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ÖNSÖZ
Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD), özel
sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971
yýlýnda Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili
hükümlerine uygun olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan
bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜSÝAD, demokrasi ve insan haklarý evrensel ilkelerine
baðlý, giriþim, inanç ve düþünce özgürlüklerine saygýlý, yalnýzca
asli görevlerine odaklanmýþ etkin bir devletin varolduðu
Türkiye'de, Atatürk'ün çaðdaþ uygarlýk hedefine ve ilkelerine
sadýk toplumsal yapýnýn geliþmesine ve demokratik sivil toplum
ve laik hukuk devleti anlayýþýnýn yerleþmesine yardýmcý olur.
TÜSÝAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapýsýnýn
yerleþmesine ve iþ dünyasýnýn evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun
bir biçimde faaliyette bulunmasýna çalýþýr. TÜSÝAD, uluslararasý
entegrasyon hedefi doðrultusunda Türk sanayi ve hizmet
kesiminin rekabet gücünün artýrýlarak, uluslararasý ekonomik
sistemde belirgin ve kalýcý bir yer edinmesi gerektiðine inanýr
ve bu yönde çalýþýr. TÜSÝAD, Türkiye'de liberal ekonomi
kurallarýnýn yerleþmesinin yaný sýra, ülkenin insan ve doðal
kaynaklarýnýn teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin
biçimde kullanýmýný; verimlilik ve kalite yükseliþini sürekli
kýlacak ortamýn yaratýlmasý yoluyla rekabet gücünün
artýrýlmasýný hedef alan politikalarý destekler.
TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri
çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili
görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma
platformlarýnýn oluþmasýný saðlar.

TÜSIAD Sanayi, Hizmetler ve Tarým Komisyonu altýnda faaliyet
gösteren Enerji Çalýþma Grubu, ülkemiz gündeminin öncelikli
konusu olarak hýzla yaklaþan arz güvenliði sorununa somut
çözüm önerileri getirebilmek üzere "Türkiye Enerji Stratejisi
Dizisi" çalýþmasýný baþlatmýþtýr. 'Türkiye Enerji Stratejisi
Dizisi`nin 'Türkiye Ýçin Elektrik Piyasasý Mekanizmalarýna
Ýliþkin Öneriler baþlýklý ikinci raporu, EDB Danýþmanlýk
yöneticileri Fulya Baþ ve Seçkin Ülgen tarafýndan Enerji Çalýþma
Grubu ile gerçekleþtirilen etkileþimli bir çalýþmanýn sonuçlarýný
yansýtacak þekilde kaleme alýnmýþtýr.
Mayýs 2008

ÖZGEÇMÝÞ
Fulya Canan BAÞ
1983 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliði Bölümünden mezun
olmuþ ve ayný yýl Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde çalýþma yaþamýna
baþlamýþtýr. TEKin TEAÞ ve TEDAÞ olarak ikiye bölünmesi sonrasýnda TEDAÞa
geçmiþ ve bu kuruluþta çeþitli kademelerde görev yapmýþtýr.
TEDAÞ bünyesindeki görevi sýrasýnda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý
tarafýndan yürütülen yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn tümüne katýlmýþ ve 4628 sayýlý
Elektrik Piyasasý Kanununu ve Elektrik Piyasasý Uygulama El Kitabýný hazýrlayan
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yapýlandýrýlmasýyla oluþturulan TETAÞta çeþitli kademelerde görev almýþtýr.
Bu kuruluþlardaki görevi sýrasýnda, 4628 sayýlý Elektrik Piyasasý Kanunu hazýrlýk
çalýþmalarýna katýlmýþ ve Kanunun yürürlüðe girmesini takiben Elektrik Piyasasý El
Kitabý hazýrlayan grupta yer almýþtýr.
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmasýný takiben, bu Kurumda
görevlendirilerek elektrik piyasasýna iliþkin ikincil mevzuatýn oluþturulmasý ve
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ÖZET
Serbestleþen elektrik piyasalarýnda talep deðiþimine baðlý olarak arz güvenliðini
de saðlayacak þekilde yeni üretim yatýrýmlarýnýn gerçekleþmesi ve daha da önemlisi,
rekabete dayalý bu piyasanýn sürdürülebilirliðinin saðlanmasý, riskler ve fýrsatlarýn
öngörülebilir, ölçülebilir ve yönetilebilir olmasýyla doðrudan iliþkilidir. Zira elektrik
enerjisi sektörünün rekabete açýlmasýyla birlikte fiyatlarýn piyasa koþullarýnda
belirlenmesi gerektiðinden, ithal kaynaklar ile talepteki deðiþkenliðe paralel olarak
söz konusu fiyatlarda dalgalanmalarýn yaþanmasý beklenen bir sonuçtur.
Ýlk bakýþta olumsuz bir etki gibi algýlanabilecek bu durum esasen talep tarafýný
fiyat dalgalanmalarýndan korunmak için gerekli önlemleri almaya ve elektrik enerjisini
etkin bir þekilde kullanmaya teþvik etmesi bakýmýndan son derece etkili bir araç
konumundadýr. Benzer þekilde, rekabet ortamýnda üretim yapan tedarikçiler de
kendilerini fiyat deðiþimlerinin olumsuz etkilerinden korumak üzere ileriye yönelik
olarak risk yönetimi yapmak durumundadýr. Bu noktada, elektrik enerjisi piyasasýnýn
elektriðin kendine has özelliklerinden dolayý diðer mal ve finansal ürün piyasalarý
ile kýyaslandýðýnda daha fazla fiyat dalgalanmasý üretmesi, etkin bir risk yönetimi
yapýlabilmesi için gerekli olan araçlarla donatýlmýþ olmayý gerektirmektedir.
Bu kapsamda, enerji piyasalarýnýn yaný sýra, bunlarýn tamamlayýcýsý olarak türev
piyasalarýnýn da kurulmasý, risk yönetiminde finansal piyasa araçlarýnýn da
kullanýlabilmesini saðlayacaktýr. Buna ek olarak, bu þekilde çeþitlendirilerek geliþtirilmiþ
piyasalar üretim yatýrýmlarý için daha uzun dönemli fiyat sinyalleri üretebilecek ve
bu durum, yatýrým kararlarý alýnýrken en temel belirsizliklerden biri olan uzun dönemli
piyasa fiyatlarýna iliþkin tereddütleri giderecektir.
Türkiye elektrik piyasasýnda mevcut durum itibarýyla uygulamakta olan dengeleme
ve uzlaþtýrma mekanizmasý henüz, yukarýda yer verildiði gibi etkin bir risk yönetimi
yapýlmasýný saðlayacak ve yeni yatýrýmlar için daha uzun dönemli fiyat sinyalleri
üretecek bir yapýda deðildir. Elektrik enerjisi talebindeki yüksek talep artýþý ve buna
baðlý olarak yýllar itibarýyla gerçekleþmesi gereken ilave yatýrým ihtiyacý dikkate
alýndýðýnda, Türkiye elektrik piyasasýna derinlik kazandýracak yapýlanmanýn ve risk
yönetimine imkan tanýyacak yeni piyasa araçlarýnýn belirlenmiþ bir program dahilinde
hayata geçirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çýkmaktadýr.

Bu Raporda, konunun daha net olarak anlaþýlabilmesi ve eksikliklerin tespiti için
uygulanmakta olan dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasý incelenmiþ ve piyasa
katýlýmcýlarýna daha güvenilir bir piyasa ortamý oluþturulmak üzere yapýlmasý gerekenler
ile bu kapsamda birincil mevzuatta yasal dayanak teþkiline iliþkin önerilerde
bulunulmuþtur.
Raporun ilk bölümünde genel hususlara iliþkin tespit ve deðerlendirmeler yapýlarak;
piyasa uygulamalarýnýn baþlangýcýndan bugüne kadar olan geliþmeler özetlenmiþ,
gelecekteki piyasa yapýsýna iliþkin gündemdeki konulara dikkat çekilmiþ ve yan
hizmetler anlaþmalarýnýn önemine vurgu yapýlmýþtýr.
Raporun diðer bölümlerinde sýrasýyla, Dengeleme Piyasasý, ilk aþamada gündeme
gelmesi beklenen Gün Öncesi Piyasasý, Türev Piyasasý ve halen arz güvenliði
baðlamýnda Bakanlýk gündeminde olan Kapasite Piyasasý ele alýnmýþ, dünya
uygulamalarýndan da örnekler verilmek suretiyle, Türkiye için uygulanabilir olduðu
düþünülen seçenekler üzerinde durulmuþtur.
Raporun son kýsmýnda ise ilk olarak arz güvenliði sorununa yol açan nedenlere
iliþkin genel bir deðerlendirmede bulunulmuþ, söz konusu nedenlerin ortadan
kaldýrýlmasý için yapýlacak giriþimlerin arz güvenliði sorununun çözülmesinde en etkili
yöntem olacaðý belirtilmiþtir.
Raporun en sonunda ise, yapýlan tespit ve deðerlendirmeler çerçevesinde geliþtirilen
öneriler özetlenmiþ olup, bu kapsamda:
1) Üç uzlaþtýrma dönemi bazýnda uygulanmakta olan mevcut dengeleme ve
uzlaþtýrma mekanizmasý talep tarafýnýn fiyata karþý duyarlý olarak hareket
etmesini tam olarak saðlayamamaktadýr.
Altyapý eksikleri giderilerek saatlik uzlaþtýrmaya geçilmelidir.
2) Yan hizmet anlaþmalarý kapsamýnda saðlanan hizmetler, sistem iþletmecisinin
görevlerini yerine getirme kabiliyetini artýran etkin bir araçtýr. Mevcut durumda
yan hizmetler, herhangi bir anlaþma ve/veya ödeme olmaksýzýn, büyük ölçüde
kamu mülkiyetinde olan üretim tesisleri tarafýndan saðlanmaktadýr. Üretim
özelleþtirmeleri de dikkate alýnarak söz konusu anlaþmalarýn ivedilikle yapýlmasý
gerekmektedir.
Dengeleme piyasasýnýn tamamlayýcý unsurlarýndan biri olan yan hizmet
anlaþmalarýnýn yapýlabilmesini teminen birincil ve ikincil mevzuatta
gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr.

3) Arz güvenliðine katký saðlamak üzere tüm kurulu kapasiteden azami þekilde
yararlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasýna ihtiyaç duyulmaktadýr.
Fiziksel özellikleri uygun olan otoprodüktör statüsündeki üretim
tesislerinin ve OSB tüzel kiþileri tarafýndan kurulmuþ olan üretim
tesislerinin bir kýsýtlama olmaksýzýn, dengeleme piyasasýna katýlýmlarýný
ve yan hizmetler anlaþmalarýna girebilmelerini saðlayacak
düzenlemeler yapýlmalýdýr.
4) Talep tarafýnýn gelecekteki ihtiyaçlarýný da karþýlayacak þekilde ikili anlaþmalar
kapsamýnda elektrik enerjisi satýn almalarý, olasý fiyat artýþlarýndan korunabilmek
için ihtiyaç duyulan bir husustur. Ancak, bu anlaþmalar orta ve uzun dönemli
talep tahminlerine dayandýðýndan, gerçek zamanda dengesizliðe düþülmesi ve
sistem dengesizlik fiyatlarýna maruz kalýnmasý söz konusu olabilmektedir.
Dengesizlikten kaynaklanan maliyetlerin asgariye indirilmesi ve bir
sonraki güne daha dengeli bir þekilde girilebilmesi için alýcý ve satýcýlarýn
eksik ve fazla enerjilerini deðerlendirebilecekleri bir gün öncesi
piyasanýn kurulmasý önerilmiþtir. Bu tür bir piyasa ayný zamanda, risk
yönetimi için gerekli olan vadeli iþlem piyasasýna referans fiyatlar da
üretecektir.
5) Gün öncesi piyasasýna aktivite kazandýrýlmasýný teminen, bu piyasada iþlem
yapacak tüm piyasa katýlýmcýlarýnýn sisteme dahil olabilmelerinin saðlanmasý
gerekmektedir.
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, halen sadece ürettikleri elektrik
enerjisinin satýþý faaliyetinde bulunabilen üretim þirketleri ile sadece
tüketicilere enerji satabilen perakende satýþ lisansý sahibi tüzel kiþilerin
ve bunlarýn yaný sýra tanýmlanacak büyük tüketicilerin gün öncesi
piyasada enerji alým ve satýmý yapabilmelerine olanak saðlayacak þekilde
4628 sayýlý Kanun ve ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr.
6) Þeffaflýk ve tarafsýzlýk ilkesi doðrultusunda hareket eden, idari ve mali açýdan
özerk bir piyasa iþletmecisinin varlýðý piyasaya olan güveni artýrmanýn yaný
sýra, piyasa dinamiklerine daha hýzlý tepki vererek yeni ticaret kanallarýnýn hýzlý
bir þekilde geliþmesini ve yerleþmesini saðlayacaktýr.
Þeffaf ve etkin bir piyasa mekanizmasýna iþlerlik kazandýrýlmasý için
PMUMun TEÝAÞdan ayrýlarak yeniden yapýlandýrýlmasý ve bu kapsamda
piyasa katýlýmcýlarýnýn ortak paylaþýmýna açýlacak bilgi altyapýsýnýn

yeniden derlenerek, bu bilgilerin piyasa katýlýmcýlarýnýn bilgisine
sunulmasýný saðlayacak düzenlemeler yapýlmalýdýr.
7) Gün öncesi piyasasýnýn kurulmasýyla birlikte bu piyasadan yapýlacak alýþ
veriþlerde saatlik bazda fiyat deðiþimleri gündeme gelecektir. Söz konusu fiyat
dalgalanmalarýný satýþ fiyatlarýna birebir yansýtamayan ve olasý fiyat artýþlarýna
karþý korunmak isteyen tüketici ve tedarikçiler ile fiyatlarýn düþme olasýlýðýna
karþý tedbir almak isteyen üreticiler yeni piyasa araçlarýna ihtiyaç duyacaklardýr.
Gerek piyasa katýlýmcýlarýnýn risklerini yönetebilmeleri ve yatýrýmcýlar
için ileriye yönelik fiyat sinyalleri üretilebilmesi için elektrik enerjisine
özgü vadeli iþlemler piyasasýnýn kurulmasý için hazýrlýklar ivedilikle
baþlatýlmalýdýr.
8) Piyasa mekanizmasýnýn tüm unsurlarýyla iþler halde olduðu yapýlar güvenilirlik
ve öngörülebilirlik baðlamýnda piyasa katýlýmcýlarýnýn ve yatýrýmcýlarýn karar
verme süreçleri üzerinde hýzlandýrýcý bir etki yaratmaktadýr. Diðer taraftan,
elektrik enerjisinin rekabete açýlan diðer ürünlerden farklý özellikler göstermesi,
özellikle altyapý ihtiyaçlarýnýn tesis edilmesi bakýmýndan kademeli bir uygulamanýn
yapýlmasýný gerekli kýlmaktadýr. Ancak, geliþmiþ bir piyasa yapýsýnýn varlýðý
kadar önemli olan bir diðer önemli husus, bu noktaya varýlýncaya kadar
piyasanýn ne þekilde ve hangi takvim çerçevesinde nihai halini alacaðýnýn
netleþtirilmesidir.
Piyasa yapýsýna iliþkin belirsizliklerin giderilmesini teminen Strateji
Belgesi revizyonu kapsamýnda piyasa geliþim süreçlerine, olasý tarihler
itibarýyla yer verilmelidir.
9) Arz güvenliðinin saðlamasýna yönelik önlemlere iliþkin çalýþmalar kapsamýnda
yer alan kapasite piyasalarýna iliþkin olarak, ileriye yönelik tüm talebin kapasite
alýmýný da kapsayacak þekilde merkezi ihaleler ile karþýlanmasý halinde, bu tür
bir uygulamanýn son yýllarda ivmelenmeye baþlayan serbest piyasa oluþumu
üzerinde durdurucu etki yaratacaðý deðerlendirilmiþtir.
Arz güvenliði açýsýndan en hýzlý çözüm, yatýrýmlarýn önündeki engellerin
ivedilikle ortadan kaldýrýlmasý ve serbest piyasa oluþumunun
duraksamaya uðratýlmamasýdýr. Deðiþken maliyeti yüksek puant
santrallarýn emreamadeliðinin garanti altýna alýnmasý için piyasa tabanlý
uygulamalara daha yakýn olan güvenirlilik opsiyonlarý üzerinde
durulmalýdýr.
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1. GÝRÝÞ
Dünya genelinde gerçekleþtirilen elektrik enerjisi sektörü reformlarýnýn temel
hedefi rekabete dayalý ve olabildiði ölçüde de serbest bir piyasanýn kurulmasýdýr. Bu
temel hedefin, dikey bütünleþik yapýdaki bir tekel sisteminin kaldýrýlmasý suretiyle
tesis edilebilmesinde esas itibarýyla üç temel etkenin belirleyici olduðu düþünülmektedir.
Bunlarýn ilki ve en önemlisi, 20. yüzyýlýn son çeyreði boyunca teknolojik geliþmede
ulaþýlan olaðanüstü seviyedir. Bu teknolojik geliþme paralelinde elektrik enerjisi
sektörüne iliþkin ölçme-iletiþim-kontrol altyapýsýnda da çok önemli bir ilerleme
yaþanmýþtýr.
Bir diðer etkenin, 1980lerle baþlayýp, 1989 ve sonrasýnda ise peyderpey þekillenerek
kristalleþen küreselleþme olgusu çerçevesinde, iktisadi faaliyetlerin yeniden tanýmlanmasý
olduðu söylenebilir.
Son husus ise, yine 20. yüzyýlýn son çeyreði boyunca enerji sektöründe plan
hedefine dayalý yaklaþýmlarýn tüm Dünya genelinde baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ ve
ülkelerin yüklü faturalar ödemek zorunda kalmýþ olmasýdýr.
Bu üç temel etkenin ortak paydasýnda þekillenen bakýþ açýsý ise, diðer birçok alan
için olduðu gibi elektrik enerjisinin de, alýnýr-satýlýr bir meta olarak piyasalaþtýrýlabilir
olmasýnýn yolunu açmýþtýr.
Diðer taraftan, elektrik enerjisinin piyasalaþtýrýlabilir olmasý, diðer piyasalarda
olduðu gibi, elektrik piyasasýnda da risk ve fýrsatlarýn deðerlendirilebilmesine yönelik
piyasa araçlarýnýn varlýðýný ve bu araçlarý ortaya koyan piyasa mekanizmalarýnýn
geliþtirilmesini gerektirmektedir.
Riskler ve fýrsatlarýn ölçümlenebilmesi ve yönetilebilmesine imkan tanýyan piyasa
mekanizmalarýnýn varlýðý ayný zamanda, piyasanýn diðer piyasalarla kýyaslanabilirliðini
de ortaya koymaktadýr. Geliþmiþ piyasa mekanizmalarý olmaksýzýn, Türkiyenin
þartlarýnýn piyasaya giriþ ya da piyasada büyüme açýsýndan gerçekten cazip olup
olmadýðýnýn, eðer cazip ise bu elveriþli durumun ne kadar süreceðinin ve piyasa
yapýsýnýn uzun vadede sürdürülebilir olup olmadýðýnýn gerçek anlamda sorgulanabilmesi
mümkün deðildir.
Türkiyede risk ve fýrsatlarýn ölçümlenebilmesine ve/veya
kýyaslanabilmesine imkan saðlayan piyasa mekanizmalarýnýn geliþmemiþ
olduðu görülmektedir.
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Bu noktada, elektrik enerjisi perakende satýþ fiyatlarýnýn, yaklaþýk 62 ay süresince
sabit kalmasýnýn, bir yandan ikili anlaþmalar piyasasýnýn geliþmesini engellerken,
diðer taraftan da, Aðustos 2006 tarihinde iþlerlik kazanan dengeleme ve uzlaþtýrma
mekanizmasýnýn, de facto olarak bir spot piyasaya dönüþmesine yol açmýþ olduðunu
da belirtmek gerekir. Diðer taraftan, bu kendiliðinden geliþen spot piyasanýn dominant
oyuncusu da, yine bir kamu þirketidir.
Elektrik enerjisi sektöründeki piyasa bazlý geliþmenin saðlýklý olarak
devam edebilmesi için elektrik üretim ve daðýtým özelleþtirmelerinin
gerçekleþtirilmesinin yaný sýra Türkiyede hangi piyasa mekanizmalarýnýn
oluþturulmasý gerektiði de ortaya konulmalýdýr.
Bu kapsamda, öncelikle mevcut dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasýnýn ele
alýnmasý ve ardýndan gün öncesi piyasasý ile türev piyasalarýn tanýmlanmasý, nihayetinde
ise, halen Bakanlýðýn gündeminde yer alan kapasite mekanizmalarýnýn irdelenmesinde
yarar görülmektedir.
2008 yýlý baþý itibarýyla Türkiye elektrik piyasasý, lisanslý yatýrýmlarýn ya da sýfýr
noktasýndaki yeni yatýrýmlarýn geleceðini þekillendirebilecek ölçüdeki fiyat sinyallerinden
mahrumdur. Bugün itibarýyla, piyasaya itibar edilebilir bir fiyat sinyali üreten yegane
piyasa aracý, dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasý kapsamýndaki Sistem Dengesizlik
Fiyatýdýr (SDF). Bununla birlikte, SDFnin ileriye doðru bir projeksiyon yapýlabilecek
kadar uzun süreli bir kaydý henüz oluþmamýþ durumdadýr.
Özellikle son dönemde birbirine yaklaþan ve gerçek maliyetlere daha yakýn
seyrettiði düþünülen SDF deðerleri yeni üretim yatýrýmlarýnýn devamlýlýðý açýsýndan
olumlu bir geliþme olarak deðerlendirilse bile, salt SDF deðerini dikkate alan bir
yaklaþýmla yatýrým kararlarýna þekil verilmesinin de oldukça riskli bir yaklaþým olduðu
düþünülmektedir. Zira þu andaki SDFnin yeni üretim yatýrýmlarýnýn devreye gireceði
tarihler itibarýyla ayný seviyeyi koruyup koruyamayacaðý, korumasý halinde ise mevcut
seviyenin ne kadar bir süre boyunca devam edebileceði belirsizdir.
Dolayýsýyla, bir taraftan kýsa vadede arz güvenliði sorunu, uzun vadede ise
yatýrýmlarýn devamlýlýðý noktasýnda sýkýþmýþ bulunan Türkiye elektrik piyasasý için
piyasa mekanizmalarýnýn varlýðý hayati bir önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda, piyasa
mekanizmalarýnýn esasen iki yönlü çalýþma özelliðini de vurgulamak gerekir.
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Geliþmiþ piyasa mekanizmalarýnýn varlýðý sadece yatýrýmlarýn þekillenebilmesi ile
sýnýrlý olmayýp, hükümetlere ya da ilgili idari otoritelere, arz güvenliðinin saðlanmasýný
teminen gereken teþvik uygulamalarý açýsýndan da yol gösterici bir nitelik
taþýmaktadýr. Zira her ülkenin yakýt kompozisyonu ya da kaynak ülke bazýnda yakýt
çeþitliliði hedefleri farklýlýk gösterebilmekte ya da bu hususlara iliþkin öncelikler
farklýlaþabilmektedir.
Ýkinci ve serbest piyasa felsefesiyle son derece uyumlu olan özellik ise, piyasa
mekanizmalarýnýn çeþitliliðinin, risklerin ve fýrsatlarýn ölçümlenebilmesine ve hem
ülke içi, hem de ülke dýþý olarak kýyaslanabilmesine imkan tanýmasýdýr.
Diðer taraftan, düzenlemelerin sistemli bir þekilde yapýlmasýnýn ve piyasa için
beklenen geliþim süreçlerini, tarihler itibarýyla dikkate almasýnýn önemi de büyüktür.
Türkiye elektrik piyasasýnýn rekabete dayalý bir temelde geliþebilmesi için öncelikle,
piyasa yapýsýný bozmaksýzýn, mevcut düzenlemelere iþlerlik kazandýrýlmasý gerektiði
görülmektedir. Bu kapsamda, halen uygulamaya konulmamýþ olan yan hizmetler
anlaþmalarýna ve özellikle ticari yan hizmetler anlaþmalarýna iþlerlik kazandýrýlmalýdýr.
Dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminin daha saðlýklý ve daha verimli olarak iþleyebilmesi
açýsýndan da bir dizi deðiþiklik yapýlmasý gerekmektedir.
Türkiye Elektrik Ýletim Anonim Þirketi (TEÝAÞ) ve Enerji Piyasasý Düzenleme
Kurumu (EPDK) tarafýndan halen yürütülen bu düzenleme hazýrlýklarý kapsamýnda
piyasadan alým-satým yapabilecek lisanslý büyük tüketiciler tanýmlanmalý ve bu
tüketicilere dengeleme piyasasýna teklif verme imkaný saðlanmalýdýr. Ayrýca, üretim
þirketleri de kendi üretim maliyetlerinden daha ekonomik bir kaynak bulduklarýnda
enerji tedarik yükümlülüklerini karþýlamak üzere enerji alýmý yapabilmelidir. Sadece
tüketicilere satýþ yapabilen perakende satýþ þirketlerinin gün öncesi piyasaya satýþ
yapmalarýna da izin verilmelidir.
Bu düzenlemeler, mevcut ülke yük eðrisinin düzeltilmesi yoluyla arz güvenliðine
katký saðlanmasý ve piyasanýn gereken esnekliðe kavuþmasý açýlarýndan da önem
taþýmaktadýr.
Diðer taraftan, piyasanýn saðlýklý bir geliþim çizgisine oturabilmesi için TEÝAÞ
bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaþtýrma Merkezi (PMUM) tarafýndan yürütülen piyasa
iþletim iþlevi TEÝAÞtan ayrýlarak, ÝMKB benzeri bir borsa sistemi olarak ayrý bir tüzel
kiþilik çatýsý altýnda yapýlandýrýlmalýdýr.
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Son olarak, halen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý gündeminde bulunan
kapasite piyasasý sisteminin, geniþ katýlýmlý bir tartýþma platformu yoluyla, ülkemiz
açýsýndan uygulanabilir bir sistem olarak tasarlanmasý, hem arz güvenliðine, hem de
yatýrýmcýlar açýsýndan piyasanýn öngörülebilirliðine katký saðlayacak bir yaklaþým
olacaktýr.
Tüm bu hazýrlýklarýn ise, baþta 4628 sayýlý Kanun ile Sermaye Piyasasý Kanunu
ve ilgili mevzuatlarý olmak üzere, sadece ikincil düzenlemelerle sýnýrlý olmaksýzýn,
birincil mevzuat düzeyinde deðiþiklik ve ilaveleri gündeme getireceði göz önünde
bulundurulmalýdýr.
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4628 sayýlý Kanunun uygulama süreci, lisans baþvurularýnýn 3 Eylül 2002 tarihinden
itibaren kabul edilmeye baþlanmasý ile iþlerlik kazanmýþtýr. Anýlan tarihte EPDK
tarafýndan kamuoyuna yapýlan açýklamada, 3 Eylül 2002 tarihi elektrik enerjisi sektörü
reformu kapsamýndaki birinci aþama olan Lisans Günü olarak duyurulmuþ ve ikinci
aþamanýn ise Serbest Tüketici Günü olarak 3 Mart 2003 tarihinde gerçekleþeceði
bildirilmiþtir.
Ayný duyuru kapsamýnda, üçüncü aþamayý oluþturan ve TEÝAÞ bünyesindeki
PMUMun dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasýný çalýþtýrmaya baþlayacaðý tarih olan
Dengeleme ve Uzlaþtýrma Gününün 2004 yýlý baþý itibarýyla gerçekleþmesinin
beklendiði belirtilmiþtir.
Diðer taraftan, dördüncü ve son aþama olan Piyasa Gününün ise, üretim ve
daðýtým özelleþtirmelerin tamamlanmasýyla birlikte girilecek olan ve artýk piyasa
modelinin tüm unsurlarýyla iþlemeye baþladýðý bir gün olmasýnýn hedeflendiði
açýklanmýþ; ancak herhangi bir tarih belirtilmemiþtir. Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu
ve Özelleþtirme Stratejisi Belgesi (Strateji Belgesi) ise, daðýtým özelleþtirmelerinin
tamamlanacaðý ve üretim özelleþtirmelerinin de baþlamýþ olacaðý tarihi 31 Aralýk 2006
olarak hedeflemiþtir.
Belirlenen bu hedeflere ne ölçüde ulaþýldýðýna bakýldýðýnda ise, iç açýcý bir tablo
ile karþýlaþýlamamaktadýr. Bilindiði üzere, Dengeleme ve Uzlaþtýrma Günü, 2,5 yýlý
aþkýn bir gecikmeyle ancak 1 Aðustos 2006 tarihinde gerçekleþebilmiþtir. Piyasa
Günü açýsýndan bakýldýðýnda ise, halen mevcut olan perspektif dahilinde, tamamlanmak
bir yana, bu Raporun kaleme alýndýðý tarih itibarýyla, özelleþtirmelere baþlanýlmasý
ve tamamlanmasý için herhangi bir takvim de verilememektedir.
Dengeleme ve Uzlaþtýrma Gününün 1 Aðustos 2006 tarihinde gerçekleþmesi de
esasen, beklenmedik bir geliþme olarak nitelendirilebilir. Ülkemizin batý bölgelerinde
yer alan 13 ilde ve ilçelerinde, 1 Temmuz 2006 tarihinde en az 4 saati aþkýn bir süre
elektrik kesintisi yaþanmýþtýr. Bunun hemen akabinde ise, EPDKnýn 20 Temmuz 2006
tarihinde aldýðý kararla, 1 Aðustos 2006 tarihinden itibaren Elektrik Piyasasý Dengeleme
ve Uzlaþtýrma Yönetmeliðinin (DUY) fiilen uygulanmasýna karar verilmiþtir.
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Esasen, Strateji Belgesi, DUYun 2005 yýlýndan itibaren fiilen uygulamaya konulmasýný
öngörmüþtür. Ancak Türkiye Elektrik Daðýtým Anonim Þirketinin (TEDAÞ), bu
uygulamaya hazýr olmadýðýný ileri sürerek PMUMa kayýt olmamasý üzerine, uygulama
uzunca bir süre sanal olarak gerçekleþtirilmiþtir.
Diðer taraftan, baþta doðal gaz olmak üzere, petrol ve petrol türevlerine dayalý
yakýtlarla üretim faaliyeti gösteren þirketlerin, yakýt fiyatlarýna ardý ardýna gelen zamlara
raðmen perakende satýþ fiyatlarýnýn sabit tutulmasý sonucu son derece daralan pazar
payý, bu þirketleri ve özellikle otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarýný belli zaman
dilimleri dahilinde faaliyetlerini durdurma noktasýna getirmiþtir.
Dolayýsýyla, 1 Temmuz 2006 tarihinde yaþanan olay, rekabet literatüründeki bir
uyumlu eylem olmayýp, tümüyle, piyasanýn içerisinde bulunduðu þartlardan
kaynaklanmýþtýr.
Keza, Rekabet Kurumu da, herhangi bir baþvuruya ihtiyaç duymaksýzýn, söz
konusu olay hakkýnda resen bir ön araþtýrma yürütmüþtür. Anýlan ön araþtýrma
sonucunda Rekabet Kurulunun 06-57/757-221 sayýlý ve 3 Aðustos 2006 tarihli kararý
ile dosya konusuna iliþkin olarak 4054 sayýlý Kanunu ihlal eden eylemlerin tespit
edilememesi nedeniyle soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðýna oybirliði ile karar
verilmiþtir.
Sonuç itibarýyla, dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasýnýn 1 Aðustos 2006 tarihinden
itibaren uygulanmaya baþlanmasý tepkisel bir yaklaþým gibi gözükse de, esas itibarýyla
harekete geçirilmesinde geç kalýnmýþ bir gerekliliktir.
Halihazýrda, geç kalýnmýþ olunduðu deðerlendirilen bir diðer uygulama, yan
hizmetler anlaþmalarýdýr.
Ýlgili mevzuatta tanýmlanan zorunlu yan hizmetler in halen tamamýna yakýný
mevcut sözleþme tarafý tüzel kiþiler ve Elektrik Üretim Anonim Þirketi (EÜAÞ) tarafýndan
saðlanýrken, ticari yan hizmetler bedelsiz olarak EÜAÞ üretim tesislerince saðlanmaktadýr;
piyasa tabanlý bir uygulama ise henüz baþlatýlamamýþtýr.
Yan hizmetlerin gruplandýrýlmasýnda birçok ölçüt söz konusu olmakla birlikte,
yan hizmetler öncelikle, sistem güvenilirliðinin saðlanabilmesi için sistemdeki üretim
ile yükün gerçek zamanlý olarak dengelenebilmesi ve sistem gerilimi ile frekansýnýn
belli sýnýrlar içerisinde tutulabilmesi açýsýndan bir gerekliliktir. Bu hizmetlerden zorunlu
olanlarý, belli bir kapasite üzerinde bulunan tüm üretim tesislerinin bedeli karþýlýðýnda
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katýlmalarý gereken primer frekans kontrolü ve santral ünitesinin sisteme belli bir
miktarda reaktif güç vermesi veya çekmesidir.
Diðer ve esasen ticari yan hizmetler kategorisinde yer alan hizmetler ise genel
olarak sekonder frekans kontrolü, talep kontrolü, döner yedek ya da acil sistem
yedekleri ile oturan sistemin toparlanmasý olarak özetlenebilir.
Yan hizmetler anlaþmalarý 4628 sayýlý Kanunda; iletim sistemine baðlý olan üretim
þirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör gruplarý, daðýtým þirketleri veya tüketiciler
tarafýndan Elektrik Piyasasý Þebeke Yönetmeliði (Þebeke Yönetmeliði) uyarýnca TEÝAÞa
saðlanacak yan hizmet bedellerini, koþullarýný ve hükümlerini belirleyen anlaþmalar
olarak tanýmlanmýþtýr. TEÝAÞ, yapýlan yan hizmetler anlaþmalarý ile yan hizmetleri
satýn alacak ve saðlayacaktýr.
Yapýlacak düzenlemelerle, sistem için son derece hayati önemi olan ticari
yan hizmetlerin, üretim faaliyeti gösteren tüzel kiþilerden ne þekilde
alýnacaðý ve hizmet bedelinin nasýl belirleneceði en kýsa sürede netliðe
kavuþturulmalýdýr.
2006 yýlýnýn Aðustos ayýna kadar olan dönemde, piyasa yapýsýndan baðýmsýz
olarak, elektrik enerjisinin kalitesi ve sürekliliðinin saðlanmasý açýsýndan gerçekleþtirilen
dengeleme iþlemleri sadece kamu kontrolündeki üretim tesisleri tarafýndan yerine
getirilmiþtir. Bu kapsamda, dengesizliðe düþen özel sektör piyasa katýlýmcýlarýna,
dengesizlik nedeniyle oluþan maliyet fatura edilmiþ ancak, dengeleme faaliyetine
katýlan üretim tesisi iþletmecilerine herhangi bir ödeme yapýlmamýþtýr.
Bu dönemde, enerji eksiði olan piyasa katýlýmcýlarý eksik kalan enerji miktarýný
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Þ.den (TETAÞ) satýn almýþ varsayýlýrken, fazla
enerjilerini de yine TETAÞa satmýþ olarak addedilmiþlerdir. Diðer taraftan, dengesizliðe
düþen piyasa katýlýmcýlarýnýn arz açýðý için TETAÞa ödedikleri bedel, arz fazlasý için
TETAÞýn ödediði bedelin çok üzerinde gerçekleþmiþ ve bu durum piyasa geliþimini
olumsuz olarak etkilemiþtir.
1 Aðustos 2006 tarihinden itibaren DUYun uygulanmaya baþlanmasý ile birlikte,
dengeleme faaliyetlerine özel sektör üretim tesislerinin de katýlýmlarý saðlanmýþ ve
teknik özellikleri yeterli olan tüm üretim tesisleri sistemin dengelenmesinde kullanýlmaya
baþlanýlmýþtýr. Dengeleme iþlemine yapýlan katký karþýlýðýnda ödenecek bedellerin
ise, piyasa katýlýmcýlarýnýn teklif etmiþ olduðu bedeller kullanýlarak belirlenen marjinal
fiyatlar olmasý saðlanmýþtýr.
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Dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminin tam anlamýyla uygulanabilmesi, geliþmiþ bir
ölçme-iletiþim-kontrol altyapýsýna sahip olunmasýný gerektirmektedir. Halen uygulanmakta
olan dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminde, uzlaþtýrma üç dönem bazýnda aylýk olarak
yapýlabilmekte ve gün öncesinde belirlenmiþ bir saatten sonra verilen dengeleme
talimatlarý dengeleme amacý dýþýnda verilen talimatlar olarak deðerlendirilmektedir.
Teminat sisteminin de çalýþmadýðý bu yapýda, Sistem Marjinal Fiyatlarý (SMF) bir
gün önce belirlenirken, üç uzlaþtýrma dönemi bazýnda hesaplanan SDF ay sonunda
belli olmakta ve dengeleme için fiyat teklifi ayda iki defa verilebilmektedir.
Gündeme gelmesi söz konusu olan yeni yapýda ise, dengeleme ve dengeleme
dýþý talimatlarýn kesin sýnýrlarla ayrýlmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Miktar
bildirimlerinde de bir esneklik öngören bu yeni yapýda, halen üç dönem bazýnda
aylýk olarak yapýlan uzlaþtýrmanýn, saat bazýnda ve hatta daha kýsa sürelerde
gerçekleþtirilmesi söz konusu olabilecektir.
Bakanlýðýn Dünya Bankasý finansmaný ile almakta olduðu danýþmanlýk hizmeti
kapsamýnda kapasite piyasasýna iliþkin olarak, yeni üretim yatýrýmlarýnýn ve yedek
güç kapasitesinin yarýþma usulü ile yaptýrýlmasý konusunda çalýþmalar devam etmektedir.
Dünya genelinde mevcut olan mekanizmalarýn incelenmesi suretiyle, Türkiye için
bir kapasite destek mekanizmasý ve ihale mekanizmasý tasarýmý yapýlmasýný öngören
bu projenin, 2008 yýlýnýn ilk yarýsý içinde tamamlanmasý hedeflenmektedir.
Sadece dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminin geliþtirilmesi ve bir kapasite
piyasasý kurulmasý ile sýnýrlý olmaksýzýn, ülkemizin içinde bulunduðu
þartlarda uygulanabilir gözüken tüm piyasa mekanizmalarý irdelenmelidir.
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3. DENGELEME PÝYASASI
Herhangi bir elektrik sisteminde, programlanmýþ olan ithalat ve/veya üretimin
gerçekleþtirilememesi, önceden tahmin edilen talep miktarýnýn oluþmamasý ya da
ihracat ve/veya talep miktarýnda önceden beklenmeyen bir geliþmenin olmasý
durumunda, dengeleme ihtiyacý doðmaktadýr.
Merkezi planlamanýn uygulandýðý ve tamamen kamu kuruluþlarýnýn faaliyet
gösterdiði bir piyasa yapýsýnda, ulusal yük tevzi merkezi talimatýyla, konumlarý ile
fiziksel özellikleri uygun olan ve emreamade kapasiteleri bulunan kamu üretim
tesisleri vasýtasýyla arz talebe eþitlenmektedir. Böyle bir yapýda, bir üretim tesisinin
belirlenmiþ müþterileri ve bu müþterilerine karþý yerine getirmesi gereken bir yükümlülük
bulunmadýðýndan, söz konusu üretim tesisinin önceden programlanan üretim miktarýný
azaltmasý veya artýrmasý mali açýdan herhangi bir þey ifade etmemektedir. Zira bu
durumda, sistemin elektrik ihtiyacý diðer üretim tesisleri tarafýndan karþýlanmakta ve
söz konusu üretim tesisine herhangi bir ödeme yapýlmasý da söz konusu olmadan,
elektrik enerjisi arzý talebe eþitlenmektedir.
Serbest piyasa kurallarýnýn uygulandýðý elektrik piyasalarýnda ise, ikili anlaþmalarla
veya finansman anlaþmalarýyla üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmek ve
müþterilerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak durumunda olan üretim þirketleri, üretim
programlarýný kendileri hazýrlamak ve Ulusal Yük Tevzi Merkezine (UYTM) bilgi
vermek suretiyle uygulamaya koymak durumundadýrlar.
DUY kapsamýnda uygulanan mevcut yapýda, üstlendiði yükümlülükleri yerine
getirme durumunda olan üretim tesislerine, sistemin genel iþleyiþi içerisinde üretimlerini
artýrmalarý veya azaltmalarý için UYTM tarafýndan bir talimat verildiðinde, bir taraftan
sistemdeki arz talebe eþitlenirken, diðer taraftan da dengeleme faaliyetine katýlan
üretim tesislerinin katýlým için teklif etmiþ olduklarý fiyatlar geçerli hale gelmektedir.
Bu iþlem yapýlýrken, söz konusu üretim tesislerinin müþterilerine karþý üstlendiði
yükümlülüklerin de yerine getirilmiþ olmasý gerekmektedir.
Dolayýsýyla, liberal elektrik piyasalarýnda, anlýk olarak arzýn talebe eþitlenmesi için
dengeleme iþlemine katýlabilecek özelliklere sahip olan üretim tesislerine verilen
talimatlarýn mali sonuçlarý oluþmakta ve dengeleme iþlemine katýlan üretim tesislerinin
müþterilerine karþý üstlendiði yükümlülükler de dikkate alýnmaktadýr.
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Halen, ülkemiz elektrik piyasasýna iliþkin mevzuat uyarýnca üretim tesisleri
dengeleme ve uzlaþtýrma sistemine katýlýmlarý açýsýndan iki kategoriye ayrýlmýþ
bulunmaktadýr:
1) Baðýmsýz olarak üretimlerini artýrabilen ve azaltabilen ve ürettiði elektrik enerjisi
baðýmsýz olarak ölçülebilen toplam kurulu gücü 20 MW ve üzerinde olan üretim
tesisleri ya da bu üretim tesislerinin UYTM tarafýndan uygun bulunan üniteleri
dengeleme faaliyetlerine katýlabilmektedir. Bununla birlikte, bu niteliklere sahip
olsalar da, üretim miktarlarýný serbestçe artýrýp azaltamayan üretim tesisleri olan kanal
tipi hidroelektrik üretim tesisleri, rüzgar ve güneþ enerjisi kullanarak elektrik üretimi
yapan tesisler, müþterilerine sürekli olarak ýsý ve buhar saðlama yükümlülüðü olan
kojenerasyon ve jeotermal elektrik üretim tesisleri, dengeleme birimi olmak yükümlülüðü
dýþýnda tutulmuþlardýr. Diðer taraftan, yukarýda belirtilen nitelikleri haiz olup olmadýðýna
bakýlmaksýzýn, dengeleme birimi olma talepleri UYTM tarafýndan uygun bulunan
üretim tesisleri de, dengeleme faaliyetlerine katýlabilmektedir.
2) Toplam olarak 10 MW ve üzerinde kurulu güce sahip olan, ancak dengeleme
birimi olmayan üretim tesisleri ile kurulu gücü bu sýnýrýn altýnda olmakla beraber,
bölgesinde bulunduðu daðýtým þirketi dýþýnda bir müþteriye elektrik enerjisi satýþý
yapan üretim tesisleri, uzlaþtýrmaya esas veriþ çekiþ birimleri olarak sisteme
katýlabilmektedir.
Diðer taraftan, ülkemizde uygulanmakta olan dengeleme piyasasý modeli, mevcut
teknik altyapýnýn saðladýðý olanaklar kullanýlarak tasarlanmýþ olup, esas itibarýyla,
aþaðýdaki bölümlerde açýklanan gün öncesi dengeleme ve gerçek zamanlý dengeleme
mekanizmalarý olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir.

3.1. Gün Öncesi Dengeleme Piyasasý
Gün öncesi dengelemenin yapýlabilmesi için doðal olarak bir sonraki günün her
bir saati için UYTM tarafýndan yapýlan yük tahmininin yaný sýra, üretim tesisleri
tarafýndan yapýlmasý programlanan saatlik üretim miktarlarýnýn da bilinmesi
gerekmektedir. Bu amaçla her gün, aþaðýdaki iþlemler sýrasýyla yerine getirilmektedir:
Ø Dengeleme birimi olmayan tüm üretim tesisleri bir sonraki güne ait saatlik

üretim programlarýný saat 1100e kadar, baðlý bulunduklarý Bölgesel Yük Tevzi
Merkezine ve/veya UYTMye vermektedir.
Ø Daðýtým þirketleri de, planlanan gün için iletim sistemini etkileyen iþletme
kýsýtlarýný saat 1200ye kadar UYTMye bildirmektedir.
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Ø UYTM saat 1200ye kadar bir önceki günün verilerini esas alarak günlük yük

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

tahmini analizi yaparken, Bölgesel Yük Tevzi Merkezleri de, iletim sisteminde
ve üretim tesislerinin emreamadeliklerindeki deðiþiklikleri UYTMye bildirmektedir.
Daðýtým þirketleri ve iletim sistemine doðrudan baðlý kullanýcýlar tarafýndan
saat 1200ye kadar, daðýtým veya kullanýcý sisteminde ve daðýtým sistemine baðlý
ünitelerin iþletiminde ortaya çýkan kýsýtlar ile iletim sistemi yedek MVAr
gereksinimleri UYTMye yazýlý olarak bildirilmektedir.
UYTM, sistem güvenliði açýsýndan gerekli gördüðü; üretim tesisleri sýralamasý,
yük akýþý, güvenlik analizi, kýsa devre analizi ve sistem kararlýlýk analizi
çalýþmalarýný yapmaktadýr.
UYTM saat 1230a kadar dengeleme birimi olmayan üretim tesislerinin yapacaklarý
üretimlerin saatlik toplamýný dikkate alarak hazýrladýðý ve dengeleme birimleri
tarafýndan karþýlanmasý gereken saatlik talep tahminlerini duyurmaktadýr.
Üretim faaliyeti gösteren þirketler, iþlettikleri her bir dengeleme birimi için
saatlik üretim miktarlarýný gösteren bir sonraki güne ait günlük üretim programýný
ve söz konusu dengeleme biriminin devreye girme, devreden çýkma, yüklenme,
yük düþme ve verilen talimatlarý yerine getirme ile ilgili performans özelliklerini
içeren teknik parametreleri saat 14 30 a kadar UYTMye iletmektedirler.
Günlük üretim programlarý saat 1430 itibarýyla kesinleþmekte ve en son
bildirilmiþ olan programlar kesinleþmiþ günlük üretim programý olarak kayda
alýnmaktadýr.
Saat 1430a kadar bir dengeleme birimine iliþkin günlük üretim programý ve
teknik parametreler bildirilmemiþ olursa, söz konusu dengeleme birimine ait
olarak verilmiþ olan en son programýn ve teknik parametreler setinin, bir
sonraki gün için de geçerli olduðu varsayýlmaktadýr.
Kesinleþmiþ olan günlük üretim programlarý ertesi gün için yapýlacak üretim
planlama faaliyetlerine ve gerçek zamanlý dengeleme iþlemlerine baz
oluþturmaktadýr. Bu nedenle, günlük üretim programlarýnýn kesinleþtikten sonra
deðiþtirilebilmesi mümkün olmamakta ve söz konusu dengeleme birimlerine
UYTM tarafýndan herhangi bir yük alma veya yük atma talimatý verilmediði
sürece, kesinleþmiþ günlük üretim programýnda yer alan saatlik üretimlerin
gerçekleþtirilme yükümlülüðü bulunmaktadýr.
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Ø UYTM; saatlik talep tahminleri ve dengeleme birimi olmayan üretim tesisleri

ile dengeleme birimleri tarafýndan verilen kesinleþmiþ günlük üretim programlarýný
dikkate alarak her bir dengeleme birimi için kesinleþmiþ günlük üretim
programlarýný ve dengeleme biriminin emreamade kapasitesi ile teknik
parametrelerini dikkate alarak tahmin edilen saatlik yükü karþýlamak üzere,
kabul ettiði yük alma ve yük atma tekliflerine iliþkin talimatlarý, saat 1600ya
kadar söz konusu dengeleme birimini iþleten þirkete bildirmektedir.
Ø UYTM tarafýndan, yük alma ve yük atma tekliflerinin deðerlendirilmesinde,
iletim ya da daðýtým sistemi kýsýtlarý, dengeleme birimlerine iliþkin teknik
parametreler, kesinleþmiþ günlük üretim programlarý ve teknik kýsýtlar ile söz
konusu dengeleme birimleri için teklif edilmiþ olan yük alma ve yük atma
fiyatlarý dikkate alýnmaktadýr. Ancak UYTM, hava koþullarýnýn kötüleþmesi veya
iletim sisteminde iþletme riskinin ortaya çýkmasý durumunda, acil durum
talimatýnýn bir parçasý olarak, yük alma ve yük atma tekliflerinin sýrasýna baðlý
kalmaksýzýn baþka bir üniteyi devreye almayý tercih edebilme hakkýna sahiptir.
Yapýlan, deðerlendirme sonucunda kabul edilen yük alma ve yük atma teklifleri,
yük alma ve yük atma talimatlarýna dönüþtürülerek ilgili dengeleme sistemi
katýlýmcýsýna bildirilmektedir.
Ø Saat 1600 itibarýyla üretim-tüketim planýný UYTM tarafýndan resmi olarak
yayýmlanýrken, UYTMnin kabul etmiþ olduðu teklifler ünite bazýnda saatlik
olarak açýklanmaktadýr. Kabul edilen bu teklifler; TETAÞa, teklif sahiplerine
ve bölgesel yük daðýtým merkezlerine bildirilmektedir.
Ø Saat 1700de UYTM tarafýndan yayýmlanan üretim-tüketim planý, teklif sahipleri
tarafýndan resmen kabul edilmiþ sayýlmaktadýr.
Yukarýda sýralanan iþlemler dahilindeki teknik parametre bildirimleri piyasa
katýlýmcýsý için baðlayýcý olmakla birlikte, sistemi etkilememesi ve UYTM tarafýndan
da izin verilmesi kaydýyla, piyasa katýlýmcýsý, teknik parametre setini bir üretim tesisine
ait bir üniteden diðerine taþýyabilmesine izin verilebilmektedir. Benzer þekilde, sistemi
etkilememesi ve UYTM tarafýndan da izin verilmesi kaydýyla, piyasa katýlýmcýsý, teknik
parametre setini ayný üretim portföyünün bir üretim tesisinden diðerine de
taþýyabilmektedir. Sistem bütünlüðü ve arz güvenliði ile arz kalitesinin saðlanamamasý
durumunda ise, UYTM bu tür bir deðiþikliðe izin vermemektedir.
Gün öncesi dengeleme iþleminde, üretim tesislerinin vermiþ olduklarý saatlik bazda
günlük üretim programlarý, bir sonraki gün için yapýlan saatlik bazda yük tahminleri
ile karþýlaþtýrýlarak, dengeleme birimlerine, üretim fazlasý olan saatlerde yük düþme
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talimatlarý, üretim açýklarýnýn olduðu saatlerde ise yük alma talimatlarý verilmektedir.
Bu þekilde, bir sonraki günün beklenen yük miktarý bir önceki gün verilen üretim
miktarý ile saatlik olarak eþitlenmektedir.
UYTM tarafýndan dengeleme birimlerine verilen yük alma ve yük atma talimatlarý
sonucunda, UYTM tarafýndan kabul edilen en yüksek yük alma veya en düþük yük
atma teklifi ya da söz konusu saat için yük alma ve yük atma miktarlarýnýn eþit olmasý
durumunda; kabul edilen en yüksek yük alma teklifi fiyatý ile kabul edilen en düþük
yük atma fiyatlarýnýn ortalamasý, söz konusu saat için geçerli olan SMFyi oluþturmaktadýr.
Bu fiyatlar, yukarýda özetlendiði þekilde, ait olduðu günden bir önceki gün her bir
saat için belirlenmekte ve yayýmlanmaktadýr.
Saatlik marjinal fiyatlarýn yayýmlanmasýndan sonra, deðiþen koþullara göre dengeleme
iþlemi gerçek zamana kadar sürdürülmektedir. Ancak, SMF bir önceki gün saat 1700de
belirlenmiþ olduðundan, daha sonra dengeleme için verilmiþ olan talimatlara iliþkin
maliyetler SMFye yansýtýlmamakta ve dolayýsýyla sistemdeki dengelemeye iliþkin
gerçek maliyet belirlenerek dengesizliklere neden olan piyasa katýlýmcýlarýna fatura
edilememektedir.
Diðer taraftan, kýsýt yönetimi gibi, sistem dengeleme haricindeki amaçlara yönelik
olarak UYTM tarafýndan dengeleme birimlerine yük alma veya yük atma talimatlarý
da verilmektedir. Bu talimatlarýn baþka amaçlara yönelik olarak verilmesi nedeniyle,
söz konusu talimatlar sonucunda kabul edilen yük alma veya yük atma teklif fiyatlarý,
ilgili saat için hesaplanmýþ olan ve sistem dengeleme maliyetini temsil eden SMFye
yansýtýlmayarak, dengelemeye yönelik talimatlardan ayrý olarak iþaretlendirilmektedir.
Teklifi kabul edilmiþ olan dengeleme birimlerine, bu birimler tarafýndan teklif edilmiþ
olan fiyatlar üzerinden ödeme yapýlmaktadýr. Söz konusu saat için yük alma teklif
fiyatýnýn ayný saate iliþkin marjinal fiyatýn altýnda kalmasý ya da yük atma teklif fiyatýnýn
ayný saate iliþkin yük atma fiyatýnýn üzerinde olmasý durumunda, teklifi kabul edilen
piyasa katýlýmcýlarýna SMF üzerinden ödeme yapýlmaktadýr.
Dengeleme birimleri yük alma ve yük atma tekliflerini her bir uzlaþtýrma dönemi
için vermektedirler. Bu tekliflerin ancak ayda iki defa güncellenebilme imkaný söz
konusudur. Bir önceki ayýn 25inci gününe kadar, uygulama ayýnýn ilk 10 günü için
ve uygulama ayýnýn 6ncý gününe kadar da, ayný ayýn 11inci gününden ay sonuna
kadar olan günler için yük alma ve yük atma teklifleri güncellenebilmektedir.
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Dengeleme birimleri, tekliflerini set olarak vermektedir. Her bir fiyat teklif setinde,
biri fiyat teklifi verilen üretim tesisinin minimum kararlý üretim seviyesinin altýnda,
diðeri ise minimum kararlý üretim seviyesinin üzerinde olmak üzere 2 adet yük alma
teklif fiyatý ve 2 adet de yük atma teklif fiyatý yer almaktadýr.
4628 sayýlý Kanun, dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminin uygulanmasý sonucunda
oluþan maliyetleri hesaplayarak ilgili piyasa katýlýmcýlarýna borç ve alacak miktarlarýný
bildiren ve bu miktarlarý tahsil ederek alacaklarý taraflara ödeyen PMUMun, yapmýþ
olduðu bu iþlemler nedeniyle yasal olarak kar veya zarar etmemesini öngörmüþtür.
4628 sayýlý Kanunun bu hükmünün gereðinin yerine getirilebilmesini teminen,
dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasýnýn uygulanmasý sonucunda piyasa
katýlýmcýlarýndan tahsil edilmesi gereken toplam aylýk tutar ile piyasa katýlýmcýlarýna
ödenmesi gereken toplam aylýk tutar arasýnda bir fark oluþmasý halinde, borç ya da
alacak olarak bu fark, her bir piyasa katýlýmcýsýnýn sisteme veriþ miktarýnýn toplam
sisteme veriþ miktarýna oraný kullanýlarak piyasa katýlýmcýlarýna daðýtýlmaktadýr. Piyasa
katýlýmcýlarýna yansýtýlan bu bedel, sýfýr bakiye düzeltme tutarý olarak adlandýrýlmaktadýr.
Gün öncesi dengeleme sisteminin uygulanmasý sonucunda oluþan maliyetler,
uzlaþtýrma mekanizmasý ile ilgili piyasa katýlýmcýlarýna yansýtýlmaktadýr. Piyasa
katýlýmcýlarýnýn tedarik ettikleri elektrik enerjisi miktarý ile PMUMda kayýtlý olan
müþterilerinin tüketimlerinin uzlaþtýrma dönemleri bazýnda eþit olup olmadýðý ancak
ay sonlarýnda kontrol edilebilmekte ve bu karþýlaþtýrma sýrasýnda þebekede oluþan
teknik kayýplar da dikkate alýnmaktadýr.
Yapýlan karþýlaþtýrma sonucunda, piyasa katýlýmcýlarýnýn; müþterilerine satmýþ
olduklarý enerji miktarýný içeren ikili anlaþma bildirimleri, kabul edilen yük alma ve
yük atma teklifleri ve sisteme verdikleri ve/veya sistemden çektikleri uzlaþtýrmaya
esas elektrik enerjisi miktarlarý dikkate alýnarak enerji açýk ve/veya enerji fazlalarý
belirlenmektedir.
Yapýlan hesaplama sonucunda enerji fazlasý olan piyasa katýlýmcýlarýna þebekeye
verdikleri fazla elektrik enerjisi karþýlýðýnda ilgili uzlaþtýrma dönemi için hesaplanmýþ
olan sistem dengesizlik fiyatýndan ödeme yapýlmaktadýr. Diðer taraftan, enerji açýðý
olan piyasa katýlýmcýlarý ise, enerji açýklarýný söz konusu uzlaþtýrma dönemi için
hesaplanmýþ olan sistem dengesizlik fiyatýndan þebekeden satýn almaktadýr.
Sistem dengesizlik fiyatlarý ise, ilgili olduklarý uzlaþtýrma dönemi için bir fatura
dönemine eþit olan bir takvim ayý boyunca gerçekleþmiþ SMFlerin aðýrlýklý ortalamasý
alýnarak hesaplanmaktadýr.
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Uzlaþtýrma sisteminde uzun dönemli ikili anlaþmalar dýþýnda kalan enerji alýþveriþinin
artmasýna ve dengeleme piyasasýnýn bir spot piyasa gibi çalýþmasýna paralel olarak
büyük miktarlarýn tahsil edilmesi ve ödenmesi söz konusu olmakla beraber, henüz
mevzuatta yer alan teminat mekanizmasýnýn uygulanmasýna geçilememiþtir. Bu
nedenle, söz konusu miktarlarýn borçlu durumdaki piyasa katýlýmcýlarýndan tahsil
edilmesi ve alacaklý piyasa katýlýmcýlarýna ödenmesi PMUM sorumluluðunda kalmakta
ve dolaylý olarak da TEÝAÞý risk altýna sokmaktadýr. Bu riskin azaltýlmasýna ve ödemeye
iliþkin risklerin asgariye indirilmesine yönelik olarak, piyasa katýlýmcýlarýna fazla mali
yük getirmeyen bir teminat mekanizmasýnýn tesis edilmesi gerekmektedir.
TEÝAÞýn karþý karþýya olduðu ve esas itibarýyla PMUM iþlemlerinden
kaynaklanan mali riskleri gidermek üzere, dengeleme ve uzlaþtýrma
mekanizmasý kapsamýnda uygulanabilir bir teminat mekanizmasý, mümkün
olan en kýsa sürede tesis edilmelidir.
Dengeleme birimlerinin üretimleri saatlik olarak ölçülmekle beraber, tüketicilerin
sayaçlarýnýn uygun olmamasý yaný sýra, ölçülen verilerin toplanmasý ve iletilmesi için
yeterli altyapýnýn da henüz tesis edilememiþ olmasý nedenleriyle, piyasa katýlýmcýlarýnýn
taraf olduðu dengesizlikler, bir geçiþ dönemi uygulamasý olarak, günlük üç uzlaþtýrma
dönemi bazýnda ay sonunda uzlaþtýrýlmaktadýr.
Halen uygulanmakta olan uzlaþtýrma dönemleri;
Ø Gündüz : 0600 - 1700
Ø Puant
: 1700 - 2200
Ø Gece
: 2200 - 0600
zaman dilimleri arasýndaki dönemler olarak belirlenmiþtir.
Uygulama basitliði ve kolaylýðýnýn saðlanmasý amacýyla uzlaþtýrma dönemleri
olarak, daðýtým þirketlerinin mesken tüketicilerine uyguladýklarý üç zamanlý tarife
dönemleri esas alýnmýþtýr. Söz konusu uzlaþtýrma dönemlerinin uzun olmasý, dengesizliðe
neden olan taraflara neden olduklarý dengesizliðin maliyetinin tam olarak
yansýtýlamamasýna yol açmaktadýr. Diðer taraftan, puant uzlaþtýrma dönemi de her
zaman gerçek puantýn oluþtuðu zaman dilimini temsil etmemektedir. Zira teknolojinin
ilerlemesi, tüketicilerin refah düzeyinin artmasý ve iklim deðiþiklikleri, tüketim
alýþkanlýklarýnda da deðiþime neden olmaktadýr.
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Kýþ ve yaz dönemlerinin çalýþma ve tatil günlerini temsilen aþaðýda verilen 2007
yýlý Temmuz (Þekil 3.1) ve Aralýk (Þekil 3.2) aylarýnýn Çarþamba ve Pazar günlerine
ait yayýmlanmýþ günlük yük eðrileri incelendiðinde; talebin en az iki ayrý saatte yüksek
olarak gerçekleþtiði, yaz dönemi çalýþma günlerinde günlük puantýn öðlen saatlerinde
oluþmasýna karþýlýk, yaz dönemi tatil günlerinde günlük puantýn akþam geç saatlere
kaydýðý, kýþ döneminde ise, günlük puantýn akþam erken saatlerde görüldüðü, tatil
günlerinde ise öðlen saatlerinde de talepte belirgin bir artýþ olduðu görülmektedir.
Sonbahar döneminde ise, örnek olarak seçilen Eylül ayýna iliþkin yük eðrisi (Þekil
3.3) incelendiðinde, çalýþma gününde neredeyse saat 1100-1700 arasýnda sabit giden
tüketimin, akþama doðru düþtüðü ve ancak saat 2000 sularýnda tekrar gündüz
saatlerindeki seviyeye çýktýðý görülmektedir. Eylül ayýnýn tatil gününün puantý ile
çalýþma gününün puantýnýn ise ayný saatte gerçekleþtiði görülmektedir.
Bu yük eðrilerinden de açýkça görüldüðü gibi, uygulanmakta olan uzlaþtýrma
dönemleri arasýnda yer alan puant dönemi, yýl boyunca gerçek puant yükün yer
aldýðý dönemi temsil etmemektedir. Ayrýca, ayný ay içerisinde bile, çalýþma günleri
ile tatil günleri arasýnda puant farklý zamanlarda yer alabilmektedir. Diðer taraftan,
bir çalýþma gününün herhangi bir gündüz saatindeki tüketimin, tatil gününün puant
tüketiminden fazla olabildiðini de, bu tespite eklemek gerekmektedir. Dolayýsýyla,
yýl boyunca sabit kalan üç zaman dilimine göre uygulanan nihai tüketici tarifeleri,
puant yükün gerçek maliyetini yansýtmamaktadýr.
Þekil 3.1 2007 Yýlý Temmuz Ayý Hafta Ýçi ve Hafta Sonu
Örnek Tüketim Eðrileri

Kaynak: TEÝAÞ
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Þekil 3.2 2007 Yýlý Aralýk Ayý Hafta Ýçi ve Hafta Sonu
Örnek Tüketim Eðrileri

Kaynak: TEÝAÞ

Þekil 3.3 2007 Yýlý Eylül Ayý Hafta Ýçi ve Hafta Sonu
Örnek Tüketim Eðrileri

Kaynak: TEÝAÞ
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Tüketim tarafý sayaçlarýnýn sadece ay sonlarýnda ve üç zamanlý olarak okunmasý
nedeniyle, bir aylýk süre içerisinde herhangi bir gün ve/veya herhangi bir zaman
diliminde sistemde dengesizliðe neden olunsa bile, sayaçlardan okunan aylýk tüketim
ve üretim miktarlarýnýn birbirine eþit olmasý halinde, neden olunan dengesizliðe iliþkin
herhangi bir iþlem yapýlmamaktadýr. Buna karþýlýk, neden olunan dengesizliklerin
giderilmesi için dengeleme birimlerine yapýlan ödemeler, üretim faaliyeti gösteren
tüm sistem katýlýmcýlarýna yansýtýlarak geri alýnmaktadýr.
Basit bir örnek olarak, sadece bir adet sanayi müþterisi olan bir üretim tesisinin
söz konusu müþterisinin haftada 5 gün çalýþtýðý, çalýþma günlerinde tüketiminin her
saat için 10 MWh olduðu, hafta sonlarýnda ise tüketiminin olmadýðýný varsayalým.
Eðer bu üretim tesisi haftanýn 7 günü ilgili saatlerde 7.15 MWh elektrik enerjisi
saðlarsa, ay sonunda tüketicinin sayacýndan okunacak deðer ile üretilen miktar eþit
çýkmakta ve yapýlacak olan ikili anlaþma bildirimine dengesizlik nedeniyle ilave bir
fatura çýkarýlmamaktadýr. Halbuki yapýlan uygulama sonucunda, haftanýn 5 günü bir
enerji açýðý oluþmuþ ve bunu dengelemek üzere de diðer dengeleme birimlerine yük
aldýrýlmýþ, hafta sonlarýnda ise enerji fazlasý oluþarak sistemin dengelenmesinin
saðlanmasýný teminen yük attýrýlmýþtýr. Benzer þekilde, üretim tesisinin bazý günler
12 MWh, bazý günler 10 MWh üretim yaparak ay sonunda toplam üretimini tüketim
miktarýna eþitlemesi de söz konusu olabilmektedir.
Diðer taraftan, sistem dengesizlik fiyatlarý, söz konusu uzlaþtýrma döneminde
oluþan SMFlerin aðýrlýklý ortalamasý olarak ay sonlarýnda hesaplandýðýndan, çalýþma
ve tatil günleri eþit olarak deðerlendirmeye alýnmakta ve bu yolla hesaplanan sistem
dengesizlik fiyatlarý ise, dengesizliðin oluþtuðu zamandaki sistemin gerçek maliyetini
temsil etmemektedir.
Ayrýca, aylýk üç uzlaþtýrma dönemi bazýnda belirlenen sistem dengesizlik fiyatlarý
ile aylýk tüketim miktarý karþýlaþtýrýldýðýnda, fiyat deðiþimlerinin bazý aylarda tüketim
miktarý deðiþimlerinin tersine oluþtuðu da gözlemlenmektedir.
2007 yýlýnýn Mart ayýnda elektrik tüketimi artarken, kýþ aylarýnda gerçek puantýn
gerçekleþtiði puant uzlaþtýrma döneminde sistem dengesizlik fiyatlarý düþmüþtür.
Nisan ayýnda ise, düþen elektrik tüketimine karþýn üç uzlaþtýrma dönemine ait sistem
dengesizlik fiyatlarý artmýþtýr. Dengeleme ve uzlaþtýrma uygulamasýna baþlandýktan
sonraki diðer aylarda ise elektrik tüketimi ile sistem dengesizlik fiyatlarý ayný yönde
hareket etmiþlerdir.
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Aþaðýda yer alan Þekil 3.4te, uygulamanýn baþlatýldýðý 2006 yýlýnýn Aðustos ayýndan
baþlayarak, uzlaþtýrma dönemi bazýnda sistem dengesizlik fiyatlarý ve aylýk tüketimin
deðiþimi gösterilmektedir.
Þekil 3.4 DUY Uygulamasý Sonucunda Hesaplanan
SDF ve Elektrik Tüketimi

Kaynak: TEÝAÞ

Bütün bu eksiklikleri ve aksaklýklarýna karþýn, bir geçiþ dönemi uygulamasý olarak
sürdürülmekte olan dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasý, ülkemizde ilk defa elektrik
enerjisi fiyatýnýn piyasa ortamýnda belirlenmesini saðlamýþtýr. Ayrýca, dengeleme ve
uzlaþtýrma mekanizmasý, talebin arza yaklaþtýðý bugünlerde, yük alma ihtiyacýnýn
artmasý paralelinde yük alma fiyatlarýnýn da yükseliþe geçmesi ile birlikte, EPDKya
çok sayýda yüksek kapasiteli üretim tesisi yapýmý için lisans baþvurularý yapýlmasýna
da yol açmýþtýr.
Sonuç olarak, sistemde oluþan dengesizliklerin gerçek maliyetlerini belirlemek
ve bu maliyeti dengesizliðe neden olan taraflara fatura edebilmek üzere, ölçmeiletiþim-kontrol altyapýsýnýn tamamlanmasý ve saatlik uzlaþtýrma uygulamasýnýn
baþlatýlmasý bir gereklilik haline gelmiþtir.
Piyasa katýlýmcýlarýna neden olduklarý dengesizlikleri fatura edebilmek
ve yeni yatýrýmcýlara doðru fiyat sinyalleri verebilmek amacýyla gerekli
altyapýnýn da tamamlanmasýyla, saatlik uzlaþtýrma uygulamasý
baþlatýlmalýdýr.
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3.2. Gerçek Zamanlý Dengeleme Piyasasý
UYTM tarafýndan yapýlan saatlik talep tahminine göre, bir gün öncesinden
dengeleme amacýyla talimatlar verilebilmektedir. Ancak, talep tahmininde sapmalar
olabileceði gibi, günlük üretim programlarýnýn veya UYTM tarafýndan verilen talimatlarýn
gerçekleþtirilmesi sýrasýnda üretim tesislerinde beklenmedik arýzalarýn veya yakýt
temininde bazý aksaklýklarýn ortaya çýkmasý da olasýdýr. Bu gibi durumlarda, deðiþen
koþullara göre, UYTM tarafýndan gerçek zamana kadar yeni talimatlar verilmektedir.
Gerçek zamanda sistemde ortaya çýkan dengesizlik; fiili elektrik enerjisi üretimi
ve ithal edilen elektik enerjisi toplamý ile gerçekleþen elektrik enerjisi tüketimi ve
ihraç edilen elektrik enerjisi miktarý arasýndaki farka eþittir. Bu dengesizliðin, öncelikle
yan hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda saðlanan iþletme yedeklerinin devreye alýnmasýyla
giderilmesi gerekmektedir. Yan hizmet anlaþmalarý ile temin edilmesi gereken iþletme
yedekleri; primer kontrol yedekleri, sekonder kontrol yedekleri ve tersiyer kontrol
yedekleridir.
Primer kontrol yedeði; sistem frekansýný sabit tutmak üzere türbin hýz regülatörünün
ayarlanmasý ile arz eksikliði veya fazlalýðý nedeniyle frekans sapmasýný takip eden
birkaç saniye içinde yedeklerin kendiliðinden devreye girip, söz konusu ünitenin
önceden belirlenmiþ bir oranda yük almasý veya yük atmasýdýr. Bu suretle kýsa sürede
tepki verilerek frekans sapmasýnýn giderilmesi hedeflenmektedir. Primer kontrol
yedeklerinin frekans sapmasýný takiben en fazla 30 saniye içerisinde maksimum
deðerine ulaþmasý ve bu deðeri en az 15 dakika muhafaza ederek, sekonder frekans
kontrol yedeklerinin devreye girmelerine fýrsat tanýmalarý hedeflenmektedir.
Primer frekans kontrolüne katýlma yükümlülüðü bulunan üretim tesisleri, elektrik
enerjisi üretim ve tüketimin birbirine eþit olmamasý durumunda, sapmaya uðrayan
sistem frekansýný sabit bir deðerde tutabilmek için belirlenen rezerv kapasitesini,
türbin hýz regülatörlerinin ayarlanan hýz eðim deðeri1 oranýnda, merkezi müdahale
olmaksýzýn, frekans sapmasý süresince otomatik olarak saðlamak suretiyle sürekli
olarak katkýda bulunmaktadýr.
Primer frekans kontrolüne katýlým, zorunlu yan hizmetler arasýnda yer almaktadýr.
Bu kapsamda, kurulu gücü 50 MW ve üzerinde olan tüm üretim tesislerinin bu yan
hizmete, bedeli karþýlýðýnda katýlmasý zorunludur. Söz konusu yedek miktarý her bir
üretim tesisi için fiili kapasitesine kýyasla düþük bir oran olmakla beraber, çok sayýda
ünitenin ayný anda katýlýmýyla yeterli düzeltmenin yapýlmasý öngörülmektedir.
1 speed-droop yerine kullanýlmýþtýr
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Sekonder kontrol yedeði; sistemde oluþan frekans sapmalarýnda devreye giren
primer frekans kontrol yedeklerinin serbest býrakýlabilmesi açýsýndan, bu yan hizmeti
saðlayacak olan üniteye UYTM tarafýndan gönderilecek otomatik üretim kontrol
sistemi sinyalleri ile en fazla 30 saniye içinde devreye girmekte ve maksimum 15
dakika içinde frekans sapmasýný dengelemektedir. Sekonder kontrol yedeði saðlanmasý
zorunlu bir yan hizmet olmayýp, uygun nitelikteki üretim tesisleri ve ünitelerinin
vereceði fiyat tekliflerinin sistem iþletmecisi tarafýndan uygun bulunmasý durumunda,
ticari yan hizmetler olarak iþlem görmesi gerekmektedir.
Tersiyer kontrol yedeði; sekonder kontrol yedekleri devreye alýndýktan sonra,
olabilecek baþka bir frekans sapmasý durumunda sekonder frekans yedeklerinin
serbest kalabilmesi amacýyla sistem iþletmecisinin vereceði talimatlar üzerine devreye
alýnan yedeklerdir. Bu yedekler, hýzlý devreye girme özelliklerine sahip olan veya
döner yedekler olup, herhangi bir anda talimat ile kýsa sürede devreye alýnabilmektedir.
Tersiyer kontrol yedekleri de, ticari yan hizmetler kapsamýndadýr.
Gerçek zamanlý dengelemenin bir diðer yöntemi olarak UYTM, frekans kontrolü
þartlarýný yerine getirmek amacýyla yan hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda talep
kontrolü yapma olanaðýna da sahiptir.
Bu kapsamda, kurulu gücü 50 MW ve üzerinde olan üretim tesisleri primer frekans
kontrolüne katýlmakla yükümlü olduklarý gibi, ticari yan hizmetler anlaþmasý kapsamýnda
sekonder frekans kontrolüne de katýlabilirler. Bu kapasitelerin altýnda kurulu güce
sahip üretim tesisleri ise, sistem iþletmecisi olan TEÝAÞa teklif vermeleri ve bu teklifin
de kabul edilmesi halinde, primer veya sekonder frekans kontrolüne katýlabilirler.
Ýþletme yedeklerine ilave olarak, TEÝAÞ tarafýndan gerçek zamandan baþlayarak
24 saatlik bir süre için tahmin edilen talebin karþýlanmasýna yönelik bekleme yedekleri
de hazýr tutulmaktadýr. Bekleme yedekleri, üretim tesislerinin emreamadeliðindeki
belirsizlikler veya hava koþullarýnda oluþan beklenmedik deðiþiklikler gibi önceden
kestirilemeyen nedenler ile tüketimin hesaplanan talep tahminlerinin üzerinde
gerçekleþmesi halinde kullanýlmak üzere hazýr tutulmaktadýr. Bu yedekler, senkronize
olmadan hazýr tutulan ve ihtiyaç duyulan süre içinde senkronize olabilecek üniteler
tarafýndan saðlanmaktadýr.
Sonuç itibarýyla, yukarýda da özetlendiði gibi, gerçek zamanlý dengelemenin en
önemli unsuru yan hizmetler anlaþmalarýdýr. Ancak, mevzuatta düzenlenmiþ olmasýna
karþýn, fiyatlandýrma konusundaki düzenlemelerin yeterince açýk olmadýðý gerekçesi
ile yan hizmetler anlaþmalarý henüz yürürlüðe konulamamýþtýr.
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Üretim tesislerinin büyük çoðunluðunun kamu kontrolünde olmasý nedeniyle,
yan hizmetlere olan ihtiyacýn, yan hizmetler anlaþmalarý olmaksýzýn kamu santrallarýndan
bedelsiz olarak karþýlanmakta olduðuna yukarýda deðinilmiþtir. Böyle bir yapýda,
ihtiyaç duyulmasý halinde bile özel sektör üretim tesislerinden yan hizmetlerin satýn
alýnmasý mümkün olamamakta ve diðer taraftan, bu tür hizmetlerin maliyetleri de
kullanýcýlara yansýtýlamamaktadýr. Oysa yan hizmetlere iliþkin uygulamalarýn baþlatýlmasý
ve ilgili bedellerin de ödenmesi durumunda, bu alanda ihtiyaç duyulan hizmetlere
yönelik yatýrýmlarýn yapýlmasýna yönelik olarak piyasaya bir fiyat sinyali de
üretilebilecektir.
Yan hizmetler anlaþmalarýnýn uygulanmasýna iliþkin olarak TEÝAÞ tarafýndan
öne sürülen eksiklikler giderilmeli ve yan hizmetler satýn alýnarak temin
edilmelidir.
Yan hizmetleri de kapsayan dengeleme faaliyetleri, elektrik enerjisinin kalitesi ve
sürekliliðini saðlamasý nedeniyle tüm sistem kullanýcýlarý için kritik olan faaliyetlerdir.
Sistem güvenilirliðinin saðlanmasý ve sistemin verimli iþletilmesini teminen, teknik
özellikleri uygun olan tüm üretim tesislerinin kendi istekleri doðrultusunda bu tür
faaliyetlere katýlýmlarýnýn saðlanmasý gerekmektedir.
Bu nedenle;
Ø Serbest piyasada ikili anlaþmalarla elektrik enerjisi satýþlarý kýsýtlanmýþ olan

otoprodüktör ve otoprodüktör grubu üretim tesislerinin yan hizmetler anlaþmalarý
kapsamýnda ve/veya dengeleme sistemine yapacaklarý tekliflerin kabulü
sonucunda üretecekleri elektrik enerjisi miktarýnýn, mevzuatta yer alan yasal
kýsýtlara tabi tutulmamasý,
Ø Benzer þekilde, yeni bir þirket kurmadan, üretim tesisi kurma ve iþletme hakkýný
kullanan OSB tüzel kiþilikleri tarafýndan iþletilen bu tür üretim tesislerinin
onaylý OSB sýnýrlarýnýn dýþýna elektrik enerjisi satma yetkileri bulunmamakla
beraber, sistem ihtiyacý için yan hizmetler saðlamalarý ile dengeleme piyasasýna
da teklif vermeleri,
konularýnda yasal düzenlemeye gidilmelidir.
Sistem güvenilirliðinin saðlanmasý ve sistemin verimli iþletilmesini teminen,
fiziksel özellikleri uygun olan otoprodüktör ve otoprodüktör grubu üretim
tesisleri ile OSB tüzel kiþileri tarafýndan kurulmuþ olan üretim tesislerinin
kendi istekleri doðrultusunda dengeleme piyasasýna katýlýmlarý
ve yan hizmetler saðlamalarý önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr.
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Sonuç olarak, Türkiye elektrik piyasasýnda gösterge fiyat olarak kullanýlagelen
TETAÞ satýþ fiyatlarý ile daðýtým þirketlerinin tüketicilere perakende satýþ fiyatlarý, arz
daralmasý sonucu üretim maliyetlerinin artýþ göstermesi durumunu yansýtamadýðýndan,
üretim yatýrýmlarýna iliþkin kararlarda ve/veya yeni üretim tesisi yapýlabilirlik
çalýþmalarýnda, SDFler esas alýnmaya baþlanmýþtýr.
Diðer taraftan, düzenlemeye tabi elektrik enerjisi fiyatlarýnýn maliyet artýþlarýný
yansýtacak þekilde ayarlanmamýþ olmasýnýn bir diðer sonucu olarak, daðýtým þirketleri
dýþýndaki diðer tedarikçilerden elektrik enerjisi almakta olan tüketiciler de daðýtým
þirketlerine geri dönmüþtür. Tüketim portföyü bu nedenle büyüyen daðýtým þirketleri
ise, geçiþ dönemi sözleþmeleri dýþýnda kalan enerji ihtiyaçlarýný dengeleme ve uzlaþtýrma
mekanizmasý aracýlýðýyla özel üretim þirketlerinden karþýlar duruma gelmiþlerdir.
Böylece, dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasý da, özel sektör üretim þirketleri
tarafýndan sistemin dengelenmesi için verilen tekliflerin kabul edilmesi dýþýnda bir
merkezi alýcý olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ne var ki, her saat için gerçekleþen
SMFler dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasý aracýlýðýyla satýlan enerjinin fiyatýna
iliþkin bir iþaret verse de, ilgili taraflara fatura edilecek bu enerjinin fiyatý üç uzlaþtýrma
dönemine ait olmak üzere hesaplanan SDFler olarak ancak ay sonunda netleþmektedir.
DUYun uygulamaya baþlanmasý ile Mali Uzlaþtýrma Tebliði kapsamýnda enerji
açýðý ve enerji fazlasý durumunda uygulanan iki farklý sistem dengesizlik fiyatýnýn
yerini tek bir dengesizlik fiyatý almýþtýr. Bu durum, ikili anlaþmalarla elektrik enerjisi
satýþý yapmakta olan tedarikçilerin kendi aralarýnda elektrik enerjisi ticareti yapabildikleri
sanal bir spot piyasanýn oluþmasýna yol açmýþtýr.

3.3. Gündemde Olan Yeni Dengeleme ve Uzlaþtýrma Piyasasý
Bir geçiþ dönemi uygulamasý olarak, mevcut altyapý olanaklarý çerçevesinde
tasarýmlandýrýlarak uygulanmaya baþlanan dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasýnýn,
ihtiyaç duyulan altyapýnýn geliþtirilmesi paralelinde, nihai halini de alacak þekilde
yeniden düzenleneceði görülmektedir.
Bu kapsamda da, mevcut yapýda olduðu gibi, öncelikle gün öncesi dengelemenin
yapýlmasýnýn, gerçek zamanlý dengeleme iþlemi için primer ve sekonder yedeklerin
devreye girmesinin ve ardýndan tersiyer yedeklerin devreye alýnmasý için dengeleme
güç piyasasýnýn çalýþtýrýlmasýnýn planlandýðý anlaþýlmaktadýr. Bu noktada ise, gerek
mevcut yapýnýn temel niteliklerinin sürdürülebilmesi, gerekse yeni yapýnýn
uygulanabilmesi için yan hizmetler anlaþmalarýnýn mümkün olan en kýsa sürede
yürürlüðe konulmasý bir zorunluluktur.
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Halen üretim tesislerinin büyük bir bölümü kamu kuruluþlarýnýn kontrolünde
iþletildiði için mevcut yapýda çok fazla iletim sistemi kýsýtý yaþanmamaktadýr. Ýdeal
olarak, tüm üretim tesislerinin özel sektör tarafýndan ve tümüyle piyasa kurallarý
çerçevesinde rekabet ortamý içerisinde iþletildiði bir durumda, tüm üretim tesisleri
kendi üretim programlarýný tamamen kendileri yapmaya baþladýklarýnda, herhangi
bir iletim kýsýtýnýn yaþanýp yaþanmayacaðý bugünden net olarak bilinememektedir.
Bununla birlikte, yeni ve yüksek kapasiteli üretim tesislerinin iþletmeye girmesi ve
komþu ülkelerle senkron paralel çalýþmaya uygun enterkonneksiyonlar tesis edilip,
daha büyük kapasiteli ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yapýlmaya baþlanmasý ile iletim
sisteminde kýsýt yaþanan bölgelerin bulunup bulunmadýðýnýn net olarak ortaya çýkacaðý
deðerlendirilmektedir.
Orta ve uzun vadede bölgesel bir kýsýt yaþanmasý olasýlýðýna karþý, tasarýmlandýrýlmakta
olan yeni dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasýnda iletim kýsýtlarýnýn da dikkate
alýnmasýný saðlayan bir yapýnýn oluþturulmasý yerinde olacaktýr. Bu çerçevede de,
Türkiyeyi içerisinde kýsýt yaþanmayan bölgelere ayýrabilecek ve bölgeler arasý enerji
akýþlarýný düzenleyecek þekilde bir mevzuat altyapýsýnýn hazýrlanmasý gerekmektedir.
Oluþturulacak yeni yapýda dengeleme iþleminin geçiþ dönemi uygulamasýnda
olduðu gibi, yine gün öncesi dengeleme ve gerçek zamanlý dengeleme olarak iki
kademede gerçekleþtirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, gün öncesi dengeleme
için bir gün öncesi piyasasý, gerçek zamanlý dengeleme için ise, bir dengeleme güç
piyasasý oluþturulmasýnýn söz konusu olduðu görülmektedir.
Hedeflenen yeni yapýda, uzlaþtýrma iþlemlerinin saatlik olarak yapýlmasý ve sistem
marjinal fiyatlarýnýn, ilgili saatin sonunda belirlenmesinin gerekeceði düþünülmektedir.
Böylece, geçiþ döneminde ortaya çýkan saatlik sistem marjinal fiyatý ile ay sonlarýnda
hesaplanan günlük üç uzlaþtýrma dönemine ait sistem dengesizlik fiyatlarý arasýndaki
farklar da ortadan kalkacak, sistem marjinal fiyatý, söz konusu saate ait SDF olacaktýr.
Ayrýca, çoðunlukla dengeleme amacý dýþýnda verilen yük alma ve yük atma talimatlarý
sonucunda, zaman zaman da uzlaþtýrmanýn ay sonunda yapýlmasýna baðlý olarak
piyasa katýlýmcýlarýnýn ay sonuna kadar neden olduklarý dengesizlikleri düzeltebilmeleri
nedeniyle tüm üretim faaliyeti gösteren piyasa katýlýmcýlarýna fatura edilen tutar (sýfýr
bakiye düzeltme bileþeni) da düþecektir.
Bu çerçevedeki uygulamanýn yürürlüðe konulabilmesi amacýyla, piyasa katýlýmcýlarýnýn
ve tüketicilerin üretim ve tüketim deðerlerinin saatlik olarak okunmasý ve piyasa
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iþletmecisine aktarýlmasý için gereken altyapýnýn tamamlanmasý gerekmektedir.
Uygulamanýn geçiþ dönemi aþamasýnda, piyasa katýlýmcýlarýnýn, mevcut fiyat yapýsý
nedeniyle tüketicilere doðrudan satýþ yapamadýklarý dikkate alýndýðýnda, veri toplama
ve iletiþim altyapýsýnýn teþkilinde, tüketim tarafý için saatlik ölçüm ve kayýt yapan
sayaçlarýn tesis edilmesi için çok fazla bir zamana ihtiyaç duyulmayacaðý düþünülmektedir.
Diðer taraftan, daðýtým sistemine baðlý ve nispeten küçük tüketicilerin tüketimlerinin
belirlenmesi için faaliyet alanýna göre geliþtirilmiþ yük profillerinin de kullanýlmasýnýn
mümkün olabileceði deðerlendirilmektedir.
Saatlik uzlaþtýrma uygulamasýnýn baþlamasý ile birlikte, mevcut yapýda aylýk
gerçekleþtirilen uzlaþtýrma iþlemi, daha kýsa sürelerde, örneðin haftalýk olarak da
yapýlabilecektir. Uzlaþtýrma süresinin kýsaltýlmasý ile piyasa katýlýmcýlarýnýn uzlaþtýrma
sistemine katýlýmlarý sonucunda sistemde oluþan tahsilat riski düþecek ve sonuç olarak
daha düþük miktarlarda teminat alýnarak uzlaþtýrma faaliyeti daha güvenli bir þekilde
yürütülebilecektir.
Mevcut uygulamada þebeke kayýplarý üretim þirketlerinin yaptýklarý ilave üretimler
yoluyla karþýlanmaktadýr. Dolayýsýyla, mevcut uygulama kapsamýnda TEÝAÞýn söz
konusu kayýplarý daha da aþaðýya çekme yönünde hareket etmesini gerektirecek bir
teþvik bulunmamaktadýr. Bir taraftan TEÝAÞa bu yönde bir teþvik saðlamak, diðer
taraftan da uzlaþtýrma iþlemlerinin basitleþtirilmesi amacýyla, iletim sisteminde oluþan
teknik kayýplarý karþýlayacak miktarda elektrik enerjisinin TEÝAÞ tarafýndan satýn
alýnarak sisteme verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýnýn da, mutlaka göz
önünde bulundurulmasý gerektiði deðerlendirilmektedir.
Hedeflenen yeni yapýda, gün öncesi dengelemenin, detaylarý aþaðýda verilen, gün
öncesi piyasasý aracýlýðýyla piyasa katýlýmcýlarýnýn oluþturacaðý gruplar için kendileri
tarafýndan gerçekleþtirilmesinin öngörülebileceði deðerlendirilmektedir.
Buna göre, bu iþlemlerin gerçekleþtirilebilmesini teminen, piyasa katýlýmcýlarý
gruplaþarak, gruplarýnýn dengelenmesinden sorumlu olacak bir katýlýmcý
belirleyeceklerdir. Portföyün dengelenmesinden sorumlu olacak bu piyasa katýlýmcýsý,
portföydeki tüm katýlýmcýlarýn iþlemlerini de onlarýn adýna gerçekleþtirecektir.
Dengelemeden sorumlu olacak bu piyasa katýlýmcýsý, sorumluluðundaki üretim ve
tüketim tesislerinin net enerji dengesizliðine iliþkin mali sorumluluðunu da üstlenecektir.
Dengelemeden sorumlu taraf, kendi adýna kayýtlý üretim ve tüketim tesisi niteliðindeki
tüm uzlaþtýrmaya esas veriþ-çekiþ birimleri için bir gün sonrasý için saatlik üretim
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ya da tüketim deðerlerini sistem iþletmecisine bildirmekle yükümlü olacaktýr. Bu
bildirimde, dengeleme birimlerinin üretim programlarý her bir dengeleme birimi için
ayrý ayrý verilirken, diðer üretim ve tüketim birimleri için toplu olarak verilebilecektir.
Bu çerçevede, dengelemeden sorumlu tarafýn, portföyünde bulunan tüm üretim
ve tüketim birimlerinin bir sonraki gün için saatlik programlarýný dikkate alarak
portföyün gün öncesinden dengelenmesi için mevcut tüm imkanlarý kullanmasý
gerekmektedir. Böylece, her bir portföy, dengelenmesinden sorumlu olan tarafýn
sorumluluðunda gün öncesinden dengelenerek, sistemde oluþabilecek dengesizlik
asgariye indirilmiþ olacaktýr.
Bu kapsamda, dengeleme birimlerinin üretim programlarýnýn üç kademede
netleþtirilmesinin gündeme gelebileceði düþünülmektedir:
Ø Öncelikle, ikili anlaþmalarda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere

tüm dengeleme birimleri bir üretim programý yapacak ve sistem iþletmecisine
bildireceklerdir.
Ø Ýkinci aþamada, bu program netleþtikten sonra, gün öncesi piyasaya teklif
verilecek ve kabul edilmiþ olan teklifler dikkate alýnarak bir sonraki günlük
üretim programý revize edilecektir.
Ø Son aþamada ise, revize edilen bu program ve dengeleme biriminin fiziksel
özellikleri dikkate alýnarak yük alma ve yük atma teklifleri verilecek ve kabul
edilen teklifler ile daha önce sunulmuþ olan üretim programý dikkate alýnarak
üretim yapýlacaktýr.
Diðer taraftan, yeni yapýda talep tarafýnýn da dengeleme güç piyasasýna katýlýmýnýn
öngörülmesi gerektiði deðerlendirilmektedir. Bu katýlýmýn saðlanmasý durumunda
talep tarafýnýn vereceði tepkilerle aþýrý fiyat artýþlarý önlenebilecektir. Ayrýca, alt yapý
daha verimli kullanýlabilecek ve sistem kýsýtlarýnýn fiyatlar üzerindeki etkisi de asgariye
indirilebilecektir.
Talep tarafýnýn dengeleme güç piyasasýna katýlýmý; talebin azaltýlmasý, talebin
enerjinin daha ucuz olduðu dönemlere kaydýrýlmasý ve otoprodüktör üretim tesislerinde
kendi talebini karþýlama þeklinde gerçekleþebilecektir.
Hedeflenen yapýda, tüketimi sistem iþletmecisi tarafýndan verilecek talimatlarla
deðiþtirilebilecek ya da devreden çýkarýlabilecek olan ve katýlýmý sistem iþletmecisi
tarafýndan uygun bulunan tüketim tesislerinin de dengeleme birimi olabilmesi söz
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konusudur. Zira bu tür tesislerin alacaklarý talimatlar üzerine tüketimlerini azaltmalarý,
sistemde bir üretim tesisinin yük alma etkisini yaratmaktadýr. Ancak, tüketim tesislerinin
dengeleme piyasasýna katýlmalarý ve teklif verebilmeleri için bu nitelikteki tüketicilere
özgü bir lisans verilmesinin gerekli olacaðý düþünülmektedir. Bu çerçevede de,
tüketicilerin dengeleme güç piyasasýna katýlýmýný saðlamak üzere bir yasal düzenlemeye
ihtiyaç duyulmaktadýr.
Diðer taraftan, dengeleme birimi olma koþullarýný saðlayan en az bir uzlaþtýrmaya
esas veriþ-çekiþ birimi olan piyasa katýlýmcýlarýnýn dengeleme güç piyasasýna katýlýmlarýnýn
zorunlu olmasý gerektiði düþünülmektedir. Bu çerçevede, dengeleme birimi iþleten
piyasa katýlýmcýlarý, dengeleme birimi bazýnda bir gün sonrasý için geçerli olacak
saatlik yük alma ve yük atmaya iliþkin teklif fiyatlarýný ve teklif miktarlarýný içeren
tekliflerini sistem iþletmecisine her gün vereceklerdir. Yük alma ile yük atma teklifleri,
dengeleme biriminin talimat almasýný izleyen 15 dakika içinde gerçekleþtirebileceði
üretim/tüketim artýþ ya da azalmalarýný kapsayacaktýr. Yük alma ve yük atma teklifleri
olarak, fiyatlarý 0 dan büyük olmak kaydýyla ve bir gün önceki gün öncesi piyasada
gerçekleþmiþ olan fiyatlardan da yüksek olmak kaydýyla, ayný saat için miktara baðlý
olarak birkaç kademeli fiyat teklif edilebilecektir.
Sistem iþletmecisi tarafýndan yük alma ve yük atma teklifleri için farklý asgari
sýnýrlar belirlenebilmekle beraber, teklifler için asgari miktarýn 10 MW olmasý söz
konusudur. Bildirilen tüm yük alma ve yük atma teklif miktarlarýnýn 1 MW ve katlarý
cinsinden ifade edilmesinin öngörülebileceði deðerlendirilmektedir.
Dengeleme güç piyasasý kapsamýnda verilen yük alma ve yük atma tekliflerinde
katýlýmcýlarýn, yük alma ve yük atma yönünde dengeleme güç piyasasýnda yer alan
dengeleme birimlerine iliþkin 15 dakika içinde gerçekleþtirebilecekleri tüm emreamade
kapasiteyi teklif etmelerinin esas olacaðý anlaþýlmaktadýr. Sunulan bu teklifler
çerçevesinde dengeleme güç piyasasý talimatlarý tekliflerin geçerli olduðu günün
herhangi bir anýnda verilebilecektir.
Dengeleme ve uzlaþtýrmaya iliþkin iþlemlerin yürütülmesi amacýyla, TEÝAÞýn resmi
internet sitesi aracýlýðýyla eriþilebilen ve Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) olarak
adlandýrýlan internet tabanlý uygulamalarýn kullanýlmasý öngörülmektedir. Bu kapsamda,
gün öncesi üretim ve tüketim programlarýnýn bildirilmesi, teyit edilmesi, yük alma
ve yük atma tekliflerinin bildirilmesi, talimatlarýnýn verilmesi, yayýnlanacak bildirilerin,
bilgilendirmelerin ve duyurularýn PYS üzerinden yapýlmasýnýn hedeflendiði görülmektedir.
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Dengeleme güç piyasasý kapsamýnda sunulan yük alma ve yük atma tekliflerinin
miktarlarý, geçerli olduðu saatten 2 saat öncesine kadar deðiþtirilebilecek iken, sunulan
yük alma ve yük atma tekliflerinin öncelikle fiyat sýralamasýna tabi tutulmasý söz
konusu olabilecektir.
Fiyat sýralamasýna dizilen tekliflerin;
Ø Ýletim ve/veya daðýtým sistemi kýsýtlarý,
Ø Dengeleme güç piyasasý kapsamýndaki dengeleme birimlerine iliþkin teknik

kýsýtlar,
Ø Arz güvenilirliði ve arz kalitesine iliþkin kriterler,
dikkate alýnarak, iþletme güvenliði ve sistem bütünlüðü saðlanacak ve dengeleme
maliyetleri de en aza indirilecek þekilde deðerlendirilmesinin ve dengelemeye iliþkin
gerekli talimatlarýn bu deðerlendirmelere göre PYS kanalýyla veya telefonla verilmesinin
hedeflendiði görülmektedir.
Diðer taraftan, mevcut uygulamada olduðu gibi, sistemin tamamýnda arz ve talebin
gerçek zamanlý olarak dengelenmesi amacýyla verilen yük alma ve yük atma
talimatlarýnýn, ilgili mevzuat gereðince sistem iþletmecisi tarafýndan gerçekleþtirilen
diðer faaliyetler kapsamýnda verilen yük alma ve yük atma talimatlarýndan ayrý olarak
deðerlendirilmesi ve kayýtlarýnýn da ayrý tutulmasý gerektiði düþünülmektedir.
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4. GÜN ÖNCESÝ PÝYASASI
Gün öncesi piyasasý, bir sonraki günün her bir saati için enerji alýþý veya satýþý
için teklif verilmesi sonucunda, arz ve talebin kesiþtiði elektrik enerjisi miktarý için
oluþan fiyattan elektrik enerjisi ticaretinin yapýldýðý bir piyasadýr.
Türkiye elektrik piyasasýndaki mevcut uygulamada sistem dengesizlik fiyatý ay
sonunda belirlenirken, kurulacak olan gün öncesi piyasada, satýn alýnan veya satýlan
elektrik enerjisinin fiyatýnýn bir gün önceden belirlenmesi ve enerjinin teslim edilmesinin
de kesinleþmesi öngörülmektedir. Bu özellikleri ile bir gün öncesi piyasanýn, gerçek
anlamda bir spot piyasa olarak çalýþmakta olduðu söylenebilir.
Diðer taraftan, elektrik enerjisi ihtiyacýný karþýlamak üzere ikili anlaþma yapmýþ
olan piyasa katýlýmcýlarý, çeþitli faktörlere baðlý olarak günden güne deðiþen arz ve
talep koþullarýna göre, dengesizliðe düþebileceklerini öngörüyorlarsa, bu dengesizliði
giderebilmek üzere gün öncesi piyasadan enerji temin etme ya da fazla enerjilerini
satma yoluna gidebilmelidirler. Zira gün öncesinde dengesizliklerin minimize edilmesi
ile dengeleme güç piyasasýnýn yükü hafiflemekte, hýzlý devreye giren santrallara olan
ihtiyaç da azalmaktadýr.
Þekil 4.1 Bir Piyasa Katýlýmcýsýnýn Yapmýþ Olduðu Ýkili Anlaþmalardan
Doðabilecek Dengesizliðini Gidermek Üzere
Gün Öncesi Piyasada Yaptýðý Elektrik Alýþ Veriþi
Talep Tahmini

GÖP Alýmlarý

GÖP Satýþlarý

Ýkili Sözleþmeler ve Düzenlemeye Tabi Sözl.
Ýkili Sözleþmeler ve Düzenlemeye Tabi Sözl.

Kaynak: OPCOM Romanian Electricity Market Evolution sunumundan
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Fiziksel Durum

Þekil 4.1de ikili sözleþmelerle yaptýðý alýmlarý, eðri ile gösterilen talep tahminine
göre düzenlemek üzere, koyu renkli sütunlarla (Gün Öncesi Piyasa - GÖP Alýmlarý)
gösterilen gün öncesi piyasadan alým yapan ve fazla enerjisini gün öncesi piyasada
açýk renkli sütunlar (Gün Öncesi Piyasa - GÖP Satýþlarý) kadar satan bir piyasa
katýlýmcýsýnýn, dengesizliðini asgariye indirmek üzere yaptýðý elektrik ticareti
gösterilmektedir.
Ayný piyasa katýlýmcýsýnýn gün öncesi piyasasýnda tahmin edilen talebe göre yapmýþ
olduðu bu ayarlamadan sonra, uygulama gününde talebin gerçekleþmesine göre
dengeleme piyasasýnda tabi olduðu düzeltme ise aþaðýda yer alan Þekil 4.2de
gösterilmektedir. Þekil 4.2 incelendiðinde görüleceði üzere, talep doðruya en yakýn
þekilde tahmin edilebilse bile, gün öncesi piyasada alýnacak veya satýlacak elektrik
enerjisi her saat için sabit bir miktar olacaðýndan, söz konusu saat içerisinde sabit
kalmayan talebin tam olarak karþýlanabilmesi mümkün olmayabilmektedir. Bu þekilde
fiziksel durum üstünde kalan alanla gösterilen miktarda yük aldýrýlmak, altýnda kalan
alanla gösterilen miktarda ise yük attýrýlmak suretiyle, söz konusu piyasa katýlýmcýsýnýn
dengesizliði giderilmiþ ve müþterisine karþý olan yükümlülüðünün yerine getirilmesi
saðlanmýþtýr.
Þekil 4.2 Gerçekleþen Talebe Göre
Dengeleme Güç Piyasasýnda Yapýlan Son Ayarlama

Kaynak: OPCOM Romanian Electricity Market Evolution sunumundan

50

Gün öncesi piyasalarda, tarafý olduðu ikili anlaþmalar ile enerji tedarik etme
yükümlülüðü üstlenmiþ olan üretim tesisleri gün öncesi piyasada kendi üretim
maliyetlerinin altýnda satýn alýnabilir elektrik enerjisi bulduklarýnda, üretim yapmadan
söz konusu enerjiyi satýn alýp müþterilerine temin edebilme imkanýna sahip
bulunmaktadýr. Böylece, mali açýdan en uygun olan kaynaklar öncelikle kullanýlmakta
ve sistemde de toplam bir verim artýþý saðlanmaktadýr.
Diðer taraftan, gün öncesi piyasasýna tedarikçilerin yaný sýra belirlenmiþ niteliklere
sahip olan büyük tüketicilerin de, talep tarafý olarak katýlabilmesi söz konusudur.
Bu nedenle, gün öncesi piyasalardaki fiyat oluþumlarýnda talep tarafýnýn tepkisi etkili
olmaktadýr.
Bu durumu ve esasen de gün öncesi piyasasýný daha iyi açýklamak üzere, Nord
Pool piyasasýna deðinilmesinde yarar görülmektedir.
Nord Pool piyasasý 1993 yýlýnda, Ýskandinav ülkeleri olan Norveç, Finlandiya,
Danimarka ve Ýsveç arasýnda kurulmuþtur. Ancak günümüzde, geliþmiþ piyasa
mekanizmalarý ile çok sayýda ülkeden katýlýmcý, Nord Pool finansal piyasasýnda üye
olarak yer almaktadýr. Nord Pool piyasasý; gün öncesi piyasasý ve gerçek zamanlý
dengeleme güç piyasasý ile finansal piyasalarýn yer aldýðý ve merkezi olmayan yük
planlamasýnýn yapýldýðý çok piyasalý modelin en iyi örneðidir. Nord Pool internet
sitesinde gün öncesi piyasasý için verilen bir gün öncesi örneði aþaðýdaki Þekil 4.3te
gösterilmektedir.
Þekil 4.3 Bir Piyasa Katýlýmcýsýnýn Bir Sonraki Günün Bir Saati Ýçin
Elektrik Enerjisi Alýþ ve Satýþ Teklifleri
EUR/MWh
80

Satýþ

60
40

Alýþ

20
MWh
10

20

30

Kaynak: www.nordpool.com
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40
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Þekildeki örnekte gösterilen piyasa katýlýmcýsý bir hidroelektrik santral iþletmektedir.
Bu piyasa katýlýmcýsý;
Ø Müþterisinin ihtiyacý olan 50 MWh elektrik enerjisinin tamamýný gün öncesi

piyasadan satýn alarak, iþlettiði hidroelektrik santralinde depolanmýþ suyu daha
iyi bir koþulda kullanabilmek,
Ø Fiyatýna baðlý olarak gereken elektrik enerjisinin bir kýsmýný gün öncesi piyasadan
satýn alarak kalanýný kendi üretim tesisinde üretmek,
Ø Müþterisinin ihtiyacý olan elektrik enerjisi miktarýný üreterek teslim etmek,
Ø Müþterisinin ihtiyacýndan daha fazla elektrik üreterek, fazlasýný yine gün öncesi
piyasada satmak,
seçeneklerine sahiptir.
Örnekteki bu piyasa katýlýmcýsý, söz konusu saat için;
Ø Fiyatýn 20 /MWh veya daha düþük olmasý halinde 50 MWh enerji alacaðýný,
Ø Fiyatýn 40 /MWh olmasý halinde 10 MWh elektrik enerjisi alacaðýný (bu durumda

müþterisinin ihtiyacý olan enerjinin kalanýný kendisi üretecektir),
Ø Fiyatýn 50 /MWh olmasý durumunda 10 MWh elektrik enerjisi satacaðýný,
Ø Fiyatýn 50-60 /MWh arasýnda olmasý durumunda artan miktarda enerji satacaðýný,
Ø Fiyatýn 60 /MWh veya daha fazla olmasý halinde ise 30 MWh elektrik enerjisi
satacaðýný, gün öncesinde piyasa iþletmecisine bildirmiþtir.
Þekil 4.4 Gün Öncesi Piyasada Verilen
Elektrik Alýþ ve Satýþ Tekliflerinden Sistem Fiyatýnýn Bulunmasý
EUR/MWh
Arz

Talep

Sistem Fiyatý

MWh
Kaynak: www.nordpool.com
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Gün öncesi piyasasýnda ise, bir sonraki günün her saati için aþaðýda yer alan Þekil
4.4te yer alan örnekteki gibi verilmiþ olan alýþ ve satýþ teklifleri birbirine eklenerek,
bir talep eðrisi ve bir tedarik eðrisi oluþturulmaktadýr. Bu iki eðrinin kesiþtiði nokta
ise, söz konusu saat için belirlenmiþ olan sistem fiyatýný göstermektedir.
Ülkemizde de bir gün öncesi piyasasýnýn kurulmasýyla, dengelemeden sorumlu
taraflarýn gün öncesinde portföylerini dengelemesine olanak saðlanabilmesi, ülke
genelinde üretim optimizasyonunun yapýlabilmesi, talep tarafýnýn da katýldýðý arztalep dengesini yansýtan spot piyasa fiyat sinyalinin oluþmasýnýn saðlanmasý mümkündür.
Gün öncesi piyasanýn varlýðý, gerçek zaman dengeleme piyasasýnýn küçülmesini ve
sistem güvenilirliðinin artmasýný da saðlayacaktýr.
Gün öncesi piyasanýn mevcut piyasa yapýsýna getireceði en büyük yeniliðin ise,
tüketim tarafýnýn da piyasaya katýlmasý olacaðý düþünülmektedir. Böylece; deðiþen
fiyatlara karþý tüketicilerin tepki vermelerine olanak saðlanarak, fiyatlarýn yükseldiði
saatlerde tüketicilerin talep kýsmalarý sonucunda puant yük azalarak, kýsa vadeli arz
güvenliði saðlanabilecek ve ani fiyat yükselmeleri de engellenebilecektir.
Bir gün sonra teslim edilecek saatlik elektrik enerjisi alýþ ve satýþ iþlemleri için
organize bir gün öncesi elektrik piyasasý kurulmasý yönünde devam etmekte olan
çalýþmalar çerçevesinde, gün öncesi piyasasýnýn temel amacýnýn, dengelemeden
sorumlu taraflarca portföylerin gün öncesinden dengelenmesini saðlamak olduðu
düþünülmektedir.
Bu çerçevede gün öncesi piyasasýnýn;
Elektrik enerjisi referans fiyatýný belirleme,
Sistem Ýþletmecisine gün öncesinden dengelenmiþ bir sistem saðlama,
Sistem Ýþletmecisine gün öncesinden kýsýt yönetimi yapabilme imkaný saðlama,
Piyasa katýlýmcýlarýna, ikili anlaþmalarýna ek olarak bir sonraki gün için enerji
alýþ ve satýþý yapma fýrsatý yaratma,
amaçlarýna da hizmet edeceði göz önünde bulundurulmalýdýr.
Ø
Ø
Ø
Ø

Gün öncesi bir piyasada, portföylerde yer alan piyasa katýlýmcýlarýnýn belirlemiþ
olduðu dengelemeden sorumlu taraflar, portföylerin bir sonraki güne dengelenmiþ
olarak girmesi için mevcut olan tüm olanaklarý kullanmakta ve gün öncesi piyasasýndan
eksik enerjiyi alýp, fazlasýný da satmaktadýr. Böylece de, her portföyün öngörülen
talep miktarýna göre olabildiðince dengelenmesi yoluyla sistemin gerçek zamanda
dengelenmesi iþlemleri asgariye inmektedir.
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Dengeden sorumlu taraflar, sorumlu olduklarý piyasa katýlýmcýlarý adýna;
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Gün öncesi piyasasýna teklif verilmesi,
Gün öncesi piyasasýnýn uzlaþtýrma ve faturalandýrma iþlemleri,
Dengeleme güç piyasasýna teklif verilmesi,
Dengeleme güç piyasasý talimatlarýnýn yerine getirilmesi,
Dengeleme güç piyasasýnýn faaliyetlerinin uzlaþtýrýlmasý ve faturalandýrýlmasý,
Gün öncesi üretim ve tüketim programlarýnýn bildirilmesi,
Dengesizliklerin uzlaþtýrýlmasý ve faturalandýrýlmasý,

iþlemlerini de yerine getirmekle yükümlü olmaktadýr.
Gün öncesi piyasasý, piyasa iþletmecisi olan PMUM tarafýndan iþletilecektir. Bu
kapsamda, piyasa iþletmecisi; piyasa katýlýmcýlarýnýn gün öncesinde üretim ve/veya
tüketim ihtiyaçlarý ile sözleþmeye baðlanmýþ yükümlülüklerini dengelemek üzere
sattýklarý ve satýn aldýklarý elektrik enerjisinin piyasa adýna uzlaþtýrma ve faturalama
iþlemlerini de yürütmekle yükümlüdür.
Gün öncesi piyasasýna saatlik olarak verilecek olan elektrik enerjisi alýþ ve/veya
satýþ teklifleri için azami ve asgari fiyat limitleri piyasa iþletmecisi tarafýndan belirlenmekle
birlikte; bu fiyat limitleri bir fiyat tavaný amacý taþýmayýp, teklif verenlerin niyetlerini
bildirmeleri amacýný gütmektedir.
Örneðin fiyat tavanýndan alým baþvurusu yapan bir piyasa katýlýmcýsý, piyasada
oluþacak fiyat ne olursa olsun, belirtmiþ olduðu miktardaki elektrik enerjisini alma
talebini beyan etmiþ olmaktadýr. Benzer þekilde, fiyat tabanýndan elektrik enerjisi
satýþý yapmak üzere piyasaya baþvuran bir tedarikçi ise, söz konusu elektrik enerjisi
miktarýnýn; muhtemelen üretimi durdurulamayacak olan bir baz yük santralýnda ya
da su býrakýlmasý gereken bir hidroelektrik santralde mutlaka üretilmesi gereken
miktar söz konusu olduðundan, piyasa fiyatý ne olursa olsun, satýþý yönünde niyet
beyan etmiþ olmaktadýr.
Gün öncesi piyasada belli bir zaman dilimini kapsayan ve kabul edilmesi halinde
bütünüyle kabul edilen blok teklifler de verilebilmektedir. Piyasa iþletmecisi ve sistem
iþletmecisi tarafýndan standart blok teklifler ortaklaþa belirlenebilmekte, piyasa
katýlýmcýlarý da kendilerine özgü blok teklif verebilmektedir.
Ayrýca, belirli bir saat ile iliþkilendirilmeyen, hidroelektrik santrallarýn depoladýðý
su miktarý ile sýnýrlý olan ya da tüketim tarafýnýn katýlýmý için kullanýlabilen bir saat
için fiyat ve miktar bilgilerinden oluþan esnek teklifler de verilebilmektedir.
54

Gün öncesi piyasada lisanslý piyasa katýlýmcýlarýnýn ve nitelikleri uygun olan
tüketicilerin elektrik alým ve satýþý yapmalarý halinde mevcut kaynaklarýn verimlilikle
kullanýlmasý söz konusudur. Bu amacý teminen;
Ø Öncelikle hangi tüketicilerin gün öncesi piyasasýna hangi koþullarda katýlmasýnýn
uygun olduðunun belirlenmesi ve bu katýlýmýn saðlanabilmesi,
Ø 4628 sayýlý Kanunda üretim þirketleri, otoprodüktörler ve otoprodüktör gruplarý
hariç olmak üzere, elektrik enerjisi üretimi ve satýþý ile iþtigal eden tüzel kiþiler
olarak tanýmlandýklarýndan, üretim þirketlerinin satýn alacaklarý elektrik enerjisini
satmalarýna olanak saðlanmasý,
Ø 4628 sayýlý Kanunda elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatý ve iletim
sistemine doðrudan baðlý olanlar dýþýndaki tüketicilere perakende satýþý ile
iþtigal edebilen tüzel kiþi olarak tanýmlanmýþ bulunan perakende satýþ þirketlerinin
gün öncesi piyasada elektrik enerjisi satabilmeleri,
Ø Gün öncesi piyasasýnýn tamamen baðýmsýz olarak bir borsa gibi çalýþmasýný
teminen PMUMun TEÝAÞ bünyesi dýþýna çýkarýlmasý,
Ø Gerek dengeleme, gerek gün öncesi piyasalarda iþlem yapabilmek üzere, ticari
sýr niteliði taþýmayan ve rekabeti bozucu etkisi olmayan iletim sistemi koþullarý,
gerçekleþen fiyatlar, arz ve talep durumuna iliþkin saðlýklý olan her türlü bilginin
yayýmlanma yükümlülüðünün ilgili taraflarca yerine getirilmesinin saðlanmasý,
konularýnda 4628 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapýlmasý gerekmektedir.
·
·
·
·
·

Tanýmlanacak büyük tüketicilerin gün öncesi piyasaya katýlabilmelerini,
Üretim þirketlerinin elektrik enerjisi satýn alabilmelerini,
Perakende satýþ þirketlerinin gün öncesi piyasasýna satýþ yapabilmelerini,
PMUMun TEÝAÞ bünyesinden ayrýlmasýný,
Ticari sýr olmayan tüm ilgili bilgilerin yayýnlanmasýný,
teminen 4628 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapýlmasý gereklidir.

Diðer taraftan, iletim sisteminde yaþanabilecek kýsýtlarýn yönetilebilmesi için
piyasanýn bölünmesi gerekebilecektir. Piyasa bölünmesi gerçekleþtiði takdirde, bu
piyasalarý birleþtiren iletim hatlarýnýn kapasitelerine baðlý olarak, ayný gün ve saat için
bölünmüþ olan her piyasada farklý fiyatlar oluþabilecektir.
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Bir gün öncesi piyasasýnýn kurulabilmesinin ön þartý, özellikle talep tarafýnda,
saatlik ölçüm ve kayýt yapabilen ve gerekli verileri de piyasa yönetim sistemine
aktarabilen sayaçlarýn tesis edilmiþ olmasýdýr. Ayrýca, düzenlemeye tabi tarifelere
uygulanmakta olan fiyat yapýsý ile sadece kamu kuruluþlarýnýn tüketicilere satýþ
yapmakta olduðu bir yapýnýn hüküm sürdüðü bir ortamda gün öncesi piyasanýn
kurulmasý halinde, özel sektör üretim þirketleri satýcý, kamu daðýtým þirketleri de alýcý
olarak piyasaya katýlacaklardýr. Bu durumda ise, mevcut dengeleme ve uzlaþtýrma
mekanizmasýnda olduðu gibi, gün öncesi piyasasýnýn da bir merkezi alýcý olarak
kullanýlýr hale gelebileceði gözden uzak tutulmamalýdýr.
Bu nedenle, piyasa yapýsýnýn geriye dönülemez biçimde bozulmasýný engelleyebilmek
ve elektrik enerjisi sektöründeki mevcut kaynaklarýn en verimli þekilde kullanýlabilmesini
teminen, özel sektör üretim þirketleri ile toptan satýþ þirketlerinin doðrudan tüketicilere
satýþ yapabilmelerini saðlayacak bir tarife uygulamasýnýn ivedilikle baþlatýlmasý
gerekmektedir.
Gün öncesi piyasa uygulamasýnýn baþlamasýyla, dengeleme güç piyasasýnda sadece
sistem güvenliði hedeflenerek, dengeleme iþlemlerinin fiyatlar üzerindeki etkisi
azaltýlabilecektir. Bu çerçevede de, primer ve sekonder frekans kontrol hizmetlerinin
uzun vadeli anlaþmalarla temin edilmesi, tüketim tarafýndan da yan hizmet alýnmasý,
hacmi küçülen gerçek zamanlý dengeleme piyasasýnýn dengeleme birimleri tarafýndan
verilecek yük alma ve yük atma tekliflerinin kabul edilmesi suretiyle çalýþtýrýlmasý
mümkün olabilecektir.
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5. TÜREV PÝYASALARI
Serbestleþen elektrik piyasalarýnda, düzenlemeye tabi olan tekel nitelikli faaliyet
alanlarý ile serbest olmayan tüketicilere yönelik perakende satýþ faaliyeti dýþýnda kalan
diðer alanlardaki fiyat oluþumlarý tamamen piyasa tabanlý mekanizmalar yoluyla
belirlenmektedir. Buna ek olarak, yeni üretim yatýrýmlarýna iliþkin kararlarda da, söz
konusu mekanizmalar yoluyla oluþan fiyat sinyalleri referans alýnmaktadýr.
Sistem iþletmecisinin sistem ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yönelik olarak yaptýðý
alýmlar haricindeki enerji ihtiyacý, alýcý ve satýcýlar arasýndaki ikili anlaþmalar ve gün
öncesi (spot) piyasadan yapýlan alýmlarla gerçekleþtirilmektedir. Bu durum da dahi
bir açýk olmasý halinde ise, eksik kalan kýsým gün içi piyasadan karþýlanmaktadýr.
Diðer taraftan, ikili anlaþmalar, taraflar arasýnda yapýlan müzakereler sonucunda
belirlendiðinden, anlaþmalarýn koþullarý ve fiyatlarý, anlaþmadan anlaþmaya farklýlýk
göstermekte ve anlaþma fiyatlarý da ticari sýr olarak deðerlendirildiðinden, bu fiyatlarýn
kamuoyuna açýklanmasý tercih edilmemektedir. Dolayýsýyla, ikili anlaþmalardan yola
çýkýlarak ileriye yönelik bir fiyat tahmininde bulunulamamaktadýr.
Oysa gün öncesi piyasasýnda oluþan fiyatlar saatlik bazda tüm kullanýcýlarýn
bilgisine açýktýr. Bu itibarla, söz konusu fiyatlar yeni üretim yatýrýmlarý için bir referans
fiyat niteliði taþýmaktadýr. Ancak, bu fiyatlarýn hem çok kýsa dönemli fiyat sinyali
üretmesi, hem de talep tarafýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda oluþan üretim
kompozisyonundaki deðiþikliklere baðlý olarak dalgalanmasý, gerek alýcý ve gerekse
satýcý konumunda olan tüm piyasa katýlýmcýlarý açýsýndan finansal bir risk oluþturmakta
ve bu risklerin yönetilebilmesi için de ilave piyasa araçlarýna ihtiyaç duyulmaktadýr.
Fiyat dalgalanmalarýnýn neden olduðu söz konusu riskler, gün öncesi piyasaya
satýþ yapan üreticiler için spot fiyatlarýn elektrik üretim maliyetlerini karþýlayamamasý
durumu olarak tanýmlanýrken, fiyat dalgalanmalarý ise, tüketiciler ve tedarikçiler
açýsýndan uzun dönemli finansal belirsizlikler olarak ortaya çýkmaktadýr.
Esasen, alým tarafýndaki tedarikçiler için risk, deðiþken fiyatlý girdi maliyetlerinin
satýþ fiyatlarýna yansýtýlamamasý durumunda söz konusu olmaktadýr. Bu kapsama,
düþük bir kar marjýyla ve sabit fiyatla satýþ yapan toptan satýþ þirketleri ile katý bir
fiyat tavaný uygulamasýna tabi olan perakende satýþ lisansý sahibi tüzel kiþiler girmektedir.
Belirli bir yakýt türünün aðýrlýklý olduðu spot piyasalarda ise söz konusu yakýt türüne
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baðlý üretim yapan þirketler fiyat oluþumunda etkili olmakta, diðer yakýt türlerine
göre üretim yapan üreticiler ise yakýt maliyetlerinin artmasý durumunda spot piyasa
fiyatlarýnýn maliyetlerini karþýlayamamasý riskine maruz kalabilmektedir.
Dünyadaki birçok uygulama, diðer ürün piyasalarýnda olduðu gibi elektrik enerjisi
piyasasýnda da bu risklerin vadeli iþlem sözleþmeleri ve diðer türev sözleþmeler
yoluyla asgariye indirilebileceðini göstermektedir.
Spot piyasada, elektrik enerjisi anýnda ya da çok kýsa bir zaman dilimi öncesinde
alýnýp satýlabilmektedir. Vadeli iþlem piyasalarýnda ise fiyat, miktar, teslim tarihi ve
teslimat yeri gibi temel þartlar önceden belirlenmekte; ancak, teslimat ve ödemeler
gelecekte öngörülen bir tarihte yapýlmaktadýr. Dolayýsýyla, vadeli iþlem sözleþmesindeki
fiyat, vade bitim tarihindeki spot fiyata ait beklentiyi yansýtarak, ileriye yönelik bir
kestirim yapýlabilmesine de olanak saðlamaktadýr.
Terminolojide türev piyasa araçlarý olarak da ifade edilen vadeli iþlemler kapsamýnda
genel olarak; alivre iþlem sözleþmeleri2, vadeli iþlem sözleþmeleri3, opsiyon sözleþmeleri4
ve takas5 sözleþmeleri yer almaktadýr.
Alivre iþlem sözleþmeleri standart sözleþmeler olmayýp, koþullarý taraflarýn karþýlýklý
uzlaþmasýyla belirlenen ve organize borsalarda da genellikle iþlem görmeyen vadeli
iþlemlerdir.
Vadeli iþlem sözleþmeleri, organize borsalarda iþlem gören ve vade, sözleþme
büyüklüðü, alýnacak teminatlar, fiyat adýmlarý, iþlem kriterleri gibi unsurlarý, ilgili
borsalar tarafýndan belirlenen standart sözleþmelerdir.
Opsiyon sözleþmeleri de, yine organize borsalarda iþlem gören ve fiyat, miktar,
vade açýsýndan standartlaþtýrýlmýþ sözleþmelerdir.
Takas sözleþmeleri, sözleþme taraflarýnýn belirli bir zaman diliminde ödemelerinin
karþýlýklý olarak deðiþiminde anlaþtýklarý finansal iþlemler olarak betimlenebilmektedir.
Yukarýda genel özellikleri ile deðinilen sözleþmeleri, elektrik enerjisi sektörüne
iliþkin olarak fiziksel anlaþmalar ve finansal anlaþmalar olmak üzere, temel olarak
iki kategoride deðerlendirmek mümkündür.
2 Forwards yerine kullanýlmýþtýr.
3 Futures yerine kullanýlmýþtýr.
4 Options yerine kullanýlmýþtýr.
5 Swap yerine kullanýlmýþtýr.
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Buna göre fiziksel anlaþmalarda, öngörülen referans zaman dilimi içerisinde
satýcýnýn üretilen elektriði þebekeye verme yükümlülüðü, alýcýnýn ise þebekeden
çekme hakký bulunmakta ve elektrik enerjisinin ticari iþleme konu edildiði alivre
sözleþmeler bu gruba girmektedir.
Diðer taraftan, standart nitelikteki þartlarý içeren, organize piyasalarda geleceðe
yönelik olarak alýnýp satýlan ve büyük ölçüde fiziki teslimat þartý içermeyen sözleþmeler
olan vadeli iþlem sözleþmeleri ile opsiyon sözleþmeleri ise finansal anlaþmalar olarak
adlandýrýlmaktadýr.
Bu kapsamda da, vadeli iþlem ve opsiyon sözleþmelerinin alým ve satýmýnýn
yapýldýðý vadeli iþlem piyasalarý genellikle organize piyasalar olarak, alivre ve takas
sözleþmelerinin yapýldýðý piyasalar ise tezgah üstü piyasalar6 olarak tanýmlanmaktadýr.

5.1 Tezgah Üstü Piyasalar
Tezgah üstü piyasalar, genel olarak risklerin daðýtýlmasý ya da risklere karþý
pozisyon alýnmasý amacýyla baþvurulan piyasalar olarak, çoðunlukla alivre sözleþmeler
ve takas sözleþmeleri ile temsil edilmektedir.
5.1.1 Alivre Sözleþmeler
Alivre, sözcük anlamýyla önceden satýþ anlamý taþýmaktadýr. Elektrik piyasalarýnda
kullanýlan alivre sözleþmeler, taraflarýn gelecekteki fiyat deðiþimleri nedeniyle oluþabilecek
riskten korunma ihtiyacýna yönelik olarak kullandýklarý sözleþmelerden biridir.
Alivre sözleþmeler fiyat, miktar ve vade gibi unsurlarýn, taraflarýn karþýlýklý
mutabakatlarý ile belirlenmesine imkan tanýmasý nedeniyle, sözleþme taraflarýna esnek
davranabilme avantajý saðlanmaktadýr. Ancak bununla birlikte, standart hale
getirilmedikleri sürece, vadeli iþlemler piyasasýnda iþlem görebilmeleri mümkün
olamamaktadýr. Bu nedenle de, alivre sözleþmeler genel olarak tezgah üstü piyasalarda
alýnýp satýlmaktadýr.
Elektrik piyasasýna iliþkin bir alivre sözleþmesine göre vade sonuna gelindiðinde,
satýcý tarafýn elektriði tedarik etmesi, alýcý tarafýn da söz konusu sözleþme fiyatýný
ödemesi gerekmektedir. Sözleþme fiyatý sabit olabileceði gibi, karþýlýklý mutabakatla
belirlenen bir endekse göre artýrýlabilmesi de mümkündür. Vade sonu itibarýyla spot
piyasadaki elektrik fiyatý sözleþme fiyatýndan daha yüksek olarak gerçekleþtiði takdirde,
alýcý taraf için bir kar, aksi durumda ise bir zarar söz konusu olmaktadýr.
6 Over the Counter (OTC) yerine kullanýlmýþtýr.
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Diðer taraftan, bu tip sözleþmeler kapsamýnda gerçekleþtirilen iþlemlerde, taraflarýn
karþýlýklý yükümlülüklerini yerine getirmelerine iliþkin olarak taraflarýn hak ve
yükümlülüklerini garanti eden Takas Kurumu gibi bir yapýlanma mevcut olmadýðýndan,
riskler tamamen sözleþme taraflarýna ait olmaktadýr.
5.1.2 Takas Sözleþmeleri
Fiyat risklerine karþý korunma amaçlý olarak kullanýlan türev araçlarýndan birisi
de takas sözleþmeleridir.
Bu sözleþmeler kapsamýnda taraflar belirli bir süre boyunca belirli miktarlardaki
ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas edebilmektedir.
Elektrik piyasasýnda, fiyat takas sözleþmeleri7 ve baz takas sözleþmeleri8 olmak
üzere iki tip takas sözleþmesi kullanýlmaktadýr.
Fiyat takas sözleþmelerinde elektrik üreticileri, gelecekteki bir tarihteki elektrik
satýþ fiyatýný, tüketiciler ise elektrik alýþ fiyatlarýný sabitlemek amacýyla fiyat takas
sözleþmesi satýn almaktadýr.
ABD gibi, farklý eyaletlerde farklý piyasa düzenlemeleri altýnda faaliyet gösteren
piyasa katýlýmcýlarýnýn bulunduðu ya da Nord Pool elektrik piyasasý gibi birden fazla
ülkenin katýlýmýnýn söz konusu olduðu piyasalarda ise, farklý bölgelerdeki aþýrý fiyat
farklýlýklarýndan korunmak amacýyla da baz takas sözleþmeleri yapýlmaktadýr.
Diðer taraftan, takas sözleþmeleri genel olarak fark sözleþmeleri9 olarak da
adlandýrýlmaktadýr.
Takas sözleþmeleri de alivre sözleþmelerde olduðu gibi taraflarýn birbirlerine olan
güveni üzerine tesis edilmektedir. Dolayýsýyla, takas kurumu gibi bir yapýlanma
mevcut olmadýðýndan, taraflarýn birbirlerine karþý olan yükümlülüklerini yerine
getirememe olasýlýðý bir risk olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu durumda, kredi riskini
kabul eden herkesin herhangi bir kýsýtlamaya tabi olmadan takas iþlemi yapma imkaný
bulunmaktadýr.

7 price swaps yerine kullanýlmýþtýr.
8 basis swaps yerine kullanýlmýþtýr.

9 contract for differences yerine kullanýlmýþtýr.
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5.2 Vadeli Ýþlem Piyasasý
Vadeli iþlem piyasalarýndaki araçlarýn kullanýlmasý durumunda, piyasa katýlýmcýlarý
için iki yönlü bir fayda söz konusu olabilmektedir. Bunlardan ilki, gelecekte spot
piyasadaki muhtemel fiyat deðiþikliklerinden kaynaklanabilecek risklerden korunabilme
imkaný olurken, diðeri ise bu piyasanýn özellikle yeni yatýrýmlar için referans fiyat
üretebilmesidir. Ayrýca, bu piyasalar yoluyla risk yönetimi yapýlabilmesi, yatýrýmcýlarýn
piyasaya olan güvenlerini ve dolayýsýyla spot piyasadaki likiditeyi de artýrmaktadýr.
Vadeli iþlem piyasalarýnýn çalýþabilmesi için gereken yapýlanma, aþaðýdaki þekilde
özetlenebilir:
1) Spot Piyasa: Piyasa katýlýmcýlarýnýn ikili anlaþmalar dýþýndaki enerji ihtiyacýnýn
karþýlanmasýna yönelik olarak bir sonraki gün için saatlik bazda alýþveriþ yapabildikleri
fiziksel piyasa olarak tanýmlanmaktadýr. Spot piyasa, iletim sistemi iþletmecisinin
bünyesinde yer alabildiði gibi, ayrý bir tüzel kiþilik olarak yapýlandýrýlmasý da
mümkündür. Spot piyasada oluþan fiyatlar, finansal sözleþmelere iliþkin yapýlan
iþlemlerde referans fiyat olarak alýnmaktadýr.
2) Borsa: Finansal sözleþmelerin alýnýp satýlabildiði, bu kapsamda oluþan fiyat
bilgileri ile iþlemlere iliþkin verilerin güncel olarak yayýnlandýðý bir finans piyasasýdýr.
Bunun yaný sýra, standart sözleþmelerin tasarlanmasý ve teminat miktarlarýnýn
belirlenmesi gibi konular da, Borsanýn diðer görevleri arasýnda bulunmaktadýr.
3) Takas Kurumu 10: Borsa bünyesinde veya dýþýnda kurulmuþ olan ve Borsada
gerçekleþtirilen iþlemlerin kaydedilmesi, teminatlarýn toplanmasý, pozisyonlarýn
gün sonunda uzlaþma fiyatýna göre yeniden deðerlendirilerek kar ve zararlarýn
hesaplanmasý gibi fonksiyonlarý yerine getiren ve alýcý ile satýcýlarýn birbirleriyle
doðrudan temas kurmaksýzýn, onlarýn yerine taraflarýn hak ve yükümlülüklerini
garanti eden kurum olarak tanýmlanmaktadýr.
Vadeli iþlem piyasalarýnda, vadeli iþlem sözleþmesi alýnmasý ve/veya satýlmasý
sonucunda oluþan açýk pozisyonlar sözleþmelerdeki yükümlülüklere göre; alým satýma
konu ürünün fiziki olarak teslim edilmesi ve/veya nakit uzlaþtýrma yöntemine göre
son güne ait uzlaþma fiyatý üzerinden ters iþlem yapýlarak oluþan kar/zarar tutarýnýn
ilgili hesaplara yansýtýlmasý suretiyle kapatýlmaktadýr. Ters iþlem, alým yönünde net
pozisyon almýþ tarafýn satýþ, satýþ yönünde net pozisyon almýþ olan tarafýn alým yapmasý
anlamýna gelmektedir.
10 Clearing House yerine kullanýlmýþtýr.

63

5.2.1 Vadeli Ýþlem Sözleþmeleri
Enerji üzerine vadeli iþlem sözleþmeleri 1970lerden itibaren kullanýlmaya
baþlanýlmýþtýr11. Elektrik piyasasýna iliþkin vadeli iþlem sözleþmelerinin ilk kez kullanýmý
ise 1993de faaliyete geçen olan Nord Pool vadeli iþlem piyasasýnda gerçekleþmiþtir.
Bunu takiben, elektrik enerjisi için vadeli iþlem sözleþmeleri 1996 yýlýndan itibaren
New York Ticaret Borsasýnda (NYMEX) iþlem görmeye baþlamýþtýr.
Vadeli iþlem sözleþmelerinde malýn niteliði, miktarý, teslim zamaný ve yeri standart
olarak tanýmlanmaktadýr. Zira elektrik enerjisinin niteliði itibarýyla ürün çeþitlendirmesine
imkan tanýmamasý, esasen sözleþmelerin standart hale getirilebilmesini ve vadeli iþlem
sözleþmelerinin elektrik enerjisine uygulanmasýný kolaylaþtýrmaktadýr.
Vade sonu geldiðinde, taraflar ters iþlem yapmak suretiyle pozisyonlarýný kapatmak
durumundadýr. Vadeli iþlem sözleþmelerinde alým veya satým yönünde pozisyon alan
katýlýmcý, vade sonuna kadar beklemeksizin de pozisyonunu ters iþlem yaparak
kapatabilmektedir.
Vadeli iþlem sözleþmesi alan bir tüketici, vade sonu itibarýyla spot piyasadaki
fiyatlarýn yükselebileceðini düþünmekte ve fiyat artýþý riskine karþýlýk korunmayý
amaçlamaktadýr. Söz konusu tüketicinin ilerideki bir tarih itibarýyla ihtiyaç duyduðu
elektrik enerjisinin satýn alma fiyatýný sabitlemek için YTL/MWh üzerinden iþlem
gören bir vadeli iþlem sözleþmesi satýn almýþ olduðu varsayýldýðýnda, vade sonuna
gelindiðinde, tüketici ihtiyaç duyduðu enerjiyi spot piyasadan temin edebilmekte,
alým yönündeki açýk pozisyonunu da, vadeli iþlem sözleþmesini satarak kapatabilmektedir.
Bu durumda, spot piyasadan satýn alýnan enerjiye bir bedel ödenmekte; ancak
buna karþýlýk, açýk pozisyonun kapatýlmasý için de vadeli iþlem sözleþmesi satýlmaktadýr.
Bununla birlikte, vadeli iþlem sözleþmesindeki ödeme yükümlülüðünü yerine getirecek
olan bu tüketici, sözleþme fiyatýndan enerji alarak spot piyasadaki fiyat deðiþikliklerinden
de korunmuþ olmaktadýr.
Diðer taraftan üreticiler ise, ileri bir tarihte spot piyasada yapacaklarý satýþa iliþkin
olarak, spot piyasa fiyatlarýndaki düþüþ olasýlýðýna karþý vadeli iþlem sözleþmesi satarak,
o tarihteki fiyat deðiþikliði riskini sabitleyebilmektedirler.
Bu þekilde hareket eden bir üreticinin fiyat riskinden korunmak için, bugün
itibarýyla YTL/MWh üzerinden ileri tarihli bir vadeli iþlem sözleþmesi sattýðý
düþünüldüðünde, söz konusu üretici vade sonunda elektriði spot piyasada satacak
ve açýk pozisyonunu kapatmak için vadeli iþlem sözleþmesi satýn alacaktýr.
11 Stewart L. Brown and Steven Errera, Trading Energy Futures: A Manual for Energy Industry Professionals, 1987
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Bu durumda, üreticinin spot piyasaya yaptýðý satýþtan bir gelir elde edilirken, açýk
pozisyonu kapatmak için vadeli iþlem sözleþmesi satýn alýndýðý görülmektedir. Bununla
birlikte, ilk vadeli iþlem pozisyonundan dolayý, üretici sözleþme fiyatýndan enerji
satarak fiyat riskinden korunmuþ olmaktadýr.
Vadeli iþleme konu olan ürünün vadeli iþlem fiyatý ile spot fiyatý arasýndaki farka
baz adý verilmektedir. Spot piyasadaki fiyat deðiþimi ile vadeli piyasalardaki fiyat
deðiþimi birebir ayný ise baz sabittir. Bununla birlikte, vadeli iþlem piyasalarýnda baz,
vadeye belli bir süre varken genelde pozitiftir ve vade sonuna doðru azalarak, vade
sonunda sýfýr olmaktadýr.
Dolayýsýyla, taraflarýn vade sonu itibarýyla pozisyon kapatmak için vadeli iþlemler
piyasasýndan yaptýklarý alým ve satým yönündeki iþlemler sonucu oluþan tutarlar ile
spot piyasadan satýn aldýklarý veya spot piyasaya yaptýklarý satýþlar sonucu oluþan
tutarlar birbirine eþit olacaktýr. Bu durumda, ilk vadeli iþlem pozisyonlarýna göre
fiyatlar sabitlenmiþ olacaktýr.
Özellikle sözleþmenin vadeye kadar tutulmasýnýn düþünüldüðü korunma amaçlý
iþlemlerde, korunma periyodu ile sözleþmenin vadesi uyuþmuyorsa baz risk oluþmaktadýr.
Bu durumda taraflar, pozisyonlarýna ve spot fiyat ile vadeli iþlem fiyatý arasýndaki
farka göre baz deðiþiminden kar veya zarar edebilmektedir12.
Üreticilerin üretim maliyetinin altýnda bir fiyattan vadeli iþlem sözleþmesi satmalarý
durumunda ise ancak vade sonu itibarýyla spot piyasa fiyatý sözleþme fiyatýnýn altýnda
gerçekleþirse bir kar söz konusu olacaktýr. Dolayýsýyla, bu þekilde davranan bir
üreticinin olasý zararýný sabitlemek istediði düþünülebilir. Zira esas olarak, vadeli iþlem
sözleþmelerinin temel amacý fiyatýn düþürülmesi deðil, fiyatýn stabilize edilmesidir.
Yukarýda deðinilenlerin dýþýnda, perakende satýþ lisansý sahibi tüzel kiþiler ile
toptan satýþ lisansý sahibi tüzel kiþiler de alým ve satým yönünde pozisyon alarak spot
piyasadaki fiyat deðiþikliklerinden korunabilirler.
Alýcý ve satýcýlarýn vadeli iþlem sözleþmesi yoluyla iþlem tesis edebilmeleri için
yükümlülüklerini yerine getirememe olasýlýðýna karþýlýk olmak üzere sözleþme bazýnda
belirlenmiþ olan baþlangýç teminatýný yatýrmalarý gerekmektedir. Zira alýcý ve satýcýlarýn
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hususu, ilgili takas kurumunun garantisi altýnda
olup, baþlangýç teminatý takas kurumu tarafýndan fiyat dalgalanmalarý dolayýsýyla
ortaya çýkacak zararlarýn karþýlanmasýna yönelik olarak taraflardan alýnmaktadýr.
12 www.imkb.gov.tr/piyasalar/vadeli.htm
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Borsa tarafýndan belirlenen sözleþme bazýndaki teminat miktarlarý da, olasý günlük
zarar riskinin karþýlanmasý esas alýnarak hesaplanmaktadýr. Bu kapsamda, sahip olunan
pozisyon açýk tutulduðu sürece, söz konusu pozisyon için yatýrýlan teminat geri
çekilememekte, pozisyon kapatýldýðý zaman veya vade bitiminde, katýlýmcýnýn teminat
hesabýndaki bakiye serbest býrakýlmaktadýr. Fiziksel teminatýn söz konusu olduðu
durumda ise vade sonunda satýcý taraf teslimat yükümlülüðünü, alýcý taraf da nakit
yükümlülüðünü yerine getirmektedir13.
5.2.2 Opsiyon Sözleþmeleri
Opsiyon sözleþmesi, alýcýya vade sonu itibarýyla (Avrupa tipi opsiyon) ya da belirli
bir vade süresi içerisinde (Amerikan tipi opsiyon) önceden belirlenen bir kullaným
fiyatý (strike price) üzerinden bir menkul kýymeti satýn alma veya satma hakký tanýyan
sözleþmedir. Kullaným fiyatý, sözleþmeye konu varlýðýn alým veya satým hakkýnýn
vadesi süresince veya vadesi sonunda kullanabileceði, alýcý ve satýcý taraflarýn üzerinde
anlaþtýklarý, sözleþme iþleme konulduðu zaman ödenmesi gereken fiyattýr.
Diðer taraftan, opsiyon sözleþmeleri kapsamýnda alýcý satýcýya genellikle iþlem
anýnda tahsil edilen ve opsiyon primi adý verilen bir tutarý ödemek zorundadýr.
Opsiyon primi, opsiyonu satýn alan tarafýn opsiyonu satan tarafa, sözleþmede yer
alan haklarý karþýlýðýnda yaptýðý ödemedir14.
Zira opsiyon sözleþmesi ile satýcý, vade süresi boyunca alýcýya, belirlenmiþ olan
bir fiyatýn deðiþmeyeceðini garanti etmektedir.
Bu tür bir sözleþme kapsamýnda alýcý herhangi bir yükümlülük altýna girmemekte
olup, sözleþmeden doðan hakkýný kullanýp kullanmamakta serbesttir. Bu durumda,
alýcý hakkýný kullanmadýðý, yani opsiyon iþleme sokulmadýðý takdirde alýcýnýn zararý,
sadece ödenen prim kadar olmaktadýr.
Diðer taraftan, vade süresi içerisinde alýcýnýn talep etmesi halinde satýcýnýn
sözleþmeden kaynaklanan yükümlülüðünü yerine getirmesi gerekmektedir. Dolayýsýyla,
yükümlülük üstlenen taraf sadece satýcý olduðundan, söz konusu yükümlülüðün
yerine getirilememe olasýlýðýna karþýlýk olarak satýcý, takas kurumuna bir teminat
yatýrmak zorundadýr.
13 www.imkb.gov.tr/piyasalar/vadeli.htm
14 Opsiyon sözleþmelerine iliþkin tamýmlar Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski Ýçin Standart Metoda Göre

Sermaye Yükümlülüðü Hesaplanmasýna Ýliþkin Tebliðden alýnmýþtýr.
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Opsiyon sözleþmeleri, alým ve satým opsiyonu olarak iki þekilde düzenlenebilmektedir.
Opsiyonu alan tarafa, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde
sözleþmeye konu varlýðý, sözleþmede belirtilen fiyat ve miktardan satýn alma hakký
veren opsiyon, alým opsiyonu (call option) olarak da tanýmlanmaktadýr.
Satým opsiyonu (put option) ise, opsiyonu alan tarafa, sözleþmenin vadesinde
veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu varlýðý, sözleþmede belirtilen
fiyat ve miktardan satma hakký veren opsiyondur.
Satým opsiyonu, daha çok ileride fiyatlarýn düþeceði yönünde beklentisi olan
katýlýmcýlar tarafýndan satýn alýnmaktadýr.
Bu kapsamda örneðin, spot piyasa fiyatlarýnýn düþebileceði yönünde beklentisi
olan bir üretici, satým opsiyon sözleþmesi satýn alarak elektriði belirli bir fiyattan satma
hakkýna sahip olabilmektedir. Bu durumdaki bir üretici, satým opsiyonunu kullanýp
kullanmama kararýný spot piyasada elektrik fiyatýna bakarak netleþtirecektir. Spot
piyasa fiyatý arttýðý takdirde opsiyon sözleþmesindeki hakkýný kullanmayacaktýr. Bu
durumda, sadece opsiyon primi kadar zarar edecek, buna karþýlýk spot piyasa fiyatý
üzerinden yaptýðý satýþ ile daha fazla kar elde edebilecektir. Spot piyasa fiyatý, beklentisi
doðrultusunda düþtüðü takdirde ise, satým opsiyon sözleþmesindeki hakkýný kullanarak,
sözleþme uygulama fiyatý üzerinden satýþ yapacak ve fiyat düþüþüne karþý da korunmuþ
olacaktýr.
Alým opsiyonu ise daha çok ileride fiyatlarýn yükseleceði yönünde beklentisi olan
katýlýmcýlar tarafýndan satýn alýnmaktadýr.
Bu kapsamda örneðin, spot piyasa fiyatlarýnýn yükselebileceði yönünde beklentisi
olan bir tüketici, alým opsiyon sözleþmesi satýn alarak elektriði vade sonunda ve/veya
vade süresi içerisinde belirli bir fiyattan satýn alma hakkýna sahip olabilmektedir. Bu
durumdaki bir tüketici, alým opsiyonunu kullanýp kullanmama kararýný yine spot
piyasada elektrik fiyatýna bakarak belirleyecektir. Spot piyasa fiyatý düþtüðü takdirde
opsiyon sözleþmesindeki hakkýný kullanmayacak ve sadece opsiyon primi kadar zarar
edecek, buna karþýlýk spot piyasa fiyatý üzerinden alým yaparak karlý çýkacaktýr. Spot
piyasa fiyatý, beklentisi doðrultusunda yükseldiði takdirde ise alým opsiyon
sözleþmesindeki hakkýný kullanarak, sözleþme uygulama fiyatý üzerinden alýþ yapacak,
fiyat artýþýna karþý da korunmuþ olacaktýr.
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5.2.3 Nord Pool Vadeli Ýþlemler Piyasasý
Ýskandinav elektrik piyasasý15 , düzenleme ve uygulamalarýyla Dünya genelinde,
rekabetçi bir elektrik piyasasýna iliþkin en baþarýlý örneklerden birini teþkil etmektedir.
Ýskandinav ülkelerindeki elektrik enerjisi üretimi, birincil kaynaklara daðýlým
açýsýndan ülkeden ülkeye önemli ölçüde farklýlýk göstermektedir. Norveçte elektrik
enerjisi üretiminin hemen hemen tamamý hidrolik kaynaklardan saðlanmaktadýr. Ýsveç
ve Finlandiyada enerji üretim kompozisyonunu hidroelektrik, nükleer ve konvansiyonel
termik kaynaklar oluþturmaktadýr. Danimarkada ise elektrik enerjisi üretiminin büyük
bölümü konvansiyonel termik santrallardan saðlanmakta olup, rüzgar enerjisine dayalý
üretimlerin payý da oldukça yüksek bir düzeydedir.
2005 yýlýnda, ülkelere göre elektrik enerjisi enerji üretimi ve üretimin birincil
kaynaklara göre daðýlýmý Tablo 5.1de verilmektedir.
Tablo 5.1 2005 Yýlý Üretiminin Birincil Kaynaklara Daðýlýmý
Ülke

Üretim

Termik

Hidrolik

Nükleer

Yenilebilir

(TWh)

(%)

(%)

(%)

(%)

Norveç

137.9

1

99

-

-

Finlandiya

67.9

47

20

33

-

Danimarka

34.4

81

-

-

19

Ýsveç

154.7

12

46

45

-

Kaynak: www.nordpool.com

Piyasanýn hidrolik kaynaklara dayalý üretim kompozisyonu, spot piyasa fiyatlarýný
mevsimsel olarak rezervuar seviyelerindeki deðiþime duyarlý hale getirmektedir. Spot
fiyatlardaki dalgalanmalar da daha çok, hidroelektrik üretime paralel bir seyir
izlemektedir.
Ýskandinavya bölgesinde hidroelektrik santrallar kuzeyde yoðunlaþýrken, termik
üretimler güneyde yer almaktadýr. Hidroelektrik üretimin yeterli olmadýðý dönemlerde,
güneyden kuzeye, diðer zamanlarda ise kuzeyden güneye bir elektrik akýþý mevcut
olup, enterkonneksiyon hatlarýnýn kapasitesi ve kýsýt yönetimi, bu nedenle önem
taþýmaktadýr.
Elektrik enerjisinin rekabet ortamýnda alýnýp satýldýðý Ýskandinav piyasasýnda
serbestleþme oraný % 100dür. Elektrik enerjisi alýþveriþi, taraflar arasýnda yapýlan ikili
anlaþmalar ve Ýskandinav Elektrik Borsasý (Nordic Power Market) üzerinden
gerçekleþtirilmektedir.
15 Ýskandinav elektrik piyasasýna iliþkin bilgiler www.nordpool.comdan alýnmýþtýr.
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Nord Pool Grubu içerisinde,
1)
2)
3)
4)

Finansal piyasayý iþleten Nord Pool ASA,
Fiziksel spot piyasayý iþleten Nord Pool Spot AS (ElSpot),
Vadeli sözleþmelerin takas iþlemlerini yürüten Nord Pool Clearing ASA,
Danýþmanlýk hizmetlerini saðlayan Nord Pool Consulting AS,

yer almaktadýr.
2007 yýlýnda Nord Pool Spotun toplam tüketim miktarýna göre piyasa payý, 2006
yýlýndaki % 61.4 oranýndan % 68.9a çýkmýþtýr.
Bu kapsamda, 2007 yýlýnda spot piyasa üzerinden ticareti yapýlan toplam enerji
miktarý, 2006 yýlý deðeri olan 251 TWhdan % 16lýk bir artýþla 292 TWha ulaþmýþtýr.
Finansal piyasada ise, 2007 yýlý itibarýyla Nord Pool ASAnýn ticaret hacmi 2006
yýlýnda gerçekleþen 766 TWhe göre artarak, en yüksek deðeri olan 1,060 TWhe
çýkmýþtýr.
Mevcut durumda Nord Pool finansal piyasasýnda 4 tür sözleþme iþlem görmektedir.
Bunlar baz yük vadeli iþlem sözleþmeleri, alivre sözleþmeler, opsiyon sözleþmeleri
ve fark sözleþmeleridir.
Alivre sözleþmeler süreleri itibarýyla geleceðe yönelik daha uzun dönemli fiyat
sinyalleri ürettiðinden, standartlaþtýrýlarak birer finansal piyasa aracý haline getirilmiþtir.
Ýþlem yapýlan en uzun dönem beþ yýl olup, bu kapsamda iþlem tesis edilen
sözleþmeler alivre sözleþmelerdir. Sözleþmelerde fiziksel teslimat bulunmamakta olup,
açýk pozisyonlar nakit uzlaþtýrma yoluyla kapatýlmaktadýr. Nord Pool Spot ASnýn
piyasa fiyatý, finansal sözleþmelerin nakit uzlaþtýrmasýnda referans fiyat olarak
alýnmaktadýr.
5.2.3.1. Nord Pool - Vadeli Ýþlem Sözleþmeleri
Vadeli iþlem sözleþmelerinde hafta sayýsý, likiditeyi artýrmak için 8den 6ya indirilmiþ
olup, günlük ve haftalýk baz yük sözleþmeleri piyasada iþlem görmektedir. 2007
yýlýnda puant yük sözleþmelerinin iþlem görmeye baþlamasýndan sonra birbirini takip
eden 5 hafta için listeler yayýnlanmaya baþlamýþtýr.
Vadeli iþlem sözleþmelerine iliþkin hesaplar her günün sonunda günlük olarak
netleþtirilmekte (marking-to-market settlement) ve vade sonunda spot piyasa fiyatý
referans alýnmak suretiyle nihai olarak nakdi uzlaþtýrma yapýlmaktadýr.
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Günlük uzlaþtýrma, vadeli iþlem piyasasýndaki günlük fiyat deðiþimlerinin sözleþme
fiyatýyla karþýlaþtýrýlmasý sonucu ortaya çýkan kar ve zararlarýn ilgili hesaplara
yansýtýlmasýný içermektedir.
Nihai uzlaþtýrma, vadeli iþlem sözleþmesinin vade sonu itibarýyla en son kapanýþ
fiyatý ile ayný döneme iliþkin spot piyasa fiyatý arasýndaki farka göre gerçekleþtirilmektedir.
Vadeli iþlem sözleþmelerinin uzlaþtýrýlmasýna iliþkin bir örnek, aþaðýda yer alan
Þekil 5.1de açýklanmaktadýr.
Þekil 5.1 Nord Pool Finansal Piyasasýnda Vadeli Ýþlem
Sözleþmesinin Uzlaþtýrýlmasý
Vadeli Ýþlem Dönemi

Teslimat Dönemi

Sözleþme Fiyatý

Vadeli Piyasa Fiyatý

Nihai Uzlaþmatýrmada
elde edilen
Günlük Netleþdirme
soncu elde edilen

Spot Fiyat

Net Maliyet
Bir Saat

Zaman
Günlük Netleþtirme

Nihai Uzlaþtýrma

Kaynak: Trade at Nord Pool ASAs, Financial Market, Copyright@Nord Pool ASA Oslo  Stockholm  Fredericia  Helsinki
Amsterdam, 8 August 2007

Þekildeki örnekte, bir piyasa katýlýmcýsý, 30 EURO/MWh üzerinden bir vadeli iþlem
sözleþmesi satýn almakta ve vadeli iþlem dönemi sonunda vadeli piyasa fiyatý 55
EURO/MWhe yükselmektedir. Günlük uzlaþtýrmada kullanýcýnýn hesabý vadeli iþlem
kapanýþ fiyatýna göre her günün sonunda güncellenmiþ olup, vade sonu itibarýyla
katýlýmcý 55 EURO/MWh olarak gerçekleþen kapanýþ fiyatý üzerinden (55-30) 25
EURO/MWh kar elde etmiþtir.
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Diðer taraftan, yukarýdaki þekilde yer alan belirli bir saat için spot piyasa fiyatý
58 EURO/MWh olarak gerçekleþtiðinden, 3 EURO/MWh (58-55) tutarýnda bir kazanç
daha elde edilmiþtir. Sonuç olarak, vadeli iþlem sözleþmesi satýn alan katýlýmcý, 25
EURO/MWhi günlük uzlaþtýrmadan olmak üzere, toplam olarak 28 EURO/MWhlýk
bir kazanç saðlamýþtýr.
Eðer piyasa katýlýmcýsý vadeli iþlem sözleþmesi satýn almamýþ olsaydý, spot piyasadan
satýn alacaðý elektrik enerjisi için 58 EURO/MWh ödeyecek ve fiyat artýþýndan da
birebir etkilenmiþ olacaktý. Yukarýdaki örnekten de görüldüðü üzere, katýlýmcý vadeli
iþlem sözleþmesi satýn alarak herhangi bir saat için enerji alým fiyatýný 30 EURO/MWh
olarak sabitlemiþ ve bu þekilde spot piyasadaki fiyat artýþýndan korunmuþ olmaktadýr.
5.2.3.2. Nord Pool - Alivre Sözleþmeler
Alivre sözleþmelerinin yapýlandýrýlmasý için geçiþ süreci halen devam etmekte
olup, bu kapsamda alivre sözleþmeler aylýk baz yük, çeyrek yýl baz yük ve yýllýk baz
yük (1 Ocak - 31 Aralýk) olarak çeþitlendirilmeye çalýþýlmaktadýr. Aylýk sözleþmeler,
6 aylýk dönemler halinde listelenmektedir. Aylýk sözleþmeler bölünemezken, çeyrek
yýl sözleþmeleri aylýk, yýllýk sözleþmeler ise çeyrek yýllýk dönemler itibarýyla
bölünebilmektedir.
Diðer taraftan, puant sözleþmeleri 8-20 saatleri ve Pazartesi-Cuma (ulusal bayramlar
dahil) gününü kapsayacak þekilde, haftalýk (5 hafta), aylýk (2 ay), çeyrek yýl (3 çeyrek)
ve yýllýk (1 yýl) þeklinde listelenmektedir.
Alivre sözleþmeleri vadeli iþlem sözleþmelerinden ayýran en önemli farklardan
biri, alivre sözleþmelerin günlük olarak uzlaþtýrmaya tabi tutulmamasýdýr. Alivre
sözleþmeleri, nihai uzlaþtýrmasý vade sonundaki sözleþme fiyatý ile spot piyasa fiyatý
arasýndaki fark dikkate alýnmak suretiyle bir defada gerçekleþtirilmektedir.
Aþaðýdaki Þekil 5.2de yer alan örnek, vadeli iþlem sözleþmeleri ile alivre
sözleþmelerinin birbirlerine olan benzerliðini göstermektedir. Bu örnekte de, vadeli
iþlem sözleþmeleri için verilen örnekle ayný koþullar söz konusu olup, katýlýmcý 30
EURO/MWh fiyatýndan bir vadeli iþlem sözleþmesi satýn almýþtýr. Vadeli iþlem dönemi
sonunda, o saat için vadeli piyasa kapanýþ fiyatý 55 EURO/MWh, ayný saat için spot
piyasa fiyatý ise 58 EURO/MWh olarak gerçekleþmektedir. Nihai uzlaþtýrma sonucunda
katýlýmcý 28 (58-30) EURO/MWh kazanç elde ederken, bu hesap, vadeli iþlem
sözleþmesindeki günlük uzlaþtýrma sonucu ve nihai uzlaþtýrma sonucu elde edilen
toplam tutarla aynýdýr.
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Þekil 5.2 Nord Pool Finansal Piyasasýnda
Alivre Sözleþmesinin Uzlaþtýrýlmasý
Alivre Ýþlem Dönemi

Teslimat Dönemi

Nihai Uzlaþmatýrmada
elde edilen
Spot Fiyat

Net Maliyet
Bir Saat

Spot Piyasadaki Maliyeti

Sözleþme Fiyatý

Vadeli Piyasa Fiyatý

Zaman
Nihai Uzlaþtýrma
Kaynak: Trade at Nord Pool ASAs, Financial Market, Copyright@Nord Pool ASA Oslo  Stockholm  Fredericia  Helsinki
Amsterdam, 8 August 2007

Sonuç olarak, kullanýmcý vade sonunda spot piyasadan 58 EURO/MWhe enerji
satýn almýþ, ancak 30 EURO/MWhe satýn almýþ olduðu alivre sözleþmenin nihai
uzlaþtýrmasý sonucunda 28 EURO/MWh elde ettiðinden, enerji alým fiyatýný 30
EURO/MWh olarak sabitleyerek spot piyasadaki fiyat artýþýndan korunmuþtur.
5.2.3.3. Nord Pool - Fark Sözleþmeleri
Nord Pool finansal piyasasýnda iþlem gören vadeli iþlem ve alivre sözleþmeler için
referans fiyat olarak, Nord Pool Spot ASnin spot piyasa fiyatý kullanýlmaktadýr. Ancak,
iletim þebekesi kýsýtlarýnýn oluþtuðu durumlarda, bir bölgenin fiyatý spot piyasa
fiyatýndan farklýlýk gösterebilmekte, fark sözleþmeleri ise katýlýmcýlara, bu tür bir
durumdan kaynaklanan fiyat farklýlýklarýna karþý risklerden korunma imkaný saðlamaktadýr.
Alivre ve vadeli iþlem sözleþmeleri yoluyla mükemmel risk yönetimi ancak,
bölgesel fiyatlarýn spot fiyata eþit olduðu durumlarda mümkün olabilmektedir. 2004
yýlýnda bölgesel fiyatlar yýlýn sadece % 25.3lük zaman diliminde Nord Pool spot
piyasa fiyatýna eþit olmuþ ve bu nedenle de fark sözleþmeleri gündeme gelmiþtir.
Fark sözleþmesinin fiyatý, pozitif, negatif veya sýfýr olarak oluþabilmektedir.
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Beklenti, bölge fiyatýnýn sistem fiyatýndan yüksek olacaðý þeklindeyse (bu durum
bölgenin net ithalatçý olduðu anlamýna gelmektedir), fark sözleþmesinin fiyatý pozitif,
aksi yönde bir beklenti varsa, yani bölge fiyatýnýn sistem fiyatýndan düþük olmasý
bekleniyorsa (bu durum bölgenin net ihracatçý olduðuna iþaret eder) fark sözleþmesinin
fiyatý negatif olacaktýr.
Fark sözleþmesinin kullanýmýna iliþkin bir örnek, aþaðýdaki þekilde verilmiþtir.
Þekil 5.3 Nord Pool Finansal Piyasasýnda
Fark Sözleþmesinin Uzlaþtýrýlmasý
Ýþlem Dönemi

Teslimat Dönemi

Sözleþme Fiyatý

Piyasa Fiyatý

Fiyat Farký

Net Maliyet

Toptan Fiyat Farký

Nihai Uzlaþmatýrmada
elde edilen

Bir Saat

Zaman
Kaynak:

Nihai Uzlaþtýrma

Kaynak: Trade at Nord Pool ASAs, Financial Market, Copyright@Nord Pool ASA Oslo  Stockholm  Fredericia  Helsinki
Amsterdam, 8 August 2007

Yukarýdaki þekilde gösterildiði gibi, bir katýlýmcý 0.7 EURO/MWh üzerinden fark
sözleþmesi satýn almýþ ve iþlem dönemi sonunda fark sözleþmesinin piyasa fiyatý 1.6
EURO/MWh ve teslimat dönemindeki ayný saat için, spot fiyat farký ise 2 EURO/MWh
olarak gerçekleþmiþtir. Bu durumda katýlýmcý, bölgedeki spot piyasadan Nord Pool
spot piyasa fiyatýndan 2 EURO/MWh daha yüksek bir fiyattan enerji satýn alacaktýr.
Ancak buna karþýlýk, nakit uzlaþtýrma sonucu 1.3 EURO/MWh (2-0.7) tutarýnda bir
kazanç elde edeceðinden, bölgesel fiyat farký riskini 0.7 EURO/MWh olarak sabitlemiþ
olmaktadýr.
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Bu çerçevede, fiyat deðiþikliklerinden korunabilmek amacýyla, ihtiyaç duyulan
miktar kadar alivre sözleþme ve ayný zaman dilimi ve ayný miktar için fark sözleþmesi
satýn alýnarak daha mükemmel bir risk yönetimi yapýlabilmesi mümkün olmaktadýr.
Bu durumda, alivre iþlem sözleþmesi ve fark sözleþmesi vade sonunda ayrý ayrý
uzlaþtýrýlmakta ve net satýn alma maliyeti, alivre iþlem sözleþmesi ve fark sözleþmesinin
baþlangýç fiyatlarýnýn toplamý kadar gerçekleþmektedir.
5.2.3.4. Nord Pool - Opsiyon Sözleþmeleri
Avrupa tipi opsiyon sözleþmeleri, daha önce de ifade edildiði gibi opsiyonu alan
tarafýn, sözleþmeye konu varlýðý satýn alma veya satma hakkýný sadece vade sonunda
kullanmasýna izin veren sözleþmelerdir.
Nord Pool vadeli iþlem piyasasýnda, Avrupa tipi opsiyon sözleþmeleri iþlem
görmektedir. Opsiyon sözleþmelerinin süreleri ise çeyrek yýl veya yýllýk olabilmektedir.
Alým ve satým opsiyonlarýnýn her ikisinin de kullanýldýðý Nord Pool vadeli iþlem
piyasasýnda;
Ø Opsiyon kullaným günü, opsiyonun sona ereceði aydan bir önceki ayýn üçüncü
Perþembe günüdür.
Ø Yeni opsiyon serisi, bir önceki opsiyon serisinin kullaným gününde listelenmeye
baþlanmaktadýr.
Ø Kullaným fiyatý önceden belirlenmiþ olan sözleþme fiyatý olup, Nord Pool
tarafýndan yeni bir opsiyon serisinin listelenmeye baþlandýðý tarihte 5 adet
kullaným fiyatý, opsiyon sözleþmelerinin kapanýþ fiyatlarý esas alýnarak
belirlenmektedir. Bu kapsamda kullaným fiyatlarý iþlem fiyatý ya da sözleþme
kapanýþ fiyatýna göre otomatik olarak güncellenmektedir. Opsiyon prim tutarý,
sözleþmenin iþlem gördüðü günden bir sonraki gün belirlenmektedir.
Ø Opsiyon sözleþmesinin büyüklüðü, sözleþmedeki kapasite miktarý ile saat
sayýsýnýn çarpýlmasý suretiyle hesaplanmaktadýr.
Yukarýdaki örneklerden de görüldüðü üzere, serbest bir elektrik piyasasýnda
elektrik enerjisine iliþkin bir vadeli iþlemler piyasasýnýn teþkil edilmesi, tüm piyasa
katýlýmcýlarýnýn fiyat deðiþiklikleri sonucu ortaya çýkabilecek risklerden korunabilmesine
imkan saðlamaktadýr. Ayrýca, gelecekteki piyasa fiyatlarý için doðru sinyaller üreterek,
yeni üretim yatýrýmlarý için gerekli olan güvenilir verileri ortaya koymaktadýr.
Konuya Türkiyedeki meri mevzuat ve uygulamalar açýsýndan bakýldýðýnda,
23 Þubat 2001 tarihli Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsalarýnýn Kuruluþ ve Çalýþma Esaslarý
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Hakkýnda Yönetmelik uyarýnca borsalarýn, Sermaye Piyasasý Kurulunun teklifi ve
Ýlgili Bakanýn önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun onayý ile kurulabildiði görülmektedir.
Bu konudaki ilk uygulamanýn ise, Sermaye Piyasasý Kanununun 40ýncý maddesi
çerçevesinde 2001/3025 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile 4 Temmuz 2002 tarihinde
kurulan ve 4 Þubat 2005 tarihinde faaliyete geçen Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý
A.Þ. olduðu görülmektedir. Söz konusu borsada iþlem gören ürünler; Döviz, Faiz,
Endeks (ÝMKB 30 -100) ve Emtiadýr (Pamuk, Buðday, Altýn)16.
Ayný Yönetmeliðin 5inci maddesinde, borsalarýn kuruluþuna izin verilebilmesi için;
Ø Ekonomik durum ve geliþmelerin uygun olmasý,
Ø Borsada iþlem görecek vadeli iþlem ve opsiyon sözleþmelerine iliþkin piyasa

yapýsýnýn ve beklenilen iþlem hacminin, mevcut bir borsadan ayrý olarak bir
borsa kurulmasýný gerektirecek nitelik ve düzeyde olmasý,
gerektiði belirtilmektedir.
Sonuç itibarýyla, elektrik enerjisine iliþkin türev sözleþmelerin iþlem gördüðü bir
piyasada katýlýmcýlar fiyat dalgalanmalarýna karþý risk yönetimi yapabilecekleri ilave
araçlara sahip olabilecekler ve yatýrýmcýlar da ileriye yönelik kararlarý için doðru fiyat
sinyalleri alabileceklerdir.
Ø Elektrik enerjisi, taþýdýðý nitelikler bakýmýndan diðer ürünlerden

Ø
Ø

Ø

Ø

16

farklýdýr ve gerek mevcut, gerekse giderek artan talep nedeniyle iþlem
hacmi bakýmýndan da büyük bir potansiyele sahiptir.
Bu özellikler, elektrik enerjisi ile sýnýrlý ayrý bir finansal piyasanýn
kurulmasýný gerekli kýlmaktadýr.
Uluslararasý deneyimler, böyle bir piyasanýn kurulmasý ve faaliyete
geçmesi için 2 ila 4 yýllýk bir süreye ihtiyaç duyulacaðýný göstermektedir.
Bu nedenle, gerekli altyapý çalýþmalarýnýn zaman geçirilmeksizin
baþlatýlmasý uygun olacaktýr.
Böyle bir piyasanýn kurulabilmesinin ön þartýný, talep tarafýnýn
katýlýmýnýn saðlandýðý spot (gün öncesi) piyasa ile bu piyasanýn güvenilir
piyasa fiyatlarý üretmesi oluþturmaktadýr.
Bu nedenle öncelikle, gerçek maliyetlerin fiyatlara yansýtýldýðý bir spot
piyasa için gerekli altyapý teþkil edilerek, uygulamalar ivedilikle
baþlatýlmalýdýr.
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6. KAPASÝTE PÝYASASI
Serbestleþen elektrik piyasalarýnýn en önemli özelliði, dikey bütünleþik yapý altýnda
hissedilemeyen, arz ve talebe baðlý olarak sistemdeki enerji maliyetinin deðiþimlerinin
görünür kýlýnmasýdýr. Ancak bu deðiþimlerin kullaným anýnda tüketicilere yansýtýlamamasý,
elektrik enerjisinin kýsa dönem talep esnekliðini neredeyse sýfýra yaklaþtýrmaktadýr.
Diðer taraftan, bir spot piyasada oluþan fiyatlar kýsa dönemli de olsa gerçek
maliyetlere en yakýn fiyat sinyallerini üretmektedir. Buna ek olarak, gelecekteki piyasa
fiyatlarýna iliþkin beklentileri ortaya koyan finansal piyasalarýn da varlýðý, daha uzun
dönemli olarak kestirim yapýlabilmesine imkan tanýmaktadýr.
Dolayýsýyla, gerçek maliyetlerin fiyatlara yansýtýldýðý bir piyasa ortamýnda, arz ve
talep arasýndaki farkýn azalmasýyla birlikte artýþ gösteren piyasa fiyatlarý ile buna
paralel bir þekilde yukarýya doðru hareketlenen vadeli iþlem piyasasý fiyatlarýnýn, yeni
üretim yatýrýmlarý için bir cazibe yaratacaðý açýktýr.
Ancak bununla birlikte, arzýn talep artýþýna paralel bir seyir izleyemediði durumlarda,
spot piyasa fiyatlarýnýn aþýrý bir þekilde artabileceði endiþesi, serbest piyasa yapýsýyla
uyuþmayan fiyat tavaný uygulamalarýný gündeme taþýyabilmektedir.
Esasen, piyasanýn tüm tamamlayýcý araçlarla birlikte tesis edildiði, serbest piyasa
kurallarýnýn yerleþtiði, dolayýsýyla da piyasa dýþý müdahalelerin asgari düzeye indirildiði
ve buna ilave olarak ülkemiz gibi yüksek talep artýþýnýn da mevcut olduðu bir piyasada,
yeterli yatýrýmýn yapýlmamasý gibi durumla asla karþýlaþýlmamasý gerekir. Zira eðer
sistem güvenliðini saðlayacak þekilde yeni yatýrým yapýlmýyorsa, bu durum, anýlan
þartlarýn biri ve/veya birkaçýnýn bulunmadýðýna iþaret eder.
Dolayýsýyla bu noktada, sistem güvenliði sorununa yol açan gerçek nedenlerin
tespiti kritik bir önem taþýmaktadýr. Bu sorunlara yol açan nedenler ülkeden ülkeye
farklýlýk göstermekte olup, ülkeye özgü nedenler ortaya konulmadan ya da bunlar
giderilmeden herhangi bir ülkedeki uygulama örnek gösterilerek alýnacak tedbirlerin
beklenen faydayý saðlayamayacaðý gibi, böyle bir yaklaþýmýn rekabetçi piyasa yapýsýný
geri dönülmeyecek þekilde bozabileceði de unutulmamalýdýr.
Ancak her þeye raðmen, yukarýda sayýlan nedenlerden, piyasanýn tüm tamamlayýcý
araçlarla birlikte tesis edildiði ve serbest piyasa kurallarýnýn da yerleþtiði bir ortamýn,
ülkemizde henüz tesis edilememiþ olduðu da ortadadýr.
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6.1. Kapasite Ödemeleri
Kapasite ödemeleri ve kapasite piyasalarýna iliþkin uygulamalar, sistemde yeterli
emreamade kapasitenin hazýr bulundurulmasýný hedefleyen yöntemler olup, bu
yöndeki uygulamalar ülkeden ülkeye farklýlýk gösterebilmektedir.
Buradaki temel yaklaþým, üreticilerin sisteme katkýlarý oranýnda sabit maliyetlerinin
karþýlanmasý suretiyle uzun dönem yatýrým risklerinin azaltýlmasýdýr. Diðer taraftan,
kapasite ödemeleri ile iþletmede olan santrallarýn sabit maliyetlerinin karþýlanmasý
ve bu yolla sistemde kalmalarýnýn saðlanmasý da amaçlanmaktadýr.
Özellikle sabit maliyetleri düþük, deðiþken maliyetleri ise yüksek olan puant
santrallarýn sadece yýlýn belirli zamanlarýnda ve belirli saatlerde çalýþacak olmasý, bu
tür destek mekanizmalarýna olan ihtiyacý ortaya çýkarmaktadýr. Bu kapsamda uygulanan
yöntemlerden birisi olan kapasite ödemeleri, enerji bedeline ilave olarak tüm üreticilere
ayrýca bir kapasite bedeli de ödenmesini öngörmektedir. Bu ödeme, birim kapasite
baþýna sabit bir miktar þeklinde yapýlabildiði gibi, yük kaybý olasýlýðýnýn16 esas
alýnmasýyla da hesaplanabilmektedir. Kapasite ödemesine iliþkin fiyatlar ise genellikle
düzenlemeye tabi olarak belirlenmektedir.
Ýkili anlaþmalar piyasasýna geçmeden önce havuz modeliyle birlikte Ýngilterede
uygulanan ve halen Ýspanyada uygulanmaya devam edilen kapasite ödemesi yöntemine
iliþkin bazý dezavantajlara aþaðýda yer verilmiþtir:
Ø Tüm üreticilere zaten mevcut olan kapasite için bir ödeme yapýlmasý, buna

karþýlýk üreticilerin herhangi bir yükümlüðünün bulunmamasý,
Ø Emreamadeliði tartýþmalý olan santrallarýn da kapsama dahil olarak kapasite
ödemelerinden yararlanmasý ancak ilave maliyet artýþýna yol açan bu durumun,
kýsa dönemli arz güvenilirliðinin saðlamasý açýsýndan beklenen katkýyý
saðlayamamasý,
Ø Ödemeler için esas alýnan emreamadeliðin mevcut olup olmadýðýnýn tespiti
için üretim tesislerinin belirli aralýklarla serbest piyasa kurallarýna aykýrý olarak
denetlenmesinin gerekmesi,
Ø Yük kaybý olasýlýðýnýn sistem iþletmecisi tarafýndan belirlenmesi; dolayýsýyla,
sistem iþletmecisinin piyasa fiyatlarýna müdahale etmesinin söz konusu olmasý
ve bu yöntemin de fiyat artýþýyla sonuçlanacak þekilde emreamade kapasitenin
eksik gösterilmesi suretiyle yapýlacak fiyat manipülasyonlarýna açýk olmasý,
16

Loss of Load Probability, talebin toplam kurulu kapasitenin üstüne çýkmasý olasýlýðý olup, bu durumda sistemdeki
yükün azaltýlmasý gerekmektedir
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Ø Tesis tipine ve emreamadeliklere göre farklý ödeme koþullarýnýn belirlenmesi

ihtiyacýnýn mevcut olmasý, bunun da sistemi karmaþýk hale getirmesi.
Kapasite ödemeleri, yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýldýðý üzere esasen piyasa
tabanlý bir yöntem olmamasý ve fiyat manipülasyonlarýna açýk olmasý nedeniyle,
serbest piyasa açýsýndan sorunlara neden olmaktadýr.
Kapasite ödemelerinin piyasa tabanlý bir çözüm sunmamasý, fiyatlarýn piyasada
belirlenmesine olanak saðlayan kapasite piyasalarýný gündeme getirmiþtir. Bu yöntemin
özünde de, enerji tedarik etme yükümlülüðü bulunan (yük alan) taraflara belirli bir
kapasite alýmý zorunluluðu getirilmesi yatmaktadýr. Satýn alýnmasý gereken kapasite
miktarý, bu konuda yapýlan düzenlemeler çerçevesinde belirlenmektedir.
Piyasa fiyatý, kapasite piyasasýnda gerçekleþen arz ve talebin sonucu olarak ortaya
çýkmaktadýr. Talep, oluþan ihtiyaç nedeniyle kendiliðinden deðil, düzenleme sonucunda
suni olarak oluþturulduðu için esnek deðildir. Bu nedenle de fiyatlar, kapasite fazlasý
olmasý durumunda sýfýra yakýn, kapasite eksikliði olmasý durumunda ise yukarýya
doðru hareketlidir.
Kapasite piyasasýndaki fiyatlarýn enerji piyasalarýnda olduðu gibi dalgalanmasý,
bu piyasalarda da uzun dönemli yatýrým sinyallerinin üretilememesine yol açmaktadýr.
Zira yük alan tarafa getirilen kapasite alma yükümlülüðünün karþýlýðýnda, üreticinin
üretim yapma yükümlülüðü bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla bu yöntem, arz sýkýntýsýnýn
yaþandýðý dönemlerde, ne enerjiyi ve ne de yükselen fiyatlara karþý bir korunmayý
garanti altýna alabilmektedir.
ABD piyasalarýndaki uygulamalara bakýldýðýnda, genellikle, aþaðýdaki prensiplere
göre hareket edildiði görülmektedir:
Ø Tedarikçi ve tüketicilerin taleplerinin belirli bir oraný kadar kapasite alma
Ø
Ø
Ø
Ø

zorunluluklarý bulunmaktadýr.
Bu oran, düzenleyici kurum veya sistem iþletmecisi tarafýndan, yük alan taraflarýn
puant yüke olan katkýsý ve rezerv kapasiteyi içerecek þekilde belirlenmektedir.
Kapasite piyasasýna satýþ yapacak üreticilerin kapasite miktarlarý düzenleyici
kurum tarafýndan belirlenmektedir.
Kapasite eksikliði nedeniyle kapasite piyasasýndaki fiyatlarýn aþýrý olarak
artmasýnýn önlenmesi için fiyat tavaný uygulamasý yapýlmaktadýr.
Kapasite alýþveriþi ikili anlaþmalar ve/veya aylýk kapasite piyasasýna teklifte
bulunulmak suretiyle ve günlük olarak spot piyasadan gerçekleþtirilebilmektedir.
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Ýtalyadaki kapasite piyasasýna iliþkin düzenlemeler, Haziran 2003teki sistem
oturmasýndan sonra gündeme gelmiþ ve aþaðýdaki hususlarý içeren ilk taslak metin
Ýtalyan Düzenleyici Kurumu tarafýndan yayýnlanmýþtýr:17
Ø Satýn alýnmasý gereken kapasite hedefinin sistem iþletmecisi tarafýndan belirlenmesi,
Ø Sistem iþletmecisinin belirlenen kapasite için talep tarafý adýna ihaleye çýkarak

üretim þirketleri ile sözleþme yapmasý,
Ø Sözleþmelerin ihtiyaç olduðunda yüksek bir kullaným fiyatýna göre (strike price)
üretim yaptýrma (call option) ve ceza hükümlerini içermesi.
Ancak bu yöntemin üreticiler tarafýndan kabul görmemesi üzerine bu kez, kapasite
eksikliðinin yaþanabileceði dönemlerin tarihler itibarýyla sistem iþletmecisi tarafýndan
her yýlýn baþýnda duyurulmasý ve belirlenen tarihlerde dengelemeye teklif veren
ünitelere önceden yayýnlanmýþ formüle göre belirlenen bir ücretin ödenmesini öngören
bir uygulama yürürlüðe konulmuþtur.
Yunanistandaki kapasite uygulamasýnda ise, arz güvenliði kaygýsýyla, emreamadeliðin
uzun dönemli olarak saðlanabilmesi için tedarikçilere yeterli kapasite bulundurma
yükümlülüðü getirilmiþtir.
Bu kapsamda; 2008 yýlýnýn Ocak ayý itibarýyla geçiþ dönemi uygulamasýnýn
sonlandýrýlmasý ve aþaðýdaki metodolojinin uygulamaya konulmasý hedeflenmiþtir:
Ø Üretim ünitelerinin net kapasiteleri için Emreamade Kapasite Sertifikasý (EKS)
çýkarýlmasý,
Ø Her EKSnin belirli bir ünitenin bir yýllýk bir MW kurulu gücünü temsil etmesi,
Ø EKSlerin sistem iþletmecisinin iþlettiði bir merkezde toplanmasý,
Ø Üretim þirketlerinin gün öncesi piyasasýna katýlabilmeleri için yeterli miktarda
EKSye sahip olmalarý,
Ø EKSler yoluyla, tedarikçilerle Emreamade Kapasite Anlaþmalarý (EKA) yapýlmasý,
Ø Emreamade kapasitenin, ilgili ünitenin son 3 yýllýk performansý dikkate alýnarak
hesaplanmasý,
Ø Talebin karþýlanamayacaðý durumlarda, sistem iþletmecisinin EKA satýn almak
üzere ihale yapmasý.
Brezilyada uygulanmakta olan yöntem ise, gelecekteki talebin tamamýnýn
karþýlanmasýna yönelik olup, bu yöntem kapsamýndaki kapasite ihalelerine iliþkin
temel konular þunlardýr:
17

Kapasite piyasasýna iliþkin hususlarda AB müktesebatýyla uyum dikkate alýnarak SEE WG-Survey of Capacity Support
Mechanisms in the Energy Community baþlýklý rapordan yararlanýlmýþtýr.

82

Ø Bütün tüketici ihtiyaçlarýnýn % 100 sözleþmeye baðlanmýþ olmasý,
Ø Sözleþmeye baðlanan miktar kadar alýnýp satýlabilen güvenilir enerji sertifikasýna
(Firm Energy Certificates) sahip olunmasý,
Ø Talebin % 100nü kapsayan sözleþmelerle, bu sözleþmelerdeki miktarý karþýlayacak
kadar güvenilir enerji sertifikasýnýn mevcut olmasýnýn, talepteki artýþý karþýlayacak
yeni üretim yatýrýmlarýný garanti altýna almasý,
Ø Düzenlemeye tabi tüketicilerin elektrik enerjisi ihtiyaçlarýnýn tamamýnýn
karþýlanmasýna yönelik olarak, gerek enerji sözleþmeleri, gerekse güvenilir
enerji sertifikalarý için eþ zamanlý olarak merkezi ihale yapýlmasý ve söz konusu
kullanýcýlarýn talep tahminlerinin daðýtým þirketleri tarafýndan gerçekleþtirilmesi,
Ø Serbest tüketicilerin enerji ve kapasite ihtiyaçlarý için daðýtým þirketleriyle ayný
yükümlülüklere sahip olmasý; ancak, söz konusu tüketicilerinin alýmlarýný
pazarlýk usulüne göre temin etmeleri,
Ø Ýhale tarihi veya pazarlýk yapýlan tarihler itibarýyla, talebi karþýlayacak ölçüde
kapasite sertifikasýnýn sistemde mevcut olmamasý durumunda, bu ihtiyacýn,
inþaatý devam etmekte olan santrallardan karþýlanmasý.
Brezilyada uygulanmakta olan kapasite mekanizmasýnýn ülkedeki piyasa yapýsý
ve üretimin birincil kaynaklara daðýlýmý açýsýndan ele alýnarak deðerlendirilmesi
gerekmektedir. Zira Brezilyada elektrik enerjisi üretiminin % 85i hidrolik kaynaklardan
karþýlanmakta olup, yaðýþlý dönemlerde oluþan fiyatlar, yeni üretim yatýrýmlarý için
gerekli olan fiyat sinyallerini üretememiþtir. Bunun yaný sýra, hidrolik santrallarýn
özelleþtirilmesine iliþkin kamuoyu tepkisi nedeniyle, bu santrallarýn özelleþtirilmesi
de gerçekleþtirilememiþ, dolayýsýyla suyun fýrsat maliyeti dikkate alýnmadan üretim
yapýlmaya devam edilmiþtir. Brezilyanýn mevcut talep artýþý istikrarlý bir çizgi
göstermemekle birlikte, yapýlan projeksiyonlar, 2009 yýlýndan baþlamak üzere her yýl
3,500 MWlýk bir üretimin iþletmeye girmesinin gerekli olduðunu göstermektedir.
Brezilya örneði, gerekli ilave kapasite ihtiyacýnýn % 100nün ihale yapýlmak suretiyle
sözleþmeye baðlanmasý nedeniyle serbest piyasa koþullarýna bir daha dönülemeyeceðini
de iþaret etmektedir. Bu itibarla, uygulanan yöntem, serbest piyasanýn oluþturulmasý
açýsýndan geriye dönülmez bir sürece girildiðini göstermektedir.

6.2. Güvenilirlik Opsiyonu
Türev piyasalarý baþlýðý altýnda detaylý bir þekilde açýklanan opsiyon sözleþmeleri,
gerek duyulduðu zaman enerji teslimini de kapsayacak þekilde düzenlenebilmekte,
bu durum ise, arz güvenliðinin saðlanmasýna yönelik farklý bir mekanizmayý daha
gündeme taþýmaktadýr.
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Opsiyon sözleþmelerinde satýcýnýn girdiði yükümlülük için ödenen opsiyon fiyatý
ile teslimatýn yapýldýðý zaman devreye giren kullaným fiyatý, elektrik enerjisinin sabit
ve deðiþken maliyetli yapýsýyla uyum saðlamaktadýr.
Buna göre opsiyon fiyatý elektrik enerjisinin sabit maliyetine, kullaným fiyatý ise
deðiþken maliyetine karþýlýk gelecek þekilde bir uygulama yapýlmasý mümkün
olabilmektedir.
Opsiyonu satýn alan taraf, opsiyonu kullanýp kullanmamaya spot piyasa fiyatýna
bakarak karar vermektedir. Eðer spot piyasa fiyatý kullaným fiyatýný geçerse, opsiyonu
kullanarak fiyat artýþýna karþý kendisini koruyabilmektedir. Diðer taraftan, opsiyon
sözleþmesi ile üretimini satan bir üretici, opsiyon fiyatýný sabit maliyetini karþýlayacak
þekilde, uygulama fiyatýný ise deðiþken maliyetine eþit olacak þekilde belirlemesi
halinde, sabit maliyetlerini karþýlayamama riskinden de korunmuþ olmaktadýr.
Opsiyon sözleþmelerine, arz kýsýtýnýn olduðu dönemlerde enerji teslim þartýnýn
yerine getirilmemesi durumunda uygulanmak üzere bazý yaptýrýmlar da ilave
edilebilmektedir. Diðer taraftan, opsiyon sözleþmeleri üreticiler açýsýndan belirli bir
dönem süresince sabit maliyetlerini karþýlayacak bir geliri garanti ettiðinden, tercih
edilebilir araçlar olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu durum ise sistemdeki toplam
emreamadeliðin artmasý þeklinde olumlu bir etki yaratmaktadýr. Bu çerçevedeki bir
uygulamanýn, düzenleyici kurumun sistem iþletmecisine talep adýna belirli bir miktar
opsiyonu satýn alma yükümlülüðü getirmesi yoluyla gerçekleþtirilebilmesi mümkün
gözükmektedir.
Bu kapsamda, sistem iþletmecisi tarafýndan açýlan ihalede öngörülen kapasiteyi
karþýlayacak seviyeye gelinceye kadar, gelen teklifler ucuzdan pahalýya doðru dizilerek,
en son üreticinin teklifi, opsiyon sözleþmesinin süresi boyunca sýralamaya giren tüm
üreticilere opsiyon ücreti olarak ödenebilecektir. Spot piyasa fiyatýnýn sözleþmedeki
kullaným fiyatýnýn üzerine çýkmasý halinde, opsiyon sistem iþletmecisi tarafýndan
kullanýlabilir ve bu durumda üreticinin, opsiyonun kullanýldýðý tarihte, en az
sözleþmedeki miktar kadar üretim yapmasý gerekecektir. Spot piyasa fiyatýyla kullaným
fiyatý arasýndaki fark esas alýnarak yapýlan hesaplama sonucu oluþan tutarýn ise sistem
iþletmecisine ödenmesi gerekecektir.
Söz konusu uygulamaya bazý kurallar açýsýndan benzer olan bir sistem, Romanyadaki
kapasite mekanizmasý uygulamasýdýr. Bu uygulama, iletim sistem iþletmecisinin sistem
güvenilirliði için yeterli miktarda emreamade üretim kapasitesine sahip olmasýný
amaçlamaktadýr.
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Buna göre Romanyadaki kapasite mekanizmasý aþaðýdaki temel hususlarý
içermektedir:
Ø Ýletim sistem iþletmecisinin tek alýcý olarak, gerekli olan kapasite için ihale
yapmasý,
Ø Üreticilere, opsiyona dayalý kapasite sözleþmeleri ile uzun dönemli sabit gelir
garantisi saðlanmasý,
Ø Sözleþmelerin özellikle yüksek deðiþken maliyetli santrallarý içermesi,
Ø Emreamade olma ya da talep edildiðinde enerji üretme yükümlülüklerini yerine
getirmeyen üreticilere ceza uygulanmasý ve bu cezanýn yapýlacak ödemelerden
mahsup edilmesi,
Ø Sözleþme yapan üretim þirketlerinin, sözleþmedeki miktarý gün öncesi piyasasýna,
sözleþmede belirlenen taban fiyatý ile kullaným fiyatý (strike price, sistemdeki
en pahalý santralýn marjinal fiyatýnýn üzerindeki bir fiyat olarak belirlenmektedir)
arasýndaki bir fiyattan teklif etmek zorunda olmasý,
Ø Oluþan maliyetin, sistem kullaným bedelleri yoluyla tüm müþterilere yansýtýlmasý.
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SONUÇ VE DEÐERLENDÝRME
Liberal bir elektrik enerjisi piyasasýnda yapýlan üretim tesisi yatýrýmlarý, ekonomik
ömürleri süresince rekabet ortamýnda faaliyet göstermek durumundadýr. Yatýrýmlarýn
yüksek maliyetleri ve kurulacak tesisin faydalý ömrünün oldukça uzun olduðu dikkate
alýndýðýnda, üretim yatýrýmý kararý verilmesi amacýyla hazýrlanan fizibilite raporlarýnda,
yeterince uzun süreli olarak bir fiyat projeksiyonu yapýlmasý ihtiyacý bulunmaktadýr.
Yapýlacak bu tür çalýþmalarda talep artýþý ve yeni kurulacak diðer üretim tesislerine
iliþkin bilgilerin yaný sýra, piyasa yapýsýnýn nasýl geliþeceði, karþýlaþýlacak riskleri
yönetebilmek üzere ne gibi araçlarýn kullanýlabileceðinin bilinmesi önem taþýmaktadýr.
Son dönemde, büyük kapasiteli üretim tesisi kurulmasý için EPDKya lisans
baþvurusunda bulunulduðu gözlemlenmektedir. Söz konusu baþvurularýn yatýrýma
dönüþebilmesi için piyasada yaþanan belirsizliklerin mümkün olduðu kadar ortadan
kaldýrýlmasý gerekmektedir. Yeni yatýrýmlar için belirsizlik yaratan konulardan biri de,
ileride piyasa yapýsýnýn ne yönde geliþeceðidir.
Elektrik piyasalarýndaki yapýnýn, deðiþen yakýt fiyatlarý, kullanýlan birincil kaynaklarýn
kompozisyonu, arz güvenliði ve kalitesi, piyasa oyuncularýnýn piyasa paylarý gibi
etkenlerle sürekli geliþtiði ve nihai piyasa yapýsýna belki de hiçbir zaman ulaþýlamayacaðý
bir gerçektir. Bu nedenle, elektrik enerjisi sektöründe nihai piyasa yapýsýnýn ne þekilde
sonuçlanacaðýnýn bugünden bilinebilmesi olanaksýzdýr.
Bununla beraber, Türkiyede mevcut piyasa yapýsýnýn geliþtirilmesi üzerinde
yapýlan çalýþmalarýn, en azýndan þimdilik nasýl bir piyasa hedeflendiðinin ve bu piyasa
çalýþmalarýnda öngörülen takvimin, daðýtým bölgelerinin özelleþtirme ihalelerine
katýlacak olan giriþimciler ile yeni yatýrýmlara girmeyi planlayan üretim tesisi yatýrýmcýlarý
tarafýndan bilinmesi büyük önem taþýmaktadýr.
Bu hususa netlik kazandýrýlmasýný teminen; kýsa, orta ve uzun vadede nasýl bir
piyasa yapýsýnýn hedeflendiði, bu yapýlarýn gerçekleþmesi için saðlanmasý gereken
önkoþullar ile bu konuda öngörülen gerçekleþme takviminin detaylarý ile birlikte
açýklanmasý gerekmektedir. Zira ancak bu bilgiler yayýmlandýktan sonra, hedeflerin
tutturulmasýna iliþkin takvimlerde sapma olmasý halinde, piyasa katýlýmcýlarýna
gerekçeleri ve alýnan önlemler konularýnda bilgi verilmesi ve tarihler ile hedeflenen
yapýlarýn güncellenmesi, piyasa katýlýmcýlarýnýn ve yeni yatýrýmcýlarýn stratejilerini
gözden geçirerek risklerini yönetebilmelerine olanak saðlayacaktýr.
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Yeni üretim tesisi yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesi önündeki belirsizliklerden
biri olan; elektrik enerjisi sektöründe kýsa, orta ve uzun vadede hedeflenen
piyasa yapýsý, bu oluþumlarýn hangi koþullarda nasýl deðiþime uðrayacaðý
ve hedeflenen piyasa yapýlarýnýn gerçekleþtirilmesine iliþkin önkoþullar
ile bu koþullarýn saðlanmasý için öngörülen takvim, detaylý olarak
oluþturularak açýklanmalýdýr.
Piyasa yapýsý zaman içerisinde netleþirken, elektrik piyasasýnýn özel sektör
katýlýmcýlarý da geliþmeleri yakýndan izleyerek, süreçlere aktif olarak katýlmalý, bu
katýlým sýrasýnda da, belirlenen piyasa yapýlarýna uyum saðlayabilmenin ön þartý olarak,
idari ve teknik altyapýlarýný her türlü piyasa aracýndan yararlanabilecek þekilde
oluþturmalýdýr.
Diðer taraftan, 4628 sayýlý Kanunda piyasa yapýsýna iliþkin sadece dengeleme
mekanizmasý ile bütünlenen bir ikili anlaþmalar piyasasýnýn varlýðý yer almaktadýr.
Bu itibarla, 4628 sayýlý Kanunda, gelecekteki olasý piyasa yapýsý seçeneklerine iliþkin
yasal bir dayanak oluþturulmalýdýr.
Bu nedenle, 4628 sayýlý Kanunda piyasa yapýsýna iliþkin olarak yer alan ifadelerin,
hedeflenen piyasa yapýsý doðrultusunda revize edilmesinin gerekli olduðu
düþünülmektedir. Ancak, yukarýda da ifade edildiði gibi, hedeflenen piyasa yapýsý
tüm dünyada sürekli geliþme gösterdiðinden, Kanunda yer alacak olan ifadelerin
kesin piyasa modellerini adreslemek yerine, kurulacak piyasa yapýsýnýn geliþmesini
de dikkate alan, daha esnek ifadeler olmasýnýn uygun olacaðý düþünülmektedir.
Piyasa yapýsýna iliþkin 4628 sayýlý Kanunda yer alan ifadeler deðiþtirilerek,
gelecekteki olasý piyasa yapýsý seçeneklerine yasal dayanak oluþturulmalý
ve piyasa iþletmecisinin ayrý bir tüzel kiþilik olarak yapýlandýrýlmasý
halinde bu kapsamda faaliyet gösterebilmesine imkan tanýyacak
deðiþiklikler yapýlmalýdýr.

90

Türkiye elektrik enerjisi talebinin özellikle 2006 ve 2007 yýllarýndaki talep
projeksiyonlarýnda öngörülen yüksek senaryo deðerleri civarýnda seyretmesi, birincil
mevzuatta yeni düzenlemeler yapýlmasý yönünde ivmelendirici bir etki yaratmýþtýr.
Bu kapsamda, enerji piyasasýnýn yaný sýra bir kapasite piyasasýnýn da kurulmasý
gündeme gelmiþ olup, Türkiye için bir kapasite destek mekanizmasý ve ihale
mekanizmasý tasarýmý yapýlmasýný içeren çalýþmalar halen devam etmektedir. Bu
noktada, mutlaka uygulanmasý yeðleniyor ise, kurulacak olan kapasite piyasasý
uygulamalarýnýn serbest piyasa yapýsýný bozmayacak nitelikte olmasýna özen
gösterilmelidir.
Nitekim 2003/54 sayýlý AB Elektrik Direktifinin 7nci maddesinde, üye devletlerin
arz güvenliðinin saðlanmasý amacýyla ihale yöntemi veya önceden yayýmlanan kriterler
esas alýnarak oluþturulacak þeffaf ve ayrýmcýlýk içermeyen benzer prosedürler vasýtasýyla
yeni kapasite tedarik edebileceklerini, ancak bu prosedürlerin sadece yetkilendirme
yoluyla kurulan üretim kapasitesi miktarýnýn veya enerji verimliliði ve/veya talep tarafý
yönetimlerine iliþkin önlemlerin arz güvenliðinin saðlanmasý için yeterli olamamasý
durumunda uygulanabileceði hüküm altýna alýnmýþtýr.
Konu Türkiye açýsýndan deðerlendirildiðinde, saðlýklý ve verimlilikle uygulanabilir
piyasa mekanizmalarýnýn yokluðu bir kenara býrakýldýðýnda, talepteki artýþý karþýlayacak
nitelikteki yeni üretim yatýrýmlarýnýn sisteme dahil edilememiþ olmasýna yol açmýþ
olduðu düþünülen bazý nedenlere aþaðýda yer verilmiþtir:
Ø Dengeleme ve uzlaþtýrma uygulamasýna, 2.5 yýllýk bir gecikmeyle 2006 yýlýnýn

Aðustos ayýnda iþlerlik kazandýrýlmýþ olup, bu tarihe kadar referans olarak
dikkate alýnabilecek fiyatlar, TETAÞ satýþ fiyatlarý ile TEDAÞýn tüketicilere
uygulamakta olduðu perakende satýþ fiyatlarý olmuþtur.
Ø Nihai tüketici fiyatlarýnýn girdi maliyetlerindeki artýþa raðmen yaklaþýk 62 ay
süreyle sabit tutulmasý, yeni üretim yatýrýmlarý için gerekli fiyat sinyallerinin
üretilememesine yol açtýðý gibi, tüketim eðilimlerini de körüklemiþtir.
Ø Yerli doðal kaynaklar özel sektörün kullanýma gecikmeli olarak açýlmýþ ve
doðal gaz fiyatlarýndaki artýþlarýn fiyatlara yansýtýlmamasý, yatýrým yapýlacak
kaynaklar üzerinde kýsýtlama yaratmýþtýr.
Ø Yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalý üretimler için yeterli teþvik mekanizmalarý
zamanýnda ve gereðince oluþturulamamýþtýr.
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Ø Dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminin Strateji Belgesine göre 20 aylýk bir

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

gecikmeyle uygulamaya konulmasý yaný sýra, gün öncesi piyasa ve baðlantýlý
olarak türev piyasalarý gibi yeni piyasa araçlarýnýn da devrede olmamasý,
geleceðe iliþkin fiyat tahminlerinin yapýlamamasýna ve risk yönetiminin
gerçekleþtirilememesine neden olmuþtur.
Daðýtým ve üretim özelleþtirmelerinin yapýlamamýþ olmasý, kamunun piyasadaki
hakim durumunun devam etmesi sonucunu doðurmuþ, gerçek maliyetlerin
fiyatlara yansýtýlamamýþ olmasý ve çapraz sübvansiyonlarýn devam etmesi
durumu da buna eklendiðinde, özellikle büyük alýcý konumunda olan daðýtým
þirketlerinin mali yeterlilikleri sorgulanýr hale gelmiþtir.
Önemli bir arz fazlasýnýn yaþandýðý 3 yýllýk bir dönem dahilinde dahi, kamu
üretim santrallarýnda çok uzun süredir gerekli olan rehabilitasyonlarýn yapýlmamýþ
olmasý, emreamade kapasitenin kurulu güce oranla düþük kalmasýna neden
olmuþtur.
2006 yýlý Aðustos ayý itibarýyla dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminin uygulamaya
konulmasýyla birlikte, gerçek maliyetleri nihai tüketici fiyatlarýna göre daha
çok yansýtan fiyatlar ortaya çýkmýþtýr. Bu durum, büyük kapasiteli üretim
yatýrýmlarýna iliþkin lisans baþvurularýnda kayda deðer bir artýþ saðlamýþ olmasýna
raðmen, bu baþvurularýn yatýrýma dönüþmesi yine büyük ölçüde daðýtým ve
üretim özelleþtirmesine baðlý bulunmaktadýr. Zira gerçek maliyetlerin tam olarak
fiyatlara yansýtýlmasý, ancak söz konusu özelleþtirmelerin yapýlmasý halinde
mümkün olabilecek ve bu durum daðýtým þirketlerini güvenilir alýcýlar konumuna
taþýyacaktýr.
Serbest piyasa uygulamalarýnýn hayata geçirilmesindeki gecikmeler, bir taraftan
ikili anlaþmalar piyasasýndan uzaklaþýlmasýna neden olurken, diðer taraftan da,
gerekli ilave kapasite yatýrýmlarýnýn ayný dönemde yoðunlaþmasý sonucunu
ortaya çýkarmýþtýr.
Yeni üretim yatýrýmlarýnýn belirli bir döneme yýðýlmasý, finansman temini ve
ekipman ihtiyacýnýn da ayný dönem zarfýnda karþýlanmasý gereðini ortaya
çýkarmýþ, diðer ülkelerdeki yatýrým ihtiyacýnýn da artmasýyla birlikte, gerek
finansman, gerekse ekipman temininde dar boðazlarla karþý karþýya kalýnmýþtýr.
Ýletim ve daðýtým faaliyetlerinin kamu eliyle yürütülüyor olmasý, gerekli altyapý
yatýrýmlarýnýn zamanýnda tesis edilememesi ve özellikle daðýtým þirketlerinin
mevzuata uymalarýnda sýkýntýlara yol açmýþ, üretim tesislerinin sisteme baðlantýsýný
tartýþmalý bir hale getirmiþtir.
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Ø Ýzin, onay ve arazi kullanýmý gibi prosedürlerin disipline edilememiþ olmasý

ve sisteme baðlantý ve sistem kullanýmý konusunda daðýtým þirketlerinin mevzuat
uyumunda yaþanan sorunlar, yatýrýmlarýn öngörülen zamanda devreye girmesini
geciktirmiþtir.
Ø Kayýp ve kaçaklarýn makul seviyelere indirilememiþ olmasý ve talep tarafýnýn
katýlýmýný saðlayacak düzenleme ve uygulamalarýn hayata geçirilememesi, gerek
emreamade kapasitenin, gerekse mevcut þebeke altyapýsýnýn verimli olarak
kullanýlabilmesini engellemiþtir.
Diðer taraftan, piyasa modellerinin baþarýsý ancak, bu modellerin birbirlerini
tamamlayan bileþenlerinin belirli bir takvim dahilinde devreye girerek piyasa yapýsýný
güçlendirmesi ve derinleþtirmesiyle mümkün olabilmektedir.
Türkiye elektrik piyasasý da 4628 sayýlý Kanunda ikili anlaþmalar ve dengeleme
ve uzlaþtýrma sistemine yer verilmek suretiyle esasen böyle bir yaklaþýmla tasarlanmýþ
olmakla birlikte, piyasa modelinin tamamlayýcý unsurlarý olan Dengeleme Güç
Piyasasý, Yan Hizmetler Piyasasý ve Gün Öncesi piyasasý gibi piyasalar açýk
tanýmlarýyla 4628 sayýlý Kanunda yer almamýþtýr. Ancak, günümüz itibarýyla ayrýþma
noktasýna doðru hýzla ilerleyen bu piyasalara iþlerlik kazandýrýlmasýný takiben türev
piyasanýn da kurulmasýyla, piyasa yapýsý risk yönetimi açýsýndan daha da güçlendirilmiþ
olacaktýr.
Gelinen nokta itibarýyla, tam anlamýyla ikili anlaþma özelliði taþýmayan geçiþ
dönemi sözleþmeleri bir tarafa býrakýlacak olursa, ikili anlaþmalar piyasasý denilebilecek
bir piyasa mevcut olmayýp, sadece bir dengeleme piyasasý 2006 yýlý Aðustos ayýndan
beri aktif durumdadýr. Ýkili anlaþmalar piyasasýnýn geliþememesindeki temel neden,
daha önce de ifade edildiði gibi, nihai tüketici fiyatlarýna gerçek maliyetlerin
yansýtýlamamýþ olmasýdýr.
Sonuç itibarýyla, Türkiyede serbest piyasa modelinin tam olarak uygulandýðý bir
dönem henüz yaþanmamýþtýr. Dolayýsýyla, eksik kalan hususlarýn ivedilikle tamamlanarak,
gerek duyulan uygulamalarýn baþlatýlmasýnýn, arz güvenliði sorununun çözümüne
yönelik en etkili yöntem olacaðý deðerlendirilmektedir. Bu kapsamdaki tespit ve
önerilere aþaðýda yer verilmiþtir;
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Ø Toptan satýþ piyasasýndaki fiyat deðiþimleri talep tarafýna yansýtýlabildiði ölçüde,

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

talebin fiyata duyarlý olarak hareket etmesi mümkün olabilmektedir. Bu
kapsamda, altyapý eksikleri giderilerek saatlik uzlaþtýrmaya geçilmesi önem
taþýmaktadýr. Bu gerçekleþtirildiði takdirde, piyasa katýlýmcýlarýna neden olduklarý
dengesizliklerin daha doðru olarak fatura edilebilmesi ve yatýrýmcýlar için daha
güvenilir fiyat sinyallerinin üretilebilmesi mümkün olacaktýr.
Yan hizmetler anlaþmalarý dengeleme piyasasýnda iletim sistem iþletmecisinin
görevlerini yerine getirme kabiliyetini artýran etkin bir araç olarak ortaya
çýkmaktadýr. Bu kapsamdaki hizmetler, hizmetin niteliðine göre müzakere
yoluyla ve/veya ihale yoluyla satýn alýnabilmektedir. Dolayýsýyla, 4628 sayýlý
Kanundaki yan hizmetler tanýmýnda bu kapsamda deðiþikliðe gidilmesinin ve
yan hizmetlerin satýn alýnmasýna iliþkin detaylarýn ikincil mevzuatta
düzenlenmesinin gerekli olduðu deðerlendirilmektedir.
Arz darlýðýnýn gündemde olduðu bir dönemde bütün üretim birimlerinden
azami þekilde yararlanabilmesini saðlayacak tedbirlerin alýnmasý uygun olacaktýr.
Bu kapsamda, öncelikle sistem güvenilirliðine katký saðlamak üzere; fiziksel
özellikleri uygun olan otoprodüktör statüsündeki üretim tesislerinin ve OSB
tüzel kiþileri tarafýndan kurulmuþ olan üretim tesislerinin dengeleme piyasasýna
katýlýmlarýný ve yan hizmetler anlaþmalarýna girebilmelerini saðlayacak
düzenlemelerin yapýlmasý uygun olacaktýr.
Gün öncesi piyasaya talep tarafýnýn katýlýmýnýn saðlanmasý, üretim ve tüketim
tarafýnýn bir araya gelebilmeleri ve fiyat oluþumunda da etkili bir pazar
oluþturulmasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Bu kapsamda, tüketicilerin gün
öncesi piyasaya katýlabilmelerini saðlayacak düzenlemeler yapýlmalýdýr.
4628 sayýlý Kanunda üretim þirketlerinin piyasadan enerji alabilmelerine izin
verilmeyerek, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için üretim tesisi kurmalarý
teþvik edilmek istenmiþtir. Ancak, piyasa tabanlý sistemlerde her bir güne
dengeli olarak girebilmek ve bu dengeyi de en ucuz maliyetle saðlamak esas
olduðundan, üretim þirketlerinin gün öncesi piyasadan elektrik enerjisi satýn
alabilmelerini teminen gerekli düzenlemeler gerçekleþtirilmelidir.
Talep tarafýnda büyük tüketiciler dýþýndaki tüketicilerin gün öncesi piyasaya
katýlýmlarý perakende satýþ þirketleri yoluyla gerçekleþmektedir. Bu itibarla,
yapýlacak bir düzenleme ile halen toptan satýþ piyasasýndan enerji alarak sadece
tüketicilere satýþ yapabilen perakende satýþ þirketlerinin, gün öncesi piyasasýna
satýþ yapabilmeleri saðlanmalýdýr.
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Ø Þeffaflýk ve tarafsýzlýk ilkeleri doðrultusunda etkin bir piyasa mekanizmasýna
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iþlerlik kazandýrýlmasý için PMUMun TEÝAÞdan ayrýlarak yeniden yapýlandýrýlmasýný
ve ticari sýr niteliði taþýmayan bilgilerin tüm piyasa katýlýmcýlarýnýn bilgisine
sunulmasýný saðlayacak düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Gün öncesi piyasadaki fiyat dalgalanmalarýný tüketicilere birebir yansýtamayan
tedarikçiler ile fiyat düþüþlerine karþý tedbir almak isteyen üreticiler, türev
piyasasý araçlarýný kullanmak suretiyle risklerden korunabilmektedirler. Bunun
yaný sýra, vadeli iþlem piyasalarýnda ileri tarihli olarak yapýlan sözleþmeler
yatýrýmcýlar için ileriye yönelik fiyat sinyalleri üretmektedir. Diðer taraftan,
elektrik enerjisini diðer ticari mallardan ayýran özellikler, gerek piyasa tasarýmý
ve gerekse piyasa araçlarýnýn kullanýmý açýsýndan farklý kurallarýn iþletilmesini
gerekli kýlmaktadýr ve elektrik enerjisi piyasasý iþlem hacmi bakýmýndan büyük
bir potansiyele sahiptir. Tüm bu hususlar birlikte deðerlendirildiðinde, elektrik
enerjisi sektörüne özgü bir vadeli iþlemler piyasasýnýn kurulmasý için ihtiyaç
duyulan hazýrlýklar ivedilikle baþlatýlmalýdýr.
Gün öncesi piyasada oluþan fiyatlar vadeli iþlem piyasasý için referans fiyat
olarak alýnmaktadýr. Bu itibarla, serbest piyasa yapýsýnýn geliþerek vadeli iþlemler
piyasasýný da barýndýracak þekilde tekemmül edebilmesi için öncelikle talep
tarafýnýn katýlýmýnýn saðlandýðý bir gün öncesi piyasa kurulmalýdýr.
Piyasanýn ne þekilde ve hangi takvim çerçevesinde nihai halini alacaðýnýn
netleþtirilmesi ve yatýrýmcýlar ile piyasa katýlýmcýlarýnýn pozisyonlarýný bu
öngörüye göre belirleyebilmeleri için piyasa geliþim süreçleri tarihler itibarýyla
ilan edilmelidir.
Dünyadaki kapasite piyasasýna iliþkin uygulamalarýn daha çok, sabit maliyetleri
düþük ve deðiþken maliyetleri de yüksek olan puant santrallarýn, ihtiyaç
duyulduðu anda emreamade olmalarýnýn saðlanmasý için kullanýldýðý
görülmektedir. Talebin, özellikle de talebin tamamýnýn kapasite alýmýný da
kapsayacak þekilde merkezi olarak yapýlacak ihaleler ile karþýlanmasý ve bu
yolla yeni üretim yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesi yönünde atýlacak adýmlar
serbest piyasa oluþumunu durduracaktýr. Bu nedenle, Türkiyede yeni üretim
yatýrýmlarýnýn beklenildiði ölçüde gerçekleþtirilmesini engelleyen hususlarýn
ivedilikle ortadan kaldýrýlmasýnýn, santrallarýn emreamadeliðinin garanti altýna
alýnmasý için piyasa tabanlý uygulamalara daha yakýn olan güvenirlilik opsiyonlarý
üzerinde durulmasýnýn, en hýzlý, en güvenilir ve uygulanmasý da en kolay
çözüm olacaðý deðerlendirilmektedir.
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