöre girişleri kolaylaştıracak olmakla birlikte yaygın bir
Türkiye akaryakıt piyasasının durumu itibarıyla rekabete en

bayi ağına sahip olma zorluğu devam edecektir.

açık alan olan, piyasada bulunan tüm oyuncularla doğrudan Benzer şekilde, akaryakıt istasyonları arasında aynı istikabağlantısı olan, akaryakıt sektörü ilişkiler zincirinin temelin- mette şehirler arası yollarda 10 km., şehir içinde 1 km. olan
de dağıtıcı firmalar bulunmaktadır. Dağıtım firmalarının mesafe sınırları yeni istasyonların açılışını zorlaştırmaktadır.
merkezde olduğu Porter modeli Şekil 2’deki gibi olacaktır.
Yeni istasyonların açılışındaki fiziki zorluklar, bayi sayısını
Yukarıda açıklanan model yardımıyla akaryakıt dağıtım piyasasına hakim olan güçlerin sırasıyla incelenmesi neticesinde:

sınırlamaktadır. Dolayısıyla, sektöre yeni girecek bir dağıtım
firmasının yeterli sermayesi olsa bile yerleşik dağıtıcıların
anlaşmalı olduğu istasyonlarını devralmadan piyasada mevcut rekabeti etkileyebilecek güce erişmesi oldukça zordur.

Piyasada faaliyet gösteren gerek yerli gerekse uluslararası
ölçekte dağıtım firmalarının yerleşik olmalarından kaynaklanan avantajları piyasaya yeni girişleri zorlaştırmaktadır.
Önemli boyutlarda ekonomik güçleri ve bilgi birikimleri olan
bu firmalardan pazar payı alabilmek oldukça güçtür. Piyasaya ilk giriş aşamasında Türkiye çapında faaliyet gösterebilecek veya tüm piyasa faaliyetlerini gerçekleştirebilecek bir
dağıtım firması kurmak için sermaye gereksinimi çok yüksektir. Piyasaya yeni giren veya yeterli sermaye birikimine
sahip olmayan şirketler genellikle faaliyetlerini bölgesel
bazda veya belli ürünlere yoğunlaşarak gerçekleştirmektedirler.

Dağıtım firmalarının pazara girişleri önündeki bir diğer engel ise 60.000 ton ürün satış yükümlülüğüdür. Benzer şekilde, asgari stok yükümlülüğü (3.300 ton) piyasaya yeni girecek şirketler için ilave bir maliyet oluşturmaktadır. Her
sektörde olduğu gibi akaryakıt dağıtım sektöründe de faaliyetlerine yeni başlayan bir şirketin piyasada kendine bir yer
edinmesi birkaç yılını alacaktır. Bu sebeple, daha tam olarak piyasada kendine yer edinememiş bir şirkete, sayısal
kısıtlamaların getirilmesi yeni girişlerin önünde bir engel
oluşturmaktadır.
Tedarikçiler açısından bakıldığında, rafineriler dağıtım şir-

Görece küçük dağıtım firmalarının piyasada oluşan fiyatlara
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bayilik ağı açısından
yeterli sayısal büyüklüğe ulaşamayan dağıtıcı firmalar piyasada oluşan fiyatları kabul etmektedir. Oluşan fiyatlar üzerinden yapılan indirimler ise toplam fiyatın içerisinde çok

ketlerine yaptığı satışların büyük bir yüzdesini dört büyük
dağıtıcı şirkete yapmaktadır. Geriye kalan dağıtım firmaları
ancak küçük bir yüzdeyi oluşturmaktadır. Rafinerilerin dağıtım şirketlerine yaptığı satışlar toplam satışlarının yaklaşık
yarısını oluşturmaktadır. İthalat ise hala istenilen seviyeye

Yeni
Dağıtım
Firmaları

Rafineri ve
İthalat

Dağıtım
Firmaları

Bayiler
Serbest
Kullanıcılar

Kaçak
Akaryakıt

Şekil 2: Porter Modelinin akaryakıt dağıtım piyasasına uyarlanması.
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ulaşamamıştır. Piyasada büyük dağıtım firmalarının pazar- verilmektedir.
lık gücü diğer firmaları da etkilemektedir. Bununla birlikte,
daha kolay hale getirilen dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretinin ithalatı ve dağıtıcı şirketlerin pazarlık gücünü artıracağı
beklenmektedir.

C = f (n, I)

fn < 0 ve fI > 0

Yukarıdaki eşitlik, sektöre yeni giriş yapan bir dağıtıcı firmanın yoğunlaşmayı azaltacağı sonucunu doğurmaktadır.

Modelde bahsedilen ikame ürün tehdidi, Türkiye akaryakıt Ancak, yeni giriş yapan dağıtıcı firma sektörde mevcut
piyasası için farklı şekilde işlemektedir. Türkiye’de miktarı bulunanlara göre “yeterince” büyükse yoğunlaşmanın art-

tam olarak bilinememekle birlikte yüksek bir seviyede ol- ması mümkündür. Piyasaya yeni giriş yapan dağıtıcı firmaduğu tahmin edilen akaryakıt kaçakçılığı sektör için bir nın yarattığı eşitsizlik etkisinin, dağıtıcı firma sayısındaki

nevi ikame ürün tehdidi yaratmaktadır. Yasal yollarla akar- artışın yarattığı yoğunlaşma azalış etkisinden daha fazla
yakıt dağıtım faaliyetlerini sürdüren şirketler ciddi boyut- olduğu durumlarda sektördeki yoğunlaşma artacaktır.
larda maliyetlere katlanmaktadır. Ancak, vergisiz olarak
yurda kaçak sokulan ve genellikle teknik düzenlemelere
uygun olmayan akaryakıt yasadışı faaliyet gösterenlere

hem maliyet avantajı sağlamakta hem de aşırı kar olanağı

Pazar yoğunluğunun ölçülebilmesi amacıyla çok sayıda
yöntem bulunmakla beraber çalışma kapsamında üç tanesine yer verilmiştir.

sunmaktadır. Daha ucuza satılan genellikle standartlara 1. Yoğunlaşma Oranı:
uygun olmayan akaryakıt yasal yollarla serbest dolaşıma
giren ve belli bir standarda sahip olan akaryakıta tercih
edilebilmekte veya tüketici hiç haberi olmadan kaçak akaryakıtı satın alabilmektedir. Ancak, 2007 yılında başlanan
ulusal marker uygulaması yasadışı yollarla piyasaya sunulan akaryakıtın önünde önemli bir engel oluşturmakta ve
yasal olarak faaliyet gösteren firmaları ikame ürün tehdidinden korumaktadır.

Yoğunlaşma oranı, pazarda faaliyet gösteren ‘n’ tane firmanın paylarının toplamını ifade eder: Yoğunlaşma oranı
endeksi, hesaplaması çok kolay bir yöntem olmakla birlikte, iki önemli sakınca içermektedir. Birincisi, endekse katılan firmaların göreli büyüklükleri hesaba katılmamaktadır.

Dağıtım piyasasının alıcıları olan bayiler tek elden satış Birbirlerine denk büyüklükteki firmalarla farklı büyüklüktesözleşmeleri ile dağıtıcısına bağlı hale gelmektedir. Bayile- ki firmalar arasındaki rekabet şiddeti farklı olduğundan, bu
rin en önemli pazarlık gücü yeni sözleşmelerin yapıldığı sakınca nedeniyle pazardaki rekabetin boyutları tam olarak
dönemlerdir. Bu sebeple, bayilerin dağıtıcısına karşı olan dikkate alınamamaktadır. Bu endeksin ikinci sakıncası,
pazarlık gücü oldukça düşüktür. Diğer bir alıcı grubu olan pazardaki toplam firma sayısını ve endekse katılmayan
serbest kullanıcıların ise pazarlık gücü daha yüksektir. firmaların pazar paylarını ihmal etmesidir. Bu nedenle, ‘n’
Bunun yanında, büyük araç filolarına sahip şirketlere taşıt değerinin isabetli alınmaması durumunda, yoğunlaşma
tanıma sistemleri gibi uygulamalarla yapılan satışlar, her oranı yanıltıcı sonuçlar verebilir. Bu endeks eşit büyüklükte
ne kadar bayi üzerinden yapılsa da asıl pazarlık dağıtım birçok firma olduğunda sıfıra yakın, tekel durumunda ise 1
firmaları ile araç filosu sahibi şirketler arasında olmaktadır. olacaktır.
Bu şirketlerin pazarlık gücü oldukça yüksektir.
Sektör içerisinde rekabet halinde bulunan 53 adet dağıtım
firması bulunmasına rağmen 53 dağıtım firmasının çoğunluğu ya çok küçük bir pazar payına sahiptir ya da dağıtım

2. Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) :
HHI, ilgili pazarda faaliyet gösteren firmaların pazar paylarının kareleri toplamıdır:

sektörünün tüm alanlarında faaliyet göstermemektedir.
Görece küçük dağıtım firmaları bölgesel faaliyet gösterme
eğiliminde olup, belli akaryakıt ürünlerinin satışına yoğunlaşmış bulunmaktadır. Sektör içerisinde son kullanıcıyı
etkileyecek derecede bir rekabet ortamından ancak belli
büyüklükteki firmalar için söz edilebilir.

HHI’nin pazar paylarının yüzdelerinin karelerinin toplamı
alınarak hesaplanan şekli 1980’lerden bu yana ABD’de,

Sektörde yer alan firmalar arasındaki rekabetin değerlen- özellikle birleşme/devralmalarda, yaygın olarak kullanıldirilmesinde “Pazar Yoğunluğu” kavramı önem kazanmak- maktadır. Birleşme kılavuzuna göre HHI’nin 1000’in altıntadır. Pazar yoğunluğu; belirli bir ürün pazarında alıcı ve daki değerleri yoğunlaşmamış, 1000 – 1800 arası orta
satıcıların, sayı ve büyüklük bakımlarından dağılımı olarak yoğunlukta, 1800’ün üstündeki değerler ise oldukça yotanımlanabilir.

[5]

ğunlaşmış bir pazarı göstermektedir.

[6]

Yoğunlaşmayı, sektörde faaliyet gösteren dağıtıcı firma HHI, yoğunlaşma oranı endeksinin sakıncalarını taşımaz.
sayısı (n) ve “satış payları eşitsizlik endeksi” I’nın oluştur- Hem pazarda faaliyet gösteren bütün firmaları, hem de bu
duğu bir fonksiyon olarak düşünmek mümkündür. Dağıtım firmaların paylarının göreceli durumunu dikkate alır. Hefirması sayısı arttıkça sektördeki yoğunlaşmanın azalması, saplamada pazar paylarının karelerinin alınması, daha
eşitsizlik endeksi arttıkça ise yoğunlaşmanın artması ge- büyük firmaların endekste daha ağırlıklı temsil edilmesini
rekmektedir. Bu özelliğin matematiksel ifadesi aşağıda sağlar.
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HHI kullanmanın en önemli sakıncası, pazarda faaliyet gös- sonuç piyasanın rekabetçi bir yapısının olmadığını gösterteren firmaların hepsinin pazar payı oranlarına ihtiyaç duyul- mektedir. Endekslerin alt ve üst sınırları değerlendirildiğinde
masıdır. Herhangi bir bilginin endekse dahil edilmemesi nis- bulunan sonuçlar orta seviyelerde yer almaktadır. Ayrıca,
petinde, ölçüm kesinlikten daha uzak sonuç verebilir.

[7]

endekslerden çıkan başka bir sonuç ise piyasaya yeni girebilecek büyük ölçekte bir firmanın yoğunlaşmayı azaltmak

3. Entropi Endeksi:

yerine daha da arttıracağıdır.

Entropi endeksi bilgi teorisinde bir olasılık dağılımı (pi) tara- Yukarıda yapılan inceleme özet olarak değerlendirildiğinde
fından temsil edilen belirsizliğin bir ölçütü olarak ortaya ko- akaryakıt dağıtım piyasasının rekabet yapısının;
nulan bir yaklaşımdır. Shannon, bilgi ölçütünün genel formunun aşağıdaki eşitlikle ifade edilebileceğini ispatlamıştır.

• Tedarikçilerin oldukça güçlü bir konuma sahip olmalarının
dağıtım piyasasını olumsuz etkilediği, ancak yeni kurulacak
rafinerilerin tedarik tarafındaki rekabeti artırarak dağıtım
piyasasına olumlu yansıyacağı,
• İthalat yapmakta zorlanan görece küçük dağıtım firmala-

K’nın değeri seçime bağlı olarak değişebilmektedir. Yukarıdaki eşitlik bir Entropi ölçütüdür ve K’nın seçimine göre

rının dağıtıcılar arası ticaret ile bir ölçüye kadar rafineriye
olan bağımlılıklarının azalacağı,

farklı şekillerde ifade edilebilmektedir. Olasılık (pi) yerine • Dağıtım firmalarının alıcılarına karşı bir üstünlüğü bulunpiyasa payını (si) alırsak ve hesaplamayı Bikker ve Haaf’da duğu ve kısa vadede bunun değişmeyeceği,
önerildiği gibi 2 tabanına göre yapıp doğal logaritmaya dö• Sektöre yeni girişlerin önünde bulunan en büyük engelin
nüştürürsek elde edilen Entropi Endeksi,
büyük sermaye birikimi gereksinimi olduğu,
• Kaçak akaryakıt sorununun piyasadaki rekabet için bir
engel teşkil ettiği,
• Daha rekabetçi bir yapının önündeki en temel engelin
biçimini almaktadır.

[8]

mevcut firmalar arasındaki kapasite farklılığının olduğu,

Burada kullanılan dönüşüm;

• Piyasada rekabeti olumlu etkileyebilecek yeni girişlerin

log2si = lnsi/ln2 ‘dir.

ancak birleşme ve devralmalar yoluyla olabileceği,

Dolayısıyla, endeks [0,1] aralığıyla sınırlı değildir. Entropinin değerlendirilmektedir.
değeri yoğunlaşma derecesiyle ters orantılı olarak değişmektedir. Yukarıdaki haliyle endeksin aralığı [0,log2n]’dir. Kaynaklar:
Endeks sıfıra yaklaştıkça tekel durumuna aksine sıfırdan
uzaklaştıkça piyasa paylarının eşit ve yoğunlaşmanın mini- 1. PORTER, M. (2008), The Five Competitive Forces That
Shape Strategy, Harvard Business Review, Ocak
mum olduğu duruma yaklaşılmaktadır.
Entropi endeksi, HHI ile aynı özelliklere sahip olup, pazarın 2. ARDIÇ,Y.(2004),Yatay Yoğunlaşmalarda Potansiyel Retümünü dikkate alır. Bu endeksin HHI’dan temel farkı, pa- kabet, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi
zarda faaliyet gösteren irili ufaklı firmaların paylarını daha
orantılı bir biçimde endekse yansıtmasıdır. Oysa, HHI’da
pazar paylarının kareleri alındığı için, daha büyük firmalar
endekste daha ağırlıklı temsil edilmekteydi.

3. DAVUT, L,(1994), Sanayi İktisadı: Piyasa Yapısı Unsurları
4. STIGLER, G.J. (1968), The Organization of Industry, The

2008 yılı Petrol Piyasası Sektör Raporunda yer alan Dağıtım

University of Chiago Press

Şirketlerinin satış payları üzerinden hesaplanan endeks de- 5. YAYLA, M., (2007) Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaş-

ğerleri aşağıda verilmektedir:

ma ve Rekabet, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Cilt:
1

Alt sınır

Endeks
Değeri

Üst Sınır

6. ÇAĞLAYAN, A., (2003) Rekabet Hukukunda Pazar Gücünün Önemi ve Ölçülmesi, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi

CR(4)

0

0,779

1

HHI
(orta düzey)

1000

1757

1800

Entropi

0

2,98

5,16

Piyasanın yoğunlaşma düzeyinin de gösterdiği üzere akarya-

7. WEINSTOCK, D.S. (1982), Using The Herfindahl Index to
Measure Concentration, The Antitrust Bulletin, Vol:27, No:2
8. BIKKER, J.A., (2004) Competition and Efficiency in a
Unified European Banking Market

kıt dağıtım piyasası orta yoğunlukta bir yapıya sahiptir. Bu
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Elektrik Üretim Yatırımlarında Karar Verme
Agah HINÇ

2. Değişken Giderler (Genelde yıllık tabanda hesaplanır)
a. Yakıt maliyeti
b. İşletme ve bakım maliyeti
c. Kayıp ve kaçaklar
d. İletim, dağıtım bedelleri
e. TRT Payı, belediye vergisi
1. SABİT GİDERLER
Sabit giderler ilk yatırım maliyeti olarak da adlandırılabilir.
Yatırımcının tesisi devreye alıncaya kadar harcayacağı mik-

K

tardır.
a) Yatırım yeri: Yatırım yeri seçilirken dikkate alınması
arar verme, mevcut seçenekler arasında man- gereken birçok kıstas bulunmaktadır. Arsa fiyatı, şebeke
tıksal bir süreç sonucu tercih yapmak olarak bağlantısı, nakliye, inşaat işleri gibi kalemlerin maliyeti

tanımlanabilir. Risklerin ve avantajların çok belli direkt olarak yatırım yerine bağlı olmaktadır. Üreticinin
olmadığı ortamlarda karar verme süreçleri zorlu olmakta- elektrik yanında buhar ve sıcak su da satabileceği, kamudır. Böyle ortamlarda eldeki verileri uygun yöntemlerle laştırma problemi bulunmayan, arsa fiyatları fahiş olmaanaliz edip karar verme sürecinde destek mekanizmalarını yan, trafo merkezine yakın, inşaat işlerinin en aza indirileen iyi şekilde kullanmak gerekmektedir.
bileceği, direkt bara bağlantısı yapılabilecek büyük tüketiciİki farklı yatırım projesinin birbirine göre avantajını belirleyip hangisinin daha ekonomik olduğuna karar vermek için
kullanılan yöntemlerden birisi Net Bugünkü Değer yöntemidir. Elektrik üretim yatırımı kararları alınma sürecinde bu
yöntem kullanılır ise öncelikli olarak santral ekipmanlarının
ekonomik ömrü boyunca tesisin gelirlerinin ve giderlerinin
hesaplanıp yıllık nakit akışlarının bulunması gerekmektedir.

lerin bulunduğu yerler tercih edilmektedir. HES yatırımlarında bazen inşaat işleri ilk yatırım giderleri içerisinde en
büyük kalem olabilmektedir. Yine HES ve RES yatırımlarında şebekeye bağlanmak için yapılacak olan iletim hatları
yüksek maliyetler oluşturabilmektedir. Nükleer yatırımlarında ise santralın yüksek su ihtiyacından dolayı deniz kenarı bölgeler tercih edilmektedir.

Çeşitli yöntemler kullanarak uzun dönemli elektrik fiyat

b) Büyük makine ekipman: Ülkemiz doğal gaz bağlatahmini yapıp santralin yıllık üretimi ile bu fiyatların çarpıl- mında dışa bağımlı durumdadır ve doğal gazın fiyatı yükması sonucunda santralin gelirleri bulunabilir. Elektrik satış sektir. Dolayısıyla doğal gaz yakıtlı santral yatırımlarında

gelirlerinin tespit edilmesi esnasında üretilen elektriğin güç adasını2 oluşturacak ekipman için en yüksek kombine
değerlendirilebileceği piyasa mekanizmaları1 dikkate alına- verimi sağlayanlar tercih edilmektedir. %1-2’lik bir verim

rak kârı maksimize edecek bir satış portföyünün belirlen- farkı bile projenin ekonomisini ciddi şekilde etkilemektedir.
mesi uygun olacaktır. Bunun yanında, varsa buhar ve sıcak Kömür yatırımı yaparken kömürün özelliğine göre çeşitli
su satışları ayrıca diğer finansal gelirler de bu gelirlere ek- teknolojiler bulunmaktadır.3 Kömürün kalorifik değeri ve
lenebilir.

diğer özelliklerine göre seçilen yakma teknolojisi ile birlikte

Giderleri ise aşağıdaki iki başlık altında toplayabiliriz.
1. Sabit Giderler
a. Arsa fiyatı
b. Büyük makine ekipman (türbin, kazan)
c. Elektromekanik teçhizat
d. Yan tesisler (şalt sahası, kontrol odası, v.s.)
e. İnşaat işleri
f.

Şebeke bağlantısı

g. Mühendislik, proje ve diğer giderler (sigorta, nakliye, devreye alma, v.s.)

yüksek verimli buhar türbinleri ve kazanlar tercih edilmektedir.
Rüzgâr santrallerinde, rüzgârın hızına uygun büyüklükteki
türbini seçmek en önemli kıstastır. Bölgenin rüzgâr kapasitesinin iyi etüt edilmesi ve direklerin birbirinin rüzgarını
engellemeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. HES
yatırımlarında ise, nehrin debisi, düşüsü, firm ve sekonder
enerji miktarı ve diğer ölçütlere göre uygun türbin seçimi
yapılmaktadır.
c) Elektromekanik teçhizat, yan tesisler ve diğer
giderler:

Elektromekanik teçhizat, şalt sahası, kontrol

1

Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasasına satış, ikili anlaşmalar, spot piyasa, v.s.
Güç adası: Gaz türbini + kazan + buhar türbini
Kömür santrallerinde kullanılmakta olan akışkan yataklı kazanlar, pulverize sistem, kömürün gazlaştırılması, v.s. gibi çeşitli teknolojiler
bulunmaktadır.

2
3
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odası, proje, mühendislik, sigorta gibi giderlerin maliyeti ile bugüne getirilip toplanması ile elde edilen değerdir ve
aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

santralın büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artmaktadır.
2. DEĞİŞKEN GİDERLER

NBD =

Değişken giderler, santral işletmeye alındıktan sonra harcanan miktar olarak tanımlanabilir.
a) Yakıt Maliyeti: Doğal gaz yakıtlı santrallerde değişken giderler içersinde en çok payı olan yakıt maliyetidir.
Kömür santrallerinde ise kömürün kalitesi arttıkça yakıt
maliyeti düşmektedir. Yenilenebilir santrallerde ise yakıt
maliyeti bulunmamaktadır.

n
C1
C2
Cn
Ct
+
+
...
+
=
∑
1
2
n
t
(1 + i ) (1 + i )
(1 + i )
t =1 (1 + i )

NBD

= Net Bugünkü Değer

Cn

= n yılındaki nakit

i

= Iskonto oranı

NBD bulunduktan sonra, karar verme konusunda yardımcı
olabilecek bir diğer parametre olan İç Verim Oranı da he-

b) İşletme ve Bakım Giderleri: Her makine ekipma- saplanabilir. İç Verim Oranı, NBD’yi sıfır yapacak ıskonto
nın düzenli aralıklarla bakımının yapılması gerekmektedir. oranıdır. Bir başka deyişle yatırımdan beklenen kazançları
Kömür santrallerinde doğal gaza göre bakım maliyetleri sağlayabilecek yıllık efektif faiz oranıdır. İç Verim Oranı
yüksek olmaktadır. Bununla birlikte en yüksek işletme ba- aşağıdaki şekilde hesaplanır:
kım maliyeti güneş santrallerinde görülmektedir.
N

Cn
=0
n
n = 0 (1 + r )

NBD = ∑

c) Diğer Giderler: TRT Payı ve Belediye vergisi ciro
üzerinden alınan nispi vergilerdir. Kayıp kaçaklar, iletim ve
dağıtımı bedelleri ise santralın kurulu gücü, bulunduğu bölge, üretilen enerji miktarı ve şebekeye bağlantı yapılan NBD
gerilim seviyesine göre değişkenlik gösteren maliyetlerdir.
Cn
r

KARAR VERME

= Net Bugünkü Değer
= n yılındaki nakit
= İç Verim Oranı (İVO)

İndirgenmiş nakit akışları yöntemi ile yatırımın Net Bugün- Gündemde bulunan her yatırım seçeneği için NBD ve İVO
kü Değerinin bulunması için gelirler ve giderler tespit edil- hesaplandıktan sonra şirketin elinde farklı seçenekleri eko-

dikten sonra ıskonto oranı belirlenmelidir. Iskonto oranı nomik açıdan karşılaştırmak için iki adet parametre bulunmevcut piyasa koşullarına göre yatırımdan beklenen en az muş olacaktır. Her ne kadar bu parametreler karar verme
kâr olarak tanımlanabilir. Iskonto oranı belirlenirken yatırım aşamasında çok yardımcı olacak olsalar da nihai yatırım
yapmak için gerekli sermayenin maliyeti de dikkate alınma- kararının alınması için mevzuatsal, hukuksal, teknik, hatta
lıdır. Net Bugünkü Değer adından da anlaşılacağı üzere sosyo-kültürel kıstaslar ve şirket politikaları da çok önemli

gelecek yıllardaki nakit akışlarının belirlenen ıskonto oranı rol oynamaktadırlar.

Tablo 1 Yakıt Türüne Göre Maliyetler

İşletme ve Bakım

Ortalama İlk Yatırım

Yakıt Maliyeti

Maliyeti (USD/kW)

(USD/MWh)

600

37,6

3,6

6 ay - 1 yıl

Kömür

1.250

16,6

7,1

4 yıl

HES

1.2504

0

5,8

2 - 3 yıl

RES

1.500

0

12,0

1 - 2 yıl

Güneş (Termal)

2.775

0

10,0

1 - 2 yıl

10.000

0

15,0

1 - 2 yıl

1.500

4,0

8,0

5 - 10 yıl

Yakıt Türü

Doğalgaz

Güneş (PV)
Nükleer

Maliyeti

İnşaat Süresi

(USD/MWh)

Kaynak: OECD, “Projected Costs of Generating Electricity 2005 Update”
4
Hidroelektrik santraller için ilk yatırım maliyeti ve inşaat süresi santral sahasının yerine doğrudan bağlı olduğu için tabloda verilen miktarların ortalama değerler olarak kabul edilmesi daha doğru olacaktır.
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4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) Çerçevesinde
Lisans İptali Yaptırımı
1. Lisans İptali Yaptırımı

L

Hacı Yusuf ÇINAR
sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilme-

sini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula
isans iptali yaptırımı ağır bir idari yaptırım olup bildirilmemesi halinde, söz konusu şartların düzeltilmesi
elektrik piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişile- mümkün değilse lisans iptal edilir. Konu ile ilgili açıklamarin artık piyasanın bir aktörü olmayacaklarını ifade lara idari para yaptırımları ile ilgili kısımda yer verildiğinetmektedir. Lisans iptali, iptale karar verildiği ta- den dolayı bazı noktalara değinilmekle yetinilecektir.

rihten itibaren ileriye doğru bir etki gösterir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki her ne kadar düzeltilmesi
EPK ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (EPLY)’de li- mümkün olmayan bir şart söz konusu olsa da muhakkak
sans iptaline neden olan kabahatleri incelemeye geçebiliriz. Denetim Yönetmeliği çerçevesinde bir ön araştırma, soruş1.1 Lisans Genel Esasları ve Yükümlülüklerine Aykırılık

turma yapılmalı, söz konusu tüzel kişinin savunması alınmalı ve mutlaka ihtar mekanizması (EPK’da ihtar edilmeksizin iptal öngörülse de) işletilmelidir. Zira Kurumun düzel-

Söz konusu kabahate EPK’nın 11 inci maddesinin üçüncü tilmesi imkan dahilinde olmayan bir şart olarak öngördüğü
fıkrasında yer verilmiştir. Buna göre lisans genel esasları bir husus ihtarla verilen sürede tüzel kişi tarafından düzelve yükümlülüklerine aykırılık teşkil eden fiilin ağırlığına tilebilir.
göre Kurul idari para yaptırımına başvurmaksızın lisansı
doğrudan iptal eder. Konu ile ilgili açıklamalara idari para
yaptırımları ile ilgili kısımda yer verildiğinden dolayı bazı
noktalara değinilmekle yetinilecektir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, EPK’nın 11 inci maddesinin
üçüncü fıkrası ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması
gereken önemli bir husus söz konusu fıkranın sadece idari
para yaptırımı uygulanmaksızın lisansın doğrudan iptal

1.3 Lisans Sahibi Tüzel Kişinin Gayrisafi Gelirinin
Yüzde Onuna Ulaşan İdari Para Yaptırımı Uygulanması
EPK’nın 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmektedir. Bu hükmün nasıl uygulanması gerektiği açık olmamakla birlikte aşağıda belirtildiği şekilde yorumlanmasının
uygun olduğu düşünülmektedir:

edileceğini düzenlemekte olduğudur. Dolayısıyla her halü-

• EPK’nın 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b),
karda, önce tüzel kişiye ihtar verilmeli, bu ihtara rağmen (c), (d), (e) ve (f) bentleri çerçevesinde idari para yaptırıaykırılık giderilmezse tüzel kişinin lisansının doğrudan iptali mı uygulanmış olmasına karşın söz konusu aykırılığın gideyoluna gidilmelidir. Dolayısıyla doğrudan lisans iptali yaptı- rilmediği hallerde, söz konusu tüzel kişi tekrar ihtar edilrımına başvurulması halinde dahi öncelikle Elektrik Piyasa- mek suretiyle bu kişiye süre verilerek aykırılığın giderilmesi
sında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruştur- gerektiği bildirilecektir. Buna rağmen aykırılık giderilmezse

malarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme- bir önceki uygulanan idari para yaptırımının iki katı oranınlik (Denetim Yönetmeliği) çerçevesinde bir ön araştırma, da arttırılarak idari para yaptırımı uygulanır. Bu durum söz

soruşturma yapılmalı ve ardından tüzel kişiye mutlaka ih- konusu aykırılık giderilene kadar devam edecektir. Ancak
tar yolu ile süre verilmelidir. İhtar, idari yaptırıma karar son olarak uygulanacak idari para yaptırımının miktarı,
veren işlemin önemli bir şekil şartıdır ve bu şarta uyulma- yaptırıma muhatap tüzel kişinin bir önceki mali yılına ilişkin
ması lisansın iptaline ilişkin Kurul kararının şekil yönünden bilançosundaki gayrisafi gelirinin yüzde onunu geçemeyeiptalini gerektirir.
cektir. İdari para yaptırımı bu miktara ulaştığı takdirde,
EPK’nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası yoruma tabi tu-

Kurul lisansı iptal edebilir.

tulduğunda idari para yaptırımı ile lisans iptali arasında
• Aykırılık, ihtarla verilen süre içerisinde ya da sonraki
ağırlık itibariyle bir altlık-üstlük ilişkisine yer verildiği, li- ihtarlardan birinde verilen süre içerisinde giderilmekle birsans genel esasları ile yükümlülüklerine ağır derecede ay- likte son olarak uygulanan idari para yaptırımının verildiği

kırılık teşkil eden fiillerin lisans iptali neticesini, daha hafif tarihten itibaren iki yıl içerisinde tekrarlanırsa yine iki katı
aykırılıkların ise idari para yaptırımı neticesini doğurması oranında arttırılarak idari para yaptırımı uygulanır. Ancak
gerektiği şeklinde bir sonuç çıkmaktadır. Kanunkoyucu
burada objektif bir değerlendirmede bulunmuştur. Oysa bu
sonuç, her ne kadar mali açıdan güçlü olan lisans almış
tüzel kişiler için geçerliyse de mali yapısı sonradan bozulan
veya güçlü olmayan tüzel kişiler için geçerli değildir. Bu
tüzel kişiler idari para yaptırımı yerine lisans iptali yaptırımının kendilerine uygulanmasını tercih edebilirler.
1.2 Lisans Verilmesine Esas Şartların Yokluğu
Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans

Kanunda;

lisans

genel

esasları

ile

yükümlülüklerine ağır derecede aykırılık teşkil
eden

fiillerin

aykırılıkların

lisans
ise

iptaliyle,

idari

para

daha

hafif

yaptırımıyla

cezalandırılması öngörülmesine rağmen, mali
açıdan güçlü olmayan lisans sahipleri için
lisans iptali yaptırımı daha tercih edilebilir

verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge olabilmektedir.
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bu takdirde uygulanacak olan idari para yaptırımının üst iptali yönünde kullanmasının, piyasa düzenlemesi ve disiplisınırını, yaptırıma muhatap tüzel kişinin bir önceki mali yılı- ni açısından daha yerinde olacağı düşünülmektedir. Zira,
na ilişkin bilançosundaki gayrisafi gelirinin yüzde onu teşkil yaptırıma muhatap tüzel kişi aynı fiili defalarca işlemek sueder. Kurul bu durumda da lisansı iptal etme konusunda retiyle EPK’nın öngördüğü amaca, piyasa yapısına ve koruduğu ekonomik kamu düzenine aykırı hareket etmekte ısrar

takdir hakkına sahiptir.

ettiğini göstermiştir. Elbette ki Kurul’un bu konudaki takdir
• Yukarıda belirtilen hususlar aynı fiil çerçevesinde veri- hakkı sınırsız olmayıp özellikle kamu yararı ve faaliyetin
len idari para yaptırımları için geçerlidir. Yani tekerrür hü- gerekleri ile sınırlıdır. Ancak, düzene aykırı davranmakta
kümlerinin (idari para yaptırımının arttırılarak) uygulanabil- ısrar eden tüzel kişiye aynı tür yaptırım uygulanmaktansa
mesi için aynı tüzel kişi, iki yıl içinde aynı fiili işlemelidir. farklı türde yaptırım uygulanmak suretiyle aykırılığa son

Dolayısıyla, aynı bendin ihlali dahi tekerrür hükümlerinin verilmesi yoluna gidilmelidir. Tabi burada mutlaka lisans
uygulanması için yeterli değildir. Zira Kanun açıkça “aynı iptal edilmelidir demek istemiyoruz. Zira tüzel kişilerin or-

fiil” terimini kullanmıştır. Bu çerçevede EPK’nın 11 inci mad- taklık yapısı, yönetim ve denetim organları, temsilcileri sıkdesinin aynı bendinin farklı fiillerle ihlali tekerrürde esas lıkla değişebilmekte ve bu durumda yaptırım gerektiren bir

alınmaz.

fiilin birçok kez işlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu ve

• “...bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır.” ibaresiyle kastedilen nedir? Sonraki idari para yaptırımı önceki idari para yaptırımının iki katı olarak mı belirlenmelidir; yoksa lafzi yorumla önceki idari para yaptırımı-

benzeri hallerde lisansın iptali yaptırımına başvurulmayabilir. Bizim söylemek istediğimiz ise istisnalar hariç aykırılıkta
ısrar eden tüzel kişilerin özellikle de yeni yeni serbestleşmekte olan bir piyasanın oyuncusu olmamaları gerektiğidir.

na, iki katı oranında para yaptırımı da eklenmek suretiyle Söz konusu fıkra ile ilgili olarak değinilmesi gereken diğer
sonraki idari para yaptırımı, öncekinin üç katı olarak mı bir husus ise; ilk olarak uygulanan idari para yaptırımının,
uygulanmalıdır? Diğer kanunlarda nasıl bir düzenleme yapıl- tüzel kişinin bir önceki mali yılına ilişkin bilançosundaki gaydığına baktığımızda; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak- rı safi gelirinin % 10’una ulaşması halinde lisans iptali yaptıkında Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasının “Yukarıdaki rımına başvurulup vurulamayacağı konusudur. Zira özellikle

fıkralarda belirtilen para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tek- üretim lisansı almış olan tüzel kişiler, piyasa dışında da faararı halinde iki misli olarak uygulanır.” hükmünü, 3984 sayı- liyet göstermiyorlarsa yatırım döneminde her hangi bir gelir
lı Kanunun 33 üncü maddesinin “...İhlalin, ihlâl tarihinden elde edemediklerinden dolayı uygulanacak olan idari para
itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu idari yaptırımı % 10’luk sınıra kolaylıkla ulaşabilmektedir. Kanaa-

para cezaları yarı oranında artırılır.” hükmünü, 4733 sayılı timce % 10’luk sınır, daha çok işletmede olan ve dolayısıyla
Kanunun 8 inci maddesinin “...İdarî para cezaları, fiillerin belli bir gelir elde eden üretim şirketleri ile dağıtım şirketleri

tekrarı halinde, bir önceki cezanın iki katı olarak verilir.” ve diğer lisans sahibi tüzel kişiler için düşünülmüş bir sınırhükmünü amir olduğunu görmekteyiz. Buna göre; dır. Ayrıca söz konusu sınırın, tekerrür hükümleri çerçevekanunkoyucunun yukarıdaki tekerrür maddelerinde yer ver- sinde uygulanma kabiliyeti vardır. Bu nedenlerle ilk olarak

diği ifadeler açık olup herkes tarafından aynı sonucun öngö- uygulanan idari para yaptırımının, tüzel kişinin bir önceki
rülmesini sağlar niteliktedir. Oysa, EPK’da yer verilen ifade mali yılına ilişkin bilançosundaki gayrı safi gelirinin % 10’uyoruma açık bir ifadedir. Ya kanunkoyucunun özensiz bir dil na ulaşması halinde lisans iptali yaptırımına başvurulamakullanmasından kaynaklanan bir muğlaklık vardır ve bu yacağı düşüncesindeyiz.
çerçevede kanunkoyucu sonraki yaptırım miktarının öncekinin

iki

katı

olmasını

düzenlemek

istemiştir

ya

1.4 Üretim Tesisi Yatırımını İlgili Mevzuat Çerçeve-

da

kanunkoyucu, maddenin lafzi yorumundan da anlaşılacağı sinde Belirlenen Süreler İçerisinde Gerçekleştiremeüzere sonraki yaptırımın öncekinin üç katı olmasını hüküm me
altına almıştır. Madde gerekçesine baktığımızda konu ile

ilgili her hangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Kanaatimizce, Söz konusu kabahat, 09/07/2008 tarihli ve 5784 sayılı Kaaslolan cezalandırma değildir ve özellikle yaptırımlar gibi nun ile EPK’ya eklenen 3 üncü maddenin altıncı fıkrasında
alanlara ilişkin açık olmayan hususlarda yaptırıma maruz düzenlenmektedir. Anılan fıkranın ilk cümlesi “Üretim tesisi
kalacak olan tüzel kişilerin lehine düşünmek gerekir. Bu yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen süreler içenedenle de sonraki yaptırımın öncekinin iki katı oranında risinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerin ilgili lisansı iptal
edilir.”1 hükmünü içermekte olup üretim lisansı sahibi tüzel
uygulanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
kişiler için doğrudan iptal yaptırımının uygulanacağını belirt-

Diğer taraftan, söz konusu hüküm, tekerrür neticesinde mektedir. Madde gerekçesinde, alınan lisansların gerçekleşhükmedilen idari para yaptırımı miktarının, yaptırıma muha- tirilmesinde gözlemlenen aksaklıkların giderilmesinin amatap tüzel kişinin bir önceki mali yılına ilişkin bilançosundaki cıyla böyle bir düzenlemeye gidildiği belirtilmektedir.2
gayrı safi gelirinin % 10'unu aşmayacağını, yaptırımların bu

miktara ulaşması halinde Kurul’un lisansı iptal edebileceğini EPK’nın 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüdüzenlemektedir. Kurula lisans iptali konusunda takdir hak- küm lisans iptali konusunda Kurula herhangi bir takdir hakkı
kı tanınmıştır. Kurul’un bu husustaki takdir hakkını lisans tanımamıştır. Yani lisansa dercedilen tesis tamamlanma
1
2

Aynı hükme, EPLY’nin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında da yer verilmiştir.
Erişim:www.tbmm.gov.tr (01/09/2009)
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süresinin dolması halinde üretim tesisi hala tamamlanamamışsa Kurul’un lisans iptali yaptırımına başvurması gerekmektedir.

Üretim

tesisi

yatırımını

belirlenen

süreler

içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerin
lisansının iptal edilmesi hükmü uygulanmadan

Burada şu soru akla gelebilir: Tesis tamamlama süresi so- önce, tesis yatırımının “geri dönülemez” bir
nunda üretim tesisinin büyük kısmını, örneğin % 80’ini
tamamlayan tüzel kişinin de lisansı iptal edilecek midir?
Öncelikle belirtmek gerekir ki lisans verilirken lisansa
dercedilen tesis tamamlama süreleri değişmez nitelikte

noktaya gelip gelmediği hususu incelenmeli ve
tesis yatırımı konusunda ciddi olan firmalar ile
hiçbir yatırıma başlamamış olan firmalar ayırt

olmayıp EPLY’nin 10 uncu maddesinin onikinci fıkrasında edilmelidir. Yatırımın “geri dönülemez” bir
yer alan gerekçelere dayalı olarak uzatılmaları mümkün- noktaya geldiği kanaatine varıldığında süre
3

dür. Bu gerekçeler incelendiğinde de görüleceği üzere li- uzatımına
sans sahibi tüzel kişiler, projenin yatırım sürecinin, kendi olacaktır.

gidilmesi daha isabetli bir karar

kusurlarından kaynaklanmayan nedenlerle etkilenmesine
dayalı olarak süre uzatımı talebinde bulunabilirler. Bu tale- kamu kaynağının daha fazla atıl kalmasına kanunkoyucu
bin Kurul tarafından uygun görülmesi halinde tesis tamam- izin vermemiştir ve lisans sahibi tüzel kişi aykırılıkta ısrar
lanma süresi tadil edilir.

Konumuz açısından önemli olan etmektedir.
nokta ise süre uzatımı nedenlerinden biri olarak söz konusu

fıkrada yer alan “üretim tesisi yatırımının geri dönülemez Diğer taraftan, söz konusu hüküm çerçevesinde lisans iptali
bir noktaya gelmesi” hususudur. Amaç, bir an önce lisans yaptırımına başvurmadan önce üretim lisansı sahibi tüzel
iptali yaptırımına başvurmak olmayıp kamu menfaati ile kişiye ihtar verilmesi de öngörülmemiştir. Zira, ihtar burakişisel menfaatler arasında denge sağlamak ve toplam fay- da aykırılığı giderme açısından herhangi bir etki doğurmadayı bulmaktır. Bu çerçevede lisans sahibi tüzel kişiler, yacaktır. Ancak, Denetim Yönetmeliği incelendiğinde görüüretim

tesisi

yatırımının

ciddi

bir

noktaya

ulaştığını leceği üzere, ön araştırma ve soruşturma yapılmasına ge-

delillendirmek suretiyle süre uzatımı talebinde bulunabilir- rek olmayan hallerde dahi Kanunun 11 inci maddesinde
ler. “Geri dönülemez bir noktaya gelme” ibaresi muğlak bir belirtilen sürelerden az olmamak üzere uygun bir süre veifade olmakla birlikte Kurul uygulamaları çerçevesinde be- rilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre
lirgin hale gelecektir. Yatırımın geriye dönülemez bir nokta- içinde düzeltmesi yönünde ihtarda bulunulması gerektiği
ya gelip gelmediğinin tespiti çok yönlü bir inceleme ve de- düzenlenmektedir. Yani Denetim Yönetmeliği’ne göre her
ğerlendirmeyi gerektirir. Şöyle ki; üretim tesisinin kurula- halükarda ihtar verilerek aykırılığın giderilmesi talep edilcağı sahanın kamulaştırma, satın alma ya da başka şekil- melidir. Ancak Denetim Yönetmeliği ihtar müessesesini
lerde temininden, üretim tesisi inşaatının geldiği aşamaya, EPK’nın 11 inci maddesi çerçevesinde yaptırım gerektiren
elektromekanik teçhizatın kurulmasından yatırımın finans- fiiller için öngörmüştür. Nitekim ihtarla belirtilen sürenin
manı için yapılan kredi sözleşmesine kadar birçok hususun EPK’nın 11 inci maddesinde öngörülen sürelerden az olmagöz önünde bulundurulması gerekir. Kısacası üretim lisansı mak üzere verileceği belirtilmiştir. Yani Denetim Yönetmelisahibi tüzel kişi, söz konusu yatırımı en kısa zamanda ta- ği, her ne kadar kapsam maddesi “Bu Yönetmelik, elektrik
mamlama konusunda ciddi olduğunu göstermelidir. Bura- piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerle ilgili yapılacak
da, üretim tesisi yatırımı geri dönülemez bir noktaya gel- denetimler ile bu kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı
miş olmakla birlikte yatırımın gecikmesinde lisans sahibi faaliyet ve işlemleri nedeniyle yapılacak ön araştırma ve
tüzel kişinin kusuru varsa nasıl bir yol izlenmelidir? Kanaa- soruşturmalarda takip edilecek usul ve esasları kapsar.”
timce, yatırımın geri dönülmez bir noktaya gelmiş olması hükmünü içerse de EPK’nın 11 inci maddesi gözönünde
tüzel kişinin kusuruna tercih edilmeli ve süre uzatımı veril- bulundurulmak suretiyle düzenlenen ve bu çerçevede hümelidir. Zira, üretim tesisi yatırımını gerçekleştirme konu- kümler içeren bir yönetmeliktir. Oysa konumuz olan üretim
sunda hiç çaba göstermeyenle, bu yatırımı geri dönülmez tesisi yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen sürenoktaya getirene aynı yaptırımı uygulamak eşitlik ilkesine ler içerisinde gerçekleştirememe fiili, EPK’nın 3 üncü madaykırıdır. Ayrıca iptal edilen lisansa konu üretim tesisinin desinin altıncı fıkrasında düzenlenmektedir. Dolayısıyla da
kullanacağı kaynak yeni bir tüzel kişiye tahsis edilse dahi Kanunla ihtar verilmeksizin işlem tesis edileceği öngörüldübu tüzel kişi yatırımı gerçekleştirene kadar söz konusu kay- ğünden dolayı doğrudan lisans iptali yaptırımına başvurnak atıl kalmaya devam edecektir. Ancak verilen sürede de mak gerekmektedir.
tüzel kişinin kusuru nedeniyle yatırımın gecikmesi ve üretim tesisinin tamamlanmaması durumunda kanaatimce
doğrudan lisans iptali yaptırımına başvurulmalıdır. Zira bir

1.5 Onaylanmış Yatırımların Gerçekleştirilmemesi
Söz konusu kabahat, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce

3

Söz konusu fıkra “...Mücbir sebepler veya lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmaması kaydı ile; izin, onay gibi idari işlemlerin süresinde
tesis edilememesi, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemlerinin tamamlanamamasından oluşan muhik sebepler nedeniyle
süre uzatımına gidilmesi ihtiyacının doğması halinde, süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bundan başka, lisans sahibi tarafından, projeye
bağlı jeolojik ve/veya teknik sorunlar ve/veya bölgesel özellikler ile ulusal veya uluslararası düzeyde ciddi olumsuz ekonomik gelişmeler
gibi projenin yatırım sürecini etkileyen ve etkileyebilecek nitelikteki olaylar nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, ileri
sürülen nedenlerin Kurul tarafından uygun görülmesi veya üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi
halinde Kurul tarafından ilave süre verilebilir ve bu süre lisansa derç edilir.” hükmünü içermektedir.
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işlenebilecek olup 5398 sayılı kanunla EPK’nın 2 nci maddesi- kate alınarak Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde değernin (c) bendine eklenen sekizinci paragrafta düzenlenmekte- lendirme yapılır.” hükmünü içerdiği görülmektedir. Anılan
dir. Bu hükme göre; “4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan madde ile EPK’nın 11 inci maddesine atıfta bulunulmuş olup
özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilme- aykırılığın 11 inci madde çerçevesinde değerlendirileceği besi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların lirtilmiştir. Oysa 11 inci maddeye değil de EPK’nın 2 nci madmülkiyeti kamuya aittir. Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis desinin (c) bendine eklenenen sekizinci paragrafa atıfta buluve varlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatırım plânlaması nulsaydı konu açıklığa kavuşurdu. Zira KK’nın “Hangi fiillerin
ve uygulamasında onay, değişiklik ve denetim yetkisi Kurula kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi;
aittir. Kurul, hizmetin verilmesini sağlayacak yatırımların kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve
teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de
gerçekleştirilmediği takdirde lisans iptal edilerek yeniden doldurulabilir.” hükmünü amir olan 4 üncü maddesinin ikinci
ihale yapılır.”

fıkrası çerçevesinde değerlendirme yapmak suretiyle dağıtım

lisansının iptaline neden olan “gerçekleştirmemek” fiilinin
EPK’nın ilk halinde yer almayan söz konusu kabahatin düzen- “istenilen seviyede elektrik enerjisi dağıtım hizmeti verilmesilenmesinin gerekçesi ise “Yatırımcıların yatırım kararlarını ni sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmemesi” olduğu anla-

kolaylaştırmak, onay verecek kurum ve kuruluş sayılarını en şılırdı. Bu çerçevede, anılan Yönetmelik maddesi EPK’ya
aza indirerek zaman kaybının azaltılmasını sağlamak ve mül- aykırıdır. Zira EPK’nın 2 nci maddesinin (c) bendinin sekizinci
kiyeti kamuya ait olacak tesislerin planlama, programlama paragrafı, onaylanmış yatırımların gerçekleştirilmemesini,
ve uygulamasının yine kamu adına yapılabilmesine imkân Kurula takdir hakkı tanımaksızın, doğrudan lisans iptali yaptıvermek için bu konularda onay ve denetimde EPDK'nın tek rımına tabi tutmuştur. Oysa, söz konusu Yönetmelik hükmü
yetkili kurum olarak belirlenmesi amacıyla 4628 sayılı Kanu- EPK’nın 11 inci maddesine atıfta bulunduğundan dolayı bu

nun 2 nci maddesinin (c ) bendinin sonuna bir fıkra eklenme- madde çerçevesinde işlem tesis edildiğinde, onaylanmış yatısi...” şeklinde ifade edilmiştir.
rımların gerçekleştirilmemesi lisans yükümlülüklerine aykırılık

Diğer taraftan EPLY’nin dağıtım lisansına ilişkin genel hükümleri düzenleyen 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi “Bölgesel talep tahminleri ve TEİAŞ'ın iletim sistemi yatırım planı dikkate alınmak suretiyle dağıtım sistemi yatırım
planlarının hazırlanarak Kuruma sunulacağı ve uygulamaların
bu planlara göre gerçekleştirileceği” hükmünü içermekte olup

olarak değerlendirilmek suretiyle idari para yaptırımı uygulanmakla yetinilebilir. Kısacası EPK’nın 2 nci maddesinin (c)
bendinin sekizinci paragrafı yaptırım açısından değil, kabahat
açısından belirsizlik taşımaktadır. Yönetmelik hükmü, Kanunun öngördüğü iptal yaptırımı haricinde idari para yaptırımının da uygulanabilmesinin önünü açmıştır.

söz konusu hüküm dağıtım lisanslarına da dercedilmiştir. Bu çerçevede “gerçekleştirmeme” ibaresi ile neyin kastedildiAyrıca, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin “Tanımlar ve ği belirsizdir. Kanaatimce söz konusu hüküm kabahatlerde de
Kısaltmalar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan 78 numaralı geçerli olan kanunilik ilkesinin bir alt ilkesi olan kabahatlerin

yatırım planı tanımı “Dağıtım şirketinin, mevcut dağıtım şe- belirli olması kuralına aykırıdır. Çünkü uygulanacak yaptırım
bekesinde yapacağı iyileştirme ve güçlendirme yatırımları ile lisans iptali olarak belirlenmişken yaptırıma tabi tutulan kadağıtım sisteminin genişlemesine ilişkin yeni yatırımlar için bahatin içeriği belirsiz kalmıştır. Oysa dağıtım lisansının iptal
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri uya- edilmesi ağır bir idari yaptırım olup bu yaptırıma tabi tutulan
rınca yapılan gelir/tarife düzenlemesi çerçevesinde Kurum fiillerin açık bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.
tarafından onaylanan planı” şeklindedir. Aynı Yönetmeliğin

26 ncı maddesinde de “Dağıtım şirketi tarafından hazırlana- Diğer taraftan, söz konusu hükme dayanılarak Denetim Yörak Kurul tarafından onaylanan yatırım planı...” ifadelerine netmeliği çerçevesinde ön araştırma, soruşturma, yazılı sayer verilmiştir.

vunma alma ve benzeri herhangi bir işlem tesis edilmesine

gerek olmaksızın doğrudan lisans iptali yaptırımına mı başvuAnılan hükümlerden, dağıtım sistemine ilişkin yatırım planla- rulmalıdır? Yoksa söz konusu husus ön araştırma ve soruşrının dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacağı, bu planların turma yapılmasını dahi gerektirmeyen bir fiil olarak değerlen-

Kurul tarafından onaylanacağı ve onaylanmış yatırımların dirilip Denetim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi çerçevesinde
denetlenmesi çerçevesinde bu yatırımların gerçekleştirilme- sadece yazılı savunma alınarak ihtar verilmeksizin lisans ipmesinin lisans iptali nedeni olarak düzenlendiği anlaşılmakta- tali yaptırımı mı uygulanmalıdır?

dır.

Ancak, “gerçekleştirmeme” ibaresi ile neyin kastedildiği tam
olarak anlaşılmamaktadır. Örneğin, onaylanan yatırımların
kısmen gerçekleştirilmesi lisans iptali yaptırımına tabi olacak
mıdır? Konuya ilişkin olarak ikincil mevzuata bakıldığında,
Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının “Kurum tarafından, gerçekleştirilmeyen yatırımın, istenilen seviyede
elektrik enerjisi dağıtım hizmeti verilmesini aksatacağının

Kanaatimce kanunkoyucu

sadece ihtar verilmesine gerek olmadığını düzenlemiştir. Zira, kanunkoyucu ihtar verilmesini isteseydi, EPK’nın 11 inci
maddesindeki hükümlerde olduğu gibi açıkça düzenleme
yapardı. Ayrıca burada ihtarla verilen sürede dahi tamamlanamayacak bir yatırım söz konusu olduğu için ihtar uygulanması neticeyi değiştirecek nitelikte değildir. Diğer taraftan,
savunma hakkı temel bir haktır ve mutlaka uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede ilgili tüzel kişinin yazılı savunması
alınmalı ve buna göre iptal yaptırımının uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmelidir.

anlaşılması halinde, dağıtım şirketlerinin gerekçeleri de dik-
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Transit

ve

Kaynak

Riski

Çerçevesinde

Muhtemel

Türkiye’nin Doğal Gaz Arz Güvenliği Politikası

D

Tedarikçiler

ve

Nedim KORKUTATA

Ülke risklerine ilişkin finans kuruluşlarınca hazırlanmış,
oğal

gaz

piyasalarında

arz

güvenliğinin

en detaylı ve pahalı bir takım verilere yatırımcılar tarafından

önemli unsurlarından biri politik-stratejik açıdan ulaşılması mümkün olmakla birlikte bu çalışmada yalnızca
yani uluslar arası ilişkiler yönüyle arz güvenliği- OECD tarafından internette ilan edilen risk değerleri kulla-

nin tesis edilmesidir. İthalat bağımlısı ülkeler için politik- nılacaktır. Tek bir kaynak tarafından ilan edilen verilerin
stratejik açıdan arz güvenliğinin tespitinin yapılabilmesi için pek sağlıklı olmayacağı (söz konusu kaynakların bazı çıkar
kaynak ve transit risklerinin, başka bir ifadeyle kaynak ve gruplarının etkisinde ve bazı ülkeleri hedef alma gayretinde
transit ülkeler için geçerli olan risklerin tanımlanması yerin- olabileceği) düşünülmekle birlikte asıl önemli olanın kesin
sonuçlardan ziyade yaklaşım olduğu bilinmelidir. Zira bu

de bir yaklaşım olacaktır.

kadar önemli ve stratejik bir meselede kesin sonuçların
Ülke riskleri ülkelerin gelişmişlik düzeyinden hukuki yapısı- böyle kısa ve tek kişilik çalışmalarla elde edilmesi zordur.
na, demokrasi kültürünün ne oranda yerleşik olduğundan
rekabet düzeyine kadar, ülkenin üye olduğu topluluk ya da Tablo 1’de görüldüğü gibi öncelikli olarak ülkemiz için kaypaktlardan tarihte yaşanmış ve etkileri günümüzde de his- nak (üretici) ya da transit (üreticilerle ile ülkemiz arasındasedilen politik bir takım gelişmelere, darbe ihtimallerinden ki güzergâh üzerinde olan) ülke olması muhtemel ülkeler
terörizme kadar pek çok faktörden etkilenmektedir. Bir belirlenmiştir. OECD tarafından söz konusu ülkeler için ilan
ülkenin teşkil ettiği riskin tam olarak ne kadar olduğunun edilen risk katsayıları kaydedildikten sonra “risk” kavramıbelirlenmesi geleceğe dair gelişmelerin önceden bilinmesini nın tümleyeni “güvenlik” olarak tanımlanmıştır. Başka bir
de gerektirir ki bu da imkânsızdır.

deyişle yüksek risk düşük güvenlik olarak kabul edilmiştir.

Tablo 1: Kaynak veya Transit Potansiyeli Olan
Ülkeler İçin Ülke Riskleri ve Arz
Güvenliği
Katsayıları

1
2

Hesaplamalarda esneklik sağlaması amacıyla güvenlik değerinin “0” (sıfır) değerini almaması için risk katsayısını
7’ye değil 8’e tamamlayan sayı yüzlük sisteme dönüştürülerek arz güvenliği katsayısı belirlenmiştir.

OECD Ülke
Riskleri
(2009)
(0-7)

Ülke Arz
Güvenliği
Katsayısı
(0-100)

A

(8-A)/8*100

Avustralya

0

100

gerekecektir. Seçilen tedarik zinciri alternatifine göre bazı

Brunei

2

75

ülkeler hem kaynak hem transit hüviyeti kazanabileceği

Ülke arz güvenliği katsayıları belirlendikten sonra bu ülkelerin kaynak ya da transit ülke olmaları ve teslim kanalının
ne olacağı (LNG, Boru hattı, …) yönüyle bir tasnif yapılması

Malezya

2

75

gibi bazı zincirler hem LNG ham de boru hattı teslim tipler

Umman

2

75

için elverişli olabilecektir (Tablo 2).

Katar

2

75

Trinidad
&Tobago
BAE

2

75

2

75

Romanya

3

62,5

Bulgaristan

4

50

Rusya

3

62,5

Mısır

4

50

Ürdün

5

37,5

Kazakistan

4

50

Endonezya

5

37,5

Azerbaycan

5

37,5

Cezayir

3

62,5

Libya

6

25

Nijerya

6

25

Gürcistan

6

25

Ukrayna

6

25

Moldova

7

12,5

Özbekistan

6

25

Venezuela

6

25

Suriye

7

12,5

Türkmenistan

6

25

İran

6

25

Myanmar

7

12,5

Irak

7

12,5

Muhtemel ülkelerin risklerinin yanında doğal gaz satmaya
elverişli miktarlarda üretim fazlaları olup olmadığı da
önemlidir. Bu kapsamda ülkelerin 1990-2007 yılları arasındaki üretim fazlaları ve bu fazlanın 2007 yılı için üretim
miktarı içerisindeki yeri verilerinin (Tablo3) incelenmesi
faydalı olacaktır.
Tedarik zinciri üzerinde kaynak ya da transit ülke olarak
yer alması muhtemel ülkelerin ve bu ülkelerin arz güvenliği
yönüyle durumlarının tespiti sonrasında Tablo 4’te söz ko-

Kaynak

Kaynak

Transit

Transit

Transit

İthalatçı

Kaynak

Şekil 1: Kaynak ve Transit Ülkeler

http://www.oecd.org, OECD Country Risk Classifications of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits.
(8-A)/8*100
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Tablo 2: Ülke ve Teslim Tiplerine Göre Ülkeler
Ülke

Teslim
Kanalı

Ülke Tipi

Arz Güvenliği
Katsayısı

nusu ülkeleri içeren güzergâhlar ve söz konusu temin
alternatiflerinin (ihracat kapasitesi) arz potansiyeli yer
almaktadır. Seçilen güzergâha ilişkin riskler ne kadar
düşük olursa olsun ilgili kaynak ülkenin sürdürülebilir bir
arz kapasitesi yoksa ithalatçı için güzergâh güvenliğinin
herhangi bir anlamı olmayacaktır. Tablo 4’te yer alan
ihracat kapasitesi ülkelerin üretim kapasitesi ile mevcut

Avustralya

LNG

Kaynak

100

Brunei

LNG

Kaynak

75

Malezya

LNG

Kaynak

75

Umman

LNG

Kaynak

75

Katar

LNG

Kaynak

75

Trinidad
&Tobago

LNG

Kaynak

75

BAE

LNG

Kaynak

75

batı hattı ile yeterli teslim miktarına sürdürülebilir bir

Romanya

Boru Hattı

Transit

62,5

Politik durumundan dolayı finansman ve yatırım zorluğu

Bulgaristan

Boru Hattı

Transit

50

Rusya

Boru Hattı
+ LNG

Kaynak +
Transit

62,5

Mısır

Boru Hattı
+ LNG

Kaynak

50

Transit

37,5

tüketim eğilimleri arasındaki fark olarak kabul edilmiştir.
Tablo 4’te de görüldüğü gibi arada transit ülkelerin yer
almadığı doğrudan bağlantılar arz güvenliği yönüyle
daha üstündür. Bu yaygın doğru ile örtüşmesi metodolojinin doğru sonuçlar vereceğinin işaretidir.
Sonuçlar
• Dönem dönem kesintilerin yaşandığı Rusya kaynaklı

Ürdün
Kazakistan

Boru Hattı

Kaynak +
Transit

50

Endonezya

LNG

Kaynak

37,5

Azerbaycan

Boru Hattı

Kaynak +
Transit

37,5

şekilde ulaşmayan İran hattımız yüksek riskli hatlardır.
çeken İran’a TPAO aracılığı ile yatırım yapılması, böylece
işletmeciliği daha iyi olan bir tedarikçiye ulaşılması ve
yatırım ortaklığının getireceği ekonomilerden yararlanılması olasıdır. Mavi Akım her ne kadar eleştirilere sürekli
konu olsa dahi yüksek teslim miktarı ve düşük riski ile
arz güvenliğimiz için hayati öneme sahip bir hattır.
Transit riski olmayan ve coğrafi olarak yakın olan Cezayir ile LNG ilişkimizin bundan sonra da devam etmesi,
korunması gerekmektedir. Cezayir’in AB arz güvenliği
senaryolarında da artan bir öneminin olması yeni ilişkiler
kurulmasında AB ile rekabet edeceğimiz anlamına geleceği ve ihracat potansiyeli çok fazla artmadığı için büyük
miktarlar için Cezayir ile imzalar atılması olasılığı çok
yüksek değildir. Nijerya politik kargaşalar yaşayan bir

Cezayir

LNG

Kaynak

62,5

ülke olmasına rağmen başta ABD olmak üzere Kuzey

Libya

LNG

Kaynak

25

bir yer tutmaktadır. Dünyanın ortasında olması sebebiy-

Nijerya

LNG

Kaynak

25

Gürcistan

Boru Hattı

Transit

25

Ukrayna

Boru Hattı

Transit

25

Moldova

Boru Hattı

Transit

12,5

Özbekistan

Boru Hattı

Kaynak

25

Venezuela

LNG

Kaynak

25

Suriye

Boru Hattı

Transit

12,5

lerinin rezervlerinde ve ihracat potansiyellerinde dikkate

Türkmenistan

Boru Hattı

Kaynak +
Transit

25

doğal gaz ticareti Asya-Pasifik ülkelerinin tekeli altında-

İran

Boru Hattı

Kaynak +
Transit

25

LNG

Kaynak

12,5

ülkemiz için maliyetlidir.

Boru Hattı

Kaynak

12,5

• Trinidad & Tobago rezerv düşüşü yaşamakla birlikte

Myanmar
Irak

Amerika ülkelerinin arz güvenliği senaryolarında önemli
le ABD ve Uzak Doğu pazarlarına açılma olasılığı da yüksek olan bu ülke ile Bundan dolayı Nijerya ile de büyük
miktarlar için imzalar atılması olasılığı çok yüksek değildir. Azerbaycan hattı yüksek riskli bir hat olduğu halde
Gürcistan’ın Türkiye ve batı dünyası ile olumlu ilişkileri
ve Azerbaycan’ın Türkiye’yi dünya piyasalarına açılan bir
kapı olarak görmesi söz konusu güzergâhı önemli hale
getirmektedir.
• Avustralya, Brunei, Malezya, Umman ve Endonezya
gibi riski çok ya da nispeten düşük LNG temin alternatifdeğer artış yaşanmamakla birlikte söz konusu ülkelerin
dır. Mevcut, yerleşik ilişkilerin kısa zamanda kırılması
çok güçtür. Bunun yanında söz konusu ülkeler coğrafi
olarak nispeten uzak oldukları için yeni ilişki kurulması

Kuzey Amerika hedefli ticaret yapmakta olup, Avrupa’ya
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Tablo 3: Üretim – Tüketim Farkı ve İhracat Potansiyeli3

41,4

77,3

89,5

89,3

91,5

89,8

183,7

İhracat
Potansiyeli / Üretim
2007 (%)
49%

Kuzey Amerika

2,3

-26,4

-30,2

-30,1

-7,1

-25,1

775,8

-3%

Venezuela

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,5

0%

Orta ve
G.Amerika

0,3

0,5

4,1

14,3

15,9

16,3

150,8

11%

Azerbaycan

-6,6

-1,9

-0,1

-3,5

-3,1

2,0

10,3

20%

ÜLKELER*
Kanada

1990

1995

2000

2005

2006

2007

Üretim
2007
(bcm)

Danimarka

1,1

1,8

3,2

5,5

5,3

4,7

9,2

51%

Kazakistan

-5,9

-5,3

1,1

3,9

3,7

7,5

27,3

27%

Hollanda

26,2

29,2

18,1

23,4

27,0

27,3

64,5

42%

Norveç

23,3

24,9

45,7

80,5

83,2

85,4

89,7

95%

177,8

177,6

167,7

192,8

180,0

168,6

607,4

28%

72,1

22,1

31,3

42,2

43,3

45,5

67,4

67%

Rusya
Türkmenistan
Özbekistan

1,2

2,9

5,5

10,9

12,2

12,9

58,5

22%

-20,7

-27,4

-55,0

-67,7

-75,1

-80,0

1.075,7

-7%

Katar

0,0

0,0

14,0

27,1

31,1

39,3

59,8

66%

BAE

3,2

6,5

7,0

5,7

5,7

6,0

49,2

12%

Avrupa &
Avrasya

Orta Doğu

5,6

7,1

21,4

40,7

47,7

56,4

355,8

16%

29,0

37,7

64,6

65,0

60,7

58,6

83,0

71%

0,0

0,0

0,0

8,9

15,5

14,5

46,5

31%

28,8

38,5

71,3

92,3

103,7

106,9

190,4

56%

Avustralya

3,8

10,2

10,6

15,2

14,9

14,8

40,0

37%

Endonezya

27,0

32,6

35,4

36,0

34,4

32,9

66,7

49%

7,9

15,2

20,9

31,0

30,6

32,2

60,5

53%

-4,2

-2,2

-21,9

-39,2

-47,2

-56,3

391,5

-14%

Cezayir
Mısır
Afrika

Malezya
Asya Pasifik
DÜNYA
AB
Eski SSCB

12,2

-9,8

-10,3

10,3

37,9

18,1

2.940,0

1%

-142,1

-159,2

-209,2

-283,2

-284,7

-290,1

191,9

-151%

97,6

112,8

122,7

161,4

155,9

158,3

790,2

20%

ve ülkemize ihracat potansiyeli düşüktür. Venezuela’nın da Çin gibi ülkeler ile bir kısım büyük miktarları içeren projeartan rezervlerine rağmen ihraç potansiyeli artmamakta lere hâlihazırda angaje oldukları için yeni projeler için geolup, coğrafi uzaklık ve ticari temayüller nedeniyle ülkemiz rekli ilave kapasiteyi üretmeleri gün geçtikçe güçleşmekteile herhangi bir doğal gaz ticareti yapması beklenmemek- dir.
tedir.

• Yüksek kaynak riski ve uzak mesafe dolayısıyla ticaret

• BAE’nin rezerv ve üretim potansiyeli yüksek olduğu hal- Myanmar ile ticaretin kısa ve orta vadede fizibilitesi yokde petrol üretim faaliyetlerinde kullanıldığı için doğal gazın tur.
ihraç potansiyeli düşüktür (Tablolarda yer almayan Suudi
Arabistan’da da aynı durum geçerlidir).

• Kaynak riskinin yüksekliği, ekonomik ve politik belirsizlikler nedeniyle Irak ile yakın zamanda doğal ticaret ilişkisi

• Türkmenistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerinin kurma olasılığı yoktur. Bununla birlikte uzun dönemde arz
ihracat potansiyeli yüksek olmasına rağmen kaynak ve güvenliğimiz önemli ölçüde etkileyebilecek yakın ve ciddi
transit riskleri yüksek, muhtemel transit geçiş güzergâhla- ilişkiler kurulması olasılığı mevcuttur.
rının akıbetine ilişkin hukuki ve politik belirsizlikler çok

fazladır. Negatif tarafları benzeşmekle birlikte ihracat po- • Yüksek ihracat potansiyeli, Avrupa ile ticaret eğiliminin
tansiyelinin de düşüklüğü Kazakistan’ı daha irrasyonel bir artması, transit riskinin düşüklüğü gibi nedenlerle Katar en
alternatif yapmaktadır. Ayrıca söz konusu ülkeler Rusya ve iyi alternatif olarak göze çarpmaktadır. Nitekim yakın zamanda hükümet tarafından da aynı durum tespit edilmiş

3

www.bp.com verilerinden yararlanılarak derlenmiştir.
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ve ticari bir ilişkinin temelleri atılmıştır. Coğrafi yakınlık, yüksek kaynak riskine sahip bir seçenektir. Bu açıdan öntransit riskinin olmaması ve kaynak riskinin düşüklüğü celikli olarak Mısır, akabinde Libya ile LNG ticareti ülkemiz
sebebiyle güvenli bir güzergâh olarak Mısır alternatifi de açısından düşünülmelidir.
dikkate alınmalıdır. Libya da benzer koşullarda fakat daha
Tablo 4: İthalat Güzergâh ve Teslim Kanalı Alternatifleri

Teslim Tipi

Güzergâhta Yer Alan
Transit Ülkeler

Tedarik Zinciri
Güven Endeksi

İhracat
Kapasitesi

Avustralya

LNG

-

100,0

↔

Brunei

LNG

-

75

↔

Malezya

LNG

-

75

↔

Umman

LNG

75

↓

Katar

LNG

-

75

↑

Trinidad &Tobago

LNG

-

75

↓

BAE

LNG

-

75

↔

Rusya

LNG

-

62,5

↑

Rusya

Boru Hattı

(Karadeniz - Mavi
Akım)

62,5

↑

Cezayir

LNG

-

62,5

↔

Mısır

LNG

-

50

↑

Endonezya

LNG

-

37,5

↔

Libya

LNG

-

25

↑

Nijerya

LNG

-

25

↑

Azerbaycan

Boru Hattı

Gürcistan

25

↑

Özbekistan

Boru Hattı

25

↑

Özbekistan

Boru Hattı

25

↑

Türkmenistan

Boru Hattı

Azerbaycan, Gürcistan

25

↑

Türkmenistan

Boru Hattı

İran

25

↑

Kazakistan

Boru Hattı

Azerbaycan, Gürcistan

25

↔

Venezuela

LNG

-

25

↔

25

↑

Kaynak ülke

-

Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan
Türkmenistan,
Azerbaycan, Gürcistan

İran

Boru Hattı

Mısır

Boru Hattı

Ürdün, Suriye

12,5

↑

Rusya

Boru Hattı

Ukrayna, Moldova,
Romanya, Bulgaristan

12,5

↑

LNG

-

12,5

↔

12,5

-

Myanmar
Irak

Boru Hattı
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Türkiye’de Yenilenebilir Enerji
Sinan DUYAR

Y

enilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden Buraya kadar, bahse konu durum ile alakalı rakamlardan
doğal proseslerdeki var olan enerji akışından elde ‘Yenilenebilir Enerji’ kaynaklarına yönelmemizin gerekliliği
edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, anlaşılmaktadır. Ülkemizin öz kaynağı olan su, güneş ve

akan su (hidrogüç), biyolojik prosesler ve jeotermal olarak rüzgardan enerji elde etmek için daha çok adım atması
gerekir. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda yenilenebilir

sıralanabilir.

enerji payının toplam enerji üretimindeki payı çok azdır.

Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tara- Yazının geri kalanında ‘Yenilenebilir Enerji’ deki potansiyelifından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil ya- mize göz atacağız.
kıtlar, çok uzun bir zaman skalası göz önüne alındığında

teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanıl- Enerji Bakanlığı ve DSİ verilerine göre, ülkemizin teknikması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ekonomik-kullanılabilir hidroelektrik potansiyeli, 125-130
ile karşı karşıyadır.

milyar kilowattsaat/yıldır (125-130 Gigawattsaat/yıl). Dün-

ya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin yaptığı bir çalışBu yazıda, Türkiye’nin enerji sorununa çözüm olacak olan maya göre, havza bazında yapılan yeni değerlendirmeler
bu kavram üzerine rakamlarla bir analiz yapılmakta ve ve özellikle küçük hidroelektrik santrallerin yaratacağı pokonunun önemi ortaya konmaktadır.

Türkiye’de tüketilen birincil enerjinin % 39’u petrol, %
27’si kömür, % 21’i doğal gaz ve % 13’ü büyük oranda
hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaktadır ki bu oran İskandinav ülkelerinde %30 ile %50
civarındadır.

tansiyel dikkate alındığında, ülkemizin teknik-ekonomikkullanılabilir hidroelektrik potansiyelinin 163-188 milyar
kilowatt-saat olduğu değerlendirilmektedir fakat bu potansiyelin sadece %21’i kullanılmaktadır ki bu oran Norveç’te
%99’dur.
Ülkemizin diğer önemli yenilenebilir kaynakları; güneş,

Enerji tüketimimizde ithalatın payı ise, yaklaşık % 78’tir.

rüzgâr ve jeotermaldir.

Bunun için her sene yaklaşık 50 milyon $ harcanmaktadır. Güneş potansiyeli açısından coğrafi konumu nedeniyle
Enerjideki dışa bağımlılığımızın oranının, 2030’a kadar yak- şanslı ülkelerden sayılan ülkemizde Devlet Meteoroloji İşleri
laşık aynı düzeyde seyredeceği, buna karşın ithalatın mut- Genel Müdürlüğü’nün güneşlenme süresi ve ısınım şiddeti
lak değerinin hızla artacağı hesaplanmaktadır.
ölçümleri üzerinde EİE tarafından yapılan çalışmaya göre,
Bu sonucun nedenlerini incelemek gerekirse:

Türkiye’nin yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat ve
ortalama toplam ışınım şiddeti 1,311 kWh/metrekare-yıl

Ülkemizin petrol kaynaklarının; bilinen (kalan) üretilebilir olarak hesaplanmıştır. Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir
petrol rezervlerinin, 300 milyon varil (43 milyon ton) civa- güneş enerjisi potansiyeline sahiptir ve gerekli yatırımların

rında olduğu hesaplanmaktadır. Buna karşın, ülkemizde yapılması halinde Türkiye yılda birim metre karesinden
bugüne kadar 1.3 milyar varil civarında üretilebilir petrol ortalama olarak 1.100 kWh’lik günes enerjisi üretebilir.
rezervi keşfedilmiş, bunun yaklaşık 900 milyon varili tüketilmiştir.

Ülkemiz, rüzgar potansiyeli açısından da şanslı ülkeler arasındadır. Türkiye’nin toplam rüzgar enerjisi potansiyeli 83

Ülkemizde yılda yaklaşık 30.6 milyon ton petrol (ürünü) 000 MW’ dır. Bu potansiyel teorik olarak Türkiye’nin elekttüketilmektedir (sivil tüketim). İthal edilen ham petrol mik- riğinin tamamını karşılayabilecek yeterliliktedir. EİE'nin
tarı 23.5 milyon ton (2005 yılı), rafinerilerimizde işlenen ölçüm istasyonlarından elde edilen ortalama rüzgar hızlarıham petrol miktarı 25.5 milyon ton, yerli üretim ise 2.2 na göre potansiyelin yoğun olduğu Marmara, Ege, G.Doğu

milyon tondur. Bir diğer ifadeyle, rafinerilerimizde işlenen ve Doğu Akdeniz bölgelerinde bu potansiyelin kullanılması
ham petrolün sadece % 8.6’sı yerli üretimle karşılanabil- gerekmektedir.
mektedir.

Jeotermal konusunda ise, Enerji Bakanlığı verilerine göre,

Her ne kadar temiz bir enerji çeşidi olmasa ve bu bakım- elektrik üretimi amaçlı kullanılabilecek (görünür ve mümdan önemini yitirse de, ülkemizdeki linyit rezervlerinin, 8.1 kün) toplam jeotermal potansiyelimiz 4,500 MW/yıl, termal
milyar ton, taş kömürü rezervlerinin ise 1.1 milyar ton ol- amaçlı kullanılabilecek toplam potansiyelimiz ise 31,000
MW/yıldır.
duğu bilinmektedir.

Temiz bir enerji çeşidi olmasından ve kullanım alanının Türkiye'nin yıllık enerji artış hızının yüzde 8'ler civarında
geniş olmasından dolayı dünya üzerinde kullanımı her ge- gerçekleştiği, ekonomik krizleri saymazsak, hesaplanmakçen gün artmakta olan doğalgazda ise ülkemizin durumu tadır. Bu da 2020 yılında ise 406-499 milyar kWh enerjiye
pek iç açıcı gözükmemektedir. Türkiye’nin kalan üretilebilir ihtiyaç olacağını göstermektedir. Hâlihazırdaki koşulların

gaz rezervleri yaklaşık 8 milyar metreküptür ve Türkiye’de devam etmesi halinde, gelecekte enerji ihtiyacımızın sade2006 yılı itibariyle, 30.83 milyar metreküp gaz tüketilmiş- ce %20’den daha az olan bir kısmını öz kaynaklarımızdan
karşılayacağız ki bu da bağımsızlığımıza bir tehdit olarak

tir.

görülebilir.
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Enerji, ekonomik kalkınmanın bir lokomotifidir. Kendi ener- 4. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
jimizi kendimizin üretmesi gerekmektedir. Bu, günübirlik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,

18 Ma-

çözümlerle sonuca gidilecek bir mevzu olamaz ve olmama- yıs 2005 tarih 25819 sayılı Resmi Gazete
lıdır. Durumun ciddiyetinin anlaşılması ve konu için acil
planların yapılması gerekmektedir.

5. “Akıllı Enerji-Avrupa” programı:
http://ec.AVROpa.eu/energy/intelligent/index_en.html

KAYNAKLAR

1. Avrupa Ülkelerinde Rüzgar Enerjisi Projelerine Verilen 6. www.kuresel-isinma.org
Teşvikler ve Türkiye için Öneriler, Yenilenebilir Enerjiler ve
Rasyonel Enerji Kullanımı, 10-11 Eylül, İstanbul, Sf. 81-87.
2. Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı Taslağı, www.eie.gov.tr
3. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, 4 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazete

7. http://www.mmo.org.tr
8.TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu), "Sürdürülebilir
Kalkınma ve Nükleer Enerji", Ankara
9.TAEK Teknoloji Dairesi, "Nükleer Atık İdaresi ve Dünyadaki Uygulamalar", Ankara

Organized by Energy Regulators Regional Association (ERRA)
Monitoring Activities of Energy Regulatory
Commissions

DATES:
NOVEMBER 30– JANUARY 22,
The objective of this e-learning training is to assist 2009-2010
regulators to understand the importance of and teach them to
develop an integrated monitoring activity within their TUITION FEE:
Commissions. The accomplishment of the course will help Full Members: €300 + 25% VAT
Associate/Affiliate
participants:
Members: €350 + 25 % VAT
•to understand the objectives, the scope and nature of as Non Members: €400 + 25% VAT
well as the limitations on the powers of ERC monitoring activities
over the regulated companies (licensees);

•to learn best practices to select among the different
procedures, forms and institutional settings of monitoring
activities depending on the nature of the issue that drives an
actual monitoring activity;

Registration deadline:

•to asses a basic knowledge on the methods aimed at
monitoring a) the economic performance of regulated companies;
b) service quality; c) electricity market operations and d) the
environmental performance of regulated utilities;

October 22

•to learn to design an efficient monitoring and enforcement
policy (plan) for the ERC.
For the agenda of the classroom training course please refer to:
http://www.erranet.org/Training/Intermediate_Advanced_Training/Monitoring_2009/Course_Program
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Enerji Piyasasına Yönelik Etkinlikler

ARE YOU LOOKING FOR TRAINING IN UTILITY REGULATION AND
RATEMAKING?
Please take note of the following program presented by the NARUC Committee on Water
and sponsored by Institute of Public Utilities at Michigan State University.

37th Annual Eastern NARUC Utility Rate School. November 1-6, 2009 (Clearwater, FL)
The NARUC Utility Rate School provides hands-on training presented by the NARUC Committee
on Water. Participants learn the fundamentals of the utility rate setting process, including how
to establish revenue requirements and the basic concepts of rate design.
Please take a moment to see the program agenda for a full course listing or visit the program
page for additional details. Feel free to pass this information along. Space is limited so be sure
to sign up immediately to guarantee your attendance!
We would be happy to answer any questions you may have so feel free to call or e-mail at any
time.
Remember, too, that IPU offers continuing education credits for accountants, attorneys, and
other CE programs upon request.
Regards,
IPU Staff

For more information:

Institute of Public Utilities - Michigan State
University

http://ipu.msu.edu/programs/urs/index.php

W157 Owen Grad Hall - East Lansing, MI 48825
517.355.1876 - ipu.msu.edu - ipu@msu.edu

Upcoming

IPU

Programs

November 1-6. 2009. 37th Eastern NARUC Utility Rate School [Florida]
January 29. 2010. 8th Annual Michigan Forum on Economics Regulatory Policy [MSU]
May 9-14. 2010. 31st Western NARUC Utility Rate School [California]

Bu sayfada yer almasını istediğiniz etkinlik duyurularınız için
bulten@enerjiuzmanlari.org adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
Enerji Piyasası
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ENERJİ PİYASASI
BÜLTENİ
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 yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını
bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.

Enerji Piyasası Bülteni ENERJİ UZMANLARI DERNEĞİ'nin aylık yayınıdır.
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