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sunum planı 
 

• neden planlama? 
• serbest rekabetçi piyasalar 
• özelleştirme 
• regülasyon 
• Türkiye’de durum 
• planlama modelleri 
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enerji-platformu@yahoogroups’da tartışma konusu 

• linyit santrallerine teşvik 

avantajları: 
yerli üretim 

azalan ithalat ve cari açık 

yüksek arz güvenliği 

dezavantajları: 
kalitesiz linyit, yüksek maliyetler 

tutuşturma ve yakma sorunları 

emisyonlar, çevre kirlenmesi 

• teşvik vermek doğru mu? 

• tartışmalar yoğun, ama sonuç?  teşvik kararı diğer bütün kararlardan 
bağımsız olabilir mi? 
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•   
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ekonomi ve çevre planlaması 

 

enerjide yatırım planlaması 

enerjide arz - talep planlaması 

enterkonnekte sistem yatırım planlaması 

yıllık üretim, havza ve su yönetimi, bakım-onarım planlaması 

haftalık-günlük birim atama 

anlık yük tevzii 

• sistem bir bütün, parça parça optimizasyon yapılamaz 
• ‘optimizasyon’ ne demek? 
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serbest piyasalarda kaynak tahsisi 

liberal iktisat kuramına göre serbest piyasalarda,  

• gerekli kurumsal düzenlemeler mevcut ise, 

— herhangi bir eşgüdüm veya yönlendirme gerekmeden, 

— kaynak tahsisinde verimlilik kendiliğinden sağlanır 

• o halde 

— liberal devletin birinci görevi verimlilik için gerekli 

 kurumsal düzenlemeleri sağlamak, 

— ikinci görevi ise vergi ve transferlerle paylaşımda 

 hakkaniyet sağlamaktır 
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piyasa çöküşleri 

• ancak gerçek dünyada, ‘eşyanın tabiatından’ kaynaklanan 
• rekabet açığı (yetersiz rekabet ve doğal tekeller) 

• bilgi eksikliği ve 

• piyasa dışı maliyet ve kazançlar (dışsallıklar)  
 

piyasa çöküşlerine yol açar:  
• piyasalar dengeye ulaşamaz 

• verimlilik sağlanamaz 
 

• bu durumda liberal devletin görevi:  
• rekabeti sağlamak (RÜK) 

• şeffaflığı sağlamak, tüketiciyi bilgilendirmek (TÜKODER, KAP) 

• piyasaları düzenlemek, yani regülasyon (SPK, EPDK, RTÜK, BDK, vb..) 

gibi yöntemlerle piyasa çöküşlerini engellemek veya gidermektir 
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piyasa çöküşleri: dışsallıklar 

• fiyat sistemi dışında gerçekleşen kazanç (+) ve maliyetler (-) 
• grip aşısı (+) 

• arılar ve polinasyon (+) 

• bakımlı evler, bahçeler (+) 

• yeraltı suları ile sulama (-) 

• bakımsız evler, bahçeler (-) 

• gürültü (-) 

..... 

 

• dışsallıkların en önemli nedeni: erişim ve paylaşıma açık kamusal mallar 
• ortak kamusal mallar 

• kısıtlı kamusal mallar 

• saf kamusal mallar 
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piyasa çöküşleri: (+) ve (-) kamusal mallar 

 (+) kamusal mallar 
piyasalarda bedavacılık → arz yetmezliği 

(-) kamusal mallar 
piyasalarda istismar → arz fazlası 

su, ırmaklar su kirliliği 

doğal kaynaklar hava kirliliği 

kırlar, ormanlar, piknik alanları bakımsız çevre 

güvenlik, emniyet, iş güvenliği karbon atıkları 

ulusal savunma gürültü, vb.. 

bilgi 

eğitim, okullar 

haberleşme 

kültür 

enerji 

yayın frekansları 

uçuş koridorları, vb... 
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erişime kapalı 
(exclusive) 

erişime açık 
(nonexclusive) 

 
paylaşımsız 
(rival) 

özel  (private)   
enerji 
güç 
 

ortak  (common) 

 
 
yarı-paylaşımlı 
 

kısıtlı/sıkışık  (congestible) 
iletim hatları  
dağıtım hatları 
merkezi klima 

kısıtlı/sıkışık 
şebeke voltajı 
şebeke frekansı  
stabilite 
şebeke güvenilirliği: 
(güvenlik, dönen yedek) 
(yeterlik, duran yedek) 
 

 
paylaşımlı 
(nonrival) 
 

safi kamusal  (public) 
modern sanayi (+) 
sokak aydınlatması (+) 
karbon atıkları (-) 
iklim değişikliği (-) 
 

13 

elektrik sektöründe 
kamusal mallar  
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   doğal tekellerde 
• tekelci kârı 
• regülasyon zararı 
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özelleştirme neden istenir?  
özelleştirme tezleri: 

elektrik devlet eliyle üretilirse: 

• aşırı istihdam, yenilenmeyen teknolojiler vb. nedenlerden dolayı verimlilik 
sağlanamaz   

• yatırımlar için yeterli sermaye bulunamaz  

• işletmeler zarar eder, vatandaşın parası çarçur olur  

• elektrik pahalıya gelir, fiyatlar yükselir  

elektrik özel sektör eliyle üretilirse: 

• rekabet sayesinde verimlilik sağlanır, üretkenlik artar 

• fiyatlar düşer  

• devletin bütçe açığı kapanır  
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kaynaklar: 

• ‘‘The privatisation of Australian electricity: Claims, myths and facts’’ 

 Lynne Chester, The University of Sydney 

 The Economic and Labour Relations Review 

 2015, Vol 26(2) 

• ‘‘The shocking truth about the privatisation of power’’ 

 Shane Green 

 The Sydney Morning Herald 

 November 9, 2013 
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Türkiye’de durum ne? 

• TEK döneminin kadroları dağıtıldı, bilgi birikimi özel sektöre dahi 
aktarılamadan yok edildi 

• özelleştirmenin yarattığı sorunlar eli kolu bağlı bir EPDK’ya tevdi edildi 

• işletme ve yatırım ortamı büyük belirsizliklere maruz; sektör arz fazlası 
ile arz açığı arasında gidip geliyor, gereksiz maliyetler artıyor 

• para kazanmayı uman firmalar çareyi rekabette değil, lobilerde ve 
çıkar ilişkilerinde aramak zorundalar 

• piyasa, pey sürülen bir kazanç ve israf alanına dönüşmüş halde 

• bu durumun ‘piyasa ekonomisinin gereği’ olduğu görüşü yaygın 

• oysa bu durumda ne verimlilik mümkün, ne de toplum yararı.. 
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büyüme modelleri 

denge (ve dengesizlik) modelleri makro-modeller: CGE  

statik 

dinamik 

system dynamics 
multiagent simulation 
Bayesian risk assesment... 
 

optimizasyon (aktivite analizi) modelleri 

kısmi denge makro-modeller: genel denge 

tek sektörlü 

çok sektörlü 

sektörel optimizasyon 

fayda-maliyet analizleri 
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