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ÖNSÖZ
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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
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gösteren Enerji Çalýþma Grubu, ülkemiz gündeminin öncelikli
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olmuþ ve ayný yýl Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde çalýþma yaþamýna
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ÖZET
Elektrik piyasasýnda 1980li yýllarda baþlayan yeniden yapýlanma çabalarý bir dizi
idari ve hukuki engelle karþýlaþmýþtýr. 2001 yýlýnda çýkartýlan 4628 sayýlý Elektrik
Piyasasý Kanunu ile sektörde öngörülen yeniden yapýlanma için gerekli yasal zemin
teþkil edilmiþtir. Bununla birlikte, aradan geçen 7 yýlda, gerçek maliyetlere dayalý,
rekabetçi, þeffaf ve sürdürülebilir bir piyasa yapýsý oluþturulamamýþtýr.
2001 yýlýnda yaþanan ekonomik kriz, bu tarihe kadar olan son yirmi yýlda % 8.7
olan ortalama elektrik enerjisi talep artýþ oranýnýn % -1.1'e inmesine neden olmuþtur.
2002 yýlýnda ise beklenmeyen ölçüde ve negatif seviyede gerçekleþmiþ olan 2001 yýlý
talebine göre ancak % 4.4 seviyesinde bir artýþ gerçekleþmiþtir. Takip eden dönemde
talep artýþý sýrasýyla, % 6.5, % 6.3, % 7.2, % 8.6 ve 2007 yýlýnda % 8.5 olarak
gerçekleþmiþtir. Özellikle ekonomide istikrarlý bir geliþme sürdüðü takdirde
Türkiye elektrik enerjisi talebinin de % 8 - 9 civarýnda artabileceði görülmektedir.
Dolayýsýyla bu talep artýþýný karþýlayacak yatýrýmlarýn serbest piyasa yapýsý korunarak
gerçekleþtirilmesine ihtiyaç bulunmaktadýr.
Bu Raporda, 4628 sayýlý Elektrik Piyasasý Kanunu kapsamýndaki uygulamalar
mercek altýna alýnmýþtýr. Bu kapsamda; aðýrlýklý olarak birincil mevzuat olmak üzere
birincil ve ikincil mevzuata iliþkin deðiþiklik ve ilave düzenleme önerileri ile yerine
getirilmesi gerektiði deðerlendirilen bazý idari tedbirlere yer verilmiþtir.
Temel olarak, iki bölümden oluþan Raporun ilk bölümünde genel hususlara iliþkin
tespit ve deðerlendirmeler yapýlarak; alt sektörler olan üretim, iletim, daðýtým ve
perakende satýþ ve toptan satýþ ile ilgili deðerlendirmelerde bulunulmuþtur.
Ýkinci bölüm, kurulmasý hedeflenen piyasaya iliþkin olarak piyasa bazlý tespit
ve deðerlendirmeleri içermiþtir. Bu çerçevede öncelikle, sýcak gündemi oluþturan
fiyatlandýrma konusu ile arz güvenliði sorunu baðlamýnda mevcut kapasitenin etkin
kullanýmý konularýna deðinilmiþ ve bu kapsamda da rehabilitasyonlar, talep yanlý
yönetim ve teþvikler gibi konular ele alýnmýþtýr. Ýkinci bölümde ayrýca, sistem
güvenilirliði, yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi, tarife dýþý unsurlarýn yapýlandýrýlmasý
ve ithalat konularý ele alýnmýþ ve bölümün sonunda, yönetiþim mekanizmalarýnýn
tesisi hususuna deðinilmiþtir.
Raporun sonunda ise, ilgili bölümler bazýnda yapýlan tespit ve deðerlendirmeler
ýþýðýnda ulaþýlan sonuçlar özetlenmiþ ve genel bir deðerlendirme yapýlmýþtýr.

Buna göre, ilk bölümde ulaþýlan tespit ve deðerlendirmeler ile bu kapsamda
yapýlan öneriler þu þekilde özetlenebilir:
1) 4628 sayýlý Kanundan önceki yapýnýn terk edilmesinin temel nedeni, söz konusu
yapýnýn 'sürdürülebilirlik' sorgulamasýný geçememesidir.
2) 4628 sayýlý Kanunun temel baþlangýç noktasý ve esin kaynaðý, 1996 tarihli
Avrupa Birliði Elektrik Direktifi çerçevesinde AB müktesebatýna uyum hedefidir.
3) 4628 sayýlý Kanun, gerçek maliyetlerin görünür hale geldiði ve sübvansiyonlarla
gizlenmediði rekabetçi bir serbest piyasa hedefini gözetmektedir.
4) 2001 yýlýnda yaþanan ekonomik kriz, anýlan tarihe kadar son yirmi yýl ortalamasýna
göre yýlda yaklaþýk % 8.7 düzeyinde seyretmekte olan elektrik enerjisi talep
artýþ oranýnýn % -1.1 düzeyine inmesine neden olmuþtur. Yapýlan tüm tahminleri
altüst eden bu durum, yaklaþýk 19 milyar kWh düzeyinde ilave bir yedek
kapasitenin oluþmasýna yol açmýþtýr.
2001 yýlýnda yaþanan ekonomik krizin bu etkisi, elektrik enerjisi sektörü reform
sürecine doðrudan yansýmýþtýr. Al ya da öde þeklindeki mevcut sözleþmeler
kapsamýnda olan santrallarýn üretimlerine herhangi bir sýnýrlama
getirilemediðinden, kömür ve doðal gaz yakýtlý EÜAÞ santrallarýnýn üretimlerinde
kýsýntýya gidilmiþtir. Ayrýca, fiyatlarýn da sabit tutulmasý amacýyla hidroelektrik
üretimine aðýrlýk verilmeye baþlanmýþ; ancak barajlý santrallar rezervuarlarýndaki
suyun fýrsat maliyeti dikkate alýnmamýþtýr.
Esasen, hangi sektörde, hangi alana yönelik olursa olsun, bir 'reform'un belli
bir maliyet göðüslenmeksizin yaþama geçirilebilmesi mümkün deðildir.
Serbestleþme-özelleþtirme sonucu oluþacaðý öne sürülen maliyet sistemde zaten
mevcuttur. Buna raðmen; elektrik enerjisi sektöründe rekabetçi bir piyasaya
geçiþin 'sýfýr maliyet'le yaþanmasýna çaba sarf edilmiþtir. Bu çerçevede elektrik
enerjisi perakende satýþ fiyatlarý 62 ay süreyle sabit tutulduðu için gereken
yatýrým iklimi yaratýlamadýðý gibi, mevcut yatýrýmlar da büyük ölçüde yavaþlamýþtýr.
5) 6 Kasým 2007 tarihli Ýlerleme Raporu da dahil olmak üzere, bugüne kadar
yayýmlanan AB Ýlerleme Raporlarýnda elektrik enerjisi sektörüne iliþkin ciddi
eleþtiriler yapýlmýþtýr. Eleþtirilerin büyük bir bölümü, ilgili mevzuatta AB
müktesebatýna büyük ölçüde uyum saðlanmýþ olmasýna raðmen, uygulamada
öngörülen hedefin uzaðýna düþülmüþ olmasýna iliþkindir. Bu durum, uygulamadaki
kararlýlýk ve tutarlýlýk düzeyinin, en az, regülasyonun mükemmelliðe ulaþabilme
derecesi kadar önem taþýdýðýna iþaret etmektedir.

6) Elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak daha önce yürürlüðe giren yasal
düzenlemelerden farklý olarak, 'özel nitelikli' ve uygulamasý, teknik altyapýdaki
geliþmeye dayalý 'çerçeve' bir Kanun olan 4628 sayýlý Kanunun yürürlüðe
girmesinin üzerinden geçen 7 yýldan sonra gelinen noktada kalýcý bir baþarý
saðlandýðýný söyleyebilmek mümkün deðildir. Zira yeniden yapýlanma çerçevesinin
bütünleyici unsuru olan üretim ve daðýtým sektörlerine iliþkin özelleþtirmeler
yapýlamadýðý gibi, gerçek maliyetlere dayalý rekabetçi, þeffaf ve sürdürülebilir
bir piyasa yapýsý da henüz oluþturulamamýþtýr.
7) 2007 yýlý Aralýk ayý baþý itibarýyla enerji sektöründe dýþa baðýmlýlýk oraný
% 73'ler seviyesindedir ve tedbir alýnmaz ise bu deðerin % 80'lere yükselme
eðiliminde olduðu görülmektedir.
8) 2007 yýlýnda yaklaþýk 191.2 milyar kWh elektrik enerjisi üretilmiþ ve brüt elektrik
enerjisi talebi ise yaklaþýk 189.5 milyar kWh olarak gerçekleþmiþtir. 2007 yýlýnda
gerçekleþen üretimin yaklaþýk % 59.3'lük kýsmý, yani yarýsýndan fazlasý ithal
kaynaklardan saðlanmýþtýr.
9) Ülkemiz elektrik enerjisi talebinde önümüzdeki yýllarda ortalama yýllýk % 78
düzeylerinde artýþ olacaðý dikkate alýndýðýnda, arz-talep dengesine iliþkin olarak
yürütülen çalýþmalar, 2009-2010 yýllarýnda devreye girecek yeni kapasiteye
ihtiyaç olacaðýný göstermektedir. Ancak bununla birlikte, gerekli rehabilitasyonu
bugüne kadar gerçekleþtirilememiþ olan EÜAÞ santrallarýnýn mevcut emreamadelik
düzeylerinde yaþanabilecek herhangi bir aksaklýk ya da elektrik enerjisi talebinin
yüksek senaryo dahilindeki oran ya da daha üstü olarak gerçekleþmesi
durumunda, söz konusu kapasite ihtiyacýnýn, daha önceki bir tarihte de ortaya
çýkma ihtimali bulunmaktadýr.
10)Elektrik üretiminde kullanýlan yerli kaynaklarýmýzdan olan linyitten elde edilecek
elektrik enerjisi üretim potansiyeli toplam 120 milyar kWh/yýl civarýnda olup,
halen bunun 53 milyar kWh/yýllýk (% 44) kýsmý kullanýlabilirken, 11 milyar
kWh/yýl potansiyele sahip olan taþ kömürünün 3.1 milyar kWh/yýllýk (% 32)
kýsmý kullanýlabilmektedir. Yaklaþýk 129 milyar kWh/yýllýk hidrolik enerji
potansiyelimizin ise 45 milyar kWh/yýllýk (% 35) kýsmý deðerlendirilebilmiþtir.
Ülkemizin hidroelektrik dýþýndaki en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarý;
rüzgar, güneþ ve jeotermaldir. Bunlardan, elektrik üretimi amaçlý kullanýlabilecek
güneþ potansiyelimizin 8.8 milyon ton petrol eþdeðeri (mtpe), ýsýnma amaçlý
kullanýlabilecek potansiyelimizin ise 26.4 mtpe olduðu tahmin edilmektedir.

Elektrik üretimi amaçlý olarak kullanýlabilecek toplam jeotermal potansiyelimizin
4,500 MW/yýl, termal amaçlý kullanýlabilecek toplam potansiyelimizin ise
31,000 MW/yýl olduðu tahmin edilmektedir.
Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli konusunda çok farklý yaklaþýmlar
bulunmaktadýr. EPDK'ya yapýlmýþ olan baþvurularýn toplam kurulu gücünün
yaklaþýk 85,000 MW'a ulaþmýþ olmasý, rüzgar enerjisinde çok önemli bir
potansiyele sahip olduðumuzun açýk bir göstergesidir. Bununla birlikte, rüzgar
enerjisi düzensiz bir enerji kaynaðýdýr. Söz konusu 85,000 MW kurulu gücün
devreye alýnabilmesi ve verimlilikle kullanýlabilmesi için iletim ve daðýtým
sisteminde sistem güvenilirliðini saðlamaya yönelik büyük miktarda yatýrýmýn
yapýlmasý gerekmektedir. Ayrýca, devrede olacak rüzgar enerjisi kurulu gücü
ile orantýlý bir yedek kapasite de gerekmektedir.
Diðer taraftan, 2007-2016 yýllarý arasý TEÝAÞ'ýn Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim
Kapasite Projeksiyonu sonuçlarý güvenilir üretim deðerleri bazýnda incelendiðinde,
Türkiye'nin konvansiyonel kaynaklarý ile yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn
hemen hemen tümü deðerlendirilse bile, 2017 yýlýndan itibaren öngörülen
talebin yerli kaynaklarla karþýlanabilmesi mümkün deðildir.
11)Gayri safi milli hasýla baþýna tüketilen enerji miktarý ya da bir birim katma
deðer yaratabilmek için tüketilmesi gereken enerji miktarý olarak tanýmlanan
enerji yoðunluðumuz AB ortalamasýnýn çok üzerinde olarak % 0.38
mertebesindedir.
Ýthalat baðýmlýlýðýmýz da dikkate alýnarak, 2023 yýlýna kadar, halen
0.38 mertebesindeki enerji yoðunluðu deðerinin, asgari 0.2'nin altýna
düþürülmesi, ulusal bir hedef haline getirilmelidir.
12)Ülkemizde, yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretimin teþvikine iliþkin
olarak 10 Mayýs 2005 tarihinde yürürlüðe giren 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlý Kullanýmýna Ýliþkin Kanun' (YEK Kanunu),
ülkemiz açýsýndan önemli bir adým olmakla birlikte, özellikle fiyat açýsýndan
beklentileri karþýlayamamýþtýr. Bu nedenle, 18 Nisan 2007 tarihinde 5627 sayýlý
Kanun çýkarýlarak YEK Kanununda deðiþikliðe gidilmiþ ve bu kapsamda
öncelikle fiyat konusunda kur farký riskinin kaldýrýlmasý olmak üzere, diðer
bazý hususlarda teþvik kapsamýný geniþleten deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Ülkemiz,
yenilenebilir enerji kaynaklarýna ve bu kapsamda özellikle rüzgar enerjisine
dayalý elektrik enerjisi üretiminde yaþadýðý kayda deðer gecikmeyi süratle telafi
etmek durumundadýr. Ancak bu hamle, gerçekçi bir yaklaþým dahilinde ve

uygulanabilme limitlerine baðlý olarak dengeli bir þekilde yaþama geçirilmelidir.
Uzun vadeli bir perspektif dahilinde, ülkemizde kurulmasý öngörülen
toplam rüzgar enerjisi santralý (RES) kapasitesine iliþkin somut bir
hedefin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, sistemde olabilecek
azami RES kurulu gücünün, toplam kurulu güç ya da sistem puantýnýn
bir fonksiyonu olarak ve tercihen de bölgeler bazýnda olmak üzere
2023 yýlýna kadar üçer yýllýk dönemler halinde belirlenerek
duyurulmalýdýr.
13)4628 sayýlý Kanunun serbestleþme yönündeki araçlarýnýn ve piyasada rekabetin
geliþip geliþmediðinin en önemli göstergelerinden birisi de, Kurul tarafýndan
her yýl, piyasanýn geliþimi ve ihtiyaçlarý doðrultusunda belirlenmekte olan
serbest tüketici limitleridir. Arz güvenliði sorununun gündemde olduðu bu
dönemde, ikili anlaþmalar piyasasýnýn canlandýrýlmasý kritik bir önem taþýdýðýndan
ve uzun vadeli güvenilir kestirimlerin yapýlabilmesi gerektiðinden, piyasanýn
ne þekilde ve ne ölçüde serbestleþeceðine dair belirsizliðin giderilmesi büyük
bir yarar saðlayacaktýr.
Tüm piyasa aktörlerinin önlerini net olarak görerek hareket etmeleri
ve yatýrým ve/veya ikili anlaþma yapma kararlarý alabilmeleri için
piyasanýn hangi yýl, hangi oranda serbestleþtirileceðinin yasal bir
düzenleme yoluyla önceden bir takvime baðlanmasý gerekmektedir.
14)Siyaset üstü bir yaklaþýmla oluþturulmuþ uzun dönemli enerji politikalarýnýn
mevcut olmayýþý, iktidar deðiþiklerinde öncelikli olarak, bir önceki dönemin
ön yargýlý olarak sorgulanmasýna yol açmakta ve her yeni gelen hükümetin
kendi kurallarýný sisteme dahil etme yönündeki giriþimleri ise sistemi bir çýkmaza
sürüklemektedir. Bu kýsýr döngüden çýkýlabilmesinin yegane yolu kamunun
ticari faaliyetlerden çekilerek asli iþlevleri olan düzenleme ve denetleme
görevlerini etkin bir þekilde yürütecek þekilde yapýlanmasýdýr. Aksi halde, kamu
üzerindeki baský ve þaibelerin önüne geçilebilmesi ve gereksiz ölçüde
aðýrlaþtýrýlmýþ bürokratik kurallarýn serbest piyasa üzerindeki olumsuz etkilerinin
giderilebilmesi mümkün olamayacaktýr.
15)AB'ye tam üyelik perspektifi ve küresel ekonomi ile bütünleþme hedefleri
doðrultusunda 'baðýmsýz düzenleme ve denetleme' kavramý üzerinde yapýlandýrýlan
düzenleyici ve denetleyici kurumlarýn Anayasal temelleri bulunmamaktadýr.
Sadece düzenleyici istikrar ile sýnýrlý olmaksýzýn, yatýrým ortamýnýn

iyileþtirilmesiyle de ilgili olarak, EPDK'nýn idari kapasitesinin gereken
seviyeye ulaþtýrýlabilmesi için EPDK ve diðer tüm baðýmsýz düzenleyici
ve denetleyici kurumlarýn idari ve mali açýdan özerklikleri Anayasal
bir güvenceye kavuþturulmalý ve T.B.M.M.'ye hesap verebilirlikleri
saðlanmalýdýr.
16) Elektrik ve doðal gaz piyasasýndan sonra düzenleme alanýna 20 Aralýk 2003
tarihinde petrol ve 13 Mart 2005 tarihinde de LPG piyasalarýnýn eklenmesiyle
EPDK'nýn yetki ve sorumluluk alaný büyük ölçüde geniþlemiþtir. Ancak, kurumsal
altyapýsý sadece elektrik ve doðalgaz piyasalarýnýn gereklerine göre tasarlanmýþ
olduðundan bahse konu kurumun görev ve sorumluluklarýný piyasa ihtiyaçlarýný
karþýlayacak þekilde yerine getirebilmesi için yeniden yapýlandýrýlmasý zorunlu
hale gelmiþtir.
Bu kapsamda bir kýyaslama yapýlabilmesini teminen Avrupa'daki düzenleyici
kurumlarýn görev ve sorumluluk alanlarýna ve diðer idari otoriteler ile olan
görev ve yetki paylaþýmlarýna bakýldýðýnda, EPDK'nýn, Avrupa ülkeleri arasýnda
neredeyse tek örneði teþkil ettiði görülmüþtür.
Kuruluþ aþamasýndaki kurumsal yapýsý sadece elektrik ve doðal gaz
piyasasýný içerecek þekilde kurgulanmýþ olan EPDK'nýn görev ve yetki
alanýndan petrol ve LPG piyasalarýnýn çýkarýlmasý ve petrol ve LPG
piyasalarýnýn ayrý bir 'denetleyici kurum' çatýsý altýnda yapýlandýrýlmasýna
ihtiyaç duyulmaktadýr. Ayrýca þeffaflýðýn tesis edilebilmesi ve Kurul
kararlarýndaki tutarlýlýðýn takip edilebilmesi için, tüm Kurul kararlarýnýn
gerekçeleri ile birlikte yayýmlanmasý gerekmektedir.
17) Serbest piyasalarýn en hassas ve kýrýlgan olduklarý konu, piyasa dinamiklerini
bozucu yöndeki dýþsal müdahalelerdir. Serbestleþme hedefi olan piyasalarda,
özellikle kamu aðýrlýðý da devam ettiði sürece, ilgili otoritelerin, görev ve yetki
alanlarýný, rekabetçi piyasa geliþimini engelleyecek þekilde kullanmalarýndan
titizlikle kaçýnýlmalýdýr.
18) Özellikle kamu daðýtým þirketleri, kayýp-kaçak oranlarýnýn yaný sýra, tahakkuk
ve tahsilat oranlarýyla da risk algýlanmasýný yükselttiklerinden, yatýrýmcýlar için
'güvenilir bir alýcý' pozisyonu sergileyebilmekten uzaktýrlar. Bu durum ise,
milyar dolarlar mertebesindeki üretim yatýrýmlarý için finansman maliyetini
yükseltmekte ve projelerin uygulanabilirliðini etkilemektedir. Bunun yanýnda,
üretim özelleþtirmeleri için daðýtým özelleþtirmelerinin tamamlanmasýnýn

beklenmesi, bir yandan üretimdeki kamu aðýrlýðýnýn devam etmesine yol
açarken, diðer taraftan da, yeni üretim yatýrýmlarýna kaynak teþkil edecek
sermayenin özel sektörde birikememesi durumunu da ortaya çýkarmaktadýr.
Üretim varlýklarýnýn özelleþtirilmesi için daðýtým özelleþtirmelerinin
tamamlanmasý beklenmemeli, üretim ve daðýtým varlýklarýnýn
özelleþtirilmesinin arz güvenliði ve serbest piyasa oluþumuna katkýlarý
göz önünde bulundurulmalý, yapýlacak özelleþtirmelerde 'þekle uygunluk'
açýsýndan açýlabilecek olasý iptal davalarý için gerekli önlemler alýnmalý
ve özelleþtirmelerin rekabet boyutu asla göz ardý edilmemelidir.
19)

EPDK'nýn idari kapasitesi yetersizdir ve mutlak surette güçlendirilmelidir. Zira
elektrik piyasasýnda bir 'referans bilgi kaynaðý' olmasý beklenen EPDK, bu
talebi karþýlayabilmekten uzaktýr. Mevcut durumda sadece TEÝAÞ'ýn internet
sayfasýndan piyasa iþlemlerine ve piyasa iþleyiþine iliþkin bazý günlük bilgilere
ulaþmak mümkündür. TEÝAÞ dýþýnda günlük bazda güvenilir veriye ulaþýlabilecek
baþka bir referans kaynaðý bulunmamaktadýr.
Ticari sýr niteliðinde olmayan her türlü bilgi güncel ve ulaþýlabilir bir
þekilde piyasa katýlýmcýlarýnýn bilgisine sunulmalýdýr. Bunun için iþ ve
iþlem süreçleri, ilgili taraflarý ve sahip olunan bilgiler dikkate alýnarak,
sektöre özgü enerji bilgi aðý kurulmasýna yönelik bir proje ivedilikle
baþlatýlarak sonuçlandýrýlmalýdýr.
20)Üretim Kapasite Projeksiyonu'nda yer alan tespitlerin gerçekleþmesi, ileriye
yönelik güvenilir bir tahmin yapýlabilmesi ve buna baðlý olarak da yatýrýmlarýn
gerçekleþtirilebilmesi için daðýtým þirketleri tarafýndan hazýrlanmasý gereken
talep tahminlerine ve büyük ölçüde tahminlerdeki doðruluk oranýna baðlýdýr.
Bölgesel talep tahminlerinin hazýrlanmasý daðýtým þirketlerinin mevzuattan
kaynaklanan bir yükümlülüðüdür. Ancak, halen resmi olarak referans alýnabilecek
bölgesel bazda talep tahminleri mevcut deðildir.
Bakanlýk tarafýndan 2004 yýlýnda MAED modeli kullanýlarak
gerçekleþtirilen talep tahmin çalýþmasý son verilere göre güncellenmelidir.
2008-2017 dönemi Üretim Kapasite Projeksiyonu'nda da, güncellenmiþ
talep tahminleri esas alýnarak 2007 yýlýnda gerçekleþen talepteki artýþ
eðiliminin 2008'de de devam etmesi durumunda, arz kapasitesindeki
kýsýta baðlý olarak 2008 yýlýnýn yaz aylarýndan itibaren arzýn talebi
karþýlamasýnda sýkýntý yaþanacaðý tahmin edilmektedir. Bu durumda,
arz güvenliði probleminin etkin bir þekilde yönetilebilmesi için bir

eylem planý Bakanlýk tarafýndan ivedilikle ortaya konularak
uygulanmalýdýr.
21) Önümüzdeki onbeþ yýllýk dönemde, baþta Çin ve Hindistan olmak üzere,
geliþmekte olan ülkelerden kaynaklanacak yüksek talep artýþý ve yüksek
miktarda yatýrým ihtiyacýnýn karþýlanmasý için enerji sektöründe serbestleþme
yanlý politikalara aðýrlýk verilmesi gerekmektedir. Özellikle petrol ve doðalgaz
konusunda çok büyük üretim kapasitelerine sahip olan Rusya ve Ýran gibi
ülkelerin, enerji sektörlerinde serbestleþme ve özelleþtirme yanlýsý politikalar
yerine, dikey entegre yapýlar kapsamýnda daha çok devletçi politikalarý
benimsemeleri, anýlan dönem dahilinde arz güvenliðine iliþkin kaygýlarý
artýrmaktadýr. Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi ile Kyoto Protokolü gibi
yükümlülükler çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretimler
ön plana çýkmalýdýr. Ayrýca, petrol ve doðal gaz fiyatlarýnýn gelecekteki seyri
konusundaki belirsizliðin, önümüzdeki dönemde nükleer enerjinin de yeniden,
ciddi bir alternatif olarak kendini hissettireceði gözlemlenmektedir.
2023 yýlýna kadar olan dönemde, termik-yenilenebilir enerji dengesi
de gözetilmek suretiyle, yerli doðal kaynaklar ile yenilenebilir enerji
kaynaklarýndan daha çok yararlanýlmasý yönünde politikalar uygulamaya
konulmalý ve ithal enerji kaynaklarý açýsýndan yakýt, tedarik kaynaðý
ülke ve tedarikçi bazýnda çeþitliliði saðlamaya yönelik tedbirler
alýnmalýdýr.
22) Dünya ve AB uygulamalarýna bakýldýðýnda, otoprodüktör veya otoprodüktör
grubu gibi lisans türleri yerine 'kojenerasyon' kavramý yer almaktadýr. Sadece
kendi ihtiyaçlarý için enerji üretenler de, lisans almaksýzýn faaliyet göstermektedirler.
Yapýlacak yasal bir düzenleme ile sadece kendi ihtiyacý için elektrik
enerjisi üretmek isteyen tüzel kiþiler þirket kurma ve lisans alma
yükümlülüðünden muaf tutulmalýdýr. Kullanýcýlarýn serbest tüketici
niteliðini taþýmasalar dahi, kurulacak tesisten doðrudan enerji ve/veya
ýsý saðlayabilmeleri temin edilmeli, ancak bu tüzel kiþilerin de hiçbir
surette elektrik enerjisi ticaretiyle iþtigal etmemeleri saðlanmalýdýr.
23) EÜAÞ'ýn TETAÞ'ýn yüklendiði gerçek maliyetleri yansýtmayan düþük fiyatlarýyla
ve fiyatlarýyla, piyasaya yanlýþ fiyat sinyalleri verdikleri deðerlendirilmiþtir. Zira
bu fiyatlar esas alýndýðýnda, serbest piyasa koþullarýnda yeni bir üretim tesisinin
yüksek bir özsermaye giriþi ya da herhangi bir ciddi teþvik/destekleme

mekanizmasý olmaksýzýn finansman temin edebilmesi mümkün deðildir.
Bu þartlar altýnda yapay olarak düþük kalan elektrik enerjisi satýþ fiyatlarý
nedeniyle, tüketiciler kamu daðýtým þirketlerine geri dönmüþtür. Kamu daðýtým
þirketlerinin giderek artan elektrik enerjisi ihtiyacýnýn geçiþ dönemi sözleþmeleri
kapsamýnda temin edilen elektrik enerjisi ile karþýlayabilmeleri mümkün deðildir.
Fiyat manipülasyonu iddialarýna son verebilmek ve daðýtým þirketlerinin
EÜAÞ ve TETAÞ'tan satýn aldýðý enerjinin fiyatýndaki olaðandýþý düþüklüðü
düzeltebilmek için EÜAÞ'ýn ve portföy üretim gruplarýnýn satýþ fiyatlarý,
üretim özelleþtirmeleri tamamlanýncaya kadar, EPDK'nýn denetimine
tabi tutulmalýdýr.
24) Hidrolik, rüzgar, kömür, jeotermal gibi sadece belli bir yörede ve/veya noktada
bulunan yerli ve/veya yenilenebilir doðal kaynaklara dayalý üretim tesislerinin,
kaynaðýn yakýnýna kurulma zorunluluðu söz konusudur. Hatta ithal kömüre
dayalý üretim tesisi yatýrýmlarýnýn, yer seçiminin de lojistik açýdan çok kýsýtlý
olanaklarýn söz konusu olmasý nedeniyle ayný kapsama dahil edilebilmesi
mümkündür.
Geriye kalan ve yer seçiminde herhangi bir kýsýt getirmeyen özellikle doðal
gaz yakýtlý üretim tesisi yatýrýmlarý açýsýndan ise TEÝAÞ'ýn yaklaþýmý oldukça
belirleyicidir. Zira TEÝAÞ'ýn iletim sistemi ihtiyaçlarý doðrultusunda bu yatýrýmlarý
yönlendirebilmesi mümkündür.
Ülkemiz iletim sisteminin ihtiyaçlarý doðrultusunda, üretim tesisi
yatýrýmýna gereksinim gösteren bölgeler ve bu bölgelerde ihtiyaç
duyulan asgari üretim kapasitesinin, yine bu bölgeler kapsamýnda
üretim tesisinin kurulabileceði sahalar ve baðlantý yapýlacak noktalar
ile birlikte TEÝAÞ tarafýndan ilan edilmesi gerekmektedir.
25) Arz güvenliði sorunu da dikkate alýnarak, TEÝAÞ'ýn ve üretim faaliyeti
göstermek üzere lisanslandýrýlmýþ þirketlerin, inþaat öncesi dönem
dahilinde çeþitli idarelerden temin etmesi gereken izin ve onaylara
iliþkin bürokratik iþlemler ivedilikle sonuçlandýrýlmalýdýr. Bu
çerçevede, ilgili idarelerin bu tür baþvurularý acele iþlerden sayacaðý
yönünde istihsal edilecek bir Bakanlar Kurulu Prensip Kararýný dayanak
alan bir Baþbakanlýk Genelgesi yayýmlanmalýdýr.
26) Orman arazilerinin tahsisinde, tesisin toplam yatýrým tutarýnýn % 0.5'inin yýllýk
kira olarak ödenmesi, enerji üretim tesisinin toplam yatýrým tutarý dikkate
alýndýðýnda aðýr bir yük teþkil etmektedir.

Orman arazilerinde kurulacak tesisler için ödenecek yýllýk kullaným
bedeline iliþkin hesaplama yöntemi yeniden düzenlenmelidir. Bedelin
hesaplanmasýnda kullanýlacak yöntemlerden biri orman arazisinin
üretim tesisi için kullanýlan toplam araziye oranýnýn, tesis toplam
yatýrým tutarý ile çarpýlmasý suretiyle bulunacak deðer üzerinden,
belirlenecek bir oranda kullaným bedeli alýnmasý olabilir. Baþka bir
seçenek de, kurulacak üretim tesisinin, þebekeye baðlanmak üzere
yapýlacak baðlantý hatlarýnýn ve üretim tesisi için inþa edilen yollarýn
yapýmý amacýyla kullanýlan orman arazisi kadar veya belirlenecek bir
oranda daha fazlasýný aðaçlandýrarak orman arazisine katmakla yükümlü
kýlýnmasýdýr.
27) 10 Mayýs 2006 tarihinde yapýlan yasal deðiþiklikle, OSB'ler 4628 sayýlý Kanun
kapsamýnda da düzenlenmiþ ve bu durum, OSB Kanunuyla olan yetki
karmaþasýnýn netliðe kavuþturulmasý açýsýndan yarar saðlamýþtýr. Ancak, yapýlan
düzenlemenin OSB tüketicileri üzerinde de olumlu bir katký yaratýp yaratmadýðý
tartýþma konusudur. Bu kapsamda, özellikle akabinde TETAÞ'ýn gerçek maliyetlere
dayalý bir piyasa fiyatýndan daha düþük satýþ OSB tüzel kiþiliði dýþýndaki tüzel
kiþilerin organize sanayi bölgelerindeki üretim faaliyetleri açýsýndan rekabetçi
bir ortamýn oluþturulmasý önem taþýmaktadýr.
OSB bölgelerinde, OSB tüzel kiþileri dýþýndaki tüzel kiþiler tarafýndan
yürütülen ve/veya yürütülecek olan üretim faaliyetlerinin herhangi bir
engelleme olmaksýzýn gerçekleþtirilebilmesi için OSB bölgelerindeki
elektrik enerjisi faaliyetlerinin 4628 sayýlý Kanuna göre yürütüleceðine
dair bir hükme OSB Kanununda yer verilmelidir.
28) Nükleer enerji santrallarýnýn sadece elektrik enerjisi üretimi seçeneði kapsamýna
sýðdýrýlmasý ve enerji arz güvenliðinin teminatý gibi sunulmasý yönündeki
deðerlendirmelere, ihtiyatla yaklaþýlmalýdýr.
Ülkemizin hala 'nükleer teknolojiye sahip olan ülkeler' kategorisine girememiþ
olmasýndan hareketle, en az nükleer enerji santralý kurulmasý kadar önemli
olarak bir nükleer enerji programýna odaklanýlmasý daha saðlýklý ve verimli
olacaktýr. Bu noktada, ülkemizde nükleer santral kurulmasý ile ilgili geçmiþ
giriþimlere bakýldýðýnda ulaþýlan ortak payda, geçmiþ giriþimlerin tümünün bir
nükleer program perspektifinden yoksun olmasýdýr.
Diðer taraftan, Nükleer Güç Santrallarýnýn Kurulmasý ve Ýþletilmesi ile Enerji

Satýþýna Ýliþkin Kanunda düzenlendiði þekilde, nükleer santral ya da santrallarýn
iþletmeye geçmesinden sonra üretilecek enerjiye TETAÞ tarafýndan alým garantisi
verilmesinin yeterli olmayacaðý düþünülmektedir. Zira, bir nükleer santralýn
inþaat dönemi, hem yatýrýmcý, hem de finansörler açýsýndan en az iþletme
dönemi kadar risklidir. Özellikle, ülkemizin nükleer santral yapýmý konusundaki
karnesi ve idari iþlem kaydý göz önünde bulundurulduðunda, inþaatýn herhangi
bir idari yargý kararýna baðlý olarak uzun süreli durdurulmasý ve/veya idari
mevzuatýn gerekleri doðrultusunda projenin tamamen iptal edilmesi riskleri
her zaman mevcuttur.
Nükleer santral projesi için kamuözel sektör iþbirliði yoluyla ve stratejik
bir ortaklýk temelinde Bakü-Tiflis-Ceyhan benzeri ülkelerarasý
anlaþmalara dayalý bir model uygulanmalýdýr.
29) Þebeke alt yapýsýnýn üretilen enerjiyi tüketim noktalarýna taþýmakta yetersiz
kalmasý arz güvenliðini tehdit eden bir diðer unsurdur. Bu nedenle, iletim ve
daðýtým þebekelerinin gerek yatýrým ihtiyacýna yanýt verebilecek, gerekse
gerçekleþen yatýrýmlarýn piyasada iþlerlik kazanabilmesine imkan tanýyacak
þekilde planlanmasý ve yapýlmasý gerekmektedir.
30) Uluslararasý Enerji Ajansýnýn (UEA) 2007 verilerine göre, Dünya genelinde,
2030 yýlýna kadar elektrik enerjisi sektöründeki talebin karþýlanmasý için
gereksinim duyulan toplam 11.6 trilyon dolar civarýndaki yatýrým ihtiyacýnýn
içerisinde üretim yatýrýmlarýnýn payý % 49 iken, þebeke altyapýsý için gerekli
olan oran % 51'dir. UEA'nýn bu projeksiyonu, Türkiye'de arz güvenliði konusunda
en az üretim yatýrýmlarý kadar þebeke yatýrýmlarýna gerekli önemin verilmesi
bakýmýndan dikkatle not edilmesi gereken bir husustur.
Diðer taraftan, 4628 sayýlý Kanuna raðmen, 233 sayýlý KHK'nýn tüm iktisadi
devlet teþekkülleri ile kamu iktisadi kuruluþlarýný herhangi bir ayrým yapmaksýzýn
kapsamasý, EÜAÞ, TEÝAÞ, TETAÞ ve kamu daðýtým þirketlerinin serbest piyasaya
uyum saðlamalarý açýsýndan kýsýtlar yaratmaktadýr.
Ancak her þeye raðmen, arz güvenliði ve sistem güvenilirliði açýsýndan kritik
bir önemi bulunan iletim faaliyetinin kamu eliyle yürütülecek olmasý, sorunun
en azýndan TEÝAÞ açýsýndan köklü bir þekilde çözülmesi gerekliliðini net olarak
ortaya koymaktadýr. Zira kamu finansman dengesi içerisinde 'bir oyuncu' olarak
yer verilmeye devam eden TEÝAÞ'ýn, yeterli ödenek tahsis edilmemesi halinde,
yatýrým programýna konulmuþ olsa bile gerekli olan yatýrýmlarý yapma olanaðý
bulunmamaktadýr.

Özellikle üretim faaliyetine iliþkin lisanslar kapsamýnda yapýmý devam
eden üretim tesislerinin sisteme baðlantýsý için EPDK tarafýndan
doðrudan ya da dolaylý olarak onaylanmýþ þebeke yatýrýmlarýna, yatýrým
programlarýnda gerekli ödeneðin tahsis edilmesini teminen 233 sayýlý
KHK'da gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr. Geçiþ döneminin sona erdiði
tarih itibarýyla, TEÝAÞ Genel Yatýrým ve Finansman Program Kararnamesi
kapsamý dýþýna çýkarýlmalýdýr.
31) 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun istisnalarý düzenleyen 3'üncü maddesine,
4964 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun ile eklenen
(g) bendi ile ilgili olarak, TEÝAÞ tarafýndan yapýlacak ihalelerin Kamu
Ýhale Kanunu kapsamý dýþýnda tutulmalý ya da TEÝAÞ'ý bazý hükümlerden
müstesna tutan bir düzenleme yapýlmalýdýr.
32) Gerek dengeleme ve uzlaþtýrma hesaplarýnýn basitleþtirilmesi gerekse þebeke
kayýplarý için yapýlan ilave üretimden kaynaklanan maliyetin, üretim þirketlerinin
enerji maliyetlerinin bir parçasý haline gelmesinin önlenmesi için iletimdeki
teknik kayýplarýn TEÝAÞ tarafýndan satýn alýnmasý için gerekli yasal
düzenleme yapýlmalýdýr.
33) TEÝAÞ bünyesindeki piyasa iþletme fonksiyonunun yasal olarak ayrýþtýrýlmasýnýn,
bu baðlamda da, TEÝAÞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaþtýrma Merkezi'nin ayrý
bir tüzel kiþilik olarak sistem dýþýna alýnmasýnýn ve bu oluþumun ÝMKB benzeri
bir borsa yapýlanmasý olarak tasarlanmasýnýn gerektiði belirtilmiþtir.
34)

Daðýtým ve perakende satýþ faaliyetlerinin birlikte yürütülmesini gerektiren
yapýsal bir zorlama mevcut olmadýðý gibi, birbirlerinden yasal bazda ayrýþtýrmalarý,
saðlýklý bir piyasa yapýsýnýn kurulmasýna olumlu katký saðlayacaktýr.

35) 4628 sayýlý Kanunda daðýtým þirketlerinin kuracaklarý üretim
þirketlerinden serbest olmayan tüketiciler için yapacaklarý enerji
alýmlarýnýn ülke ortalama satýþ fiyatý gibi bir tavan fiyatla sýnýrlanmamasý
gerekir. Bu kapsamdaki alýmlarýn piyasa koþullarýna uygun olarak
yapýlabilmesi saðlanmalýdýr.
36)

4628 sayýlý Kanunun, özel sektör toptan satýþ þirketlerine iliþkin
hükümleri, toptan satýþ piyasasýnýn ve bu piyasada rekabetin geliþebilmesi
için yeniden düzenlenmelidir.

37) Mevcut sözleþmelerin serbest piyasa üzerinde oluþturabilecekleri olumsuz
etkileri ve yüklenilen maliyetleri dengelemek üzere kurulmuþ olan TETAÞ'ýn,
mevcut sözleþmeler yürürlükten kalktýktan çok sonra bile, serbest piyasa
oluþumu önünde bir engel olarak kalmaya devam edeceði görülmektedir.
Rekabete dayalý serbest bir piyasa oluþumunu engelleyen bu durumun önüne
geçebilmek üzere, öncelikle serbest piyasa kurallarý çalýþtýrýlarak mevcut
sözleþmelere dayalý üretim yapan üretim tesislerinin piyasalaþtýrýlmasý saðlanmalýdýr.
Kurulacak yeni üretim tesislerine TETAÞ kanalýyla alým garantisi verilmesinden
vazgeçilmelidir. Zira yatýrýmcýlar açýsýndan yegane garanti siyasi ve düzenleyici
risklerden arýndýrýlmýþ rekabetçi bir piyasa ortamýdýr.
Mevcut sözleþmeler çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi satýþ fiyatlarý,
kredi geri dönüþ sürelerinin tamamlanmasýna baðlý olarak düþmüþtür.
Bu nedenle, TETAÞ'ýn mevcut sözleþmeleri çerçevesinde faaliyet gösteren
üretim tesislerinden satýn aldýðý elektrik enerjisi fiyatlarý ile EÜAÞ
tarafýndan iþletilen ve yapým maliyetleri EÜAÞ tarafýndan üstlenilmediði
için kredi geri ödemesi ya da amortisman ve faiz gibi giderleri
yansýtýlmayan hidroelektrik üretim tesislerinin satýþ fiyatlarý ile
paçallanmasýna gerek kalmamýþtýr. Bu nedenle, 4628 sayýlý Kanunun
TETAÞ'a iliþkin hükümleri yeniden düzenlenmeli ve 2006 yýlýnda 4628
sayýlý Kanuna eklenen Geçici 10'uncu maddede yer alan geçiþ dönemi
s ö z l e þ m e l e r i i l e i l g i l i u y g u l a m a g ö z d e n g e ç i r i l m e l i d i r.
38) DSÝ tarafýndan inþaatlarý tamamlanan yeni hidroelektrik santrallar portföy üretim
gruplarýna dahil edilmeyerek, sýrayla EÜAÞ bünyesine alýnmýþtýr. Üretilen
enerjinin TETAÞ'a satýldýðý hidroelektrik santrallarýn sayýsýnýn giderek artmakta
olduðu, DSÝ tarafýndan inþaatý tamamlanan her yeni santralin EÜAÞ bünyesine
katýlarak özelleþtirme dýþý tutulmasý için geçerli ya da makul herhangi bir
gerekçe bulunmamaktadýr.
DSÝ tarafýndan tamamlanarak iþletmeye alýnan yeni hidroelektrik
santrallarý EÜAÞ yerine mevcut üretim portföylerine daðýtýlmalýdýr.
Portföylerin özelleþtirme programlarý kesinleþse dahi özelleþtirmeler
gerçekleþmeden önce, DSÝ tarafýndan inþaatý sürdürülen ilgili
hidroelektrik santrallarýn tamamlanmalarýný müteakip ilgili portföy
üretim gruplarýna dahil edilecekleri hususuna, özelleþtirmeye iliþkin
þartnamelerde yer verilmelidir. Ayrýca, üretim portföylerinin
özelleþtirmeleri ve üretim tesislerinin özel sektöre tamamen devrinden

sonra da, DSÝ tarafýndan tamamlanarak EÜAÞ'a devredilen hidroelektrik
santrallarýn tek tek özelleþtirilmeleri uygun olacaktýr.
39) 4628 sayýlý Kanunda elektrik piyasasý için öngörülen yapý, bir dengeleme ve
uzlaþtýrma mekanizmasý ile bütünlenen ikili anlaþmalar piyasasýdýr. Ancak,
perakende satýþ fiyatlarýnda uygulanan politikalar doðrultusunda, piyasanýn
temelini oluþturan ikili anlaþmalar hemen hemen uygulanamaz hale gelmiþ ve
sadece dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasý uygulamalarýna dayalý bir yapý
ortaya çýkmýþtýr.
4628 sayýlý Kanunda üretim faaliyetinin kapsamý yeniden
tanýmlanmalýdýr. Üretim faaliyeti gösterenlere gün öncesi piyasadan
alým yapabilme imkaný saðlanmalýdýr. Bu piyasadan alým-satým
yapabilecek lisanslý büyük tüketiciler de belirlenmelidir. Bahse konu
kanun deðiþikliði paralelinde, Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliðinde
de kapsamlý bir deðiþikliðe gidilerek gün-öncesi gibi piyasalara iþlerlik
kazandýrýlmalý ve saatlik uzlaþtýrmaya geçilmelidir.
40) Türkiye elektrik enerjisi üretiminin yaklaþýk % 50'sini gerçekleþtiren EÜAÞ'ýn
saatlik üretim programýný saatlik talep tahminleri paralelinde vermemesinden
ve elektrik enerjisinin fiyatlandýrmasýnda ekonominin ve ilgili mevzuatýn
kurallarýna uygun davranmamasýndan henüz baþlangýç evresinde olan dengeleme
piyasasýndaki fiyatlar etkilenebilecektir. Zira mevcut yapýda EÜAÞ, kontrolündeki
üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ile toplam ihtiyacýn yaklaþýk yarýsýný
karþýlayan ve kritik yük alma yük atma teklifleri verebilecek büyük kapasiteli
hidroelektrik santrallara sahip tek piyasa katýlýmcýsýdýr. bu nedenle, dengeleme
piyasasý fiyatlarýný yönlendirme olanaðýna sahip tek kuruluþtur. Bu itibarla,
piyasaya doðru fiyat sinyallerinin verilebilmesi için öncelikle, EÜAÞ'ýn üretim
maliyetleri ekonominin kurallarý doðrultusunda ve tüm maliyetleri içerecek
þekilde hesaplanmalýdýr.
EÜAÞ çatýsý altýndaki portföy üretim gruplarý ivedilikle þirketleþtirilmeli
ve her biri baðýmsýz olarak özelleþtirilebilecek portföy üretim þirketlerine
dönüþtürülmelidir. Oluþturulacak her bir portföy üretim þirketi
özelleþtirilinceye kadar, kendi yönetim kurulu kontrolünde ticari bir
þirket olarak faaliyetine devam edecek þekilde yapýlandýrýlmalýdýr.
41) EÜAÞ'ýn elektrik üretim maliyetlerinin doðru hesaplanmasýna ek olarak,
hidroelektrik santrallarda üretilen elektrik enerjisi satýþ fiyatýnýn belirlenmesinde,
depolanmýþ olan suyun alternatif maliyetinin de dikkate alýnmasý gerekmektedir.

Bir baþka ifadeyle, hidroelektrik santrallarda üretim yapýlmadýðý takdirde talebi
karþýlamak üzere devreye alýnacak üretim tesisinin marjinal maliyetinin esas
alýnmasý gerekmektedir.
Ayrýca, depolanmýþ olan suyun en fazla fayda getireceði zamanda kullanýlarak,
fiyatýnýn o andaki alternatif maliyetlere göre belirlenmesi de gerekmektedir.
Bu amaçla hazýrlanmýþ yazýlýmlarýn EÜAÞ tarafýndan kullanýlmasý ve talep
edildiðinde depolamalý santrallardaki mevcut suyun en verimli þekilde
kullanýldýðýnýn ve doðru bir þekilde fiyatlandýrýldýðýnýn EPDK'ya belgelenmesi
uygun olacaktýr.
Bu itibarla, EÜAÞ santrallarýnýn, emreamade kapasite göz önünde
bulundurulmadan saatlik marjinal fiyatlarýn olmasý gerekenden düþük tutulmasýna
yol açacak þekilde üretim programý verebilmesinin engellenmesi gerekmektedir.
Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliði uygulamalarýnda yapýlacak
deðiþiklikle saatli uzlaþtýrmaya geçilirken, dengeleme amaçlý talimatlar,
verildikleri zamandan baðýmsýz olarak, dengeleme dýþý amaçlý
talimatlardan kesinlikle ayrýlmalýdýr.
Raporun ikinci bölümünde ulaþýlan tespit ve deðerlendirmeler ile bu kapsamda
yapýlan öneriler ise þu þekilde özetlenebilir:
1)

EPDK tarafýndan verilen lisanslar kapsamýndaki üretim tesislerinin yakýndan
izlenmesinin arz güvenliði açýsýndan taþýdýðý öneme deðinilmiþtir. Bu çerçevede,
lisans sahiplerinin sorumluluðuna býrakýlmýþ olan diðer mevzuattan kaynaklanan
yükümlülükler, lisans kapsamýndaki tesisin ilerleme oranýný gösteren en önemli
kanýtlardýr. Dolayýsyla, lisanslar tesis ilerleme durumunun yakýndan takip
edilebilmesine izin verecek biçimde yapýlandýrýlmalýdýr. Bu kapsamda, belirli
izin ve onaylarýn alýndýðýnýn belgelenmesi halinde, bir sonraki aþamaya geçiþ
izninin verilmesi daha doðru olacaktýr.

2)

Tam rekabet kurallarýnýn iþlediði bir elektrik piyasasýnda tüketicilerin ekonomik
çýkarlarý da gözetilmiþ olmakla birlikte, bu durumda dahi, bazý tüketicilerin
asgari elektrik enerjisi ihtiyaçlarýný karþýlayacak mali yeterliliklerinin bulunmamasý
söz konusudur. Bu kapsamdaki Dünya uygulamalarýna bakýldýðýnda, söz konusu
tüketiciler için 'düþük gelirli tüketicilerin korunmasý' baþlýðý altýnda yapýlan
bazý yasal düzenlemeler ile tüketici koruma programlarýnýn uygulandýðý
görülmektedir.
Düþük gelirli tüketicilerin desteklenmesine iliþkin mali kaynak, nihai tüketici
faturalarýna ayrý bir kalem olarak yansýtýlan 'sosyal katký payý' yoluyla karþýlanýrken,

söz konusu katký payýnýn, aylýk tüketilen enerji miktarýna göre kWh baþýna bir
birim bedel ile ya da aylýk sabit bir ücret olarak tahsil edildiði görülmektedir.
Benzer bir uygulamanýn ülkemizde de baþlatýlmasýnýn olumlu yöndeki sosyal
etkilerinin yanýsýra, kaçak elektrik kullanýmýnýn kayýt altýna alýnarak düþürülmesine
katký saðlayacaktýr.
4628 sayýlý Kanunda, 'düþük gelirli tüketicilere' iliþkin genel bir taným
yapýlmalý ve bu tüketicilere 'doðrudan geri ödeme' yöntemi yerine,
desteklemeye iliþkin usul ve esaslar, konuya iliþkin olarak alýnacak
bir Bakanlar Kurulu Kararýna dayanarak çýkarýlacak bir yönetmelikle
düzenlenmelidir.
3)

Son yýllarda giderek yaygýnlaþan klima kullanýmý, elektrik enerjisi tüketiminin
ve sisteme verilen reaktif enerjinin bu dönemlerde artmasýna neden olmaktadýr.
Doðal gazla soðutma yapan klima kullanýmýnýn teþviki ve
yaygýnlaþtýrýlmasý için mevzuatta gerekli deðiþiklerin yapýlmasý gerekmektedir.

4)

Gerek rekabete açýk gerekse düzenlemeye tabi olarak elektrik piyasasýnda
faaliyet gösteren lisans sahibi kamu tüzel kiþilerinin, fon kaynak ve kullanýmlarýnýn,
kamunun genel yatýrým ve finansman programý çerçevesinde belirlenmeye
devam etmesi, piyasaya yanlýþ fiyat sinyalleri verilmesine yol açarak ayný
piyasada faaliyet gösteren özel sektör tüzel kiþilerinin rekabet gücünü olumsuz
etkilemektedir. Bu durum, rekabete dayalý bir elektrik piyasasýnýn oluþumunu
engellemektedir.
Ayný dönem dahilinde doðal gaz fiyatlarýna yapýlan zammýn kümülatif oraný
% 100'ü aþarken, elektrik enerjisi perakende satýþ fiyatlarý, Kasým 2002 Ocak
2008 tarihleri arasýnda 62 ay süreyle sabit tutulmuþtur.
Piyasada 'güvenilir alýcý' konumunda olmasý gereken daðýtým þirketlerinin
mali açýdan güçlü hale gelebilmeleri için özelleþtirme uygulamalarý
çerçevesindeki ilk uygulama dönemi içerisinde enerji alým maliyetlerinde
oluþan deðiþikliklerin satýþ fiyatlarýna yansýtýlacaðý, gerekli tüm düzeltme
bileþenlerinin uygulanacaðý ve geçiþ dönemi sonrasýnda perakende
satýþ fiyatýnýn belirlenmesinde, alým maliyetlerinin doðrudan
yansýtýlmasýnýn esas olacaðýna iliþkin hükümler, 4628 sayýlý Kanunla
düzenlenmelidir.

5)

Elektrik piyasasýnda referans fiyat olarak kullanabilecek fiyatlar olarak Elektrik
Piyasasý Endeksi (EPE), Türkiye Ortalama Toptan Satýþ Fiyatý (TORETOSAF),
Sistem Marjinal Fiyatý, Sistem Dengesizlik Fiyatý, Ülke Ortalama Toptan Satýþ

Fiyatý ve daðýtým þirketlerinin ikili anlaþmalarla piyasadan satýn alacaklarý elektrik
enerjisinin fiyatý yer almaktadýr.
Bu fiyatlardan, Ülke Ortalama Toptan Satýþ Fiyatý, EPE ve daðýtým þirketlerinin
piyasadan satýn alacaklarý enerji fiyatlarý konusundaki belirsizlikler sürmektedir.
Düzenlemeye tabi tarifelerdeki enflasyona baðlý deðiþimlerin TÜFE'ye
baðlý olarak hesaplanmasý yerine, elektrik enerjisi sektöründeki mal
ve hizmet fiyatlarýndaki deðiþimleri esas alan, sektöre özgü bir fiyat
endeksi ivedilikle oluþturulmalýdýr.
6)

20 Daðýtým Þirketinin Ýlk Uygulama Dönemine Ýliþkin Gelir Düzenlemesi
Hakkýnda Teblið'de, bir daðýtým þirketinin, perakende satýþ lisansý altýnda serbest
olmayan tüketicilere Ortalama Perakende Enerji Satýþ Fiyatý Tavanýný geçmeyecek
bir fiyatla elektrik enerjisi satabileceði düzenlenmiþtir. Bu fiyatýn hesaplanmasýnda
geçiþ dönemi sözleþmelerinin fiyatlarý ile TORETOSAF temel alýnmaktadýr.
Buna ek olaraka, daðýtým þirketi tarafýndan ikili anlaþma yoluyla temin edilen
enerjinin fiyatýnýn da dikkate alýnmasý yoluyla Kurumca belirleneceði ifade
edilen dýþarýdan alýnan enerji alýþ fiyatý kullanýlmaktadýr. Ancak bununla birlikte,
dýþarýdan alýnan enerjinin satýþ fiyatýnýn nasýl belirleneceði ve nasýl güncelleneceðine
iliþkin bir düzenleme henüz yapýlmamýþtýr.
Söz konusu fiyat tavaný gerçekçi olarak belirlenmediði sürece, daðýtým þirketleri
piyasadan ancak geçiþ dönemi sözleþmelerinde yer alan fiyatlara ki bu fiyatlar
gerçek elektik enerjisi maliyetlerini yansýtmaktan uzaktýr eþit veya daha düþük
fiyatlarla elektrik enerjisi satýn alabileceklerdir.
Daðýtým þirketlerinin dýþarýdan aldýðý enerji fiyat tavanýnýn gerçekçi
olarak belirlenmesine ve dýþarýdan alýnan enerjinin alým fiyatýndaki
deðiþikliklerin perakende satýþ fiyatlarýna yansýtýlmasýna iliþkin
düzenlemeler ivedi olarak yapýlmalýdýr.

7)

YEK kapsamýnda satýn alýnacak elektrik enerjisi fiyatý ve miktarý, serbest olmayan
tüketicilere yapýlan satýþa iliþkin düzenlemeye tabi tarifelerde bir girdi olacaðýndan,
tarife onaylarýndan önce fiyat ve miktarýnýn bilinmesi gerekmektedir. Ayrýca,
alýcýlar tarafýndan TORETOSAF'a göre 55.5 Eurocent fiyat aralýðýna iliþkin dikkate
alýnacak referansýn ne olacaðý ve bu referans kapsamýndaki deðiþmelerin nasýl
yansýtýlacaðý da belirsizdir. Bunlara ek olarak, Kanun hükmünden yararlanmak
istemeyen lisans sahipleri tarafýndan serbest piyasaya satýþ yapýlmasý tercih
edildiði takdirde, perakende satýþ lisansý sahiplerinin eksik kalan alým
yükümlülüðünün nasýl ele alýnacaðý hususu da belirlenmek durumundadýr.

YEK belgeli üretim tesisi lisans sahiplerinin tercih etmeleri halinde,
tesislerinde ürettikleri elektrik enerjisini EPDK tarafýndan belirlenen
bir önceki yýla ait ortalama sistem dengesizlik fiyatý üzerinden perakende
satýþ þirketlerine satmalarý önerilebilir. Referans alýnan bu fiyatýn 5.5
Eurocent'in altýna düþmesi halinde perakende satýþ lisansý sahibi
þirketlerin YEK belgeli üretimler için 5.5 Eurocent/kWh karþýlýðý bedel
ödemelerini saðlamak üzere gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr.
8)

EÜAÞ'ýn termik üretim tesislerine iliþkin 2007 yýlý üretim programlarýnýn çok
düþük emreamadelikler dikkate alýnarak hazýrlanmýþ olduðu; 2007 yýlý için
beklenen talep artýþý karþýsýnda bu tür bir programýn öngörülmüþ olmasýnýn,
termik santrallarýn emreamedelik düzeylerinin güvenilir olmadýðýný gösterdiði
deðerlendirilmiþtir.
Arz güvenliði sorunu karþýsýnda, yakýt kalitesi ve kalite sürekliliðini
saðlamak amacýyla hangi önlemlerin, hangi sürelerde gerçekçi olarak
alýnabileceðini saptamak üzere Bakanlýk, TEÝAÞ, EÜAÞ, BOTAÞ, TKÝ ve
TTK yetkililerinin bir araya gelerek, alýnmasý gereken önlemleri
belirlemesi ve alýnan önlemlere iliþkin bir öncelik sýralamasý yapýlmasý
gerekmektedir.

9)

Rehabilitasyon uygulamalarýndaki gecikme, sistem güvenliðini tehdit eder
boyutlara ulaþmýþtýr. Özellikle bürokrasi ve finansman yetersizliði nedeniyle
gecikmeli olarak ele alýnmakta olan rehabilitasyonlarýn hýzlandýrýlmasý ve
öngörülen takvimlere titizlikle uyulmasý gerekmektedir.
EÜAÞ santrallarýnýn, kullanýlabilir kapasiteleri ve emreamadeliklerinin
artýrýlmasý için özel sektöre devredilmeli, yakýt kaynaðýnýn izin verdiði
durumlarda tesise yeni kapasite ilavesini içeren bir özelleþtirme modeli
ivedilikle uygulamaya konulmalýdýr.

10) Fiziksel olarak arz talep dengesinin korunmasý, tüketimin referans alýnmasý
suretiyle üretimin buna göre ayarlanmasýyla ya da üretim referans alýnarak
tüketimin bu referansa göre þekillendirilmesiyle gerçekleþtirilmektedir. Ýkinci
yaklaþým talep tarafý yönetimini ifade etmekte olup, talep tarafý, kurulu kapasiteye
göre yönetilmektedir.
Öncelikle iletim seviyesinden baðlý tüketicilerin gün öncesi piyasasýna katýlýmlarýný
saðlayacak þekilde 4628 sayýlý Kanunda ve bunun paralelinde Dengeleme ve
Uzlaþtýrma Yönetmeliðinde deðiþikliðe gidilmesi gerekmektedir. Belirlenecek

bir takvim dahilinde uygulama diðer tüketicileri de kapsayacak þekilde
yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.
11) Mevcut ve yeni yapýlacak üretim tesislerinin yapým ve iþletme maliyetlerinin
düþürülmesi yönünde uygulanabilecek birçok teþvik mekanizmasý mevcuttur.
Ancak, en etkili teþvik, üretim maliyetlerinin satýþ fiyatlarýna yansýtýlabildiði bir
piyasa yapýsýnýn uygulanmasýdýr.
12) 4628 sayýlý Kanunda yan hizmetler anlaþmalarý iletim sistemine baðlý olan üretim
þirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör gruplarý, daðýtým þirketleri veya
tüketiciler tarafýndan Elektrik Piyasasý Þebeke Yönetmeliði uyarýnca TEÝAÞ'a
saðlanacak yan hizmet bedellerini, koþullarýný ve hükümlerini belirleyen
anlaþmalar olarak tanýmlanmýþ ve TEÝAÞ'ýn yapýlan bahse konu yan hizmetler
anlaþmalarý ile yan hizmetleri satýn alacaðý ve saðlayacaðý düzenlenmiþtir.
Puant yükün karþýlanmasý veya gerilim düþümü sorunlarýnýn yaþandýðý
trafo merkezlerine yan hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda üretim
tesisleri kurulmasý gerekmektedir. Bu durumda, oluþacak kapasite
maliyeti sistem iþletim fiyatýna, üretim maliyeti ise, kullaným amacýna
göre, dengeleme sistemi veya sistem iþletme bedeli kontrol edilemeyen
giderlerine yansýtýlmalýdýr.
Ayrýca;
- Halen sistemdeki en büyük ünite kurulu gücü olan 770 MW kurulu
güce eþdeðer bir kapasitenin yedeklenebilmesi için TEÝAÞ tarafýndan
ticari yan hizmetler anlaþmalarý çerçevesinde ihaleye çýkýlmalý ve
kurulacak olan tesislerin yeri TEÝAÞ tarafýndan belirlenmelidir.
- TEÝAÞ, sistemde atýl olarak bekleyen kapasitenin emreamade kýlýnmasý
için ticari yan hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda kapasite kiralama
ihaleleri yapmalýdýr. Bu yolla puant yük saatlerinde ya da üretim
tesislerinin arýza durumlarýnda, ihtiyaç duyulan enerjiyi temin
edebilmelidir.
13) Üretim tesisi ve iletim hatlarýnýn yapýlmasý sýrasýnda alýnacak izin ve
onaylarý düzenleyen mevzuat bütünü, söz konusu yatýrýmlarý
hýzlandýrmak üzere yeniden ele alýnmalýdýr.
14) Ýnþaat öncesi dönemdeki sürelerin daha verimli kullanýlabilmesi ve
yatýrýmlarýn hýzlandýrýlmasý için 4342 sayýlý Mera Kanunu ile 3194 sayýlý

Ýmar Kanununun ilgili hükümlerinde, enerji amaçlý projeleri de
kapsayacak þekilde düzenlemeye gidilmelidir.
15) 5084 sayýlý Yatýrýmlarýn ve Ýstihdamýn Teþviki ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun, OSB'ler içinde diðer tüzel kiþiler tarafýndan
yapýlacak yeni üretim yatýrýmlarýný zora soktuðu ve ayrýmcýlýk içerebilecek
uygulamalara zemin oluþturduðu deðerlendirilmiþtir.
5084 sayýlý Kanunda, elektrik üretim tesislerinin kurulmasýna yönelik
bedelsiz arazi tahsislerinde OSB'lere tanýnan ayrýcalýklar kaldýrýlmalýdýr.
Buna paralel olarak, 'Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin
Gerçek veya Tüzel Kiþilere Bedelsiz Tahsisine Ýliþkin Yönetmelik'in 4628
sayýlý Kanunla çeliþen hükümleri yeniden düzenlenmelidir.
16) Proje onayý ve tesis kabulü ile baraj güvenliði (dam safety) ve buna iliþkin proje
onayý ile kontrollük hizmetleri düzenlenmelidir.
Proje onayý ve kabul iþlemleri halen Bakanlýk ve/veya Bakanlýk tarafýndan
yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan yerine
getirilmektedir. Bunun yerine, yapýlacak bir yasal düzenleme yoluyla
EPDK'nýn baðýmsýz teknik denetim þirketlerine söz konusu iþlemleri
yaptýrabilmesi saðlanmalýdýr.
17) Alýnan son baþvurular ile EPDK'da deðerlendirilmeyi bekleyen rüzgar enerjisine
dayalý çok büyük bir sayýda baþvuru bulunmakta ve bu baþvurularýn büyük bir
çoðunluðunun, ayný bölge ve ayný kaynak kapsamýnda olarak, ayný trafo
merkezlerini ilgilendirdiði tahmin edilmektedir.
Diðer taraftan, EPDK'nýn çýkaracaðý bir mevzuat yoluyla birden fazla tüzel
kiþi arasýnda seçim yapabilme olanaðýnýn ise son derece kýsýtlý olduðu
düþünülmektedir.
Rüzgar enerjisine dayalý üretim tesisi kurmak üzere yapýlmýþ veya
yapýlacak lisans baþvurularý kapsamýnda, birden fazla tüzel kiþinin ayný
bölge ve/veya ayný trafo merkezi için baþvuruda bulunmasý ve EPDK
tarafýndan yapýlan inceleme ve deðerlendirme sonucunda da lisans almak
için gerekli koþullarý saðlayan birden fazla tüzel kiþinin olmasý durumunda,
lisans alabilecek tüzel kiþinin, TEÝAÞ tarafýndan azami baðlantý
kapasitesinin bildirilmesini takiben EPDK tarafýndan düzenlenecek ihale
yoluyla belirlenmesi için 4628 sayýlý Kanunda gerekli deðiþiklikler
yapýlmalýdýr.

18) Ýthal kaynaklarda dýþa baðýmlýlýðýnýn yüksek seyrettiði ülkelerde, beklenmeyen
dýþsal etkenler nedeniyle genellikle belirli bir süreyle sýnýrlý olmak üzere arz
güvenliðini tehdit eder boyutta kriz dönemlerinin yaþanmasý kaçýnýlmazdýr. Bu
gibi durumlarda, kritik noktalara tesis edilmiþ ikincil yakýtlý üretim tesislerin
varlýðý ve bu tesislerin emreamade olmasý, bu kritik sürecin olumsuz etkilerinin
asgariye indirilmesinde katký saðlamaktadýr.
19) Emisyon ticaretine, Kyoto Protokolünü imzalamadan dâhil olmak için yenilenebilir
enerji kaynaklarýna dayalý üretim tesislerinin belirli standartlara uygun biçimde
projelenip inþa edilmesi gerekmektedir. Diðer taraftan, emisyon ticareti ülkeler
arasýnda olabileceði gibi, iþletmeler arasýnda da yapýlabilmektedir.
Hava Kalitesinin Korunmasýna iliþkin mevcut düzenlemelere göre ceza
uygulamasýný içeren bir mekanizmanýn yerine, ulusal standartlarýn
üzerinde kirlilik yaratan iþletmelerin temiz enerji üreten santrallardan
ticarete konu edilebilir emisyon izni satýn almak suretiyle
yükümlülüklerini karþýlama yoluna gitmelerini saðlayacak bir mekanizma
kurulmalýdýr.
20) Elektrik piyasasýnda sistem kullaným anlaþmasý, baðlantý anlaþmasý, lisans baþvurusu,
Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliði kapsamýndaki uygulamalar, enerji alým
anlaþmalarý gibi hemen her türlü iþlem için teminat verilmesi gerektirmektedir.
Bu teminatlar da doðal olarak piyasa katýlýmcýlarý üzerinde mali bir yük oluþturmakta
dolayýsýyla da elektrik enerjisi maliyetlerini artýrmaktadýr.
Elektrik piyasasýnda talep edilen teminatlarýn her bir anlaþma veya
sözleþme için ayrý ayrý verilmesi yerine, tüm talepleri tek bir kaynaktan
karþýlamak üzere, verilen teminatlarýn toplamýndan daha düþük bir
miktarýn, ortak bir teminat mekanizmasýnda tutulmasý için gerekli olan
düzenlemeler yapýlmalýdýr.
21) 3093 sayýlý TRT gelirleri Kanununun 4'üncü maddesinin (c) bendi uyarýnca her
yýl, nihai tüketiciye satýlan enerjiden elde edilen gayri safi satýþ hasýlatýnýn (katma
deðer vergisi hariç, tüm fon, vergi ve paylar dahil) % 2'si tutarýndaki payýn,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Elektrik enerjisi satýþýndan elde edilen gelirden TRT'ye pay aktarýlmasý
þeklindeki uygulamaya kesinlikle son verilmelidir.

22) Komþu ülkelerle oluþturulmuþ güçlü enterkoneksiyonlarýn varlýðý, talepteki
deðiþime baðlý olarak arzda bir daralma olduðunda ithalat veya enerji fazlasý
durumunda ihracat yapýlabilmesine olanak tanýyarak, gerek arz güvenliði açýsýndan
gerekse yatýrýmlarýn rasyonel bir þekilde deðerlendirilmesi bakýmýndan esneklik
saðlamaktadýr. Bunun farklý üretim kaynaklarýnýn birbirleriyle uyumlu bir sistem
dahilinde iþletilebilmesine imkan tanýyan entegre bir iletim sistemi altyapýsýnýn
varlýðý, ayný zamanda kaynak optimizasyonu yapýlmasýna da olanak vererek arz
güvenliðine katký saðlayacaktýr.
Bölgesel entegrasyonlar kapsamýnda ülkemiz açýsýndan alternatif oluþturan çok
sayýda proje bulunmaktadýr. Ayrýca, UCTE kapsamýnda AB ile entegrasyon
saðlanmasý ve diðer komþu ülkelerle enerji ticaretinin geliþmesine imkan tanýyacak
baðlantýlarýn yapýlmasý da önem taþýmaktadýr. Söz konusu baðlantýlarýn belirli
bir öncelik sýralamasý yapýlmak ve UCTE þartlarýna uygunluðun da tesis edilmesini
saðlayacak þekilde çift yönlü DC baðlantýlar tesis edilmek suretiyle güçlendirilmesi
uygun olacaktýr.
23) EPDK'nýn, kendisine kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarýn gereðini piyasa
ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde yerine getirebilmesi için piyasa katýlýmcýlarýnýn
düzenleme süreçlerine daha etkin ve aktif olarak katýlýmýný saðlamak üzere usul
ve esaslarý yasal zeminde oluþturulmuþ bir yönetiþim mekanizmasýna ihtiyaç
duyulmaktadýr.
Bununla birlikte, ikincil mevzuata iliþkin bu güncellemeler, mevcut yapýda piyasa
katýlýmcýlarýnýn görüþlerinin tartýþýlarak mutabakata baðlandýðý bir 'yönetiþim
mekanizmasý' yoluyla deðil, EPDK tarafýndan taslak mevzuat metinlerinin kamuoyu
görüþüne açýlmasý suretiyle gerçekleþtirilmektedir.
Düzenleyici risklerin asgari düzeye indirilebilmesini saðlamak
üzere, çerçevesi mevzuatla açýk ve net bir þekilde çizilmiþ olan þeffaf bir
güncelleme usulune gereksinim duyulmaktadýr. Piyasalarda yönetiþim
mekanizmalarýnýn tesisine yönelik bir yapýnýn kurulabilmesi için 4628
sayýlý Kanunda yasal bir dayanak oluþturulmalýdýr.
Raporun son bölümünde, ilk iki bölümde yer alan tespit ve deðerlendirmeler
çerçevesinde yapýlan öneriler özetlenmiþtir.

Bahse konu tespit ve deðerlendirmeler göstermektedir ki, Türkiye elektrik enerjisi
piyasasýndaki bazý temel sorunlar, 'sürdürülebilirlik' baðlamýnda stratejik bir yaklaþým
sergilenememesinden kaynaklanmaktadýr. Geçiþ dönemi olarak nitelendirilen dönem
7 yýlý geçmiþtir ve bahse konu dönemin uzama ihtimalinin de giderek kuvvetlenmektedir.
Ayrýca bu dönemde esasa yönelik konularda ciddi ilerlemelerin de saðlanamamýþ
olmasý, bu durumu doðrular niteliktedir.
Bu noktada, er ya da geç anlaþýlacaðýna inanýlan husus, sadece elektrik enerjisi
sektörü ile de sýnýrlý olmaksýzýn, eþit taraflar arasýnda ayrým gözetmeyen, adil, þeffaf
ve gerçek maliyetlerin fiyatlara yansýtýlmasýna dayalý bir piyasa yapýsý oluþturulamadýðý
sürece, ne sürdürülebilirliðin saðlanmasýnýn, ne de geleceðe güvenle bakýlabilmesinin
imkan dahilinde olmadýðýdýr.
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1. GÝRÝÞ
Türkiye, 2000li yýllarla birlikte, baþta enerji, bankacýlýk ve telekomünikasyon
sektörleri olmak üzere ekonomiyi yakýndan ilgilendiren birçok sektörde kapsamlý
yeniden yapýlanma programlarýný uygulamaya koymuþtur.
Bu sektörler içerisinde yer alan Türkiye enerji sektörü esasen 1984 yýlýndan itibaren
silsileli bir yeniden yapýlanma süreci, bir baþka ifadeyle, sürekli bir arayýþ içerisindedir.
Sadece enerji arz güvenliði ve/veya tüketicilere yansýyan fiyatlar baðlamýnda ülke
gündeminde ön sýralarý teþkil edebilen enerji sektöründeki bu arayýþlarýn yegâne
tartýþma zemini bulabildiði dönemler de, bu yeniden yapýlanma dönemleri olmaktadýr.
Bu kapsamda, 80li ve 90lý yýllarda yürürlüðe konulan yeniden yapýlanma
çabalarýnýn, idari ve hukuki kýsýtlamalar nedeniyle sadece piyasaya giriþ için rekabeti
öngören ve buna göre de özel sektörün enerji sektörüne katýlýmýný büyük ölçüde
imtiyaz hukuku çerçevesinde þekillendirilmiþ finansman modellerine dayandýran bir
yaklaþýmý içerdiði görülmektedir. Diðer taraftan, tekdüzelik içerisinde koþullu
yükümlülükler yaratan bu sürecin sürdürülebilir olmadýðý, sadece Türkiye ile sýnýrlý
olmaksýzýn, 90lý yýllarda serbest piyasa ekonomisine sert giriþler yapan tüm Doðu
Avrupa ülkelerinde de görülmüþtür.
Ülkelerin ekonomik geliþmelerinin sürdürülebilmesi ve çaðdaþ yaþam standartlarýnýn
saðlanabilmesi için vazgeçilemez bir kaynak niteliðinde olan enerjinin sürekli ve
güvenli olarak arz edilmesinin yaný sýra, düþük maliyetli olarak arz edilmesi de büyük
önem taþýmaktadýr. Zira enerji, girdi maliyetleri içerisinde önemli bir yer tuttuðundan,
ülkelerin uluslararasý rekabet gücünü belirleyen faktörlerin de en önemlilerinden
biridir.
Bu nedenle, enerji sektörüne iliþkin politikalarýn, ekonomi politikalarý ile paralellik
içerisinde yürütülmesi ve oluþturulan politikanýn da sürdürülebilirlik açýsýndan
biteviye sorgulanmasý gerekmektedir. 4628 sayýlý Elektrik Piyasasý Kanununa (4628
sayýlý Kanun) giden yol da, bu bakýþ açýsýyla ele alýndýðýnda daha iyi anlaþýlabilir.
Yasalaþmasý sýrasýnda mevcut olan þartlar ve AB hedefi bir kenara býrakýlacak olsa
bile, serbest piyasa ekonomisi kurallarýna uygun olmak þartýyla, 4628 sayýlý Kanunun
yerine koyulabilecek çok fazla bir seçeneðin bulunmadýðý da ortadadýr.
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4628 sayýlý Kanunu, elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak daha önce yürürlüðe
giren yasal düzenlemelerden farklý tutan özelliklerden en kayda deðer olanlarý, özel
nitelikli ve çerçeve bir Kanun özelliði taþýmasý ve uygulanmasýnýn, önemli ölçüde
teknik altyapýdaki geliþmelere dayalý olmasýdýr.
Diðer bir ifadeyle, 4628 sayýlý Kanun, elektrik enerjisi sektörüne özgü olarak
reform nitelikli düzenlemeler getiren ve düzenleyici kuruma, ölçme-iletiþim-kontrol
altyapýsýnýn da geliþmesine paralel olarak, rekabetin tesisine giden yolda geniþ bir
düzenleme alaný oluþturan çerçeve bir Kanundur.
Bu çerçevenin mükemmel bir çerçeve olduðunu iddia edebilmek nasýl mümkün
deðil ise, 4628 sayýlý Kanunu ortaya çýkaran tüm þartlarý nesnellik içerisinde irdelemeden
ve bütünsellik gözetilmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri ile baþarý saðlanabilmesinin
de mümkün olmadýðý düþünülmektedir.
Sonuç olarak, 4628 sayýlý Kanunun yürürlüðe girmesinin üzerinden geçen 7 yýldan
sonra gelinen noktada, yeniden yapýlanma sürecinde arzu edilen ölçüde baþarý
saðlandýðýný söyleyebilmek mümkün deðildir. 4628 sayýlý Kanun ile ortaya konulan
yeniden yapýlanma çerçevesinin bütünleyici unsuru olan üretim ve daðýtým sektörlerine
iliþkin özelleþtirmeler yapýlamadýðý gibi, gerçek maliyetlere dayalý rekabetçi, þeffaf
ve sürdürülebilir bir piyasa yapýsý da henüz oluþturulamamýþtýr.
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KISIM I. SERBESTLEÞME VE ÖZELLEÞTÝRME SÜRECÝ
2. TÜRKÝYE ELEKTRÝK ENERJÝSÝ SEKTÖRÜNDE
SERBESTLEÞME SÜRECÝ
Türkiye elektrik enerjisi sektörü, neredeyse baþlangýçtan itibaren sürekli tartýþmalarýn
odaðýnda kalmýþ ve yüz yýllýk zaman dilimi içerisinde gel-git tarzýnda ortaya çýkan
arayýþlara baðlý olarak önemli yapýsal dönüþümler yaþamýþtýr.
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda elektrik üretimi, 2025 sayýlý "Menafii Umumiyeye
Müteallik Ýmtiyazat Hakkýnda Kanun" çerçevesinde ve genellikle yabancý özel þirketler
tarafýndan yapýlmakta iken, 1930 yýlýnda Belediyeler Kanununun yayýnlanmasýný
takiben belediyelere, belediye sýnýrlarý içerisinde elektrik üretimi, iletimi, daðýtýmý ve
ticareti yetkisi verilmiþtir. Zaman içerisinde imtiyaz süreleri biten yabancý özel þirketlerin
elektrik tesisleri de ya belediyelere devredilmiþ ya da imtiyaz süreleri dolmadan
belediyeler tarafýndan satýn alýnmýþtýr. Bu arada, ileride Ýller Bankasý adýný alacak olan
Belediyeler Bankasý da 1933 yýlýnda kurulmuþtur.
1935 yýlýna gelindiðinde ise, peþ peþe 3 kamu kurumu teþkilatlandýrýlmýþtýr.
Ülkemizin yeraltý doðal kaynaklarýný araþtýrmak üzere 22 Haziran tarihinde Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), ülkemiz hidroelektrik potansiyelini belirlemek ve
enerji projelerini hazýrlamak üzere 24 Haziran tarihinde Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi
(EÝE) ve maden ve/veya enerji üretim tesislerini kurmak ve iþletmek üzere 14 Haziran
tarihinde de Etibank kurulmuþtur. 1935 yýlýndan itibaren baþlayan bu dönem, imtiyazlý
tekellerin kaldýrýlmaya baþlandýðý ve yabancý ortaklýklarýn hisseleri satýn alýnmak
suretiyle elektrik, tramvay, havagazý ve su gibi iþletmelerin millileþtirildiði bir dönem
olarak tarihe geçmiþtir.
1950 yýlýndan sonra ise akýþ tekrar tersine dönmüþ ve enerji sektöründe yeniden
imtiyazlý þirketler kurulmaya baþlanmýþ birçok belediyenin yetkileri de, bu imtiyazlý
þirketlere devredilmiþtir. Bu dönem de, iniþli çýkýþlý olarak 1970 yýlýna kadar devam
etmiþ ve bu arada 1963 yýlý Aralýk ayýnda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý
kurulmuþtur.
1970 yýlýna gelindiðinde, yeniden devletçi bir yaklaþým ön plana çýkmýþ ve elektrik
üretimi, iletimi ile daðýtýmýný tek elden yürütmek üzere Türkiye Elektrik Kurumu
(TEK) kurulmuþtur. TEKin kurulmasý ile birlikte ilk etapta Etibank, Ýller Bankasý ve
DSÝ gibi kamu kuruluþlarýnýn elindeki santrallar ve þebekeler TEKe devredilirken,
þehir þebekeleri belediyelerin, þehir þebekelerinin tesisi ise Ýller Bankasý'nýn yetkisinde
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kalmýþtýr. Bununla birlikte, 1982 yýlýnda yürürlüðe giren 2705 sayýlý Kanun ile belediyeler
ve Ýller Bankasý'nýn þebekelerle ilgili tüm faaliyetlerine son verilmiþ ve bu tesisler de
TEKe devredilmiþtir.
80lerin ortalarýna gelindiðinde ise, 19 Aralýk 1984 tarihinde yürürlüðe giren 3096
sayýlý Kanun, TEK dýþýndaki yerli ve yabancý özel sektör kuruluþlarýnýn da elektrik
üretimi, iletimi, daðýtýmý ve ticareti ile iþtigal edebilmesinin yolunu tekrar açmýþtýr.
3096 sayýlý Kanun esasen, daha önce imtiyaz hukuku çerçevesinde yapýlmakta olan
faaliyetlerin, kendilerine Bakanlar Kurulu tarafýndan görev verilen görevli þirketler
tarafýndan özel hukuk hükümlerine göre yapýlmasýný öngörmüþtür.
Ancak bununla birlikte, bu çerçevedeki sözleþmelerin imza edilmesinden çok
sonra, Anayasa Mahkemesinin 1995 yýlýnda almýþ olduðu 1995/23 sayýlý kararda,
yapýlan tüm sözleþmelerin imtiyaz sözleþmeleri olarak addedilmesi gerektiði ve bu
çerçevede de ancak Danýþtay tarafýndan onaylandýktan sonra yürürlüðe girebilecekleri
kararýna varýlmýþtýr.
Anayasa Mahkemesinin bu önemli kararý, 3096 sayýlý Kanunun temel felsefesini
boþa çýkarýrken, imtiyaz hukukunu da yeniden ülkemiz gündemine taþýmýþtýr.
4628 sayýlý Kanunun yürürlüðe girdiði tarihte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý
(Bakanlýk) tarafýndan 3096 sayýlý TEAÞ ve TEDAÞ Dýþýndaki Kuruluþlarýn Elektrik
Üretimi, Ýletimi, Daðýtýmý ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkýnda Kanun (3096
sayýlý Kanun) çerçevesinde uzun dönemli, alým ve fiyat garantili enerji alým anlaþmalarý
kapsamýnda kamu ödeme yükümlülüklerini güvence altýna alan Hazine garantilerine
dayalý olarak imza ya da parafe edilmiþ veya çeþitli proje geliþtirme aþamalarýnda
Bakanlýðýn proje portföyüne alýnmýþ çok sayýda proje bulunmaktaydý. Bu projelerin
tümünün, 3096 sayýlý Kanunla öngörülen model kapsamýnda gerçekleþtirilebilmesi
ise imkan dahilinde deðildi.
Bu dönemde Bakanlýðýn, anýlan devasa proje portföyü ile ilgili yaklaþýmý: projeler
finans pazarýnda elensin þeklinde geliþmiþtir. Ancak þu veya bu þekilde iþlem tesis
edilmiþ projelerin tümünün birden finans pazarýna yýðýlmasý ile birlikte yükselen para
maliyeti nedeniyle, yapýlan Anayasa deðiþikliði ile getirilen uluslararasý tahkim ve risk
olaylarý gibi müesseselere raðmen, hemen hiçbir proje finansman temin edememiþtir.
Diðer taraftan, bir an için tüm projelerin finansman temin ettiði varsayýlsa bile,
ülkemiz Hazinesinin toplam olarak oluþan bu koþullu yükümlülüklerin altýndan
kalkabilmesinin mümkün olmadýðý tartýþmasýzdýr.
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Bu noktada: 3096 sayýlý Kanun daha iyi uygulansaydý, piyasaya giriþte rekabeti
öngören kanun modeli, rekabete dayalý ihalelerle daha þeffaf olarak yapýlandýrýlsaydý,
uzun dönemli ve sabit fiyatlý anlaþmalar yerine kredi geri dönüþ süreleriyle sýnýrlandýrýlmýþ
ve fiyat esnekliði içeren enerji alým anlaþmalarý imzalansaydý, devreye girecek projeler
ve devreye giriþ tarihleri ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn mutabakatýyla seçilebilseydi
ve de Fon (Elektrik Enerjisi Fonu) sisteminin finansörler açýsýndan itibar görmesi
saðlanýp sistem çalýþtýrýlabilseydi de, Hazine garantilerine ihtiyaç duyulmasaydý; 4628
sayýlý Kanun yine de çýkabilir miydi? diye sorulabilir.
Bu sorunun yanýtý sadece, sürdürülebilirlik sorgusu ile verilebilmektedir.
3096 sayýlý Kanun kapsamýndaki uygulamada, yukarýdaki koþullar saðlansa bile
deðiþmeyen husus, yatýrým ve iþletme dönemindeki maliyet artýþlarýndan ve/veya arz
fazlasýndan kaynaklanacak risklerin tümüyle, tek alýcý konumundaki kamunun,
dolayýsýyla da Hazinenin üzerinde kalacak olmasýdýr. Böyle bir yapýnýn ise sürdürülebilir
olmasý mümkün deðildir.
Diðer taraftan, anýlan uygulamanýn yapýldýðý dönemde ülkemize uluslararasý çeþitli
kredi kuruluþlarýnca verilen kredi notlarý itibarýyla 3096 sayýlý Kanun kapsamýndaki
proje portföyünün, gereken yabancý sermaye yatýrýmýný çekebilmesi de mümkün
deðildi. Bahse konu yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn saðlanmasý mümkün olsa dahi
þartlarý asla göðüslenebilir veya tercih edilebilir olmayacaktý.
Bununla birlikte, Türkiyenin genel idari yapýlanmasý ile bu yapýlanmayý çerçeveleyen
alýþagelmiþ yaklaþýmlar, 1997 yýlýnda baþlayan çalýþmalarýn zaman içerisinde ivmelenerek
hýzlanmasýna izin vermemiþtir. Bunun temel nedeni ise, ikame edilemez bir kaynak
olan elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine kadar olan tüm süreçlerin, hiçbir
ayrýþtýrmaya ya da sýnýflamaya tabi tutulmaksýzýn, genel kalýplar içerisinde ve kamu
hizmeti gördürme usulleri çerçevesinde kamu tarafýndan yerine getirilmesi gereken
bir kamu hizmeti olarak görülmeye alýþýlmýþ olmasýdýr.
Nitekim serbest bir elektrik piyasasýnýn teþkil edilmesine iliþkin olarak hazýrlanan
kanun tasarýsý taslaklarýnda en zorlayýcý husus, mevcut yapý ile öngörülen yeni yapý
arasýnda olabildiðince sorunsuz bir geçiþin ne þekilde saðlanacaðý olmuþtur.
Sadece bu yaklaþýmla sýnýrlý olmaksýzýn, geçmiþ dönemden devralýnan mevcut
sözleþmelerin de varlýðý, yeni piyasa yapýsý için bir 'geçiþ dönemi' uygulamasýný
zorunlu kýlmýþtýr. Bu dönemde ise, hem kamu hem de özel sektörün birlikte faaliyet
göstereceði bir piyasa yapýsýnýn olabildiðince sorunsuz olarak tasarlanabilmesi önem
kazanmýþtýr.
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2.1 Ekonomik Krizin Etkileri
1981 - 2000 yýllarý arasýnda yýlda ortalama % 8.7 olan elektrik enerjisi talep artýþ
oraný 2001 yýlýnda yaþanan ekonomik kriz ile birlikte, % -1.1e inmiþtir. 2002 yýlýnda
ise beklenmeyen ölçüde ve negatif seviyede gerçekleþmiþ olan 2001 yýlý talebine göre
ancak % 4.4 seviyesinde bir artýþ gerçekleþmiþtir.
Yapýlan tüm tahminleri altüst eden bu durum, yaklaþýk 19 milyar kWh düzeyinde
ilave bir yedek kapasite oluþmasýna yol açmýþtýr. 2002 ve 2003 yýllarýnda devreye
giren Yap Ýþlet santrallarý üretimleri ile bu durumun etkileri, diðer alt sektörlere doðru
yayýlarak daha da derinleþmiþtir.
Bu noktada, al ya da öde þeklindeki mevcut sözleþmeler kapsamýnda olan
santrallarýn üretimlerine herhangi bir sýnýrlama getirilemediðinden, kömür ve doðal
gaz yakýtlý EÜAÞ santrallarýnýn üretimlerinde kýsýntýya gidilmiþtir. Diðer taraftan,
fiyatlarýn da sabit tutulmasý amacýyla hidroelektrik üretimine aðýrlýk verilmiþtir. Ancak,
barajlý santrallarýn rezervuarlarýndaki suyun fýrsat maliyeti dikkate alýnmamýþtýr.
Fiyatlarýn sabit tutulmasýna odaklanmýþ bu yaklaþýmýn devam ettirilmesi ise serbest
piyasa oluþumunu sekteye uðratmýþtýr.
Bugün gelinen nokta itibarýyla, bu tercihin yanlýþlýðý daha açýk bir þekilde
görülmektedir.Bugün gelinen nokta itibarýyla, bu tercihin yanlýþlýðý daha açýk bir
þekilde görülmektedir. Serbest piyasa oluþumunun sekteye uðratýlmasý yerine, kamunun
elindeki arz fazlasýnýn serbest piyasa oluþumuna da katký saðlayacak þekilde
deðerlendirilebileceði bir baþka çýkýþ yolu arananabilirdi. Örneðin, söz konusu
dönemde çalýþtýrýlmayan ya da çok düþük kapasitelerde çalýþtýrýlan santrallarýn
rehabilitasyonlarý kolaylýkla gerçekleþtirilebilirdi. Üretim ve daðýtým özelleþtirmeleri
tamamlanabilir, özellikle üretim özelleþtirmeleri kapsamýna santral rehabilitasyonlarý
da dahil edilebilirdi.
Buna ek olarak, TETAÞ uhdesindeki fazla kapasite, düzenlemeye tabi ikili anlaþmalar
kapsamýnda kapasite satýþý ya da kiralamasý yoluyla piyasaya sunulabilirdi. Zira Enerji
Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan yapýlan düzenlemeler buna imkan
tanýmaktaydý.
Ancak bu yöntemlerin hiçbiri gereðince tartýþýlmamýþ ve sonuç itibarýyla
denenmemiþtir. Kamunun üretimden ticarete kadar olan zincirdeki aðýrlýðýnýn devam
etmesi ve ekonomik krizin etkilerinin elektrik enerjisi sektöründeki serbestleþme
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sürecine yansýtýlmasý yeðlenmiþtir. Böylece, 2001 yýlýnda yaþanan ekonomik krizin
yol açtýðý yedek kapasitenin sunduðu fýrsattan da yararlanýlamamýþtýr.
Serbest piyasa mantýðýyla uyumlu olmayan bu davranýþ biçiminin sürdürülmesi
sonucunda gelinen durumun arz güvenliði gibi kritik bir soruna yol açmasý, bundan
sonra izlenecek yolu da, baþlangýçtaki þartlara nazaran daha karmaþýk ve daha zor
bir hale getirmiþtir.
Kýsa dönemli kazanýmlar adýna, sürdürülebilirlik kavramý ile baðdaþmayan
yaklaþýmlar benimsenmemelidir.
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3. ABDE SERBESTLEÞME SÜRECÝ VE TÜRKÝYENÝN
UYUMU
3.1 AB Elektrik Direktifi
4628 sayýlý Kanunun yürürlüðe girmesindeki etkenler, esas itibarýyla yukarýda
çerçeve içine alýnan þartlardan kaynaklanmýþtýr. Ancak bununla birlikte, 4628 sayýlý
Kanunun temel baþlangýç noktasý ve esin kaynaðýnýn, 1996 tarihli Avrupa Birliði (AB)
Elektrik Direktifi çerçevesinde AB müktesebatýna uyum hedefi olduðunu da vurgulamak
gerekir.
Bilindiði üzere, 19 Þubat 1996 tarihinde yayýmlanan AB Elektrik Direktifi, elektrik
enerjisi sektöründe rekabetin adil ve þeffaf bir þekilde geliþebileceði asgari þartlarý
sýralarken, AB bütününde tek bir iç elektrik piyasasý kurulmasýnýn da temellerini
atmýþtýr. Diðer taraftan, elektrik piyasasýný takiben, AB üyesi ülkelerde doðal gaz
piyasalarýna yönelik olarak hazýrlanan AB Doðal Gaz Direktifi ise 1998 yýlýnda
çýkarýlmýþtýr.
Bu çerçevede, faaliyetlerinin birbirinden ayrýþtýrýlmasý, piyasada faaliyet gösterilmesine
lisans verme yoluyla oluþturulan yetkilendirme yöntemiyle izin verilmesi, lisans
verilmesine iliþkin prosedürlerin eþit taraflar arasýnda ayrým gözetmeyen þeffaf usullere
dayandýrýlmasý, tanýmlanan limitleri karþýlayan tüketicilerinin elektrik enerjisi alýmlarýnda
tedarikçilerini seçme serbestisine sahip olmalarý ve tüm kullanýcýlarýn elektrik
þebekelerine ayrým gözetmeksizin eriþiminin güvence altýna alýnmasý, çok önemli
açýlýmlar olarak tarihteki yerini almýþtýr.
Diðer Avrupa ülkeleri için olduðu kadar, tam üyelik hedefini muhafaza eden
Türkiye açýsýndan da belirleyici olan AB Elektrik ve Doðal Gaz Direktiflerinin
öngörüleri, Türkiye enerji sektöründe de yeni bir yeniden yapýlanma arayýþýný ortaya
çýkarmýþ ve Bakanlýk 1997 yýlý baþlarýndan itibaren AB Direktifleri doðrultusundaki
yeniden yapýlanma çalýþmalarýný baþlatmýþtýr.
AB Elektrik Direktifi paralelinde Avrupa Birliði normlarýna uygun olarak tasarlanmýþ
ve piyasa içi rekabeti öngören yeniden yapýlanma çalýþmalarý, 2001 yýlýnda 4628 sayýlý
Kanununun, yürürlüðe girmesi ile birlikte yasal bir zemine kavuþmuþtur. Bu yasal
çerçevenin AB Elektrik Direktifine uygunluðu, birkaç küçük detay dýþýnda Avrupa
Birliði Komisyonu tarafýndan da teyit edilmiþtir.
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Bu noktada, 4628 sayýlý Kanunun temel hareket noktasý ve esin kaynaðý olan
ABnin durumuna bakýldýðýnda da, baþlangýçta öngörülen hedeflere arzu edilen ölçüde
ulaþýlabildiðini söyleyebilmek güçtür.
Ýngiltere örneðini takip ederek, enerji sektöründe tek pazarý artýk günümüzde
tek kanunu ve tek düzenleyici kurumu- savunan ABnin kendi içinde ne denli tutarlý
kalabildiði ciddi bir soru iþaretidir. Her ne kadar baþta Avrupa Komisyonu olmak
üzere ilgili AB organlarýnýn daha çok serbestleþme ve daha çok rekabet yönünde
tutarlý bir çizgi izlemeye gayret gösterdiði söylenebilirse de, kurucu ülkeler olan
Fransa ve Almanyanýn dikey entegrasyon ve yasal ayrýþtýrma konularýnda sergiledikleri
tutum, soru iþaretleri oluþturacak ölçüde tutarsýzdýr.
AB genelinde, 2007 Temmuz ayý itibarýyla tüm piyasa serbestleþtirilmiþ olduðu
halde, perakende satýþta rekabetin arzu edilen ölçüde geliþememiþ olmasý nedeniyle,
tedarikçi deðiþtirme oranlarý son derece düþük düzeyde seyretmektedir.
Toptan satýþ piyasalarý da düþük likidite oranlarýna sahiptir ve henüz itimat telkin
edici düzeylere de ulaþamamýþtýr.
Düzenleyici kurumlarýn görev alanlarý, yetki ve sorumluluklarý ülkeden ülkeye
büyük bir deðiþim göstermekte, ülkelerin enerji sektöründeki öncelikli gündemleri
de birbiriyle örtüþmemektedir.
Ancak, AB ülkelerinde yukarýda deðinilen sorunlar yaþanýyor olsa da, ülkemizde
olduðu gibi, gerçek maliyetlerin fiyatlara yansýtýlmamasý gibi bir uygulama da söz
konusu olmamýþtýr.
Son yýllarda AB ortalama elektrik enerjisi satýþ fiyatlarýnda görülen artýþlar,
maliyetlerin yansýtýlmasý uygulamasýnýn kararlýlýkla yürütüldüðünün açýk bir kanýtýdýr.
Zira gerçek maliyetlerin fiyatlara yansýtýlmadýðý bir piyasanýn sürdürülebilir olmadýðý,
tartýþmasýz olarak kabul görmüþ bir gerçektir.

3.2 AB Elektrik Direktifine Türkiyenin Uyumu: AB Ýlerleme Raporlarý
ve Somut Hedefler
6 Kasým 2007 tarihli Ýlerleme Raporu dahil olmak üzere, bugüne kadar yayýmlanan
AB Ýlerleme Raporlarýnda elektrik enerjisi sektörüne iliþkin olarak vurgulanan hususlarýn
neler olduðuna bakýldýðýnda, genel olarak aþaðýdaki tespit ve eleþtirilerin yapýldýðý
görülmektedir:
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- Elektrik piyasasýna yönelik yasalar ve yönetmeliklerin AB mevzuatý ile büyük
ölçüde uyumlu olmasýna raðmen, etkin iþleyen ve rekabetçi piyasalar halen tesis
edilememiþtir.
- Düzenleyici çerçevenin mevcut olmasýna raðmen, baþta enerji sektörü olmak
üzere, temel sektörlerin serbestleþtirilmesi ilerlememektedir.
- Uzun dönemli enerji alým anlaþmalarý sorununun çözümlenememiþ olmasýna
baðlý olarak kamu ticaret þirketinin toptan satýþ piyasasýndaki hakim durum
düzeltilememektedir.
- Doðal gaz fiyatlarýnýn artmasýna raðmen elektrik fiyatlarýnýn sabit tutulmaya
çalýþýlmaktadýr.
- Elektrik fiyat tarifeleri maliyetleri yansýtmamakta ve çapraz sübvansiyonlar devam
etmektedir.
- Daðýtým seviyesindeki yüksek kayýp ve kaçak oranlarý düþürülememiþ, kamu
daðýtým þirketlerinin tahsilat sorunlarý çözümlenememiþ ve daðýtým özelleþtirmeleri
ertelenmiþtir.
- Kamu kurumlarýnýn ve yerel yönetimlerin birbirlerine olan borçlarýný (elektrik/su/gaz
faturalarý) ödememeleri nedeniyle oluþan borç sarmalý büyümeye devam
etmektedir.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn enerji arzýndaki payý konusunda geleceðe
iliþkin somut ulusal hedefler henüz belirlenmemiþtir.
- Çýkarýlan Enerji Verimliliði Kanunu olumlu olmakla birlikte, Kanun kapsamýnda
somut ulusal hedefler belirlenmemiþtir ve Kanunun atýktan yüksek verimlilikle
enerji üretilminin arttýrýlmasýna iliþkin hükümleri Topluluk müktesebatý ile uyumlu
deðildir.
- Daha etkin bir düzenleme ve denetim yapabilmesinin saðlanmasý için düzenleyici
kurumun baðýmsýzlýðý ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi ihtiyacý
karþýlanmamýþtýr.
AB Ýlerleme Raporlarýnda yer alan hususlar birlikte deðerlendirildiðinde, uygulamadaki
kararlýlýk ve tutarlýlýk düzeyinin büyük önem taþýdýðý görülmektedir.
Diðer taraftan, 6 Kasým 2007 tarihli AB Ýlerleme Raporunda ülkemiz için enerji
sektöründe somut hedeflerin belirlemememiþ olmasý eleþtirilmektedir.
Bu kapsamda yöneltilen eleþtiriler ise daha çok, yenilenebilir enerji kaynaklarý
ve enerji verimliliði konularý üzerinde yoðunlaþmaktadýr.
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Enerjinin verimli kullanýmý, arz güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan birçok ülkenin
gündeminde öncelikli bir yer iþgal etmektedir. Enerjinin verimli kullanýldýðýna iliþkin
en temel gösterge ise düþük enerji yoðunluðudur.
Enerji yoðunluðu, geleneksel tanýmýyla gayri safi milli hasýla baþýna tüketilen enerji
miktarýdýr. Bunun yaný sýra, bir birim katma deðer yaratabilmek için tüketilmesi
gereken enerji miktarý olarak da tanýmlanabilmektedir.
UEA verilerine göre geliþmiþ ülkelerde enerji yoðunluðu % 0.09 - 0.19 arasýnda
deðiþirken, AB ülkelerinde ortalama % 0.14 civarýndadýr. Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi
Genel Müdürlüðü (EÝE) verilerine göre ise Türkiyedeki enerji yoðunluðu % 0.38
mertebesindedir.
0.38 mertebesindeki enerji yoðunluðu deðerinin, 2023 yýlýna kadar 0.2nin
altýna düþürülmesi, ulusal bir hedef haline getirilmelidir.
Son AB Ýlerleme Raporunda eleþtiri konusu edilen bir diðer husus, yenilenebilir
enerji kaynaklarýnýn enerji arzýndaki payýna iliþkin ulusal hedeflerin henüz belirlenmemiþ
olmasýdýr. Bu husus ne yazýk ki, ülkemizde çeþitli kesimlerce gündeme getirilen,
somut bir enerji politikamýzýn bulunmadýðý yönündeki eleþtirilerle de örtüþmektedir.
Bilindiði üzere AB, yenilenebilir enerjiye dayalý üretimlerin teþvik edilmesine
iliþkin 2001/77/EC sayýlý Direktifinde 2010 yýlý için bazý hedefler belirlemiþtir.
Buna göre, 2010 yýlýnda toplam elektrik enerjisi üretimi içerisinde yenilenebilir
enerjiye dayalý payýn % 22, genel enerji tüketimindeki payýn ise % 12 olmasý
hedeflenmiþtir. Diðer taraftan, genel enerji tüketimindeki hedef deðer, Mart 2007de
gerçekleþen AB zirvesi sonrasýnda Avrupa Komisyonu tarafýndan yayýmlanan
Yenilenebilir Enerji Yol Haritasý dokümaný kapsamýnda 2020 yýlý için % 20 olarak
belirlenmiþtir1.
AB üyesi ülkelerin yenilenebilir elektrik enerjisi üretim hedefleri ve gerçekleþmeleri
aþaðýdaki tabloda yer almaktadýr.

1 http://www.euractiv.com/en/energy/eu-renewable-energy-policy/article-117536
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Tablo 3.1 2010 Yýlý Hedeflerine Göre Üye Ülkelerin Ýlerleme Durumu (%)

Danimarka
Almanya
Macaristan
Fillandiya
Ýrlanda
Lüksemburg
Ýspanya
Ýsveç
Hollanda
Çek Cumhuriyeti
Litvanya
Polonya
Slovenya
Ýngiltere
Belçika
Yunanistan
Portekiz
Avusturya
Kýbrýs
Estonya
Fransa
Ýtalya
Letonya
Malta
Slovakya
EU-25

Referans Yýl
(1997/2000)
8.7
4.5
0.7
24.7
3.6
2.1
19.9
49.1
3.5
3.8
3.3
1.6
29.9
1.7
1.1
8.6
38.5
70
0
0.2
15
16
42.4
0
17.9
12.9

Gerçekleþme
(2004/2005)
23.1 (2005)
10.4 (2005)
4.4 (2005)
25.0 (2005)
6.1 (2005)
3.6 (2005)
17.2 (2005)
53.2 (2005)
6.9 (2005)
4.8 (2005)
3.7 (2005)
2.8 (2005)
29.1 (2004)
4.1 (2005)
1.8 (2005)
9.1 (2005)
14.8 (2005)
54.9 (2005)
0.0 (2004)
0.7 (2004)
11.0 (2005)
15.3 (2005)
47.1 (2004)
0.0 (2004)
15.4 (2005)
13.7 (2004)

2010 Yýlý
Hedefi
29
12.5
3.6
31.5
13.2
5.7
29.4
60
9
8
7
7.5
33.6
10
6
20.1
39
78.1
6
5.1
21
25
49.3
5
31
21

Kaynak:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/12
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4. TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASINDA SERBESTLEÞME
SÜRECÝNÝ GECÝKTÝREN FAKTÖRLER
4.1 Sýfýr Maliyet Yaklaþýmý
Hangi sektörde, hangi alana yönelik olursa olsun, bir reformun sýfýr maliyetle
yaþama geçirilebilmesi mümkün deðildir. Reformlarýn, ekonomik, siyasi ve toplumsal
maliyetleri vardýr ve hiçbir reform, bu maliyetler göðüslenmeksizin amacýna ulaþamaz.
4628 sayýlý Kanun, gerçek maliyetlerin görünür hale geldiði ve sübvansiyonlarla
gizlenmediði serbest bir piyasa hedefini gözetmiþtir. Ancak bilindiði gibi, 18 aylýk
hazýrlýk dönemini takiben 4628 sayýlý Kanunun uygulanmaya konulmasý aþamasý olan
2003 yýlý baþlarýnda, geçiþ döneminin neredeyse sýfýr maliyetle yaþanmasý temennisi
ön plana çýkmýþtýr. Takip eden süreçte de Bakanlýk, bir Uluslararasý Uzman Paneli
yoluyla Dünya Bankasýndan sýfýr maliyete dayalý bir geçiþ dönemi stratejisi
hazýrlanmasýna yardýmcý olunmasýný talep etmiþtir.
Uluslararasý Uzman Paneli desteðiyle Bakanlýk koordinasyonunda hazýrlanan
Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleþtirme Stratejisi Belgesi (Strateji Belgesi)
Mart 2004 tarihinde Yüksek Planlama Kararý Eki olarak kabul edilmiþtir. Ancak bu
belgede verilen takvime göre birçok uygulamanýn 2005 yýlýndan itibaren gerçekleþmesi
gerekirken, öngörülen programda ciddi bir ilerleme kaydedilememiþ ve dolayýsýyla
da Strateji Belgesi, zaman içerisinde unutulmaya yüz tutmuþ bir belge haline
dönüþmüþtür.
Dikkatle incelendiðinde, Strateji Belgesi ile öngörülenlerin, yine unutulmaya yüz
tutmuþ bir baþka belge olan Elektrik Piyasasý Uygulama El Kitabý kapsamýnda
öngörülenlerle çok büyük bir benzerlik içerisinde olduðu görülmektedir. Aradaki
yegane, ancak 4628 sayýlý Kanunla oluþturulmak istenen yapýyý da temelinden etkileyen
farklýlýk, Strateji Belgesinin, geçiþ döneminin sýfýr maliyetle yaþanmasý temennisini
ortaya koymasýdýr.
Buraya kadar yapýlan tespit ve açýklamalarda, sýfýr maliyet yaklaþýmýnýn sadece
bir temenni olduðu hususuna vurgu yapýlmýþtýr. Bunun nedeni ise, böyle bir yaklaþýmýn,
sorgu anahtarý konumunda olan sürdürülebilirlik olgusu ile baðdaþýr bir yanýnýn
bulunmamasýdýr.
Tekelci yapýlardan rekabetçi piyasalara geçiþin reform niteliðinde olduðu tartýþmasýzdýr.
Bu geçiþ dahilinde ise, geçmiþ dönemlerden kaynaklanan ve önüne geçilemeyen
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maliyetler için bir bedel ödenmesi kaçýnýlmazdýr. Elektrik enerjisi sektörü reformu
kapsamýnda ödenmesi gerekebilecek muhtemel bedel, elektrik enerjisi sektörünün
saðlam temeller üzerine oturtulmasý adýna göðüslenmemiþtir.
Elektrik enerjisi sektöründe benzer türde reformlarý uygulamaya koyan birçok
ülkede, toplumun tüm kesimlerinden rekabete geçiþ bedeli adý verilen bir vergi
yoluyla, geçmiþ dönemden devralýnan maliyetlerin karþýlanmasý öngörülmüþtür.
Ülkemizde ise 4628 sayýlý Kanunun yasalaþtýðý dönemde elektrik enerjisi fiyatlarýnýn,
özellikle de sanayi aboneleri fiyatlarýnýn yüksekliði ve genel olarak toplumun satýn
alma gücü göz önünde bulundurularak, bu tür bir dolaylý vergi öngörülememiþtir.
Bunun yerine de, geçici bir süre boyunca bir kamu toptan satýþ þirketi bünyesinde
toptan satýþ fiyatlarýnýn dengelenmesi düþünülmüþtür.
Buna göre, maliyetleri arttýran bir etki yaratan mevcut sözleþmeler kapsamýndaki
santral üretimleri, kurulacak bir kamu toptan satýþ þirketi tarafýndan satýn alýnýrken,
söz konusu toptan satýþ þirketinin makul bir toptan satýþ fiyatý oluþturabilmesi için
bu kez faaliyet bazýnda yasal bölünme yoluyla oluþturulacak bir kamu üretim þirketi
bünyesindeki santrallarýn düþük maliyetli üretimlerinin belli bir süreyle söz konusu
toptan satýþ þirketine satýlmasý öngörülmüþtür.
Ancak bu uygulama tek baþýna, maliyetleri yansýtan bazda tarife uygulamasýna
geçilmesiyle birlikte daðýtým bölgeleri arasýnda özellikle kayýp-kaçaklardan oluþacak
farklarý karþýlayacak nitelikte deðildir. Bu nedenle de, 4828 sayýlý Kanunun 13üncü
maddesinde, bölgesel farklýlýklar nedeniyle ortaya çýkacak ilave maliyetlerin, tüketicilere
doðrudan geri ödeme yapýlmasý yoluyla karþýlanmasý öngörülmüþ; ancak bu uygulama
da hayata geçirilememiþtir.
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Þirketi (TETAÞ), bu çerçevede, geçmiþ
dönemden gelen maliyetleri üstlenmek ve bu maliyetleri bir geçiþ dönemi dahilinde
bünyesinde eritmek üzere kurulmuþ bir kamu þirketidir. Dolayýsýyla, uzun dönemli
ve alým garantili sözleþmeler olmasaydý, ya da benzer türde reformlarý uygulamaya
koyan birçok ülkede olduðu gibi, geçmiþ dönemden devralýnan maliyetlerin karþýlanmasý
için rekabete geçiþ bedeli uygulamasý yapýlabilseydi, bugün TETAÞ diye bir þirket
de var olmayabilecekti.
4628 sayýlý Kanunda TETAÞ, geliri ve gideri denk bir kuruluþ olarak öngörülürken,
asla serbest bir piyasanýn oyuncusu olmasý düþünülmemiþtir. Nitekim Kanunda
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TETAÞa diðer toptan satýþ þirketlerinden farklý olarak yer verilmesi, enerji alýþ ve
satýþlarýnýn mevcut yükümlülükleriyle sýnýrlandýrýlmýþ olmasý, tarifelerinin mali
yükümlülüklerini karþýlayacak þekilde düzenlemeye tabi tutulmasý, TETAÞýn serbest
piyasanýn bir aktörü olarak düþünülmediðini kanýtlar niteliktedir.
Keza bu durum, Elektrik Piyasasý Uygulama El Kitabý ile de ortaya konulmuþ
olmasýna raðmen, piyasa uygulamasýnýn baþlamasý ile birlikte serbest tüketicilere satýþ
yapmasý gibi, TETAÞýn piyasadaki hakim durumunun devamýna yol açacak nitelikte
konular gündeme gelmiþtir.
Enerji tedariki Elektrik Üretim A.Þ. (EÜAÞ) tarafýndan, üstelik maliyet düþürmeye
de imkan saðlayacak þekilde, garantide olan ve böylece, devasa bir enerji portföyünü
elinde bulunduran bir kamu toptan satýþ þirketinin, düzenlemeye tabi olmamasý
düþünülemez. Zira bu þartlarý haiz bir toptan satýþ þirketiyle rekabet edilebilmesi
mümkün deðildir.
Esasen dikkate alýnmayan temel konu, serbestleþme ve özelleþtirme sonucu
oluþacaðý öne sürülen maliyetin, zaten sistemde mevcut olduðu; ancak sübvansiyonlarla
gizlendiðidir. Sübvansiyonlara dayalý böyle bir uygulamanýn ayný þartlarda
sürdürülebilmesi mümkün deðildir.
Diðer taraftan, bu tercihin sonucunda bugün, sýfýr maliyet yaklaþýmý ile edinilen
tüm kazanýmlarýn, geri verilmesine yol açabilme riski taþýyan bir arz güvenliði sorunuyla
karþý karþýya kalýnmýþ bulunmaktadýr.

4.2 Kamu Hizmeti Anlayýþý
Anayasanýn Herkes, mülkiyet ve miras haklarýna sahiptir. Bu haklar, ancak kamu
yararý amacýyla, kanunla sýnýrlanabilir. Mülkiyet hakkýnýn kullanýlmasý toplum
yararýna aykýrý olamaz. hükümlerini haiz 35inci maddesi, mülkiyet hakkýnýn kamu
yararý gerekçesiyle ve kanunla da düzenlenmek kaydýyla sýnýrlandýrýlabilmesini
öngörmektedir.
Bu noktada, Anayasa Mahkemesinin kamu yararý kavramýna olan bakýþýný, kamu
hizmetine iliþkin mütalaasý çerçevesinde yansýtan 9 Þubat 1994 tarihli kararýna
bakýldýðýnda, aþaðýdaki tespit ve deðerlendirmelere yer verildiði görülmektedir:
Kamu hizmeti kavramýnýn belirsizliði konusunda görüþ birliði vardýr.
Bununla birlikte kamu hizmeti çeþitli biçimlerde de tanýmlanmaya
çalýþýlmýþtýr. En geniþ tanýma göre kamu hizmeti, devlet ya da diðer
61

kamu tüzel kiþileri tarafýndan ya da bunlarýn gözetim ve denetimleri
altýnda, genel ve ortak gereksinmeleri karþýlamak, kamu yararý ya da
çýkarýný saðlamak için yapýlan ve topluma sunulmuþ bulunan sürekli
ve düzenli etkinliklerdir.
Toplumsal yaþamýn zorunlu gereksinmelerini karþýlayan hizmetler,
nitelikleri gereði kamu hizmeti olarak görülmüþtür. Düzenlilik ve
süreklilik kamu hizmetinin önemli öðelerinden birini oluþturmuþtur.
Çünkü bunun yokluðu toplum yaþamýný altüst eder. Bir kamu hizmeti,
ülke çapýnda, tüm halkýn gereksinmesine yanýt verebileceði gibi; belli
bir yörede belli bir topluluðun gereksinmesini de karþýlayabilir. Baþka
bir anlatýmla, hizmetin ülkesel, yöresel veya toplumun bir kesimi için
söz konusu olmasý onun kamu hizmeti olma niteliðini etkilemez
Kamu hizmeti kavramýnýn gerek öðretide, gerekse uygulamalarda
Devletçe ve öteki kamu tüzel kiþilerince genel idare esaslarýna göre
yürütülen hizmetler alanýnýn dýþýna taþan ve yayýlan bir kapsamý
olduðu ve kapsamýn gittikçe geniþlediði de bir gerçektir. Çaðdaþ kamu
hizmeti kavramýna giren hizmetler, yalnýzca devlet etkinlikleri ile
sýnýrlandýrýlamaz.
Anayasa Mahkemesinin yukarýda yer alan tespit ve deðerlendirmelerinde en
önemli hususun altý çizilen ifadeler olduðu ve son cümlede çaðdaþ kamu hizmeti
ibaresine yer verilmiþ olmasýnýn büyük bir deðer taþýdýðý düþünülmektedir. Ancak
ne yazýk ki bugüne kadar, çaðdaþ kamu hizmeti kavramýnýn içini dolduracak bir
düzenleme yapýlmamýþtýr.
Anayasa Mahkemesinin bu kararý çerçevesinde, ülkelerin geliþmiþlik düzeyleri
ile baðlantýlý olarak toplum ihtiyaçlarýnýn da süreklilik, düzenlilik ve vazgeçilemezlik
baðlamýnda yeni piyasa alanlarý türetmekte ya da mevcut alanlarýn piyasalaþtýrýlmasýný
gerekli kýlmakta olduðu söylenebilir. Bu baðlamda, herhangi bir piyasada, üretim
standartlarýna veya rekabetin korunmasý ile rekabet ihlallerine iliþkin düzenlemeler
yaný sýra, tüketici bilincinin de yaygýnlaþmasý, o piyasadaki serbestliðin sýnýrlarý
üzerinde belirleyici etki yaratan unsurlar arasýnda sayýlabilir.
Diðer taraftan, bu unsurlarýn varlýðý birçok ürün piyasasý için yeterli olurken,
elektrik piyasasý için üretilen malýn veya verilen hizmetin niteliði, bazý ilave tedbirlerin
alýnmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
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Zira elektrik enerjisinin kendisine özgü bazý nitelikleri, piyasalaþtýrýlmasýna iliþkin
düzenlemelerin niteliðini de derinden etkilemektedir.
Örnek olarak, elektrik enerjisinin ikame edilemez bir kaynak olmasý yaný sýra
depolanamaz bir kaynak oluþu, sistem iþletmecisinin, arz ve talebin gerçek zamanlý
olarak eþleþtirilebilmesi için üreticiler üzerinde sürekli ve aðýrlýklý kontrolünü
gerektirmektedir. Oysa serbest bir piyasada, üretilen mal veya hizmetin üretim
süreçlerinde dýþ müdahaleler kabul edilemez.
Serbest bir piyasa, ürünün niteliðine, kalitesine ve fiyatýna endekslidir. Oysa
elektrik enerjisi sektöründe üretilen ürünün temel özellikleri aynýdýr; bir televizyon,
buzdolabý, ya da araba gibi farklýlaþtýrýlmýþ ve/veya zenginleþtirilmiþ rekabetçi bir mal
üretimi söz konusu deðildir. Bu nedenle de, ürün rekabeti neredeyse sadece
performansla destekli olarak, fiyata dayalýdýr.
Kelime anlamý olarak yaptýðý çaðrýþým itibarýyla serbestlik çoðu kez kuralsýzlýk
olarak algýlanmaktadýr. Oysa elektrik enerjisi sektöründe serbest bir piyasayý disipline
eden en önemli faktör, serbestliðin kendi iç dinamiði olan rekabet olgusudur. Bu
kapsamda ülkemizde de, 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun ile
rekabeti engelleyici anlaþma ve ittifaklar, uyumlu eylem ve kararlar ile hâkim durumun
kötüye kullanýlmasý yasaklanmýþtýr.
Bununla birlikte, rekabet kurallarý tek baþýna, rekabete açýk alanlarýn yaný sýra
ülkesel veya bölgesel tekel nitelikli faaliyet alanlarýný da bünyesinde barýndýran
elektrik piyasasýnýn düzenlenmesi için yeterli olamamaktadýr.
Dolayýsýyla, Anayasa Mahkemesince sadece devlet etkinlikleri ile sýnýrlandýrýlamayacaðý
belirtilen ve giderek kapsamý geniþlediði ifade edilen çaðdaþ kamu hizmeti kavramýnýn
özellikle elektrik enerjisi sektörü açýsýndan tanýmlanmasý, bu nedenle büyük önem
taþýmaktadýr.
Elektrik enerjisi sektöründe kamusal hizmet yükümlülüðünün tek baþýna, Türk
idare hukukunun çizdiði geleneksel çerçeve içerisine sýðdýrýlabilmesi, bugün içinde
bulunduðumuz þartlar itibarýyla mümkün bulunmamaktadýr.
Nitekim bugün birçok geliþmiþ ülkenin hukuki altyapýlarýnda gerekli dönüþümler
gerçekleþtirilerek, kamu hizmeti kavramý içerisinde kalan birçok hizmetin serbest
rekabet koþullarýnda baþarýyla yürütüldüðü gözlenmekte ve sadece bazý istisnai
hallerde kamu hizmeti özelliði, bazý rekabet kurallarýndan müstesna tutulmayý
gerektirebilmektedir.
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Bu kapsamdaki örnek bir düzenleme olarak, 4628 sayýlý Kanunda daðýtým þirketleri,
bulunduklarý daðýtým bölgesinde baþka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya
kapasite temin edemeyen tüketiciler bulunmasý halinde, perakende satýþ lisansý almak
suretiyle bu tüketicilere perakende satýþ yapmak ve/veya perakende satýþ hizmeti
vermekle yükümlü kýlýnmýþlardýr.
Diðer taraftan, daðýtým özelleþtirmeleri kapsamýnda mülkiyet satýþý yönteminin
uygalanabilir olup olmadýðý konusu gündeme gelmiþtir. Ancak burada önemli olan
mülkiyet sahipliðinin ötesinde çaðdaþ kamu hizmetinin tanýmýnýn netleþtirilmesi ve
bu taným kapsamýndaki gerekliliklerinin ne þekilde saðlanabileceðine yoðunlaþýlmasýdýr.
Kamu hizmeti yükümlülüðü2 1996 tarihli AB Elektrik Direktifinin 3. maddesinde
düzenlenmiþtir. Söz konusu düzenlemenin benzeri, 4628 sayýlý Kanunun amaç
maddesinde de yer almaktadýr. Elektrik enerjisinin sürekli, düzenli kaliteli, uygun
fiyatlý ve çevrenin korunarak saðlanmasý için üye ülkelerin ilgili taraflara yükümlülük
getirmesi izni verdiði görülmektedir.
2003 tarihli AB Elektrik Direktifi ise bunlara ilave olarak, evrensel hizmet3,
korunmaya muhtaç tüketiciler4, son kaynak5, yerleþim yerlerinin dýþýndaki tüketiciler6
gibi yeni kavramlar eklemiþtir. Çevrenin korunmasý hususu yeni Direktifte daha detaylý
olarak ele alýnmýþ ve kapsamýna iklim deðiþikliði, enerji verimliliði ve talep tarafý
yönetimi de dahil edilmiþtir. Ayrýca evrensel hizmet yükümlüðü, tüketicilerin
bulunduklarý bölgede belirlenmiþ kalitedeki enerjiyi, kolaylýkla kýyaslanabilir ve þeffaf
fiyatlardan temin etme haklarýna sahip olmalarý olarak tanýmlanmýþtýr. 2003 tarihli AB
Elektrik Direktifine yeni eklenen kavramlara bakýldýðýnda bunlarýn büyük çoðunluðunun
iletim ve daðýtým gibi tekel nitelikli faaliyetlerin kapsamý içerisinde olduðu görülmektedir.
Kamu hizmetlerinin esasen kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetler olarak
görülmesi, bu kapsamdaki faaliyet alanlarýnýn özel sektöre açýlmasýnda idarenin
düzenleme ve denetleme fonksiyonu dýþýnda da etkin bir rol oynamasýna rol açmýþtýr.
Zira böyle bir yaklaþým dahilinde piyasaya giriþlerde kamunun kendi elinde topladýðý
bazý görev ve sorumluluklarý özel sektöre devretmesi gerekmektedir. Böyle bir sistemin
sorunsuz bir þekilde iþleyebilmesi ise, görev ve sorumluluklarý devredecek idarenin,
siyasi otoritenin etkisinden ne ölçüde baðýmsýz olarak hareket edebildiðiyle yakýndan
ilgilidir.
2 Public service obligation yerine kullanýlmýþtýr.
3 Universal service yerine kullanýlmýþtýr.
4 Vulnerable customer yerine kullanýlmýþtýr.
5 Supplier of last resort yerine kullanýlmýþtýr.
6 Remote customer yerine kullanýlmýþtýr.
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Oysa siyaset üstü bir yaklaþýmla oluþturulmuþ uzun dönemli enerji politikalarýnýn
mevcut olmayýþý, iktidar deðiþiklerinde ilk icraatlardan biri olarak, bir önceki dönemin
ön yargýlý olarak sorgulanmasý þeklinde ortaya çýkmakta ve her yeni gelenin kendi
kurallarýný sisteme dahil etme yönündeki giriþimleri ise sistemi bir çýkmaza
sürüklemektedir.
Ýktidar deðiþimlerinde kesintisiz olarak sürdürülen bu tutum, kamu çalýþanlarý
üzerinde de bir baský oluþturduðundan, hemen hemen hiçbir þekilde inisiyatif kullanma
yoluna gidilememektedir. Çabalar daha çok karar alýnmasý gereken hususlarda
sorumluluðun bir baþkasýnýn üzerine yýkýlmasý yönünde yoðunlaþmaktadýr.
Bu kýsýr döngüden çýkýlabilmesinin yegane yolu ise kamunun ticari
faaliyetlerden tümüyle çekilerek, asli fonksiyonlarý olan düzenleme ve
denetleme görevlerini etkin bir þekilde yürütecek þekilde yeniden
yapýlanmasýdýr. Aksi halde, kamu üzerindeki baský ve þaibelerin önüne
geçilebilmesi ve gereksiz ölçüde aðýrlaþtýrýlmýþ bürokratik kurallarýn
serbest piyasa üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilebilmesi mümkün
olamayacaktýr.

4.3 Yetki ve Mevzuat Karmaþasý
Reform nitelikli düzenlemeler, hukuki zeminde bütünselliði saðlayacak þekilde
diðer mevzuatla birlikte ele alýnmalýdýr. Ýlgili otoritelerin görev ve yetkileri de, bu
bakýþ açýsý çerçevesinde yeniden þekillendirilmelidir. Bu yaklaþým gereken þekilde
özümsenerek içselleþtirilmediði takdirde, reform nitelikli kanunlarla hedeflenen yapýnýn
hayata geçirilmesinde ciddi ölçüde gecikmeler yaþandýðý gibi, farklý temellere dayalý
sistemlerin birlikte yürütülmeye çalýþýlmasý, kaotik ve yönetilmesi neredeyse imkânsýz
bir yapýyý da ortaya çýkarmaktadýr.
Serbest piyasalarýn en hassas ve kýrýlgan olduklarý konu, piyasa dinamiklerini
bozucu yöndeki dýþsal müdahalelerdir. Serbestleþme hedefi olan piyasalarda, özellikle
kamu aðýrlýðý da devam ettiði sürece, ilgili otoritelerin, görev ve yetki alanlarýný, piyasa
geliþimini engelleyecek þekilde kullanmaktan titizlikle kaçýnmalarý gerekmektedir.
Kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren 7 yýlý aþkýn bir süre geçmiþ olmasýna
raðmen, elektrik enerjisi sektöründe serbest piyasa yapýsýyla uyumlu özelleþtirmelerin
gerçekleþtirilememiþ olmasý, kamu aðýrlýklý bir yapýnýn sürdürülmesine yol açmýþtýr.
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Daha da önemlisi, kamunun tabi olduðu kurallarda gerekli esnekliðin saðlanmamasý
ve bu kapsamda farklý idari otoritelerin serbest piyasayla uyumlu olmayan ve birbiriyle
çeliþen tasarruflarý, sorunlarýn giderek derinleþmesine yol açmýþtýr.
Bu noktada, karar verme ve onay merciinde bulunan idarelerin görev ve sorumluluk
alanlarýnýn serbestleþme yönünde yeniden yapýlanan enerji sektörü açýsýndan açýk
ve net bir þekilde ortaya konulmasý büyük önem taþýmaktadýr.
Enerji politikasýnýn belirlenmesinde, bu kapsamda makro düzeydeki kararlarýn
alýnmasýnda, bunlarýn gerekli hukuki zemininin teþkil edilmesini teminen kanun
teklifleri olarak parlamentoya taþýnmasýnda ve arz güvenliðinin saðlanmasýnda
Bakanlýðýn yetki ve sorumluluk sahibi olduðu tartýþmasýzdýr.
Diðer taraftan, DPT'nin (Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý) enerji sektörüne
yönelik görev ve sorumluluk alanlarýnýn serbest piyasa hedefleri doðrultusunda teþvik
araçlarýnýn tesisi için Hükümete gerekli desteði sunmakla sýnýrlý tutulmasý, arz
güvenliðinin temel unsuru olan altyapý ihtiyaçlarý için proje ödenekleri üzerinde
tasarrufta bulunmamasý gerekmektedir.
Nitekim DPT internet sayfasýndan duyurulan, 2007/12701 sayýlý Bakanlar Kurulu
Kararý eki 2008 yýlý Programýnda elektrik enerjisi sektöründe arz güvenliðinin
saðlanmasýna iliþkin olarak Ayrýca, kamu enerji kuruluþlarýnýn yatýrým finansman
imkanlarýnýn biran önce iyileþtirilmesine gereksinim duyulmaktadýr denilmektedir.
Buna ek olarak, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da, yapacaklarý düzenleme
ve uygulamalarda eski alýþkanlýklarýný terk ederek, enerji sektörünü düzenleyen temel
kanunlara uygun olarak hareket etmeleri ve genel nitelikli düzenlemelere enerji
sektörünü de herhangi bir sektör yaklaþýmýyla dahil etmemeleri gerekmektedir. Zira
özel nitelikli kanunlar dikkate alýnmaksýzýn gerçekleþtirilen bu tür genel nitelikli
düzenlemeler, ülke geleceði açýsýndan kritik önemi haiz enerji sektörü gibi alanlarýn
serbestleþmesi yönündeki çabalarýn kesintiye uðramasýna yol açmaktadýr.
4.4 Özelleþtirmelerin Zamanlamasý
4628 sayýlý Kanunla getirilmek istenen yapýnýn temelindeki yaklaþým, yeterlilik
kriterlerini saðlayan her giriþimcinin eþit koþullarda ve serbestçe piyasaya giriþinin
saðlanmasý ve piyasadaki kamu aðýrlýðýnýn giderek azaltýlmasýdýr.
Rekabete dayalý sürdürülebilir elektrik piyasasý, kamunun koþullu yükümlülükler
doðuracak herhangi bir garantinin taahhüdüne girmemesi ve arz güvenliðinin,
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yaratýlacak yatýrým iklimi ile özel sektör tarafýndan yapýlacak yatýrýmlarla saðlanmasý
anlamý taþýmaktadýr. Zira rekabetçi bir piyasa demek, arzýn talepten fazla olmasý ve
kalite, verimlilik ve düþük maliyet unsurlarý ile piyasalaþabilme imkaný bulabilmesi
demektir.
Bu itibarla, piyasanýn saðlýklý olarak iþleyebilmesi açýsýndan kamuyu yeni
yükümlülükler altýna sokabilecek düzenlemelerden kaçýnýlmasý ve öncelikle 4628
sayýlý Kanunun amacý ve rekabetçi bir piyasanýn gerekleriyle uyumlu özelleþtirmelerin
ivedilikle yapýlmasý gerekmektedir.
Bu noktada, 4628 sayýlý Kanunun çýkmasýnýn üzerinden 7 yýlý aþkýn bir süre geçmiþ
olmasýna raðmen özelleþtirmelerde hala yol alýnamamýþ olmasý düþündürücüdür.
Kamu üretim, daðýtým ve ticaret þirketleri özelleþtirmelerin yapýlmamýþ olmasý
nedeniyle kamu finansman dengesi içerisinde tutulmaya devam edilmekte ve piyasadaki
hakim durumlarýný korumaktadýr. Bu þirketler, doðal olarak, ticari kaygýyý gerektiren
rekabetçi piyasa kurallarýna göre deðil, kamu finansman dengesi içerisinde kendilerine
biçilen rollere göre hareket etmekte ve piyasa geliþimini etkilemektedirler.
Özellikle kamu daðýtým þirketleri, kayýp-kaçak oranlarýnýn yaný sýra, tahakkuk
tahsilat oranlarýyla da risk algýlamasýný yükselttiklerinden, yatýrýmcýlar için 'güvenilir
bir alýcý' pozisyonu sergileyebilmekten uzaktýrlar. Bu durum ise, milyar dolarlar
mertebesindeki üretim yatýrýmlarý için finansman maliyetini yükseltmekte ve projelerin
uygulanabilirliðini derinden etkilemektedir.
Diðer taraftan, üretim özelleþtirmeleri için daðýtým özelleþtirmelerinin tamamlanmasýnýn
beklenmesi, bir yandan üretimdeki kamu aðýrlýðýnýn devam etmesine yol açarken,
diðer taraftan da, yeni üretim yatýrýmlarýna kaynak teþkil edecek sermayenin özel
sektörde birikememesi durumunu ortaya çýkarmaktadýr.
Üretim ve daðýtým varlýklarýnýn özelleþtirilmesi arz güvenliði ve serbest
piyasa oluþumu açýsýndan kritik önem taþýmaktadýr.
Yapýlacak özelleþtirmeler sonrasýnda 'þekle uygunluk' açýsýndan açýlabilecek
olasý iptal davalarý için gerekli önlemler alýnmalý ve yapýlacak
özelleþtirmelerin rekabet boyutu göz ardý edilmemelidir. Zira rekabet
boyutunu göz ardý eden özelleþtirmeler, sadece özelleþtirme amacý ile
sýnýrlý kalmaktadýr. Üretim varlýklarýnýn özelleþtirilmesi için daðýtým
özelleþtirmelerinin tamamlanmasý beklenmemelidir.
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4.5 Serbestleþme ve Serbest Tüketici Limitleri
4628 sayýlý Kanunun serbestleþme yönündeki araçlarýnýn en önemlilerinden biri
de, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafýndan her yýl, piyasanýn geliþimi
ve ihtiyaçlarý doðrultusunda serbest tüketici limitlerinin belirlenmesidir.
4628 sayýlý Kanunda serbest tüketici baþlangýç limiti 9 GWh olarak belirlenmiþtir.
EPDK ise 2004 yýlýndan 2008 yýlýna kadar, sýrasýyla yaklaþýk % 28, % 30, % 32,
% 38 ve % 42 piyasa açýklýk oranlarýna karþýlýk gelen limitleri yine sýrasýyla 7.8 GWh,
7.7 GWh, 6 GWh, 3 GWh ve 1.2 GWh olarak belirlemiþtir.
Serbest tüketici uygulamasý, sonuçlarý itibarýyla piyasada rekabetin geliþip
geliþmediðinin en önemli göstergelerinden birisidir. Zira tüketiciler düzenlemeye tabi
tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satýn aldýklarý mevcut tedarikçilerinden ayrýlarak
piyasadan ikili anlaþmalar yoluyla enerji almaya yöneliyorsa, bu davranýþ biçimi, o
piyasada rekabetin ve ikili anlaþmalar piyasasýnýn geliþmekte olduðunu göstermektedir.
Ancak bunun aksi olarak, eðer tüketicilerde serbest piyasadan enerji almak yerine
düzenlemeye tabi tarifelere yönelmek gibi tersine bir eðilim varsa, bu durum, piyasada
rekabetin geliþmesini engelleyen önemli bir yapýsal bozukluðun bulunduðuna iþaret
etmektedir.
Esasen, serbest tüketici limitlerinin zaman içerisinde sýfýra kadar çekilmesi sonucunda
beklenen durum, tedarikçi deðiþtirme hakkýný kullanan tüketici sayýsýnýn da artmasýdýr.
Ülkemizde serbest tüketici uygulamasýnýn baþladýðý ilk yýllarda tüketicilerde bu
yönde bir hareketlilik gözlenirken, devam eden süreçte bu eðilim giderek azalmýþ
ve ardýndan da tersine bir süreç iþlemeye baþlamýþtýr.
Bunun nedeni ise, girdi maliyetlerindeki artýþlarý zorunlu olarak satýþ fiyatlarýna
yansýtmak suretiyle üretim faaliyeti gösteren özel sektör þirketlerinin aksine, daðýtým
þirketlerinin referans deðer olarak alýnan perakende satýþ tarifelerinin sabit kalmýþ
olmasýdýr. Bu durum, haksýz bir rekabet ortamý yaratmýþ ve özellikle petrol ve doðal
gaz gibi petrol türevlerine dayalý yakýtlarla üretim yapan þirketleri, santrallarýný kapatma
ya da faaliyetlerine ara verme noktasýna getirmiþtir.
Bu noktada, 2006 yýlýnýn Aðustos ayýnda baþlatýlan dengeleme ve uzlaþtýrma
uygulamasý ile birlikte, düzenlemeye tabi perakende satýþ fiyatlarýna gerçek maliyetlerin
yansýtýlmamasý nedeniyle oluþan haksýz rekabet ortamý, bir ölçüde giderilebilmiþtir.
Zira tüketicilerine satýþ yapma olanaðýný yitiren serbest üreticiler bu uygulama ile
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birlikte, fiyatlarýn serbest piyasa koþullarýna yakýn bir ortamda belirlendiði dengeleme
piyasasýna satýþ yapmaya yönelmiþ ve bu uygulama, zor durumda kalan özel sektör
þirketlerinin faaliyetlerine devam edebilmelerine imkan tanýmýþtýr.
Oysa dengeleme piyasasýna yapýlacak satýþlar, ikili anlaþmalar dýþýnda kalan sistem
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yönelik olmasý gereken satýþlardýr. Üretilen enerjinin bu
yolla satýlmasý, dengeleme piyasasý üzerinden geçen enerji miktarýnýn artmasýna
paralel olarak, hem satýcýlar ve hem de alýcýlar açýsýndan orta ila uzun vadede bir risk
oluþturmaktadýr.
Dengeleme piyasasýndaki fiyat oluþumlarý, verilen yük alma ve yük atma fiyatlarýna
göre günlük ve aylýk olarak deðiþkenlik gösterdiðinden, uzun vadeli bir perspektiften
yoksun olarak, günübirlik bir pozisyon alýnmasýný gerektirmekte ve bu nedenle de,
piyasa fiyatlarýnýn gelecekte ne þekilde geliþebileceðine iliþkin uzun dönemli bir
kestirim yapýlabilmesine imkan tanýmamaktadýr. Dolayýsýyla, dengeleme piyasasýndaki
fiyat oluþumlarýnýn tek baþýna, yeni üretim yatýrýmlarý için yatýrýmlarýn geri dönüþünü
garanti edecek güvenilir bir piyasa aracý olarak addedilebilmesi mümkün gözükmemekte,
serbestleþmeye iliþkin net bir program dâhilinde geliþmiþ piyasa mekanizmalarýnýn
da ortaya konulmasý gerekmektedir.
Ýçinde bulunduðumuz, arz güvenliði sorununun gündemde olduðu bu dönemde,
ikili anlaþmalar piyasasýnýn canlandýrýlmasý kritik bir önem taþýmakta ve uzun vadeli
güvenilir kestirimlerin yapýlabilmesi gerekmektedir.
Bu baðlamda, piyasanýn ne þekilde ve ne ölçüde serbestleþeceðine dair belirsizliðin
giderilmesinin ve serbestleþmeye eþlik eden piyasa mekanizmalarýnýn geliþtirilmesinin
büyük bir yarar saðlayacaðý açýktýr. Bu çerçevede, piyasanýn serbestleþtirilmesine
iliþkin olarak, piyasa açýklýk oranýnýn ya da serbest tüketici limitlerinin belirlenmesinde
uygulamaya iliþkin temel faktörün, piyasada ikili anlaþmalar yoluyla müzakereye açýk
serbest kapasite olduðu da ortadadýr.
Bununla birlikte, piyasanýn deðiþen koþullarý belli bir noktadan sonra serbest
tüketici limiti ya da piyasa açýklýk oranýný da, piyasa þartlarýný belirleyebilecek bir
duruma getirebilecektir. EPDK tarafýndan lisans verilmiþ ve halen inþaatlarý devam
eden baþta hidroelektrik olmak üzere çeþitli tipte santrallarýn sistemdeki payýnýn
peyderpey olmak üzere giderek önemli bir seviyeye ulaþacaðý göz önünde
bulundurulduðunda, risk yönetimi açýsýndan bu durumun da dikkatle izlenmesi
gereken bir husus olarak kaydedilmesi uygun olacaktýr.
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Sadece AB Ýlerleme Raporundaki eleþtiriyi dikkate almakla sýnýrlý olmaksýzýn,
tüm piyasa aktörlerinin önlerini net olarak görerek kestirim yapabilmeleri
ve yatýrým ve/veya ikili anlaþma yapma kararlarý alabilmeleri için piyasanýn
hangi yýl, hangi oranda serbestleþtirileceðinin, yasal bir düzenleme yoluyla
önceden bir takvime baðlanmasý bir gereklilik olarak ortaya çýkmaktadýr.
Bu tür bir düzenleme ayný zamanda kamuoyu tarafýndan serbest piyasa
uygulamalarýnýn devam edeceði yönünde siyasi otoritenin kararlýlýðýnýn bir
göstergesi olarak algýlanacak ve yeni yatýrýmlar üzerinde ivmelendirici bir
etki yaratacaktýr.
Ancak bununla birlikte, serbestleþme takvimi yaný sýra, oluþan serbestinin
deðerlendirilebilmesinin, piyasa mekanizmalarýnýn varlýðýna baðlý bulunduðu
da gözden uzak tutulmamalýdýr.
Serbestleþme takvimi ilan edilmeli, takvim titizlikle uygulanmalýdýr.
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5.1 Þebekeler ve Þebeke Faaliyetlerinin Reform Açýsýndan Önemi
Üretilen enerjiyi tüketim noktalarýna taþýyacak yeterlilikte bir þebeke altyapýsýnýn
olmamasý da, arz güvenliðini tehdit eden bir diðer önemli unsurdur.
Halen Türkiye elektrik piyasasýnda þebeke faaliyetlerinin hemen hemen tümü kamu
þirketleri tarafýndan yürütülmektedir. Bu þirketler faaliyet göstermek üzere lisans
almýþlardýr ve isanslarý kapsamýnda belli yükümlülükleri bulunmaktadýr. yatýrýmlar
açýsýndan diðer iktisadi devlet teþekküllerinin tabi olduklarý kurallara herhangi bir
ayrým olmaksýzýn tabi tutulmalarý, 4628 sayýlý Kanunla çeliþtiði gibi, arz güvenliði
açýsýndan da ciddi bir zafiyet yaratmaktadýr.
Ýletim ve daðýtým faaliyetleri mükemmel regülasyona (deregülasyon noktasý)
ulaþýlýncaya kadar düzenlemeye konu olmasý gereken faaliyetlerdir. Zira üretim ve
ticaret faaliyetleri tümüyle serbestleþse bile, arz ve talebin gerçek zamanlý olarak
dengelenmesi için sürekli, güvenilir, eþit taraflar arasýnda ayrým gözetmeksizin ve
rekabete de uygun olarak bir düzenlenme ve denetlenme ihtiyacý devam edecektir.
Bu nedenle, iletim ve daðýtým þebekelerinin gerek yatýrým ihtiyacýna yanýt verebilecek,
gerekse, gerçekleþen yatýrýmlarýn piyasada iþlerlik kazanabilmesine imkân tanýyacak
þekilde planlanmasý ve yapýlmasý gerekmektedir.
Bu noktada, ABD ve AB uygulamalarý, serbest piyasada arz güvenliðinin
saðlanabilirliði sorusuna verdikleri yanýtlar açýsýndan önem taþýmaktadýr.
Özellikle ABD deneyimi kapsamýnda, 2000 yýlýnda Kaliforniya ve 2003 yýlýnda da
New England eyaletinde yaþanan krizler, serbestleþen piyasalardaki kýrýlgan noktalarý
açýða çýkarmalarý bakýmýndan dikkatle incelenmeleri gerekir.
Örneðin, Kaliforniya krizinin temel nedenleri, artan enerji alým maliyetlerinin
perakende satýþ fiyatlarýna doðrudan yansýtýlmasýndaki sýnýrlamalar ve bunun yaný
sýra þebeke altyapýsýndaki zafiyetlerin giderilememesidir. Yine Kaliforniyada meydana
gelen Enron skandalý, haksýz kazanç saðlama yönündeki manipülasyonlarýn, iyi
düzenlenememiþ bir piyasada yaratabileceði etkileri kanýtlamasý bakýmýndan ilgi
çekicidir.
Benzer þekilde New England piyasasýnda serbestleþmenin tam olarak saðlanamamýþ
olmasý, bazý piyasa aktörlerine, birlikte eþgüdümlü davranýþ geliþtirme olanaðý yaratmýþ
ve bu durum ise yük eðrisinin tepe yaptýðý soðuk kýþ aylarýnda sistem oturmalarýna
neden olmuþtur.
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Bu krizlerden iki önemli sonuç ortaya çýkmýþtýr. Bunlardan ilki, serbestleþmiþ
piyasalarda sistem iþletmecilerinin mali ve idari açýdan baðýmsýzlýklarýnýn saðlanmasý
ölçüsünde sistem risklerinin azaldýðýdýr.
Ýkincisi ise, piyasalarýn kötü politikalar, eksik düzenlemeler kadar insan kaynaklarýnýn
iyi yönetilememesi hususuna ve haksýz kazanç giriþimlerine karþý hassas ya da kýrýlgan
olduðudur. Baþka bir ifadeyle, serbestleþen piyasalarda arz güvenliði konusunda
yaþanan sorunlar, piyasa tasarýmýndaki hatalar kadar, sayýlan bu unsurlarýn bir veya
bir kaçýnýn ayný anda devrede olmasýndan da kaynaklanmaktadýr.
ABye bakýldýðýnda ise, Ýskandinav piyasasý (Norveç, Ýsveç, Finlandiya, Danimarka)
entegre olmuþ bir enterkonneksiyon altyapýsýnýn, serbest piyasaya fonksiyonlarýný
doðru þekilde yerine getirebilme imkaný saðlamasý ve ayný zamanda nihai tüketicilere
de optimal enerji güvenliði imkaný sunmasý bakýmýndan en iyi örneklerden birini
oluþturmaktadýr.
Ýskandinav ülkelerinin elektrik üretim kaynaklarýný birbirine baðlayan
enterkonneksiyon þebekesinin varlýðý, ayný zamanda, yanlýþ fiyat sinyallerinin
düzeltilebilmesine de imkan tanýmaktadýr. Buna ek olarak, bilgilerin þeffaf bir yaklaþýmla
tüm piyasa katýlýmcýlarýna açýk olmasý ve piyasa katýlýmcýlarýnýn da etik kurallara
uygun olarak hareket etmesi, güvenilir ve sürdürülebilir bir piyasa oluþumuna büyük
katký saðlamaktadýr. Ýskandinav piyasasý, serbest bir piyasada arz güvenliðinin
saðlanmasý için doðru bilgiye zamanýnda ulaþmanýn ve piyasa katýlýmcýlarýnýn etik
kurallara uyma yönündeki davranýþ biçimlerinin ne kadar önemli olduðunu göstermesi
bakýmýndan özellikle dikkat çekicidir.
Özetle, gerçek maliyetlerin fiyatlara yansýtýldýðý, orta ve uzun dönemli açýk ve net
hedefler belirlenerek bunlarýn kararlýlýkla uygulandýðý rekabete dayalý bir piyasada,
ilgili tüm taraflar, kamu ve özel sektör ayrýmý olmaksýzýn yükümlülüklerinin gereðini
yerine getiriyorlarsa ve sisteme eriþim ile sistem kullanýmýnda da önemli bir sorun
yaþanmýyorsa, çok yüksek bir talep artýþý söz konusu olsa bile yatýrýmlarýn süreklilik
içerisinde devam edebilmesi için gerekli þartlar oluþmuþ demektir.
Elektrik enerjisi sektörünün rekabete dayalý olarak serbestleþtirilmesi meþakkatli
bir süreçtir. Serbest piyasa olgusuyla arz güvenliði sorununun birlikte telaffuz edildiði
durumlarda, serbest piyasada arz güvenliði saðlanýr mý sorusu yerine, serbest piyasa
gereklerinin ne ölçüde yerine getirildiðinin sorgulanmasý, doðru çözümler üretilmesine
de olanak saðlayacaktýr. Özellikle fiyatlarýn gerçek maliyetleri yansýtmadýðý, þebeke
yetersizliklerinin söz konusu olduðu ve sistem iþletmecilerinin mali açýdan
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sürdürülebilirliklerinin de saðlanamadýðý durumlarda ise, hangi model olursa olsun
ekonomik olarak sürdürülebilirliðin saðlanamayacaðý son derece açýktýr.
Bu süreçte, siyasi otoritelerin yapmalarý gereken yegane þey; piyasanýn
kendi dinamikleri ile yol alabilmesine yardýmcý olmaktýr. Zira þeffaflýk, gerçek
maliyetlerin yansýtýlmasý, yakýt çeþitliliðinin saðlanmasý ya da korunmasý
adýna teþvik mekanizmalarýnýn uygulanmasý, düzenleyici istikrarýn saðlanmasý,
siyasi iradenin kararlýlýðý ve yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi gibi içi dolu
kavramlar, elektrik enerjisi sektöründe rekabete dayalý serbest bir piyasa
oluþabilmesine yardýmcý olmanýn asli unsurlarýdýr. Bu unsurlar yaþama
geçirilmeden ve düzenleyici çerçevenin istikrarý saðlanmadan, serbestleþtirilmiþ
bir piyasada arz güvenliðinden bahsedebilmek mümkün deðildir.
Serbest piyasada arz güvenliðinin saðlanmasýnýn koþulu, piyasa gereklerinin
tam olarak uygulanmasýdýr.
5.2 Atýl Kapasitelerin Kazanýmý
Arz güvenliði açýsýndan, gerçek maliyetlerin yansýtýlmamasý çerçevesinde perakende
satýþ fiyatlarýnýn 5 yýlý aþkýn bir süre sabit kalmasý nedeniyle çok cazip hale gelen
TEDAÞ (Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ.) fiyatlarýndan enerji almaya baþlayarak kendi
üretim tesislerini de devre dýþý býrakan tüm üreticilerin aktif hale getirilmesi
özendirilmelidir. Bu kapsamda geri kazanýlabilecek üretim kapasitesinin yýllýk yaklaþýk
10 milyar kWhýn üzerinde olduðu tahmin edilmektedir.
Zira otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarýnýn rekabet ortamýnda satabilecekleri
elektrik enerjisi miktarý bir önceki takvim yýlý içerisinde ürettikleri elektrik enerjisi
miktarýnýn belirli bir oraný kadar olabilmektedir. Her ne kadar bu oran 31/12/2007
tarihinde Kurul tarafýndan % 30dan 2007 yýlý da dahil olmak üzere 31/12/2008 tarihine
kadar % 50ye çýkarýlmýþ olsa da, kendileri üretim yapmak yerine daha ucuz olduðu
için daðýtým þirketlerinden enerji satýn almakta olan otoprodüktörlerin bir önceki yýla
ait üretimleri bulunmadýðýndan ya da tam kapasiteyle çalýþmadýklarýndan Elektrik
Piyasasý Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliði (DUY) kapsamýnda teklif verme
imkanlarý bulunmamaktadýr.
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Otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarýnýn, DUY çerçevesinde verdikleri yük
alma ve yük atma teklifleri sonucunda yaptýklarý enerji alým ve satýmý
kapsamýndaki üretim miktarlarýnýn herhangi bir kýsýtlamaya tabi
tutulmamasýnýn saðlanacaðý bir düzenlemenin yapýlmasý arz güvenliði
açýsýndan katký saðlayacaktýr.
Bu düzenleme, ihtiyaçlarý olan enerjiyi daðýtým þirketlerinden saðladýklarýndan,
kendi üretim tesislerinde enerji üretmeleri durumunda miktar kýsýtlamalarýný
ihlal ederek yaptýrýmla karþýlaþacaklarý için kendi üretim tesislerini devre
dýþý býrakan birçok piyasa oyuncusunun sisteme yeniden dahil olmasýný
saðlayacaktýr.
Diðer taraftan, bu imkan saðlansa bile, kurulu güçleri itibarýyla dengeleme birimi
olma imkaný olmayan tesisler için ilgili mevzuatta geçici bir düzenleme yapýlmasýna
ihtiyaç duyulabileceði hususu deðerlendirilmelidir.
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6.1 Düzenleyici Kurumlarýn Anayasal Temelleri
4628 sayýlý Kanunun 4üncü maddesinin birinci fýkrasýnda; EPDKnýn idari ve mali
özerkliðe sahip olduðu ifade edilmektedir. Esasen, tümüyle benzer hükümler,
Türkiyedeki tüm düzenleyici kurumlarýn kuruluþ kanunlarýnda da yer almaktadýr.
Kuruluþ kanunlarýnda yer alan bir diðer ortak hüküm ise, düzenleyici kurumlarýn
Bakanlýklara baðlý olmamasý veya Bakanlýklarýn ilgili olduðu kurumlar olmamasýný
temin etmek üzere, ilk kez 1994 tarihli ve 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda
Kanun ile türetilmiþ olan iliþkili ibaresidir.
Ancak bununla birlikte; ne idari ve mali özerklik, ne de iliþkili kurum düzenlemesi
amacýna ulaþmýþtýr. Bahse konu düzenleme, düzenleyici kurumlarýn kuruluþ kanunlarýnda
yer almaktan baþkaca bir anlam ifade etmeyen, bir baþka deyiþle uygulama zemini
bulunmayan bir hüküm halin gelmiþtir.
ABye tam üyelik perspektifi ve küresel ekonomi ile bütünleþme hedefleri
doðrultusunda baðýmsýz düzenleme ve denetleme kavramý üzerinde
yapýlandýrýlan düzenleyici ve denetleyici kurumlarýn Anayasal temelleri
bulunmamaktadýr.
Anayasal temeller bulunmadýðý için idari ve mali özerkliklerinin güvence altýna
alýnmamýþ olmasý, bir yandan bu kurumlarýn baðýmsýzlýklarýna gölge düþürürken,
idari kapasitelerinin de gittikçe zayýflamasýna yol açmakta ve yetkin meslek
memurlarýndan oluþan bir kadro ile görev yapabilmelerini engellemektedir.
Sadece düzenleyici istikrar ile sýnýrlý olmaksýzýn, yatýrým ortamýnýn
iyileþtirilmesiyle de ilgili olarak, EPDKnýn idari kapasitesinin gereken
seviyeye ulaþtýrýlabilmesi için, EPDKnýn ve esasen diðer tüm baðýmsýz
düzenleyici ve denetleyici kurumlarýn- idari ve mali açýdan özerklikleri
Anayasal güvenceye kavuþturulmalýdýr.
Bunun yaný sýra, EPDK gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlarýn idari
yapýlanma içerisindeki yerleri de net olarak belirlenmeli ve T.B.M.M.ye
hesap verebilirlikleri saðlanmalýdýr.
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6.2 EPDKnýn Yapýsý
Elektrik ve doðal gaz piyasasýndan sonra düzenleme alanýna 20 Aralýk 2003
tarihinde petrol ve 13 Mart 2005 tarihinde de LPG piyasalarýnýn eklenmesiyle yetki
ve sorumluluk alaný büyük ölçüde geniþleyen; ancak bununla birlikte, kurumsal
altyapýsý sadece elektrik ve doðalgaz piyasalarýnýn gereklerine göre tasarlanmýþ bulunan
EPDKnýn görev ve sorumluluklarýný piyasa ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde yerine
getirebilmesi için yeniden yapýlandýrýlmasýnda yarar vardýr.
Özellikle Petrol Piyasasý Kanunu çerçevesinde faaliyet izni verilmesi ve izlenmesi
gereken piyasa katýlýmcýsý sayýsýndaki büyük miktardaki artýþ ve petrol piyasasýnýn
aðýrlýklý olarak etkin bir denetimi gerektiren yapýsý EPDKnýn iþ yükünü olaðanüstü
þekilde artýrmýþtýr. Birbiriyle tam olarak örtüþmeyen faaliyet alanlarýnýn tek bir
düzenleyici kurum çatýsý altýnda toplanmasý ise, idari ve teknik altyapý donanýmý
açýsýndan sýkýntýya yol açabilecektir.
Buna ek olarak, kýsa ila orta vadede, elektrik enerjisi sektöründeki daðýtým ve
üretim özelleþtirmelerinin gerçekleþmesine baðlý olarak ve yeni üretim yatýrýmlarýnda
beklenen artýþ dolayýsýyla elektrik piyasasýna iliþkin piyasa izleme ve denetleme
fonksiyonunun kritik bir önem kazanacaktýr. Bu EPDKnýn iþ yükünü daha da
arttýracaktýr.
Bu kapsamda, bir kýyaslama yapýlabilmesini teminen Avrupadaki düzenleyici
kurumlarýn görev ve sorumluluk alanlarýna ve diðer idari otoriteler ile olan görev ve
yetki paylaþýmlarýnýn deðerlendirilmesi olacaktýr.
Aþaðýdaki tablo, Avrupadaki düzenleyici kurumlarýn düzenleme alanlarý ve ayný
alanlarda diðer organlarla olan görev ve yetki paylaþýmlarýný göstermektedir.
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Çek
Cumhuriyeti

Bulgaristan

1

13

3
(Düzenleyici otorite
bazýnda ayrý ayrý)

3
(Ýletim, üretim
ve daðýtým/
tedarik)
2
(Enerji Verimliliði
Kurumu yeniden
yapýlandýrýlmýþ)
1

Belçika

Bosna Hersek

Üye Sayýsý
3

1
5
2
E-Control Komisyonu:3
(Ayný isimli bir
(E-Control Þirketinin
þirket ve bir
Genel Müdürü ayný
kurum þeklinde
zamanda Komisyon
yapýlanma)
üyesi)
4
CREG: 6
VREG: 4
CWAPE: 5
BIM: 1

Düzenleyici
Otorite Sayýsý
1

Arnavutluk
Avusturya

Ülke
Almanya

* Elektrik
* Doðal gaz
* Ýçme suyu
* Merkezi Isýtma
* Elektrik
* Doðal gaz
* Isý üretimi

* CREG: Elektrik ve gaz
(Federal düzeyde)
* VREG: Elektrik ve gaz
(Flaman Bölgesi)
* CWAPE: Elektrik, gaz,
merkezi ýsýtma ve
çevre (Brüksel Bölgesi)
* Elektrik

* Elektrik
* Elektrik
* Doðal gaz
* Yerli ve yenilebilir
enerji kaynaklarý

Düzenlemeye Tabi
FaaliyetAlanlarý
* Elektrik
* Doðal gaz
* Telekominikasyon
* Posta ve demiryolu

-

* Enerji Bakanlýðý: Petrol, petrol ürünleri ve
boru hatlarý alanlarýnda yetkili.
* Enerji Verimliliði Kurumu: Enerji verimliliði
alanýnda yetkili.

* Enerji Bakanlýðý: Petrol ve doðal gaz alanýnda
tam yetkili, elektrikte ise görüþ veriyor.

* Bakanlar Kurulu: Enerji Bakanlýðýnýn teklifi
üzerine CREGin tarifeleri ile ilgili kararlarýnýn
30 gün süreyle askýya alýnmasý ve düzeltme
istenmesi yetkisine haiz.

Diðer Kurumlarla Görev ve Yetki Paylaþýmý
* Federal Hükümet Organlarý: Lisanslarý verme
ve tarifelere iliþkin ikincil mevzuat
hazýrlanmasýna katýlým saðlýyor.
* Ekonomi ve Çalýþma Bakanlýðý: Genel
içerikli genelge çýkarma yetkisine haiz.
* Federal Ekonomi ve Çalýþma Bakanlýðý:
E-Control Þirketi için karar hakkýna sahip.
* Yerel Yönetimler: Lisanslarý veriyorlar.

Tablo 6.1 AB Ülkeleri Düzenleyici Kurumlarý
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1
1

1

Ýngiltere
(Birleþik Krallýk)

Ýrlanda

Ýspanya

9

3

12

3

5

7

1

7

Üye Sayýsý
7
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1

Hollanda

1

Fransa

1

1

Finlandiya

Hýrvatistan

1

Düzenleyici
Otorite Sayýsý
1

Estonya

Ülke
Danimarka

* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol

* Elektrik
* Doðalgaz

* Elektrik
* Doðalgaz

* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol
* Merkezi ýsýtma
* Elektrik
* Doðalgaz

Düzenlemeye Tabi
FaaliyetAlanlarý
* Elektrik
* Doðal gaz
* Merkezi Isýtma
* Elektrik
* Doðalgaz
* Merkezi ýsýtma
* Petrol kalitesi
* Elektrik
* Doðalgaz
* Emisyon ticareti
* Elektrik
* Doðalgaz

* Ekonomi Ýþleri Bakanlýðý: Lisanslar ve tarifelere
iliþkin ikincil mevzuatýn hazýrlanmasý
yetkisine haiz.
* Ticaret ve Sanayi Bakanlýðý: Tarifelere iliþkin
ikincil mevzuatýn çýkarýlmasýnda OFGEM ile
birlikte çalýþma hakkýna sahip.
* Haberleþme, Denizcilik ve Doðal Kaynaklar
Bakanlýðý: Lisanslara iliþkin ikincil mevzuatýn
hazýrlanmasý, offshore gaz ve petrol
lisanslarýný verilmesi yetkisine haiz.
* Bakanlar Kurulu: Sýnýr ötesi ticarete iliþkin
imtiyazlarýn verilmesi yetkisine haiz.
* Yerel Yönetimler: Lisans veriyor.

* Yerel Yönetimler: Lisans veriyor.
* Maliye Bakanlýðý ile Enerji Bakanlýðý: Elektrik
ve gaz þebekesi tarifeleri ile LNG tarifelerinin
onaylanmasý yetkisine haiz.
* Enerji Bakanlýðý: Lisans veriyor.

* Ticaret ve Sanayi Bakanlýðý: Sýnýr ötesi ticarete
iliþkin lisanslar veriyor.

-

Diðer Kurumlarla Görev ve Yetki Paylaþýmý
* Danimarka Enerji Kurumu (Ulaþtýrma ve Enerji
Bakanlýðýna baðlý): Lisanslarý veriyor.

Tablo 6.1 AB Ülkeleri Düzenleyici Kurumlarý (Devam)
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1

1

Lüksemburg

Macaristan

2 (Bir Baþkan ve
1 Baþkan Yardýmcýsý)

3

5

5

3

1

5 (fiilen 3)

Üye Sayýsý
1
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1

1

Karadað

Litvanya

1

Ýzlanda

1

1

Ýtalya

Letonya

Düzenleyici
Otorite Sayýsý
1

Ülke
Ýsveç

* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol ürünleri
* Kömür (elektrik üretimi
amacýyla)
* Elektrik
* Doðalgaz
* Isý üretimi
(konjenerasyon)
* Elektrik
* Doðalgaz
* Merkezi ýsýtma
* Ýçme suyu ve atýk su
* Yolcu taþýmacýlýðý
* Elektrik
* Doðalgaz
* Elektronik haberleþme
ve posta
* Elektrik
* Doðalgaz
* Merkezi ýsýtma

* Elektrik
* Merkezi ýsýtma

* Elektrik
* Doðalgaz

Düzenlemeye Tabi
FaaliyetAlanlarý
* Elektrik
* Doðalgaz
* Merkezi ýsýtma

* Ekonomi Ýþler Bakanlýðý: Lisanslar ve tarifelere
iliþkin mevzuatýn hazýrlanmasý ve lisanslarýn
verilmesi ile tarifelerin onaylanmasý
yetkilerini haiz.
* Ekonomi ve Ulaþtýrma Bakanlýðý: Lisanslar ve
tarifelere iliþkin ikincil mevzuatýn hazýrlanmasý
ve tarifelerin onaylanmasý yetkilerini haiz.

-

* Ekonomi Bakanlýðý: Lisanslara iliþkin ikincil
mevzuatýn hazýrlanmasý ve üretim
lisanslarýnýn verilmesi yetkilerini haiz.

Diðer Kurumlarla Görev ve Yetki Paylaþýmý
* Bakanlar Kurulu: Sýnýr ötesi ticarete iliþkin
imtiyazlarýn verilmesi yetkisini haiz.
* Enerji Bakanlýðý: Ýkincil mevzuatýn
hazýrlanmasýna katýlým saðlýyor.
* Sanayi ve Verimlilik Bakanlýðý: Lisanslara iliþkin
mevzuatýn hazýrlanmasý ve lisans verme
yetkilerini haiz.
* Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý: Lisanslar ve tarifelere
iliþkin mevzuatýn hazýrlanmasý ve lisans verme
yetkilerini haiz.
-

Tablo 6.1 AB Ülkeleri Düzenleyici Kurumlarý (Devam)
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1

1
4

1

Polonya

Portekiz

Romanya

Sýrbistan

5

5

3

1

1

3

7

Üye Sayýsý
5
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1

1

Moldovya

Norveç

1

Malta

Ülke
Makedonya

Düzenleyici
Otorite Sayýsý
1

* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol
* Isý üretimi
* Elektrik
* Doðalgaz
* Elektrik ve ýsý üretimi-ANRE
* Doðalgaz - ANRGN
* Merkezi ýsýtma - ANRSC
* Petrol ve kömür - ANRM
* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol

Düzenlemeye Tabi
FaaliyetAlanlarý
* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol ve petrol ürünleri
* Merkezi ýsýtma
* Jeotermal enerji
* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol
* Isý üretimi
* Ýçme suyu
* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol ürünleri
* Merkezi ýsýtma
* Elektrik

* Madencilik ve Enerji Bakanlýðý: Lisans veriyor.

* Jeoloji ve Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðü:
Lisans veriyor.
-

* Petrol ve Enerji Bakanlýðý: Kurul kararlarýna
karþý yapýlan itirazlarýn karara baðlanmasý
yetkisini haiz.
* Ekonomi Bakanlýðý: Lisanslar ve tarifelere
iliþkin ikincil mevzuatýn hazýrlanmasý
yetkisine sahip.

-

* Doðal Kaynaklar Bakanlýðý: Lisanslar ve
tarifelere iliþkin ikincil mevzuatýn
hazýrlanmasýnda söz sahibi.

Diðer Kurumlarla Görev ve Yetki Paylaþýmý
-

Tablo 6.1 AB Ülkeleri Düzenleyici Kurumlarý (Devam)
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1
1

Kosova

Yunanistan

5

5

9

6

Üye Sayýsý
6
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1

1

Slovenya

Türkiye

Düzenleyici
Otorite Sayýsý
1

Ülke
Slovakya

* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol
* LPG
* Elektrik
* Merkezi ýsýtma
* Elektrik
* Doðalgaz
* Petrol
* Merkezi ýsýtma

Düzenlemeye Tabi
FaaliyetAlanlarý
* Elektrik
* Doðalgaz
* Isý üretimi
* Ýçme suyu ve atýk su
* Elektrik
* Doðalgaz
* Merkezi ýsýtma

* Kalkýnma Bakanlýðý: Lisanslar ve tarifelere
iliþkin ikincil mevzuatýn hazýrlanmasý,
linas verme, tarif onayý.

* UN/SRGS

* Enerji Bakanlýðý: Lisanslar ve tarifelere iliþkin
ikincil mevzuatýn hazýrlanmasý, üretim
lisanslarýnýn verilmesi ve tarifelerin
onaylanmasý yetkilerini haiz.
(Uygulama farklý yönde tezahür ediyor. Bu
baðlamda, Bakanlýk, DPT ve Hazinenin
yetkileri devam ediyor.

Diðer Kurumlarla Görev ve Yetki Paylaþýmý
* Ekonomi Bakanlýðý: Üretim Lisanslarýn
veriyor.

Tablo 6.1 AB Ülkeleri Düzenleyici Kurumlarý (Devam)

Düzenleyici kurumlarýn diðer organlarla görev ve yetki paylaþýmýnýn olmadýðý
ülkelere bakýldýðýnda, bu ülkelerden Türkiyenin yaný sýra, Estonya, Makedonya,
Moldova ve Karadaðýn elektrik, doðalgaz ve petrol piyasalarýný ayný düzenleyici
kurum bünyesinde topladýklarý, Romanyanýn ise enerji piyasasýný dört farklý düzenleyici
kurum altýnda yapýlandýrdýðý görülmektedir. Ancak bu ülkelerin hiçbirinin enerji
piyasalarý, Türkiye enerji piyasasýyla kýyaslanabilir büyüklükte deðildir. Söz konusu
ülkelerden örneðin Romanyanýn 2006 yýlý kurulu gücü 20 GW iken, onu 3.3 GW ile
Estonya izlemektedir. Diðer taraftan, Romanyanýn doðal gaz piyasasý düzenleyici
kurumu (ANRGN) ile elektrik piyasasý düzenleyici kurumunun (ANRE) birleþtirilmesi
gündemde olup, petrol piyasasýnýn bu birleþme kapsamýna dahil edilmediði
görülmektedir.
Düzenleyici kurum yapýlanmasý baðlamýnda gerek görev ve yetki alanlarýnýn tek
baþýna kullanýmý, gerek lisans ve tarife uygulamalarýnda tek baþýna sorumluluk ve
gerekse düzenlenen piyasa büyüklükleri açýsýndan Türkiye ve dolayýsýyla da EPDK,
Avrupa ülkeleri arasýndaki tek örneði teþkil etmektedir.
Kuruluþ aþamasýndaki kurumsal yapýsý sadece elektrik ve doðal gaz
piyasasýný içerecek þekilde kurgulanmýþ olan EPDKnýn görev ve yetki
alanýndan petrol ve LPG piyasalarýnýn çýkarýlmasý ve petrol ve LPG
piyasalarýnýn ayrý bir denetleyici kurum çatýsý altýnda yapýlandýrýlmasý
uygun olacaktýr.
Diðer taraftan, gerek birincil mevzuatýn ve gerekse ikincil mevzuatýn olabildiðince
yoruma yer býrakmayacak þekilde öngörülebilir olmasý saðlanmak zorundadýr. Ayrýca,
ikincil mevzuatta yorum gerektirebilecek konularýn bir tartýþma zeminine taþýnmasý
ve tercihen de, aþaðýda deðinilecek olan yönetiþim mekanizmasý yoluyla karara
baðlanmasýuygun olacaktýr. Yönetiþim mekanizmalarý konusuna bölüm B.7de ayrýntýlý
olarak deðinilmiþtir.

6.3 Þeffaflýk ve Bilgi Paylaþýmý
Elektrik enerjisi üretimi ve ticareti (toptan ve perakende) faaliyetleri potansiyel
olarak fiyat rekabeti içeren alanlardýr. Ancak bununla birlikte, optimum þartlar altýnda
giderek artan rekabetin kýsa dönemli marjinal maliyetin türettiði fiyatlara yol açacaðý,
ulaþýlan bu fiyat düzeyinin ise bu dönemde yeni yatýrýmlar veya piyasaya yeni giriþleri
cazip kýlmayacaðý ortadadýr.
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Ancak bunu takip eden süreçte, arz ve talep arasýndaki farkýn azalmasýyla birlikte
daha pahalý üretim yapabilecek þirketlerin devreye girmesi piyasa fiyatlarýnýn artmasýna
neden olacaktýr. Bu durum yeni yatýrýmlar için piyasayý yeniden cazip hale getirecektir.
Dolayýsýyla, enerji alýþveriþinin olduðu serbest bir piyasa, arz-talep dengesine baðlý
bir fiyat döngüsüne sahiptir. Serbest bir piyasada arz güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan
doðru fiyat sinyallerine dayanan þeffaf bir yapýnýn kurulmuþ olmasý, kritik bir önem
taþýmaktadýr.
Bu þeffaf yapýnýn kurulmasý kadar önem taþýyan bir diðer husus da, piyasa
oyuncularýnýn piyasa ile ilgili güvenilir bilgilere zamanýnda ulaþabilir olmalarýdýr.
Güvenilir bilgiye zamanýnda ulaþamamak, kümülatif etkileri itibarýyla piyasaya ya
yetersiz yatýrým ya da isabetsiz yatýrýmlar olarak yansýmaktadýr.
Bu noktada, EPDKnýn idari kapasitesindeki eksikliklerin mutlak surette giderilmesinin
gerekli olduðu bir kez daha görülmektedir. Zira elektrik piyasasýnda bir referans
bilgi kaynaðý olmasý beklenen EPDK, bu talebi karþýlayabilmekten oldukça uzak bir
görüntü çizmektedir.
Mevcut durumda sadece TEÝAÞýn (Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ.) internet sayfasýndan
piyasa iþlemlerine ve piyasa iþleyiþine iliþkin bazý günlük bilgilere ulaþmak mümkün
olurken, bu bilgilerin yayýnlanmasýnda da zaman zaman kesintiler oluþabilmektedir.
2008 yýlý baþý itibarýyla, TEÝAÞ dýþýnda günlük bazda güvenilir veriye ulaþýlabilecek
baþka bir referans kaynaðý bulunmamaktadýr.
Ticari sýr niteliðinde olmayan her türlü bilginin güncel ve ulaþýlabilir bir
þekilde piyasa katýlýmcýlarýnýn bilgisine sunulabilmesi için iþ ve iþlem
süreçleri, ilgili taraflarý ve sahip olunan bilgiler dikkate alýnarak, sektöre
özgü bir enerji bilgi aðý kurulmasýna yönelik bir proje ivedilikle baþlatýlarak
sonuçlandýrýlmalýdýr.
Ayrýca, þeffaflýðýn tesisi ve Kurul kararlarýndaki tutarlýlýðýn takip edilebilmesi için,
tüm Kurul kararlarýnýn gerekçeleri ile birlikte yayýmlanmasý büyük önem taþýdýðýndan,
enerji piyasalarýný düzenleyen kanunlarda bu yönde açýk ve baðlayýcý düzenlemelerin
yapýlmasý gereklidir. Buna ek olarak, uygulamaya iliþkin bazý konularýn açýklýða
kavuþturulmasý amacýyla EPDKya yapýlan baþvurular hakkýnda oluþturulan genel
nitelikli Kurum görüþlerinin de, ilgili mevzuattaki dayanak noktalarý ile birlikte
kamuoyunun bilgisine sunulmasý gereklidir. Bu tür bir uygulama, hem uygulama
bütünlüðünü, hem de piyasa katýlýmcýlarýnýn eþ zamanlý olarak en güvenilir kaynaktan
bilgilendirilmesini saðlayacaðýndan büyük bir deðer taþýyacaktýr.
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B Ö L Ü M

ÜRETÝM

7. ÜRETÝM
7.1 Üretim ve Tüketim Durumu
7.1.1 Talep ve Türkiyenin Kaynaklarý
Ülkemiz, birincil enerji kaynaklarý açýsýndan zengin sayýlamayacak ülkelerden
biridir. Bu nedenle de, enerji sektöründe net ithalatçý pozisyonundadýr.
2007 yýlý Aralýk ayý baþý itibarýyla % 73ler seviyesinde olan dýþa baðýmlýlýk oranýnýn
tedbir alýnmaz ise % 80lere yükselme eðiliminde olduðu görülmektedir7.
Diðer taraftan, geliþmiþ ülkelerle kýyaslandýðýnda, Türkiyenin mevcut birincil enerji
kaynaklarý potansiyelinden de gereðince yararlanamamýþ olduðu görülmektedir.
Örneðin, ABD hidroelektrik potansiyelinin % 86sýný, Japonya % 78ini, Norveç
% 68ini, Kanada ise % 56sýný deðerlendirmiþken, DSÝ tarafýndan ifade edildiði üzere
bu deðer Türkiye için henüz sadece % 36 düzeyindedir.
Ülkemiz elektrik enerjisi talebinde önümüzdeki yýllarda ortalama artýþýn yýllýk
% 7-8 düzeylerinde olacaðý dikkate alýndýðýnda, arz-talep dengesine iliþkin olarak
yürütülen çalýþmalar, 2009-2010 yýllarýnda devreye girecek yeni kapasiteye ihtiyaç
olacaðýný göstermektedir8.
Ancak bununla birlikte, gerekli rehabilitasyonlarý bugüne kadar yeterince
gerçekleþtirilememiþ olan EÜAÞ santrallarýnýn mevcut emreamadelik düzeylerinde
yaþanabilecek herhangi bir aksaklýk ya da elektrik enerjisi talebinin yüksek senaryo
öngörüsü çerçevesinde gerçekleþmesi durumunda, söz konusu kapasite ihtiyacý daha
önce de ortaya çýkabilecektir.
2007 yýlýnda yaklaþýk 191,2 milyar kWh elektrik enerjisi üretilmiþ ve brüt elektrik
enerjisi talebi ise yaklaþýk 189,5 milyar kWh olarak gerçekleþmiþtir. 2007 yýlýnda
gerçekleþen üretimin yaklaþýk % 59.3lük kýsmý, yani yarýsýndan fazlasý ithal kaynaklardan
saðlanmýþtýr. Diðer taraftan, 2007 yýlý toplam elektrik enerjisi üretimi içerisindeki doðal
gaza dayalý üretimin payýnýn % 50ye yaklaþmasý, Türkiyenin elektrik enerjisi üretiminde
doðal gaza olan baðýmlýlýðýný gözler önüne sermektedir.
Elektrik üretiminde kullanýlan yerli kaynaklarýmýzdan bir diðeri olan linyitten elde
edilecek elektrik enerjisi üretim potansiyeli toplam 120 milyar kWh/yýl civarýnda olup,
halen bunun 53 milyar kWh/yýl (% 44) kýsmý kullanýlmaktadýr. 11 milyar kWh/yýl
potansiyele sahip olan taþ kömürünün ise 3.1 milyar kWh/yýl (% 32) kýsmý
deðerlendirilebilmiþ durumdadýr. Ayný þekilde ekonomik olarak deðerlendirilebilir
7 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný M. Hilmi Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2008 yýlý Bütçesi sunuþu.
8 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný M. Hilmi Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2008 yýlý Bütçesi sunuþu.
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olduðu belirlenen 129 milyar kWh/yýl Türkiye hidrolik enerji potansiyelinin 45 milyar
kWh/yýllýk (% 35) kýsmý iþletmede, 21 milyar kWh/yýl (özel teþebbüs tarafýndan yapýmý
sürdürülen projeler dahil) kýsmý ise inþa halindedir.
Ülkemizin hidroelektrik dýþýndaki en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarý; rüzgar,
güneþ ve jeotermaldir.
Güneþ potansiyeli açýsýndan þanslý konumda olan ülkemizde güneþlenme süresi
ve ýsýným þiddeti ile ilgili olarak EÝE tarafýndan gerçekleþtirilen ölçümler sonucunda
yýllýk toplam güneþlenme süresinin 2640 saat ve ortalama toplam ýþýným þiddetinin
ise 1,311 kWh/metrekare-yýl olduðu hesaplanmýþtýr. Buna göre, elektrik üretimi amaçlý
kullanýlabilecek güneþ potansiyelimiz 8.8 milyon ton petrol eþdeðeri (mtpe), ýsýnma
amaçlý kullanýlabilecek potansiyelimiz ise 26.4 mtpe olarak verilmektedir. 2005 yýlýnda
yaklaþýk 90 mtpe enerji tükettiðimiz dikkate alýnýrsa, özellikle ýsýnma amaçlý kullaným
potansiyelinin boyutu daha net ortaya çýkmaktadýr.
Türkiyenin rüzgar enerjisi potansiyeli konusunda çok farklý yaklaþýmlar söz
konusudur. Örnek olarak, 1998de gerçekleþen Türkiye 1. Enerji Þurasý Sonuç
Raporunda teknik ve ekonomik olarak elektrik enerjisi üretimine elveriþli 10,000 MW
kurulu güç deðerinin söz konusu olduðu belirtilirken, bazý araþtýrmacýlara göre 120,000
MWlýk bir potansiyelin mevcut olduðu iddia edilmektedir. Bununla birlikte, EPDKya
yapýlmýþ olan baþvurularýn toplam kurulu gücünün yaklaþýk 85,000 MWa ulaþmýþ
olmasý, rüzgâr enerjisinde çok önemli bir potansiyele sahip olduðumuzun açýk bir
göstergesidir.
Rüzgar enerjisinin düzensiz bir enerji kaynaðý olmasý, söz konusu 85,000 MW
kurulu gücün devreye alýnabilmesi için iletim ve daðýtým sisteminde sistem güvenilirliðini
saðlamaya yönelik büyük miktarda yatýrýmýn yapýlmasý gerekmektedir. Devrede
olacak rüzgar enerjisi kurulu gücü ile orantýlý bir yedek kapasitenin de mevcudiyeti
saðlanmalýdýr.
Elektrik üretimi amaçlý olarak kullanýlabilecek toplam jeotermal potansiyelimizin
4,500 MW/yýl, termal amaçlý kullanýlabilecek toplam potansiyelimizin ise 31,000
MW/yýl olduðu tahmin edilmektedir.
Diðer taraftan, güvenilir üretim deðerlerini baz alan aþaðýdaki tablolarda da yer
alan 2007-2016 yýllarý arasý Üretim Kapasite Projeksiyonu sonuçlarý, Türkiyenin
konvansiyonel kaynaklarý ile yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn tümü deðerlendirilse
bile, 2017 yýlýndan itibaren öngörülen talebin yerli kaynaklarla karþýlanabilmesinin
mümkün olmadýðýný göstermektedir.
9 Sayýn Bakanýn, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlýklarý 2008 yýlý Bütçesinin sunuþunda yaptýðý konuþmadan
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Tablo 7.1 2006 Yýlý Sonu Mevcut Durum ve
2007 Yýlý Güvenilir Üretim Deðerleri

EÜAÞ

B.Ortaklýk
Mobil
ÝHD
YÝ
YÝD

Otoprodüktör

Baðýmsýz Üret.

Kurulu
Güç
(MW)
680
196
300
4,747
2,782.9
15
11,161
2,714
1,120
23,715.9
725
620
30.1
4,781.8
1,320
1,449.6
982
17.4
9,200.9
808,4
18.3
331
255.4
149.9
51.6
336.2
1,558
13.2
21.5
1.2
540
22.8
4,107.5
36.6
6.6
179.8
326.8
40.4
8
2,789.6
40.538,9

Fuel Oil
Motorin
Taþ Kömürü
Linyit
D.G.
Jeotermal
Hidrolik
Linyit
D.G.
EÜAÞ Toplam
Fuel Oil
Linyit
Hidrolik
D.G.
Ýthal Kömür
D.G.
Hidrolik
Rüzgar
Mev. Söz Toplam
Fuel Oil
Motorin
Ýthal Kömür
Taþ Kömürü
Linyit
LPG
Nafta
D.G.
Biogaz
Diðer
Rüzgar
Hidrolik (Barajlý)
Hidrolik (Nehir)
Otop. Toplam
Nafta
Atýk
Fuel Oil
Hidrolik
Rüzgar
Jeo.
BÜ Toplam
Genel Toplam

Kaynak: Üretim Kapasite Projeksiyonu (2006-2017)
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Proje
Üretimi
(GWh)
4,760
1,365
1,950
30,856
19,480
105
38,958
17,641
7,840
122,955
1,892
3,561
60
38,099
9,092
10,777
3,697
48.8
65,334.8
4,694
92
2,550
1,072
436
382
2,274
10,917
72
120
2
1,620
94
24,325
173
45.7
1,376
1,273
136
56
19,877.7
234.384,5

Güvenilir
Üretim
2007 (GWh)
3,669
1,094
1,605
18,931
17,000
93
35,268
12,926
4,360
94,946
1,892
3,561
0
38,099
9,092
10,777
3,697
48.8
65,274.8
4,694
92
2,550
1,072
436
382
2,274
10,917
72
120
3
482
94
23,188
173
45.7
1,376
556
111
56
18,743.7
204,044.5

Tablo 7.2 Yerli Kaynak Potansiyelinin Kullanýlmasý

Hidrolik
Linyit
Taþkömürü
Rüzgar
Jeotermal
Kaynak Toplam
2007 Güvenilir
Üretim (GWh/yýl)
Toplam

Potansiyel
(GWh/yýl)
129,000
120,000
11,000
30,000
30,000
304,000

2017(*)
2020(*)
Yüksek
Yüksek
Senaryo
Senaryo
Kullanýlan Üretilebilecek
Brüt Enerji
Brüt Enerji
(GWh/yýl)
(GWh/yýl) Talebi (GWh/yýl) Talebi (GWh/yýl)
45,000
84,000
53,000
67,000
3,000
8,000
0
30,000
0
14,000
101,000
203,000
204,000
407,000

410,700

499,000

(*) 2004 Üretim Planlama Çalýþmasý

Esasen, yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretimlerin deðiþken yapýsý, arz
güvenliðinin daha güvenli tarafta kalýnarak saðlanmasý bakýmýndan termik kaynaklara
olan baðýmlýðý artýrmaktadýr.
TEÝAÞ verilerine göre, 2007 yýlýnda toplam elektrik enerjisi üretimi bir önceki yýla
göre (176,3 milyar kWh) % 8.5 artýþ ile 191,2 milyar kWh ve elektrik enerjisi tüketimi
de bir önceki yýla göre (174,6) % 8.5 artýþ ile 189,5 milyar kWh olarak gerçekleþmiþtir.
Bu noktada, elektrik enerjisi tüketiminin Üretim Kapasite Projeksiyonunda 2007
yýlý için 188.3 milyar kWh olarak öngörülen deðerin üzerinde gerçekleþtiði görülmektedir.
2007 yýlýnda aylýk bazdaki tüketim miktarlarý bir önceki yýlda gerçekleþen miktarlarla
kýyaslandýðýnda, en yüksek talep artýþýnýn % 13.16 olarak Temmuz ayýnda gerçekleþtiði,
bunu sýrasýyla Nisan ve Ocak aylarýnýn izlediði görülmektedir. Puant talebin yaþandýðý
Aralýk ayýnda ise bir önceki yýla göre talepteki en düþük artýþ % 4 olarak gerçekleþmiþtir.
2006 ve 2007 yýlýna ait aylýk talep geliþimi ile artýþ oranlarý aþaðýdaki Tabloda
gösterilmektedir.
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Tablo 7.3 Aylýk Talep Geliþimi
OCAK
ÞUBAT
MART
NÝSAN
MAYIS
HAZÝRAN
TEMMUZ
AÐUSTOS
EYLÜL
EMÝL
KASIM
ARALIK

2006 (GWh)
Üretim
Tüketim
14,332.5
14,172.1
13,683.0
13,540.3
14,616.8
14,471.4
13,397.6
13,277.5
13,996.9
13,875.7
14,473.8
14,336.1
15,588.0
15,452.8
16,389.5
16,267.2
14,491.3
14,395.2
13,843.2
13,734.3
15,236.2
15,067.9
16,251.0
16,045.9

2007 (GWh)
Üretim
Tüketim
15,863.2
15,675.3
14,646.5
14,524.8
15,749.7
15,568.9
14,917.0
14,741.8
15,204.9
15,070.9
15,815.6
15,634.0
17,581.2
17,487.0
17,773.2
17,558.6
15,785.8
15,618.8
15,051.2
14,866.0
16,079.0
16,017.0
16,695.0
16,687.0

Yýllýk Deðiþim (%)
Üretim
Tüketim
10.68
10.61
7.04
7.27
7.75
7.58
11.34
11.03
8.63
8.61
9.27
9.05
12.79
13.16
8.44
7.94
8.93
8.50
8.73
8.24
5.53
6.30
2.73
4.00

Kaynak: TEÝAÞ

2006 yýlýnýn en yüksek tüketimi Aðustos ayýnda kaydedilmiþ, 2007 yýlý en yüksek
tüketimi ise Temmuz ve Aðustos aylarýnda gerçekleþmiþtir.
Bu tüketim artýþýnýn, elektrik enerjisi fiyatlarýnýn sabit kalmasýna baðlý olarak klima
kullanýmýnda yaþanan olaðanüstü artýþtan kaynaklandýðý tahmin edilmektedir. Bunun
dýþýnda, tüketim eðrisi karakteristiði açýsýndan 2006 ve 2007 yýllarý arasýndaki paralellik
devam etmiþtir.
2007 yýlý aylýk üretim tüketim deðerleri ile üretim tüketim grafiði aþaðýda yer
almaktadýr.
Þekil 7.1 2006-2007 Üretim Tüketim Grafiði
19.000,0
18.000,0
17.000,0

GWh

16.000,0
15.000,0

2006 TÜKETÝM
2007 TÜKETÝM

14.000,0

2006 ÜRETÝM

13.000,0

2008 ÜRETÝM

12.000,0
11.000,0
10.000,0
1

2

Kaynak: TEÝAÞ

3

4

5

6

7
Aylar
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8

9

10

11

12

Elektrik enerjisi üretim tüketim miktarlarý ile ithalat ve ihracat miktarlarýna
bakýldýðýnda, aþaðýdaki tabloda da görülebileceði gibi, 2007 yýlýnda 2006 yýlýna göre
elektrik enerjisi ithalatýnýn % 50.6, ihracatýnýn ise % 15.2 oranýnda artmýþtýr
Artýþ, 2007 yýlýnda Suriye ve Yunanistana yapýlan elektrik ihracýndan
kaynaklanmaktadýr. 2007 yýlýnda toplam elektrik enerjisi ihracatý, elektrik enerjisi
üretiminin % 1.3ü; toplam elektrik enerjisi ithalatý ise yurtiçi elektrik enerjisi talebinin
% 0.5i düzeyinde gerçekleþmiþtir.
2007 yýlýnda üretim, tüketim, ithalat ve ihracat deðerleri aþaðýdaki tabloda yer
almaktadýr.
Tablo 7.4 2007 Yýlý Üretim-Tüketim (GWh)
Aylar
OCAK
ÞUBAT
MART
NÝSAN
MAYIZ
HAZÝRAN
TEMMUZ
AÐUSTOS
EYLÜL
EKÝM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

Üretim
15,863
14,646
15,75
14,917
15,205
15,816
17,581
17,773
15,786
15,051
16,079
16,695
191,163

Ýthalat
65
57
58
61
107
70
100
101
61
57
56
71
864

Ýhracat
253
179
239
237
241
252
194
316
228
242
118
79
2.577

Tüketim
15,675
14,524
15,569
14,741
15,071
15,634
17,487
17,558
15,619
14,866
16,017
16,687
18,945

Kaynak: TEÝAÞ

2006 yýlýnda puant talep 27 Aralýk Çarþamba günü saat 17:10da 27,594 MW,
minimum yük ise 4 Ekim Salý günü saat 05:00de 10,545 MW olarak kaydedilmiþtir.
2007 yýlýnda ise puant talep 24 Aralýk Pazartesi günü saat 17:40da 29,249 MW
olarak kaydedilirken, minimum yük ise Ramazan Bayramýnýn birinci günü olan 12
Ekim Cuma günü saat 19:30da 15,881 MW olarak gerçekleþmiþtir.
2007 yýlýnda brüt elektrik enerjisi talebinin, Üretim Kapasite Projeksiyonunda
öngörülen % 8.1lik deðerin üzerinde % 8.6 oranýnda artýþ göstermiþ olduðu
görülmektedir. Bununla birlikte, puant talepte yaþanan artýþ, Üretim Kapasite
Projeksiyonunda öngörülen % 8.1lik artýþ düzeyinin altýnda % 6 olarak gerçekleþmiþtir.
Keza 2006 yýlýnda minimum yükün puant yüke oraný % 38 iken, 2007 yýlýnda bu
oran % 54 olmuþtur.
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Buna göre, 2007 yýlýnda baz yük ihtiyacý artýþ göstermiþ ve tüketim eðrisinde de,
bir önceki yýla göre bir düzelme kaydedilmiþtir. Ancak bununla birlikte, gerek
minimum yükün puant yüke oranýndaki artýþ; gerekse puant talepteki artýþ hýzýnýn
öngörülenden düþük olarak gerçekleþmesinde, emreamade kapasitenin puant talebi
karþýlamadaki yetersizliðinin etkisi bilinememektedir.
Güvenilir üretim kapasitesinine göre 2009 yýlýnda enerji talebi
karþýlanamayacaktýr.
Diðer taraftan, 2007 yýlýnda gerçekleþen üretimin kuruluþlara daðýlýmýna bakýldýðýnda,
toplam üretimin % 48.7sinin EÜAÞ ve EÜAÞ bünyesindeki portföy üretim gruplarý
üretimlerinden kaynaklandýðý, % 33.3ünün ise, mevcut sözleþmeleri kapsamýnda
faaliyette bulunan üretim tesislerinden saðlandýðý görülmektedir.
Serbest piyasanýn çekirdeðini oluþturan özel sektör üretim þirketleri ile otoprodüktör
ve otoprodüktör gruplarýnýn 2007 yýlýnda üretimdeki payý % 18 ile, katkýlarýna
bakýldýðýnda, üretim yüzdesinin 2006 yýlýnda gerçekleþen % 16.6ya oranla bir artýþ
göstermiþtir.
Bu artýþ, otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarýn üretimlerini artýrmalarýndan
ziyade, 2006 yýlý Aðustos ayýnda baþlayan dengeleme ve uzlaþtýrma sistemi uygulamasý
kapsamýnda, özellikle üretim þirketlerinin yaptýklarý üretimlerden kaynaklanmaktadýr.
Üretimin üretici kuruluþlara daðýlýmý ile toplam üretime katkýlarý aþaðýdaki tabloda
verilmektedir.
Tablo 7.5 2007 Yýlý Üretiminin Üretici Kuruluþlara Daðýlýmý
EÜAÞ
EÜAÞ Baðlý Ortaklýklarý
ÝHD
Mobil
Otoprodüktör-Otoprodüktör
Grubu
YÝ
YÝD
Üretim Þirketi
Özelleþtirme Programý
ÜRETÝM TOPLAMI
Ýthalat
Ýhracat
TÜKETÝM TOPLAMI

Üretim
(GWh)
73,794
18,489
4,625
726

Üretimdeki Pay
(%)
38.6
9.7
2.2
0.4

16,129
45,032
14,425
18,262
221
191,163
864
2,577
189.45

8.4
23.6
7.5
9.6
0.1
100

Kaynak: TEÝAÞ
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2007 yýlý üretiminin, birincil enerji kaynaklarýna göre daðýlýmýna bakýldýðýnda,
doðal gaza dayalý üretimlerin toplam üretim içerisindeki payýnýn % 48.2 ile ilk sýrada
yer aldýðý görülmektedir. Bu kapsamda, ithal kaynaklara dayalý üretimin toplam üretim
içerisindeki payý, 2007 yýlýnda 2006 yýlýna oranla artarak % 55 seviyesinden % 59.3e
çýkmýþtýr.
Ýthal kaynaklara dayalý üretimi % 18lik pay ile hidrolik kaynaklara dayalý üretim
izlemekle birlikte; 2007 yýlýnda gerçekleþen üretim, ortalamanýn altýnda seyreden su
gelirleri nedeniyle beklenilen seviyenin oldukça altýnda kalmýþtýr.
Üretimin birincil enerji kaynaklarýna göre daðýlýmý aþaðýdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 7.6 2007 Birincil Kaynaklara Göre Üretim
Fuel-Oil
Motorin
Taþ Kömürü
Ýthal Kömür
Linyit
Doðal Gaz
Jeotermal
LPG
Nafta
Biogaz
Diðerleri
Hidrolik
Rüzgar
TOPLAM

Üretim
(GWh)
7,582
8
3,137
11,771
38,289
92,821
158
478
633
42
106
35,779
358
191,163

Üretimdeki Pay
(%)
4
1.6
6.2
20
48.6
0.3
0.3
18.7
0.2
100

Kaynak: TEÝAÞ

Diðer taraftan, Üretim Kapasite Projeksiyonunda, önümüzdeki döneme de ýþýk
tutacak bazý hususlara deðinilmiþtir:
-

-

Ýlgili mevzuatýn bir gereði olan bölgesel talep tahminlerinin daðýtým þirketleri
tarafýndan yapýlmamasý nedeniyle, Bakanlýk tarafýndan 2004 yýlýnda hazýrlanmýþ
olan talep serileri kullanýlmaktadýr.
Buna göre, yýllýk ortalama % 8.1 mertebesinde bir talep artýþýnýn önümüzdeki
10 yýl boyunca süreceði kabulüyle; Ocak 2007 tarihi itibarýyla 40,539 MWý
iþletmede, 2,621 MWý inþasý devam eden, 5,094 MWý lisans almýþ ve öngörülen
tarihlerde devreye girmesi beklenen santrallar olmak üzere, güvenilir üretim
kapasitelerine göre 2009 yýlýnda, proje üretim kapasitelerine göre ise 2012
yýlýnda enerji talebi karþýlanamayacaktýr. Ayrýca ayný koþullar altýnda, 2014
yýlýndan baþlayarak puant güç talebinin karþýlanmasý da mümkün olamayacaktýr.
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-

-

-

-

Ýletim sistemi, elektrik sisteminin ana omurgasýný teþkil etmekte olup, iletim
tesisleri yatýrýmlarý pahalý ve yapýmý uzun süre alan, iþletilmesi ise ülke
ekonomisine etkileri açýsýndan büyük önem taþýyan sistemler olduðundan,
bölgesel geliþim hedeflerinin, yük tahminlerinin, arz kaynak noktalarýnýn
önceden optimum olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Puant talep ihtiyacýný karþýlamak üzere kurulmasý gerekecek yeni kapasitenin
tamamýnýn termik santrallardan karþýlanmasý durumunda ilave kapasite miktarý,
ayný kapasitenin tamamýnýn hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý
santrallardan karþýlanmasý durumundaki miktarýn yaklaþýk yarýsý kadardýr.
Birincil kaynak daðýlýmýndaki ilave kapasite miktarýnýn, termik santrallara
yoðunlaþmasý ile ilave kapasite miktarý azalmakta, hidroelektrik ve rüzgar
santrallari ile ise artmaktadýr.
Bir önceki Üretim Kapasite Projeksiyon çalýþmasýnda inþa halinde ve lisans
almýþ üretim tesislerinin toplam kurulu güçlerinin % 63ü hidrolik ve rüzgardan
oluþurken, 2007 yýlýndaki çalýþmanýn sonuçlarýna göre inþa halinde ve lisans
almýþ üretim tesislerinin toplam kurulu güçlerinin % 88i hidrolik ve rüzgardan
oluþmaktadýr. Kurulu güç artmasýna raðmen deðiþken üretim yapan, yani termik
santrallere göre daha az güvenilir olan üretim tesislerinin toplam kurulu
güçlerindeki pay arttýðý için üretim deðerleri bir önceki çalýþmaya göre daha
çok azalmýþtýr. Bu nedenle, sisteme ilave edilecek kapasitenin ve yeni üretim
yatýrýmlarýnýn kaynak çeþitlendirilmesinin ve termik ile hidrolik paylarýn dengeli
olmasýnýn, enerji talebinin güvenilir þekilde karþýlanmasý açýsýndan dikkate
alýnmasý gerekmektedir.

Bölgesel talep tahminlerinin hazýrlanmasý daðýtým þirketlerinin mevzuattan
kaynaklanan bir yükümlülüðüdür ve bu yükümlülüðün yerine getirilmesi
saðlanmalýdýr.
Ancak bu saðlanana kadar, yatýrýmcýlarýn geleceðe iliþkin saðlýklý tahminlerde
bulunabilmeleri açýsýndan Bakanlýk tarafýndan 2004 yýlýnda MAED modeli
kullanýlarak gerçekleþtirilen talep tahmin çalýþmasý, son verilere göre
güncellenmeli ve 20082017 dönemi Üretim Kapasite Projeksiyonunda da,
güncellenmiþ talep tahminleri esas alýnmalýdýr.
7.1.2. Enerji Kaynaklarýnýn Çeþitliliðinin Saðlanmasý
Ülkemiz, elektrik enerjisi üretiminde ithalata baðýmlýdýr. Bu baðýmlýlýk büyük
ölçüde ulusal kaynaklarýn yetersizliðinden kaynaklansa da, yürütülen enerji politikalarýnýn
bu baðýmlýlýktaki payý da yadsýnamaz. Her þeyden önce, bu baðýmlýlýk tablosunun
deðiþmesi ve çeþitlendirilmesi gerekmektedir.
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Bu da, halen yarýsýný bile kullanamadýðýmýz hidroelektrik potansiyelimizin tamamýnýn
deðerlendirilmesini; halen % 2'sinden yararlanabildiðimiz rüzgar enerjisi potansiyelinin
kullanýlmasýný; jeotermal enerjinin yaygýnlaþtýrýlmasýný; güneþ, biyokütle ve dalga
enerjisi gibi enerji kaynaklarýnýn da enerji arzýnda yer almasýný gerektirmektedir.
Ancak bunlar gerçekleþtirilirken, sistem ihtiyaçlarý çerçevesinde termik-hidrolik (ya
da yenilenebilir) enerji dengesinin de mutlak surette gözetilmesi gerekmektedir. Bu
noktada, bunun nasýl baþarýlacaðý ve eðer baþarýlýrsa da, enerjide arz güvenliðimizin
saðlanmýþ olup olmayacaðý sorusuyla karþýlaþýlmaktadýr.
Ülkemizin içerisinde bulunduðu ekonomik þartlar, özellikle ilk yatýrým maliyetleri
çok yüksek olan enerjinin kamu finansman kaynaklarý ile yapýlmasýna imkan
tanýmamaktadýr. Yatýrýmlarýn kamu tarafýndan yerine getirilmesi ile gerek maliyet ve
gerekse süre açýsýndan kabul edilebilir limitlerin üzerine çýkýlmaktadýr.
Her ülke arz güvenliðini kendi koþullarýnda deðerlendirerek bir yol çizmek
durumundadýr. Fransa'da elektrik enerjisi üretiminde nükleer enerji kullanýmý
aðýrlýklýyken, Norveç ve Finlandiya'da hidroelektrik, Danimarka'da rüzgar, Almanya'da
kömür kaynaklarýna dayalý üretimlere aðýrlýk verildiði görülmektedir. Ancak bu
yaklaþým, adý geçen ülkelerin hiçbirinde için arz güvenliðinin saðlanmasý için yeterli
olmamýþtýr.
Diðer taraftan, Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi ve Kyoto Protokolü gibi
unsurlar da, geleceðe iliþkin belirsizlikleri artýrýrken, yenilenebilir enerji kaynaklarýna
dayalý üretimlerin ön plana çýkmasýný gerektirmektedir.
2023 yýlýna kadar olan önümüzdeki onbeþ yýllýk dönemde, baþta Çin ve
Hindistan olmak üzere, geliþmekte olan ülkelerden kaynaklanacak olan
yüksek talep artýþý ve yatýrým ihtiyacý söz konusudur. Talep ve arzýn optimum
bir noktada buluþabilmesi ise, enerji sektöründe serbestleþme yanlý politikalara
aðýrlýk verilmesinden geçmektedir.
Ülkemizde rüzgar enerjisine dayalý elektrik enerjisi üretiminde, özellikle son on
yýllýk süreçte aðýrlýklý olarak ülke gündemimizde de yer almasýna raðmen, arzu edilen
ya da beklenilen ölçüde bir ilerleme kaydedilememiþtir.
Oysa ayný dönemde, özellikle AB üyesi ülkelerde, saðlanan ciddi teþvikler yoluyla
rüzgar enerjisine dayalý kurulu güçte önemli artýþlar meydana gelmiþtir.
Bu kapsamda, üye ülkelerin kendi mali kapasiteleri ölçüsünde saðladýklarý
teþviklerin yaný sýra AB Elektrik Direktifi de, yenilenebilir enerji kaynaklarý ile ilgili
önemli teþvikler getirmiþtir. AB Elektrik Direktifinde, yenilenebilir enerji kaynaklarýna
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dayalý üretimlere yük tevziinde öncelik verilmesi gerektiði belirtildiðinden, bu amaçla
baz yükte çalýþan santrallarýn, hatta nükleer santrallarýn üretimleri bile düþürülürken,
bu nedenle oluþan maliyet, tüm sistem kullanýcýlarýna yansýtýlmak üzere sistem
iþletmecisi tarafýndan ödenmektedir.
Ülkemizde, yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretimlerin teþvikine iliþkin
olarak 10 Mayýs 2005 tarihinde yürürlüðe giren 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlý Kullanýmýna Ýliþkin Kanun' (YEK Kanunu), ülkemiz
açýsýndan önemli bir adým olmakla birlikte, fiyat konusundaki beklentileri
karþýlayamamýþtýr.
Bu nedenle, 18 Nisan 2007 tarihinde 5627 sayýlý Kanun çýkarýlarak YEK Kanununda
deðiþikliðe gidilmiþ ve bu kapsamda öncelikle fiyat konusunda kur farký riskinin
kaldýrýlmasý olmak üzere, diðer bazý hususlarda teþvik kapsamýný geniþleten deðiþiklikler
yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla da, son on yýllýk dönemi yakýndan ilgilendirmesine raðmen,
ancak 18 Nisan 2007 tarihinde, yatýrýmcýlar açýsýndan finansman temininde destekleyici
bir yasal düzenleme ortaya konulabilmiþtir.
1998 yýlýnda gerçekleþen Türkiye 1. Enerji Þurasý'nda 10,000 MW olarak belirlenen
teknik ve ekonomik olarak yapýlabilir rüzgar enerjisi potansiyelinin aradan geçen
yýllarda, çok daha yüksek olduðu öne sürülmüþtür. Keza EPDK'ya yapýlan baþvurularýn
toplam kurulu güç deðeri de, saha çakýþmalarý olabileceði dikkate alýnsa dahi,
olaðanüstü ölçüde yüksektir.
Ülkemiz iletim sisteminin taþýyabileceði kapasite ve gerekse rüzgar enerjisinin
sistem ihtiyaçlarý açýsýndan elveriþliliði tartýþýlmadan kamuoyunda, rüzgara dayalý
elektrik enerjisi üretiminde çok yüksek kurulu güç deðerlerinin yaratýlabileceði, hatta
ülkemizin sadece rüzgar enerjisi ile elektrik enerjisi ihtiyacýný karþýlayabileceði beklentisi
oluþmuþ durumdadýr.
Ülkemizin, rüzgar enerjisine dayalý elektrik enerjisi üretiminde, kendisiyle
kýyaslanabilir ülkelere göre oldukça geride kaldýðý ve bu durumun ivedilikle düzeltilmesi
gerektiði doðru bir tespittir. Ancak bununla birlikte, kamuoyunda oluþan ülkemizin
mevcut kurulu gücünün iki katýndan fazlasýný rüzgar enerjisinden saðlamasý mümkün
iken, doðal gaz lobileri, nükleer yanlýlarý ve dýþ güçler Türkiye'nin rüzgardan
yararlanmasýný engellemektedir þeklindeki kanaat ise hiçbir þekilde gerçeklerle
örtüþmemektedir.
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Ülkemiz, rüzgar enerjisine dayalý elektrik enerjisi üretiminde yaþadýðý kayda deðer
gecikmeyi süratle telafi etmek durumundadýr. Ancak bu hamle, gerçeklere ve
uygulanabilme limitlerine uygun olarak yaþama geçirilmelidir.
Uzun vadeli bir perspektif dahilinde, ülkemizde kurulmasý öngörülen
toplam rüzgar enerjisi santralý (RES) kapasitesine iliþkin somut bir hedef
belirlenmeli ve ilan edilmelidir. Bu kapsamda, sistemde olabilecek azami
RES kurulu gücü, toplam kurulu güç ya da sistem puantýnýn bir fonksiyonu
olarak ve tercihen de bölgeler bazýnda olmak üzere 2023 yýlýna kadar üçer
yýllýk dönemler halinde belirlenerek ilan edilmelidir.
Bu hedefin gerçekleþtirilebilmesi için gerekli iletim altyapýsýnýn
saðlanmasý ve güçlendirilmesi ve yatýrýmlarý geciktiren nedenlerin ortadan
kaldýrýlmasý için gerekli idari iþlemler de ivedilikle tesis edilmelidir.
Böyle bir hedefin ortaya konulabilmesi için öncelikle iletim sistemi açýsýndan
bölgesel bazda bir deðerlendirmenin ortaya konulmasý gerektiði düþünülmektedir.
Zira, devrede olan toplam RES kurulu gücü dikkate alýnarak sistemin yedeklenebilmesi
için RES kapasitesinin devre dýþý kalma olasýlýðýna karþý gerekli önlemlerin alýnmasý
gerekmektedir.
Bu önlemlerden biri ise, RES kurulu gücünün ya toplam kurulu güce ya da
çoðunlukla yapýldýðý gibi sistem puantýna dayalý olarak sýnýrlanmasýdýr.
Bu çerçevede, RES kurulu gücünün toplam kurulu gücün % 30u ile ya da sistem
puantýnýn azami % 20si ile sýnýrlandýrýlmasý gerektiði þeklinde yaklaþýmlar bulunmaktadýr.
Bu kapsamda, Ýngiltere Rüzgar Enerji Birliði (BWEA), RES kurulu gücünün sistem
puantýnýn % 20sini geçmesi durumunda, bu deðeri geçen kapasite için döner yedek
bulundurulmasý gerektiðine iþaret etmektedir.
2007 yýlý verilerine göre Türkiye'deki minimum yükün puant yüke oraný % 54'tür.
Buna göre, döner yedek ihtiyacý olmaksýzýn puant yükün % 20'si olan toplam yaklaþýk
6,000 MW kurulu gücünde RES santralýnýn ilave yatýrým gerekmeksizin sisteme
sorunsuzca dahil edilebileceði görülmektedir.
Rüzgarýn tahmin edilebilirliðinin artmasý ve/veya tahminlerin deðiþim aralýðýnýn
daha saðlýklý olarak öngörülebilmesi ölçüsünde ve þebeke geniþlemesi ve iyileþtirilmesine
iliþkin maliyetlerin de azalmasý paralelinde, sistemde bulundurulmasý gerekli döner
yedek ihtiyacý da azalacaktýr. Bu durumda da, sisteme baðlanabilecek RES kapasitesini
sýnýrlayan limitlerin artýrýlabilmesi mümkün olabilecektir.
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7.1.2.1 Hidrolik ve Linyit Yerli Kaynak Potansiyelinin Deðerlendirilmesi
Ülkemizin Dünya ölçeðinde % 1.1 düzeyine karþýlýk gelen bir hidroelektrik enerji
potansiyeli bulunmaktadýr.
4628 sayýlý Kanun kapsamýnda EPDK tarafýndan uygulamaya konulan düzenlemeler
ve DSÝ ile Bakanlýðýmýzýn katkýlarý neticesinde, söz konusu potansiyelin
deðerlendirilmesine yönelik ciddi bir hamle baþlamýþtýr. Ancak bu hamlenin amacýna
ulaþmasý için gereken idari düzenlemelerin ve buna paralel desteklemelerin de yaþama
geçirilmesi gerekmektedir.
Keza ýsýl deðer açýsýndan düþük deðerlere sahip olsa da, ülkemizin kayda deðer
bir linyit rezervi bulunmaktadýr. Bu rezervin deðerlendirilmemiþ olan kýsmýnýn özel
sektöre açýlarak elektrik enerjisi üretimi için emreamade kýlýnmasý büyük önem
taþýmaktadýr.
2023 yýlýna kadar, baþta hidrolik enerji ve linyit olmak üzere yerli enerji
kaynaklarýna iliþkin hedefler somut olarak belirlenmelidir.
7.1.3 Lisans ve Düzenleyici Risk
Lisans, elektrik piyasasýnda faaliyette bulunmak isteyen tüzel kiþilerin, 4628 sayýlý
Kanun gereði EPDKdan almak zorunda olduklarý bir yetki belgesidir.
Türk idare hukuku açýsýndan kamu hizmeti gördürme usullerinden ruhsat usulü
kapsamýnda deðerlendirilebilmesi mümkün olan bu iþlemin temelini ise elektrik
piyasasýnýn idari ve mali açýdan özerk bir kurum tarafýndan düzenlemeye tabi olarak
serbestleþtirilmesi olgusu oluþturmaktadýr. Bir baþka ifadeyle, lisans usulünün özünde
serbestleþtirme kavramý esas olmakla birlikte, mutlak bir serbestlik söz konusu olmayýp,
lisans sahibi tüzel kiþinin faaliyetleri düzenlemeye tabidir.
Bu þekliyle, lisansýn tek taraflý bir idari iþlem olmasýnýn, piyasada mevcut veya
piyasaya girmek isteyen tüzel kiþiler açýsýndan bir düzenleyici risk oluþturduðu
muhakkaktýr.
Mevcut yapýsýyla elektrik piyasasýna iliþkin lisanslar, genel hükümleri itibarýyla
lisans sahiplerinin ilgili mevzuata kayýtsýz þartsýz uyacaðýna iliþkin taahhüdü içermesi
dolayýsýyla, piyasa katýlýmcýlarýnýn düzenleme süreçlerine daha etkin bir þekilde dahil
edilmesini saðlayacak bir yönetiþim mekanizmasýnýn oluþturulmasýnýn önemi bir kez
daha ortaya çýkmaktadýr.
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Düzenleyici riskin asgariye indirilebilmesinin yegane yolu, mevzuatýn
açýk ve objektif kurallara dayalý olarak düzenlenmesi ve þeffaf olarak
uygulanmasýdýr. Gerek birincil mevzuatýn, gerekse ikincil mevzuatýn
yoruma yer býrakmayacak þekilde öngörülebilir olmasý saðlanmalý ve
piyasa katýlýmcýlarýnýn düzenleme süreçlerine daha etkin bir þekilde dahil
edilmesini saðlayacak bir yönetiþim mekanizmasý oluþturulmalýdýr.
7.1.3.1 Üretim Tarafýnda Serbestleþme Adýmlarý
Dünya ve AB uygulamalarýna bakýldýðýnda, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu
gibi lisans türlerinin bulunmadýðý, bunun yerine kojenerasyon kavramýnýn yer aldýðý
ve sadece kendi ihtiyaçlarý için enerji üretenlerin de, lisans almaksýzýn faaliyet
gösterebildikleri görülmektedir.
Ülkemizde ise, uygulamada olan otoprodüktör kavramýnýn dýþýnda olarak, kelimenin
tam anlamýyla 'sadece' kendi ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla üretim tesisi kurmak
isteyen tüzel kiþiler de lisans almak ve lisans alabilmek için de, anonim ya da limited
þirket kurmak yükümlülüðü ile karþý karþýyadýr. Oysa üniversite kampüsleri, hastaneler,
oteller ve tatil köyleri gibi tesisler için elektrik piyasasýnda faaliyet göstermek üzere
bir anonim ya da limited þirket kurma imkaný oluþamadýðýnda, hem ilgili gerçek veya
tüzel kiþiler, hem de tüketiciler maðdur olmaktadýr. Ülkemizde de bu paralelde,
otoprodüktör yerine kojenerasyon uygulamasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için gerekli
mevzuat altyapýsýnýn oluþturulmasý gerekmektedir.
Yapýlacak yasal bir düzenleme ile sadece kendi ihtiyacý için elektrik enerjisi
üretmek isteyen tüzel kiþiler, þirket kurma ve lisans alma yükümlülüðünden
muaf tutulmalý, kullanýcýlarý serbest tüketici niteliðini taþýmasalar dahi,
kurulacak tesisten doðrudan enerji ve/veya ýsý saðlayabilmeleri temin
edilmelidir. Ancak bu tüzel kiþiler hiçbir surette ikili anlaþmalar ve/veya
dengeleme ve uzlaþtýrma sistemine satýþ çerçevesinde elektrik enerjisi ticareti
yapamamalýdýr.
7.1.3.2 EÜAÞ Fiyatlandýrmasý
4628 sayýlý Kanunun Geçici 5'inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinde,
EÜAÞ tarafýndan uygulanacak elektrik enerjisi satýþ fiyatlarýnýn nasýl belirlenmesi
gerektiði tanýmlanmýþtýr. Bu çerçevede EÜAÞ bünyesindeki baðlý ortaklýklar dahil,
EÜAÞ'ýn iþletmekte olduðu üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin satýþ fiyatlarý
içerisinde; tesisler için kullanýlmýþ öz kaynak, kredi, anapara, faiz ve kur farklarý ile
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EÜAÞ'ýn yönetim giderlerinin de yer alacaðý vurgulanmýþtýr. Ayrýca, temin edilmiþ
kredilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi de EÜAÞ'ýn sorumluluðuna býrakýlmýþtýr.
Yine 4628 sayýlý Kanunun 18'inci maddesiyle 6200 sayýlý DSÝ Umum Müdürlüðü
Teþkilat ve Vazifeleri Hakkýnda Kanuna eklenen maddede, EÜAÞ'ýn iþletmekte olduðu
veya inþaatý devam etmekte olan hidroelektrik santrallarý, ilgili yatýrým bedelleri
karþýlanmak suretiyle DSÝ'den devralmasý hususu düzenlenmiþtir. Bu kapsamda bedel
tespitine iliþkin bir protokol hazýrlanmasý öngörülmüþ ve devir iþlemlerinin usul ve
esaslarýnýn 4628 sayýlý Kanunun yürürlüðe girmiþ olduðu 3 Mart 2001 tarihini izleyen
altý ay içerisinde Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe girecek bir yönetmelikle
belirleneceði hüküm altýna alýnmýþtýr. Bilahare anýlan maddede 10/5/2005 tarih ve
5346 sayýlý Kanun ile deðiþiklik yapýlmýþ, bu madde kapsamýnda çýkarýlmasý gereken
Yönetmelik ise yaklaþýk 5 yýl sonra, 20 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe girmiþtir. Bununla birlikte, söz konusu yönetmeliðin uygulamasý, bu Raporun
kaleme alýndýðý tarih itibarýyla da henüz baþlatýlmamýþtýr.
Yeni düzenlemede, DSÝ tarafýndan yapýlan hidroelektrik santrallarýnýn enerji
üretimiyle ilgili kýsýmlarý ve bunlarýn mütemmim cüzleri olan taþýnmazlarýn dýþ kredileri
ve Kamu Ortaklýðý Fonu ödemeleri dikkate alýnarak belirlenecek bedeller üzerinden
herhangi bir ödeme yapýlmaksýzýn EÜAÞ'a devredilmesi öngörülmüþtür. Bu tesisler
için saðlanmýþ olan dýþ kredilerin enerji maksadýna tekabül eden kýsmýna iliþkin olarak
devir tarihini izleyen yýllarda Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yapýlacak ödemelerin
EÜAÞ tarafýndan üstlenilmesini teminen Hazine Müsteþarlýðý ile EÜAÞ arasýnda ikraz
anlaþmasý yapýlmasý hükme baðlanmýþtýr.
Diðer taraftan, Lisans Yönetmeliðinin 39'uncu maddesinde ise, lisans sahibi tüzel
kiþilerin gerçekleþtirdikleri faaliyet ile ilgili varlýklarýný faaliyet türlerine göre muhtemel
risklere karþý korumak amacýyla sigorta ettirmekle yükümlü olduklarý ve bu kapsamda
doðal afetler, yangýn ve kaza gibi riskleri kapsayan bir 'varlýk tüm risk' sigortasý
yaptýrmalarý gerektiði belirtilmiþtir.
Ancak bugün gelinen noktada, TETAÞ'ýn EÜAÞ'tan satýn aldýðý enerjinin fiyatýnýn
belirlenmesinde, yukarýda deðinilen hükümlerin yerine getirilmiþ olduðunu söyleyebilmek
oldukça güçtür.
Mevzuattan kaynaklanan tüm bu yükümlülüklerin yaný sýra, EÜAÞ tarafýndan
iþletilmekte olan hidroelektrik santrallerde kullanýlan suyun parasal deðeri dikkate
alýnmadan belirlenen elektrik satýþ fiyatlarý üzerinden geçiþ dönemi sözleþmeleri ile
TETAÞ ve kamu daðýtým þirketlerine EÜAÞ tarafýndan enerji satýþý yapýlmaktadýr. Oysa
DSÝ'den devralýnan elektrik üretim tesisleri için hiçbir bedel ödenmemiþ olsa dahi,
elektrik üretiminde kullanýlan suyun parasal deðeri 'sýfýr' deðildir.
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Elektrik enerjisi üretiminde kullanýlan suyun piyasadaki parasal deðeri, söz konusu
hidroelektrik santralda elektrik üretilmediði takdirde ihtiyaç duyulan elektriðin
üretilebileceði alternatif üretim tesislerinin marjinal maliyetinin karþýlýk geldiði parasal
deðerdir. Buna ek olarak, depolamalý üretim santrallarýnda depolanan su da sýnýrsýz
olmadýðýndan, depolanmýþ suyun en uygun zamanda ve en fazla faydayý saðlayacak
þekilde, bir baþka ifadeyle 'fýrsat maliyeti' gözetilerek kullanýlmasý gerekmektedir.
Ancak bu hususlara raðmen, hidroelektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik
enerjisinin, sadece kamu daðýtým þirketlerine satýlan elektrik enerjisinin ortalama
maliyetini düþürecek þekilde fiyatlandýrýlmýþ olduðu gözlemlenmektedir.
Sonuç olarak, öncelikle EÜAÞ'ýn TETAÞ'a olan gerçek maliyetleri yansýtmayan
düþük fiyatlar, sonrasýnda da TETAÞ'ýn gerçek maliyetlere dayalý piyasa fiyatýndan
daha düþük satýþ fiyatlarýyla, piyasaya yanlýþ fiyat sinyalleri verdikleri düþünülmektedir.
Bu fiyatlar esas alýndýðýnda, serbest piyasa koþullarýnda yeni bir üretim tesisinin
yüksek bir özsermaye giriþi ya da ciddi herhangi bir teþvik/destekleme mekanizmasý
olmaksýzýn finansman temin edebilmesi ve gerçekleþtirilebilmesi mümkün
gözükmemektedir.
Bu itibarla, talebin doyma noktasýna ulaþabilmesi için en az 25 yýla daha ihtiyacý
olduðu düþünülen ülkemizde, üretim tesisi yatýrýmlarýnýn süreklilik arz edebilmesi
için EÜAÞ enerji satýþ fiyatlarý oluþturulurken gerçek maliyetleri mutlak surette dikkate
alýnmalýdýr.
Esasen, EÜAÞ tarafýndan iþletilmekte olan üretim tesislerinin çoðunun
amortismanlarýnýn tamamlanmýþ olmasý, birincil yakýtlarýný kamu kuruluþlarýndan
temin etmeleri ve DSÝ'den bedelsiz olarak devralýnan hidroelektrik üretim tesislerinin
de EÜAÞ tarafýndan iþletilmesi nedenleriyle, bu dönem dâhilinde gerçek maliyetlere
dayalý bir uygulamayý saðlayabilmek oldukça güçtür.
Buradaki temel güçlük, 233 sayýlý KHK nedeniyle, EPDK'nýn EÜAÞ fiyatlarýna
iliþkin fiyatlandýrma süreçlerine müdahil olamamasýdýr.
Bilindiði üzere, 4628 sayýlý Kanunun Geçici 6'ncý maddesi ile kurulan bu yapýda,
geçiþ dönemi olarak tanýmlanabilecek uygulamanýn ilk 5 yýlýnda EÜAÞ ve TETAÞ'ýn
hakim durumu, esasen her iki kurumun da düzenlenmesini gerektirse de, 4628 sayýlý
Kanuna göre sadece TETAÞ fiyatlandýrmasý düzenlemeye tabi olup, EÜAÞ'ýn satýþ
fiyatlandýrmasý Kurul düzenlemesine tabi deðildir. Oysa % 40'a yakýn bir arz fazlasýnýn
olduðu bir dönemde tesis edilmiþ olan bu yapýda kamuya ait organlar, TETAÞ'ýn
müþteri portföyünü büyütme yönünde hareket ederken, EÜAÞ'ýn fiyatlandýrma usul
ve esaslarý sürekli tartýþýlýr hale gelmiþtir.
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Bir diðer husus, yapay olarak düþük kalan elektrik enerjisi satýþ fiyatlarý nedeniyle,
tüketicilerin kamu daðýtým þirketlerine geri dönmüþ olmalarýdýr. Artan elektrik enerjisi
talebi karþýsýnda kamu daðýtým þirketlerinin bu ihtiyacý geçiþ dönemi sözleþmeleri
kapsamýnda temin edilen elektrik enerjisi miktarý ile karþýlayabilmeleri de mümkün
olmamaktadýr.
Bu noktada, kamu daðýtým þirketleri, piyasada faaliyet gösteren elektrik üreticileri
ile doðrudan enerji alýþ sözleþmesi yapmak üzere giriþimde bulunmuþlarsa da, bir
taraftan ödeme güçlüðü içerisinde bulunmalarý, diðer taraftan TETAÞ ve EÜAÞ'tan
satýn almakta olduklarý elektrik enerjisi fiyatlarýnýn referans alýnmasý nedeniyle, bu
giriþimler sonuçsuz kalmýþtýr. Dolayýsýyla, daðýtým þirketleri ikili anlaþmalar yoluyla
satýn alabilecekleri elektrik enerjisini, yine ayný tedarikçilerden, dengeleme ve
uzlaþtýrma sistemi üzerinden daha pahalý fiyatlarla satýn almak durumunda kalmaktadýr.
Diðer taraftan, EÜAÞ ve TETAÞ'ýn elektrik enerjisi satýþ fiyatlarý esas alýndýðýnda,
serbest piyasa koþullarýnda faaliyet göstermek üzere kurulmuþ olan üretim tesislerinde
üretilen elektrik enerjisinin maliyeti bu fiyatlarla rekabet edemeyeceði için, özel sektör
elektrik üreticilerinin ikili anlaþmalara girmeleri mümkün olmayacaktýr.
Sonuç olarak elektrik piyasasýnýn açýldýðý ilk yýllarda olduðu gibi bir arz fazlasý
olsa dahi mevcut þartlar devam ettiði sürece kanunla öngörülmüþ bulunan ikili
anlaþmalar piyasasý oluþamayacaðýndan, rekabet de geliþemeyecektir.
EÜAÞýn satýþ fiyatlarýnýn gerçek maliyetlere dayalý olmasýný temin etmek
ve daðýtým þirketlerinin EÜAÞ ve TETAÞtan satýn aldýðý enerjinin fiyatlarýna
gerçek maliyetleri yansýtýlabilmesini saðlamak üzere, EPDKnýn EÜAÞýn
fiyatlandýrma süreçlerine, bu süreçleri denetlemek suretiyle müdahil
olmasý saðlanmalýdýr.
7.1.3.3 Üretim Yatýrýmlarýnýn Yönlendirilmesi ve TEÝAÞ'ýn Rolü
Üretim tesisi yatýrýmlarýnda, yakýt tipine baðlý olarak üretim tesisinin kurulacaðý
yeri belirleme konusunda güçlüklerle karþýlaþýlabilmektedir.
Bu baðlamda, ithal yakýtlara dayalý yatýrýmlara iliþkin kararlarda, üretim tesisinin
yeri açýsýndan geniþ bir yelpaze dahilindeki seçeneklerden yararlanabilme imkaný
söz konusu iken, yerli ve/veya yenilenebilir doðal kaynaklara dayalý yatýrýmlarda ayný
imkan mevcut deðildir.
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Hidrolik, rüzgar, kömür, jeotermal gibi sadece belli bir yörede ve/veya noktada
bulunan yerli ve/veya yenilenebilir doðal kaynaklara dayalý üretim tesislerinin,
yapýlabilirlik adýna söz konusu yöre ve/veya noktanýn çok yakýnýna kurulmasý
gerekmektedir. Hatta ithal kömüre dayalý üretim tesisi yatýrýmlarýnýn da, yer seçiminde
lojistik açýdan çok kýsýtlý olanaklarýn söz konusu olmasý durumunda ayný kapsama
dâhil edilebilmesi de mümkündür. Ayrýca, bu tip yatýrýmlarýn gerçekleþtirilebilmesi,
baþta çevre mevzuatýna uyum olmak üzere, oldukça uzun ve kapsamlý bir izin/onay
sürecinin baþarýyla tamamlanabilmesine baðlý bulunmaktadýr.
Geriye kalan ve yer seçiminde seçeneklere sahip olan özellikle doðal gaz yakýtlý
üretim tesisi yatýrýmlarý açýsýndan ise TEÝAÞ'ýn yaklaþýmý oldukça belirleyici bir niteliðe
sahiptir. Zira TEÝAÞ'ýn iletim sistemi ihtiyaçlarý doðrultusunda çeþitli araçlar kullanmak
suretiyle, bu yatýrýmlarý yönlendirebilmesi mümkündür.
Ekonomik düzenleme yaklaþýmý çerçevesinde bu yönlendirmenin esas itibarýyla
fiyatlandýrmadaki sinyaller yoluyla yapýlmasý beklenir. Ancak ülkemizde halen gerçek
maliyetlere dayalý bir fiyatlandýrmaya geçilemediði ve geliþmiþ piyasa mekanizmalarýnýn
da henüz mevcut olmadýðý hususlarý yaný sýra, artýk yüz yüze olduðumuz arz güvenliði
sorunu da dikkate alýndýðýnda, fiyat sinyalleri dýþýnda TEÝAÞ tarafýndan resen
yapýlabilecek hatta yapýlmasý gereken iþlemlerin söz konusu olduðu düþünülmektedir.
Ülkemiz iletim sisteminin ihtiyaçlarý doðrultusunda, üretim tesisi
yatýrýmýna gereksinim gösteren bölgeler ve bu bölgelerde ihtiyaç duyulan
asgari üretim kapasitesi, yine bu bölgeler kapsamýnda üretim tesisinin
kurulabileceði sahalar ve baðlantý yapýlacak noktalar ile birlikte TEÝAÞ
tarafýndan ilan edilmelidir. Buna ek olarak, baþta ÇED Raporu olmak
üzere, ilgili idarelerden temin edilmesi gereken izin ve onaylar da ya
hazýr hale getirilmeli ya da bu süreçte yatýrýmcýlara yardýmcý olunarak
yol gösterilmelidir.
Takip eden süreçte, anýlan yatýrýmlar için birden fazla tüzel kiþinin talipli olmasý
kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda, üretim tesisinin kurulacaðý sahanýn kamu arazisi
olmamasý halinde, saha kullaným hakkýnýn elde edilmiþ olmasýnýn, bir eleme kýstasý
olarak kullanýlabileceði deðerlendirilmektedir.
Üretim tesisinin kurulacaðý sahanýn kamu arazisi olmasý durumunda ise, TEÝAÞ
tarafýndan yapýlacak ihale ile yatýrým yapmaya hak kazanan tüzel kiþinin belirlenmesinin
en uygun yol olacaðý düþünülmektedir. Bu uygulamada ihaleyi kazanan þirketler, yer
seçimi ve temini konusunda herhangi bir süreye ihtiyaç duymayacaklarýndan, üretim
tesisinin iþletmeye alýnma süresinin oldukça kýsalacaðý açýktýr.
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Diðer taraftan, üretim tesisi kurmak isteyen tüm yatýrýmcýlar standart izin ve onay
uygulamalarýna tabidirler.
Söz konusu izin ve onaylar ise konusuna göre farklý kurum ve kuruluþlara farklý
belgelerle baþvurularak alýnmakta ve tesis özellikleri ile tesisin gerçekleþtirileceði
bölge dikkate alýnarak hangi üretim tesisi için, hangi izin ve onaylarýn alýnacaðýný
gösteren toplu bir kaynak da bulunmamaktadýr. Ayrýca, bu iþlemlerin ilgili idare
tarafýndan hangi süre içerisinde sonuçlandýrýlacaðýna iliþkin düzenlemeler de mevcut
deðildir. Oysa gerek yer seçme þansý bulunmayan, gerekse bulunan tüm elektrik
üretim tesisi yatýrýmlarý ile þebeke yatýrýmlarýnýn izin ve onaylarý konusunun kýsa
zaman dilimleri içerisinde sonuçlanmasý gerekmektedir.
TEÝAÞ ve üretim faaliyeti göstermek üzere lisanslandýrýlmýþ þirketlerin,
inþaat öncesi dönem dâhilinde çeþitli idarelerden temin etmesi gereken
izin ve onaylara iliþkin prosedürel iþlemlerin ivedilikle sonuçlandýrýlacaðý
ve ilgili idarelerin bu tür baþvurularý acele iþlerden sayacaðý yönünde
istihsal edilecek bir Bakanlar Kurulu Prensip Kararýný dayanak alan bir
Baþbakanlýk Genelgesinin yayýmlanmasý saðlanmalýdýr.

7.1.4 Orman Arazilerinde Kurulan Üretim Tesisleri
Bir diðer husus, orman arazilerinin tahsisinde, tesisin toplam yatýrým tutarýnýn
% 0.5'inin yýllýk kira olarak ödenmesidir.
Bu hesaplamada, orman arazisinin tesis için kullanýlan toplam arazi içindeki oraný
dikkate alýnmamaktadýr. Yani, tesis arazisinin tamamýnýn orman arazisi olmasý durumu
ile orman arazisinin, tesis arazisinin çok küçük bir kýsmýný oluþturmasý arasýnda bir
fark olmayacak þekilde, her durumda tesis yatýrým tutarýnýn binde beþi yýllýk kullaným
bedeli olarak ödenmektedir.
Bu hüküm, orman arazisinde kurulacak enerji üretim tesisinin toplam yatýrým
tutarý dikkate alýndýðýnda aðýr bir yük teþkil etmektedir. Doðal olarak, baþka bir
bölgede de kurulabilecek olan bir termik santralýn, orman arazisinde kurulmasý tercih
edilemez. Ancak, bir kömür madeninin orman arazisi yakýnýnda veya içerisinde
bulunmasý durumunda, elektrik üretim santralýnýn baþka bir yere yapýlmasý ekonomik
olarak mümkün olmayabilir.
Benzer þekilde, hidrolik kaynaklarýn çevresinin orman arazisi olma olasýlýðý
bulunmaktadýr. Elektrik üretim tesisi kurmaya uygun rüzgar potansiyelinin genellikle
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yerleþim merkezleri dýþýnda, orman arazisinde bulunduðu göz önüne alýndýðýnda,
ödenen bu bedel, yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý elektrik üretim tesisi
kurulmasý için verilen teþviklerle de çeliþmektedir.
Orman arazilerinde kurulacak tesisler için ödenecek yýllýk kullaným
bedeline iliþkin hesaplama yöntemi yeniden düzenlenmelidir. Bedelin
hesaplanmasýnda, orman arazisinin üretim tesisi için kullanýlan toplam
araziye oranýnýn, tesis toplam yatýrým tutarý ile çarpýlmasý suretiyle
bulunacak deðer üzerinden, belirlenecek bir oranda kullaným bedeli
alýnmasý, hakkaniyeti saðlayabilecektir. Bir diðer seçenek ise, bu bedelin
alýnmasý yerine, kurulacak üretim tesisinin, þebekeye baðlanmak üzere
yapýlacak baðlantý hatlarýnýn ve üretim tesisi için inþa edilen yollarýn
yapýmý amacýyla kullanýlan orman arazisi kadar veya belirlenecek bir
oranda daha fazlasýnýn aðaçlandýrýlarak orman arazisine katýlmasýnýn bir
yükümlülük olarak getirilmesidir.

7.1.5 OSB'lerdeki Üretim Faaliyeti
Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) faaliyetlerin yürütülmesi, 15 Nisan 2000
tarihli ve 4562 sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (OSB Kanunu) kapsamýnda
düzenlenmiþtir. Bununla birlikte, elektrik piyasasýný düzenleyen 'özel nitelikli' ve
'sonraki' bir kanun olan 4628 sayýlý Kanunun 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüðe girmesiyle,
söz konusu iki kanun arasýnda, piyasa faaliyetlerinin yürütülmesine iliþkin görev ve
yetkiler açýsýndan çeliþkiler ortaya çýkmýþtýr. Bu durum, serbest piyasa uygulamalarýnda
bir karmaþa yaratmýþtýr.
OSB Kanununun alt yapý tesisleri kurma, kullanma ve iþletme hakkýna iliþkin
20'nci maddesinde, OSB'lerin ihtiyacý olan elektrik, su, kanalizasyon, doðalgaz, arýtma
tesisi, yol, haberleþme, spor tesisleri gibi alt yapý ve genel hizmet tesislerini kurma
ve iþletme; kamu ve özel kuruluþlardan satýn alarak daðýtým ve satýþýný yapma, üretim
tesisleri kurma ve iþletme haklarýnýn sadece OSB'nin yetki ve sorumluluðunda olduðu
belirtilmektedir. Bu hükmün kapsamýna elektrik piyasasýnda lisans alýnarak
yürütülebilecek üretim, daðýtým, perakende satýþ ve perakende satýþ hizmeti faaliyetleri
de girmektedir.
Bilindiði üzere, 10 Mayýs 2006 tarihinde yapýlan yasal deðiþiklikle, OSB'ler 4628
sayýlý Kanun kapsamýnda da düzenlenmiþ ve bu durum, OSB Kanunuyla olan yetki
karmaþasýnýn netliðe kavuþturulmasý açýsýndan yarar saðlamýþtýr. Ancak bununla
110

birlikte, yapýlan düzenlemenin OSB tüketicileri üzerinde de olumlu bir katký yaratýp
yaratmadýðý, ciddi anlamda tartýþýlmaya ihtiyaç göstermektedir.
Özellikle, elektrik enerjisi ihtiyacýný daðýtým þirketlerinden saðlayan OSB'lerin
bölgelerindeki sistem kullaným bedellerinde artýþ kaydedilmiþ olmasýnýn, beklenmeyen
ve arzu edilmeyen bir durum olduðu deðerlendirilmektedir. Zira bu OSB'ler, hem
elektrik enerjisi satýn aldýklarý daðýtým þirketlerine iletim ve daðýtým sistem kullaným
bedeli ödemekte, hem de, kendi bölgelerindeki daðýtým hizmet bedelini bu bedelin
üzerine ekleyerek tüketicilerine yansýtmaktadýr.
Ayrýca, daðýtým faaliyeti konusunda deneyimleri ve altyapýlarý olmayan birçok orta
ve küçük ölçekli OSB'nin, daðýtým faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekte
bir hayli zorlandýklarý görülmektedir. Bu noktada, gereken þartlar saðlanamadýðý için
halen lisanssýz faaliyet göstermeye devam eden birçok OSB'nin bulunmasý ve OSB
þebekesine baðlantý konusunda yaþanan sorunlar, OSB'lerin yapýlarý itibarýyla serbest
piyasada faaliyet gösteren enerji þirketleri olarak kabul edilemeyecekleri yönündeki
görüþü doðrular niteliktedir.
Diðer taraftan, sanayi müþterileri OSB bölgelerinde toplanmaktadýr Bu bölgelerdeki
talebin kesintisiz ve kaliteli olarak karþýlanmasýnýn kritik önemde olmasý arz güvenliði
çerçevesinde deðerlendirildiðinde, OSB'lere kurulacak üretim tesislerine herhangi bir
kýsýtlama getirilmemesi ve hatta bu tesislerin OSB'lerde kurulmasý teþvik edilmelidir.
OSB bölgelerinde, OSB tüzel kiþileri dýþýndaki tüzel kiþiler tarafýndan
yürütülen ve/veya yürütülecek olan üretim faaliyetlerinin herhangi bir
engelleme olmaksýzýn gerçekleþtirilebilmesini teminen, OSB bölgelerindeki
faaliyetlerin 4628 sayýlý Kanuna göre yürütüleceðine dair bir hükme OSB
Kanununda yer verilmelidir.
OSB'lerin daðýtým özelleþtirmelerine olan etkileri 'Özelleþtirme' baþlýklý Rapor
kapsamýnda ayrýca ele alýnacaktýr.
7.1.6 Nükleer Enerji Üretim Tesisleri
Modüler tipte ve oldukça küçük kapasiteli son nesil nükleer tesisler hariç olmak
üzere, bir nükleer santralýn inþaatýna baþlanmasý ile ticari iþletmeye geçebilmesi, UEA
verileri itibarýyla Dünya ortalamasýna göre yaklaþýk 80 aylýk (6.5 yýl) bir süreyi
gerektirmektedir. Bununla birlikte, bu sürenin yaklaþýk 4 yýla çekilebildiði az sayýdaki
örneklere rastlanabildiði gibi, yaklaþýk 19 yýla uzayabilen nadir örnekler de söz
konusudur.
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Nükleer enerji santrallarýnýn sadece elektrik enerjisi üretimi seçeneði kapsamýna
sýðdýrýlmasý ve enerji arz güvenliðinin teminatý gibi sunulmasý yönündeki
deðerlendirmeler, ihtiyatla yaklaþýlmasý gereken yorumlardýr.
Yakýt çeþitliliði anlamýnda çok önemli bir alternatif olsa da, sonuç itibarýyla süreklilik
içinde yakýt ithalatýna dayalý bir projenin, arz güvenliði ile doðrudan iliþkilendirilmesinin
doðru bir yaklaþým olmadýðý deðerlendirilmektedir. Bunun yerine, ülkemizin hala
'nükleer teknolojiye sahip ülkeler kategorisine girememiþ olmasýndan hareketle, en
az nükleer enerji santralý kurulmasý kadar önemli olarak bir 'nükleer enerji programý'na
odaklanýlmasýnýn daha saðlýklý ve daha verimli bir yaklaþým olacaðý düþünülmektedir.
Bu noktada, ülkemizde nükleer santral kurulmasý ile ilgili geçmiþ teþebbüsler
deðerlendirildiðinde ulaþýlan ortak payda, geçmiþ teþebbüslerin tümünün, bir nükleer
enerji programý perspektifinden yoksun olmasýdýr.
Diðer taraftan, yüksek yatýrým maliyeti ile baz yükte nükleer santrallarda üretilen
enerjinin rekabetçi piyasalarda nasýl deðerlendirildiði hususunun yaný sýra, serbest
rekabete dayalý bir elektrik piyasasýndaki diðer üretim yatýrýmlarýna olan etkilerinin
de ayrýca irdelenmesi gerekmektedir.
Tartýþýlmasý gereken bir diðer husus, söz konusu santral yatýrýmýnýn finanse edilme
ve gerçekleþtirilme yöntemidir.
Tümüyle kamu tarafýndan (örneðin, EÜAÞ) finanse edilmesi ve gerçekleþtirilmesi
seçeneði, geçmiþ dönemde Keban Barajý, HES ve Afþin-Elbistan projelerinde olduðu
gibi para ve zaman olarak olaðanüstü maliyetlere yol açma ihtimali nedeniyle
önerilememektedir.
Yatýrýmýn tümüyle özel sektör tarafýndan üstlenilmesi seçeneði ise, sadece bürokratik
süreçler ve rekabetçi piyasaya iliþkin risklerle sýnýrlý olmaksýzýn, bir nükleer enerji
programý bulunmadýðý da göz önüne alýndýðýnda, önerilememektedir.
Nükleer santral projesi için kamuözel sektör iþbirliði yoluyla ve stratejik
bir ortaklýk temelinde Bakü-Tiflis-Ceyhan benzeri ülkelerarasý anlaþmalara
dayalý bir modelin uygulanabileceði deðerlendirilmektedir.
Sadece, ilk yatýrým dönemi geri dönüþü için belli bir miktar garantiyi
içerebilecek bu modelle serbest bir piyasa yapýsýný etkileyecek unsurlar
asgariye indirilirken, ülkemizin 'nükleer enerji programý' hedefi de
sürdürebilecek ve projeye özel sektör finansman ve dinamizmi entegre
edilebilecektir.
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Diðer taraftan, Nükleer Güç Santrallarýnýn Kurulmasý ve Ýþletilmesi ile Enerji Satýþýna
Ýliþkin Kanunda düzenlendiði þekilde, nükleer santral ya da santrallarýn iþletmeye
geçmesinden sonra üretilecek enerjiye TETAÞ tarafýndan alým garantisi verilmesinin
yeterli olamayacaðý düþünülmektedir.
Çünkü bir nükleer santralýn inþaat dönemi, hem yatýrýmcý, hem de finansörler
açýsýndan en az iþletme dönemi kadar risklidir. Özellikle, ülkemizin nükleer santral
yapýmý konusundaki karnesi ve idari iþlem kaydý göz önünde bulundurulduðunda,
inþaatýn herhangi bir idari yargý kararýna baðlý olarak uzun süreli durdurulmasý ve/veya
idari mevzuatýn gerekleri doðrultusunda projenin tamamen iptal edilmesi riskinin her
zaman mevcut olduðu bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle, özellikle nükleer santral yatýrýmýný finanse edecek olan kurum ve
kuruluþlar, inþaat dönemi için de ayrýca bir garanti isteyebileceklerdir. Sonuç olarak,
söz konusu nükleer santrallarýn yapýmý için projenin her bir döneminde geçerli olmak
üzere, kullanýlacak finansmana karþýlýk bir hazine garantisi talebinin de gündeme
gelebileceði ihtimal dahilinde bulundurulmalýdýr.
Dolayýsýyla, 4628 sayýlý Kanunda TETAÞ'a biçilen role aykýrý olarak getirilen alým
yükümlüðünün öngörülen amaca da hizmet edemeyeceði düþünüldüðünden, sadece
nükleer santral yapýmýna özgü olarak, tamamen farklý bir yapým ve iþletme modeli
oluþturulmasý için gereken hazýrlýklar ivedilikle baþlatýlmalýdýr.
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8. ÝLETÝM
8.1 TEÝAÞ'ýn Ýdari Statüsü ve Elektrik Enerjisi Sektörü Ýçindeki Yeri
Yüksek talep artýþý yüksek yatýrým ihtiyacýný gerektirmektedir. Bir þebeke iþletmecisinin
bu durumla baþ edebilmesi için ise görev ve sorumluluklarýný yerine getirme ve
inisiyatif kullanmada olabildiðince serbest olmasý gerekmektedir. Ýþte, TEÝAÞ'ýn özerk
olmasýna duyulan ihtiyaç, bu gereklilikten kaynaklanmaktadýr. 8.6.1986 tarihli ve 233
sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname, genel
olarak kapsamýna giren kamu tüzel kiþilerinin ne þekilde kurulacaklarýný, faaliyetlerini
hangi usul ve esaslara göre yürüteceklerini, tarifelerini nasýl belirleyeceklerini, yetki
ve sorumluluklarýnýn neler olduðunu ve ne þekilde denetleneceklerini düzenlemiþtir.
Diðer taraftan, söz konusu düzenlemeler 233 sayýlý KHK'nýn yürürlük tarihi olan 1986
yýlýnýn Dünya ve Türkiye koþullarýna göre tasarlanmýþ olup, doðal olarak aradan
geçen yaklaþýk 22 yýllýk sürede Dünya'da ve Türkiye'de baþ döndürücü bir hýzla
yaþanan geliþmeleri kapsamadýðý gibi, liberal ekonominin gerekleriyle de uyumlu
deðildir.
4628 sayýlý Kanun ise, daha önce 233 sayýlý KHK'nýn düzenlediði alanlarý, elektrik
enerjisi sektörü için serbest piyasa koþullarýnýn gerektirdiði þekilde düzenlemiþtir.
4628 sayýlý Kanuna raðmen, 233 sayýlý KHK'nýn tüm iktisadi devlet teþekkülleri ile
kamu iktisadi kuruluþlarýný herhangi bir ayrým yapmaksýzýn kapsamasý, EÜAÞ, TEÝAÞ,
TETAÞ ve kamu daðýtým þirketlerinin serbest piyasaya uyum saðlamalarý açýsýndan
ciddi kýsýtlar yaratmaktadýr.
233 sayýlý KHK'da iktisadi devlet teþekkülleri, sermayesinin tamamý devlete ait,
iktisadi alanda 'ticari esaslara göre' faaliyet göstermek üzere kurulan, ekonominin
kurallarýna uygun olarak yönetilmeleri gereken kamu iktisadi teþebbüsleri olarak
tanýmlanmýþtýr. Ancak buna raðmen, bu kuruluþlarýn ne ölçüde ticari esaslara göre
faaliyet gösterdikleri ve ekonominin kurallarýna uygun olarak hareket ettikleri
tartýþmalýdýr.
Keza 233 sayýlý KHK'nýn 29'uncu maddesinde, Teþebbüslerin iþletme bütçeleri,
her hesap dönemi için, yýllýk genel yatýrým ve finansman programýndaki hedefler esas
alýnarak hazýrlanýr denilmektedir. Bu hüküm doðrultusunda, bu kuruluþlarýn ticari
esaslardan ziyade genel yatýrým ve finansman programýnda kendilerine gösterilen
hedefler içerisinde hareket etme zorunluluklarýnýn bulunduðu açýktýr.
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Nitekim kamu iktisadi teþebbüslerinin 2008 yýlýna ait Genel Yatýrým Programý,
daha önce de olduðu gibi, 233 sayýlý KHK'nýn 29'uncu maddesi uyarýnca belirlenmiþ
olup, 15.10.2007 tarihli ve 2007/12702 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý eki olarak
yayýmlanmýþtýr.
Buna göre, 2008 yýlý mali hedefleri çerçevesinde EÜAÞ için 524 Milyon YTL, TEÝAÞ
için 300 Milyon YTL, TEDAÞ için 550 Milyon YTL tutarýnda yatýrým öngörüsünde
bulunulmuþtur.
Oysa EÜAÞ'ýn mevcut santrallarýnýn emreamadeliðinin arttýrýlmasý için çok ciddi
bir rehabilitasyon ihtiyacý bulunmaktadýr. TEÝAÞ ve kamu daðýtým þirketlerinin yeni
üretim santrallarýnýn sisteme baðlantýsý ve sistem kullanýmý konusunda yaþanan sorunlar
dikkate alýndýðýnda yine önemli miktarda yatýrým ihtiyacý içinde olduklarý
gözlemlenmektedir. Bu kuruluþlar için öngörülen yatýrým bütçelerindeki yetersizliklerin,
artýk yüz yüze olduðumuz arz güvenliði sorunu çerçevesinde ne denli kritik bir risk
taþýdýðý aþikardýr.
Bilindiði üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Kasým
2004 tarihli Türkiye Elektrik Üretim Planlama Çalýþmasý (2005 2020), gelecekteki
elektrik enerjisi talebinin karþýlanmasý için mevcut ve inþa halinde olan tesislere ilave
olarak, 2020 yýlýna kadar yüksek senaryoya göre (ortalama talep artýþ hýzý % 7.9)
yaklaþýk toplam 51,375 MW ilave kapasitenin sisteme eklenmesini öngörmüþtür.
Dolayýsýyla, söz konusu kapasitenin talep artýþýný karþýlayacak þekilde ve zamanýnda
sisteme dâhil olabilmesi için yeni yatýrýmlarýn öngördüðü baðlantý ve sistem kullaným
kapasitesinin oluþturulmasýnýn yaný sýra, mevcut olan kapasitenin de yüksek bir
güvenilirlikle emreamade olmasý kaçýnýlmazdýr.
UEA'nýn 2007 verilerine göre, Dünya genelinde, 2030 yýlýna kadar elektrik enerjisi
sektöründeki talebin karþýlanmasý için gereksinim duyulan toplam 11.6 trilyon dolar
civarýndaki yatýrým ihtiyacýnýn içerisinde üretim yatýrýmlarýnýn payý % 49 iken, þebeke
altyapýsý için gerekli olan oran % 51'dir. UEA'nýn bu projeksiyonu, Türkiye'de arz
güvenliði konusunda üretim yatýrýmlarýnýn yaný sýra þebeke yatýrýmlarýna da gerekli
önemin verilmesi bakýmýndan dikkatle not edilmesi gereken bir husustur.
Elektrik piyasasýnda faaliyet gösteren kamu tüzel kiþileri lisanslarý kapsamýnda
EPDK'ya karþý sorumludurlar, ancak 233 sayýlý KHK'ya uyma yükümlülükleri de
devam etmektedir. Bu da, bu tüzel kiþilerin lisans almýþ olmalarýnýn tek baþýna sorun
çözücü bir nitelik taþýmadýðýný açýk olarak göstermektedir. Bunun aksine, idari organlar
arasýnda görev ve sorumluluk sýnýrlarý açýsýndan sürekli yaþanan sýkýntýlara yol
açmaktadýr.
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Bu belirsizliðin, gereken önlemler alýnmadýðý takdirde, baþta daðýtým varlýklarýnýn
özelleþtirilmesi olmak üzere, yapýlacak özelleþtirmeler ile birlikte daha da netleþeceði
öngörülmektedir.
Ancak her þeye raðmen, arz güvenliði ve sistem güvenilirliði açýsýndan kritik bir
önemi bulunan iletim faaliyetinin kamu eliyle yürütülecek olmasý, sorunun en azýndan
TEÝAÞ açýsýndan köklü bir þekilde çözülmesi gerekliliðini net olarak ortaya koymaktadýr.
Zira mevcut koþullarda TEÝAÞ'ýn gerekli olan yatýrýmlarý yapma olanaðý bulunmamaktadýr.
Kamu finansman dengesi içerisinde 'bir oyuncu' olarak yer alan TEÝAÞ'ýn, yeterli
ödenek tahsis edilmemesi halinde, yatýrým programýna konulmuþ olsa bile gerekli
olan yatýrýmlarý yapma olanaðý bulunmamaktadýr.
TEÝAÞ'ýn 2008 yýlý iletim tarifesi ile 2007 yýlý iletim tarifesi karþýlaþtýrýldýðýnda, sistem
kullaným tarifelerinin düþtüðü, sistem iþletim tarifesinin ise arttýðý görülmektedir. Bu
durum, 2007 yýlý sistem kullaným tarifesinden elde edilen gelirlerin tamamýnýn yatýrým
programýnda ödenek öngörülmediði için kullanýlamadýðýný, sistem iþletim gelirlerinin
ise yeterli olmadýðýný göstermektedir.
Diðer taraftan, lisans baþvurusunda bulunulan herhangi bir üretim tesisinin sisteme
baðlantýsý için EPDK tarafýndan TEÝAÞ ve/veya ilgili daðýtým þirketinden baðlantý ve
sistem kullanýmý hakkýnda görüþ alýnmaktadýr. Lisanslarda da yer alan baðlantý
görüþlerinde kimi zaman sisteme baðlantýnýn yapýlacak trafo merkezi ile saðlanacaðý
ifade edilmektedir. Dolayýsýyla, bu tür bir baðlantý ve sistem kullaným görüþünü havi
olan bir lisans verildiðinde, buna baðlý olarak TEÝAÞ'ýn yatýrým programýnda yer almasý
gereken bir proje de, dolaylý olarak onaylanmýþ olmaktadýr. Ancak buna raðmen, bir
baþka ifadeyle, EPDK tarafýndan alýnan Kurul kararlarýna raðmen, ilgili diðer idari
organlar tarafýndan yatýrým programýnda ödenek öngörülmediði takdirde, söz konusu
idari iþlem, amacýna ulaþamamaktadýr.
Lisanslar kapsamýnda Kurul tarafýndan doðrudan ya da dolaylý olarak onaylanmýþ
þebeke yatýrýmlarýna, yatýrým programlarýnda gerekli ödeneðin tahsis edilmesini
teminen 233 sayýlý KHK'da gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr. Geçiþ döneminin sona
erdiði tarih itibarýyla ise, TEÝAÞ Genel Yatýrým ve Finansman Program Kararnamesi
kapsamý dýþýna çýkarýlmalý ve serbest piyasa dinamiklerine ayak uydurabilecek özerk
bir yapýya kavuþturulmalýdýr.
8.2 Kamu Ýhale Kanunu
Deðinilmesi gereken bir diðer husus, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun istisnalarý
düzenleyen 3'üncü maddesine, 4964 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanun ile eklenen (g) bendidir.
119

Söz konusu bentte; 2'nci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve (d) bentlerinde sayýlan
kuruluþlarýn, ticari ve sýnaî faaliyetleri çerçevesinde; doðrudan mal ve hizmet üretimine
veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarýnýn temini için yapacaklarý, Hazine garantisi
veya doðrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler
dýþýndaki yaklaþýk maliyeti ve sözleþme bedeli 4,428,537 YTL'yi aþmayan mal veya
hizmet alýmlarý, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi
deðildir hükmü yer almakta ve TEÝAÞ da, söz konusu düzenlemeye göre (b) bendi
kapsamýna girmektedir.
Enerji KÝT'lerinin ve bu kapsamda özellikle de TEÝAÞ'ýn açacaðý ihalenin mali
boyutunun yukarýda belirtilen parasal sýnýrý aþmasý durumunda, kanun deðiþikliðine
gidilmeden bir istisna uygulamasýna gidilebilmesi mümkün olamayacaktýr.
Özellikle TEÝAÞ tarafýndan yapýlacak ihaleler, Kamu Ýhale Kanunu kapsamý
dýþýnda tutulmalý ya da TEÝAÞ'ý bazý hükümlerden müstesna tutan bir
düzenleme yapýlmalýdýr.
8.3 TEÝAÞ'ýn Ýþlevlerinin Ayrýþtýrýlmasý
TEÝAÞ'ýn özerkleþtirilmesi paralelinde yerine getirilmesi gereken bir diðer önemli
husus ise, TEÝAÞ bünyesindeki piyasa iþletme fonksiyonunun ayrýþtýrýlmasý ve bu
baðlamda da, TEÝAÞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaþtýrma Merkezi'nin ayrý bir tüzel
kiþilik olarak sistem dýþýna alýnmasýdýr.
ÝMKB benzeri bir borsa yapýlanmasý olarak tasarlanmasý gerektiði düþünülen bu
oluþum, þeffaflýk ve baðýmsýzlýk ilkelerinin yerine getirilmesi ve yatýrýmcýlara güven
telkin edilebilmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.
Diðer taraftan, bu yapýlýrken, dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminde de köklü bir
deðiþikliðe gidilmesi ve gün-öncesi piyasasýnýn oluþturulabilmesi için üretim faaliyeti
kapsamýnýn yeniden tanýmlanmasý, üretim faaliyeti gösteren tüzel kiþilerin piyasadan
elektrik enerjisi alýmý yapabilme imkanlarýnýn da olmasý gerektiði deðerlendirilmektedir.
Ayrýca, gün öncesi piyasadan alým-satým yapabilecek lisanslý büyük tüketicilerin
tanýmlanmasý ve bu tüketicilere de piyasaya girme imkaný saðlanmasý, yük eðrisinin
düzeltilmesi yoluyla arz güvenliðine katký saðlanabilmesi açýsýndan yararlý olacaktýr.
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8.4 Þebeke Kayýplarýnýn Satýn Alýnmasý
Ýletim ve daðýtým sisteminde taþýnarak nakledilen enerjinin belli verimlilik standartlarý
içerisinde tutulmasý, þebeke iþletmecilerinin temel görevidir. Bu nedenle, verimliliðin
saðlanmasý için sistem kayýplarýnýn azaltýlmasý, iletim ve daðýtým þirketlerinin yükümlükleri
arasýnda olmalýdýr. Nitekim iletim ve daðýtým tarifelerindeki teþvik bazlý düzenlemeler,
söz konusu faaliyetleri yürüten þirketleri þebeke kayýplarý da dahil olmak üzere verilen
hedefler doðrultusunda hareket etmeye yönlendirmek amacýný taþýmaktadýr.
Mevcut Elektrik Piyasasý Dengeleme Uzlaþtýrma Yönetmeliði (DUY) uygulamasýnda
ise þebeke kayýplarý üretim þirketlerinin yaptýklarý ilave üretimler yoluyla karþýlanmaktadýr.
Dolayýsýyla, ulusal iletim sistemindeki ortalama teknik kayýp oraný her ne kadar
uluslararasý standartlara yakýn seyretmekte ise de, mevcut uygulama kapsamýnda
TEÝAÞ'ýn söz konusu kayýplarý daha da aþaðýya çekme yönünde hareket etmesini
gerektirecek bir mekanizma bulunmamaktadýr.
Kayýplarýn karþýlanmasýnýn üreticinin sorumluluðuna býrakýlmasý durumunda ise,
þebeke kayýplarý için yapýlan ilave üretimden kaynaklanan maliyet, üretim þirketlerinin
enerji maliyetlerinin bir parçasý haline gelmektedir. Oysa enerji maliyetlerinin bu tür
faaliyet dýþý maliyet kalemlerinden arýndýrýlmasýnýn piyasa yapýsýyla da örtüþen bir
yaklaþým olacaðý deðerlendirilmektedir. Ayrýca, mevcut DUY uygulamasýnda benimsenmiþ
olan kayýplarýn üreticiler tarafýndan karþýlanmasý yöntemi, uzlaþtýrma hesaplamalarýný
da karmaþýk hale getirmektedir.
AB uygulamalarýna bakýldýðýnda, birçok ülkede iletim þebeke kayýplarýnýn sistem
iþletmecisi tarafýndan satýn alýnmasý ve tarife yoluyla da tüm kullanýcýlara daðýtýlmasý
yönteminin uygulanmakta olduðu görülmektedir. Bu ülkeler arasýnda, Avusturya,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan,
Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya ve Ýsveç bulunmaktadýr10.
Sistem iþletmecileri, kayýplarýn karþýlanmasýna iliþkin enerji alýmlarýný ihale yöntemiyle
üreticiler ile uzun vadeli ikili anlaþma tesis ederek ya da kýsa vadeli piyasadan (Gün
Öncesi Piyasasýndan ve/veya enerji dengesizliði olarak) piyasa fiyatý üzerinden satýn
almak suretiyle yapabilmektedirler. Kimi örneklerde, her iki yöntem birlikte
uygulanabilmektedir.
Kayýplarýn karþýlanmasý için uzun vadeli ikili anlaþma yapýlmasý durumunda daha
uygun fiyatlarla istikrarlý bir yapý saðlanmasý mümkün olsa da, kayýplara iliþkin
tahminlerdeki yanýlma payý da artmaktadýr. Kýsa vadeli piyasalardan yapýlacak alýmlara
yönelik uygulamada ise, tahminlerdeki yanýlma payý asgari seviyeye inerken, daha
pahalý ve deðiþken fiyatlar söz konusu olmaktadýr.
10 ETSO Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2006
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Bu itibarla, her iki yöntemin, geliþen þartlar çerçevesinde ihtiyaç duyulan durumlara
göre birlikte uygulanmasý, optimum yöntem olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Her iki
yöntemi birlikte uygulayan ülkelere örnek olarak, Fransa ve Romanya gösterilebilir.
Yukarýdaki hususlar ýþýðýnda, Türkiye'de de, iletim kayýplarýnýn TEÝAÞ tarafýndan
yapýlacak alýmlarla karþýlanabilmesine izin veren bir düzenlemenin yapýlmasý uygun
olacaktýr.
TEÝAÞ'ýn uzun vadeli ikili anlaþma yapmak suretiyle piyasadan enerji alabilmesi
için gerekli altyapýnýn tesis edilmesinin zaman alacaðý ortadadýr. Bu nedenle, 'gün
öncesi piyasa' kurulmasý hususuna öncelik verilmesi gerekmektedir. Bir sonraki güne
iliþkin tahmin edilen saatlik iletim sistem kayýplarýnýn TEÝAÞ tarafýndan gün öncesi
piyasadan satýn alýnmasý ve yapýlan tahmin ile gerçekleþmeler arasýnda fark olmasý
durumunda ise, bu farkýn sistem dengesizlik fiyatý üzerinden satýn alýnarak karþýlanmasýnýn
uygulanabilir olduðu deðerlendirilmektedir. Bu kapsamda satýn alýnacak enerjinin
iletim tarifelerine yansýtýlabilmesi için tarife metodolojisinde de, kayýplara iliþkin bir
düzenlemenin yapýlmasý gerekli olacaktýr.
4628 sayýlý Kanuna, gün öncesi piyasanýn yaný sýra, iletim sistem
kayýplarýnýn TEÝAÞ tarafýndan satýn alýnmasýna olanak saðlayan ve
uygulamaya iliþkin detaylarýn ikincil mevzuatla düzenleneceðine dair
genel çerçeve çizen bir hüküm eklenmelidir.
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9. DAÐITIM VE PERAKENDE SATIÞ
9.1 Daðýtým ve Perakende Satýþ Faaliyetinin Sýnýrlarý
Genellikle daðýtým ve perakende satýþ faaliyetlerinin daðýtým þirketleri tarafýndan
birlikte yürütülmesi nedeniyle daðýtým þirketi denilince daha çok, enerji satýþý konusu
gündeme gelmektedir. Oysa bu faaliyetler, yapýlarý itibarýyla birbirlerinden tamamen
farklý özellikler taþýmaktadýr.
Perakende satýþ faaliyeti rekabete konu edilebilirken, daðýtým faaliyeti tümüyle
düzenlemeye tabi olmakta ve tarafsýzlýðý saðlandýðý ölçüde de, rekabeti destekleyici
bir yapýya bürünmektedir.
Her ne kadar ilgili mevzuatta her iki faaliyetin birlikte yürütülmesi durumunda
daðýtým ve perakende satýþ faaliyetlerine iliþkin hesaplarýn ayrý tutulmasý yükümlülüðü
getirilmiþ olsa da, bu yükümlülüðün öngörüldüðü þekilde uygulanabilir olup olmadýðý
hayli tartýþmalýdýr.
Ayrýca bir daðýtým þirketinin portföyünde bulunan tüketicilerin, söz konusu daðýtým
þirketi için bir avantaj mý yoksa bir külfet mi olduðu da cevaplandýrýlmasý gereken
konulardan birisidir. Zira algýlananýn aksine, daðýtým þirketlerinin perakende satýþ
faaliyetlerinin düzenlemeye tabi olmasý, bu kapsamdaki bir perakende satýþ faaliyetinin
serbest piyasa þartlarýnda gerçekleþtirilen bir ticari faaliyetten ayrý tutulmasýna neden
olmaktadýr.
Kaliforniya örneðinde olduðu gibi, enerji alým maliyetlerinin satýþ fiyatlarýna
yansýtýlmadýðý durumlarda ise, her iki faaliyetin ayný þirket bünyesinde yürütülmesi,
bu kez daðýtým faaliyeti açýsýndan ciddi bir risk oluþturmaktadýr. Kaldý ki, serbest
tüketici limitlerinin zaman içerisinde sýfýra indirileceði dikkate alýndýðýnda, uygun
koþullar oluþtuðu takdirde tüketicilerin daðýtým þirketinden ayrýlarak ikili anlaþmalara
yönelmeleri kaçýnýlmaz olacaktýr.
Buna ek olarak, rekabetin tesis edilebildiði bir yapýda, tedarikçi deðiþtiren
tüketicilerin yeniden daðýtým þirketlerine dönmelerini engelleyecek kurallarýn gündeme
gelebileceði de unutulmamalýdýr.
Daðýtým ve perakende satýþ faaliyetinin birlikte yürütülmesini gerektiren
yapýsal bir zorlama mevcut olmadýðý gibi, birbirlerinden yasal bazda
ayrýþtýrmalarý, saðlýklý bir piyasa yapýsýnýn kurulmasý açýsýndan olumlu
katký saðlayacaktýr.
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Bu konu, daðýtým özelleþtirmeleriyle yakýn iliþkisi nedeniyle Özelleþtirme baþlýklý
raporda ayrýca daha detaylý olarak ele alýnacaktýr.
9.2 Daðýtým Þirketlerinin Üretim Faaliyetleri ve Enerji Alýmlarý
Elektrik enerjisi sektörünün geleneksel yapýlanmasý içerisinde üretim, iletim,
daðýtým ve perakende satýþ faaliyetleri bir arada yürütülmüþtür.
Buna göre dikey bütünleþik yapý, 2003 tarihli AB Direktifinde, iletim ve daðýtým
faaliyetlerinden en az birisi ile üretim ve tedarik faaliyetlerinden en az birisinin birlikte
yürütülmesi olarak tanýmlanmýþtýr. Ayrýca, dikey bütünleþik yapý dâhilinde faaliyet
gösteren daðýtým sistem iþletmecilerinin de, daðýtým faaliyeti dýþýndaki diðer faaliyetlerini
daðýtým faaliyetinden yasal olarak ayrýþtýrmasý, organizasyon yapýsýný ve karar alma
mekanizmalarýný da, baðýmsýzlýðýn tesis edilebilmesi için yeniden yapýlandýrmasý
gerekmektedir. Diðer taraftan bu yükümlülük, toplam abone sayýsý 100,000'den fazla
olan daðýtým sistem iþletmeleri için getirilmiþtir.
Dolayýsýyla, 2003 tarihli AB Elektrik Direktifinde, daðýtým þirketlerinin üretim
faaliyetine girmeleri kesinlikle yasaklanmýþ olmamakla birlikte, rekabetçi piyasa
yapýsýnýn korunabilmesi için üretim ve daðýtým faaliyetlerinin birbirinden baðýmsýz
olarak yürütülmesinin kurallarý açýk bir þekilde düzenlenmiþtir.
Dikey bütünleþik bir yapý gösteren sektörlerin serbestleþtirilmesinde rekabetin
tesisi için en temel ilke, tekel nitelikli þebeke faaliyetleri ile rekabete açýk alanlarýn
birbirinden yasal olarak ayrýlarak yeniden yapýlandýrýlmasýdýr.
Serbestleþme hedefi olan ancak þebeke faaliyetleri ile rekabete açýk alanlarýn bir
arada yürütülmesine imkân tanýyan düzenlemelerin varlýðý, bu faaliyetleri bir arada
yürütme hakkýný elinde bulunduran þirketleri rekabet edilen diðer þirketlere karþý
avantajlý duruma getireceði açýktýr.
Bilindiði gibi, 4628 sayýlý Kanunda üretim ve daðýtým faaliyetlerinin birlikte
yürütülmesine imkân tanýyan düzenlemeler yer almakta iken ve bu düzenlemeler
üretim þirketlerinin daðýtým þirketlerine kontrol oluþturmaksýzýn iþtirak edebilmelerine
ya da daðýtým þirketlerinin üretim faaliyeti gösterebilmelerine de olanak saðlamaktaydý.
Ancak, 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5398 sayýlý 'Özelleþtirme Uygulamalarýnýn
Düzenlenmesine ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanunda ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun'
ile 4628 sayýlý Kanunda deðiþikliðe gidilmiþtir.
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Yapýlan deðiþiklik ile 4628 sayýlý Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn
(c) bendinin (3) numaralý alt bendinin ikinci ve üçüncü paragrafý deðiþtirilerek, Özel
sektör daðýtým þirketleri, daðýtým veya perakende satýþ faaliyeti dýþýnda, üretim lisansý
almak ve hesaplarý ayrý tutulmak kaydýyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi olduðu
veya iþtirak iliþkisinde bulunduðu üretim þirketi veya þirketlerinden ülke ortalama
elektrik toptan satýþ fiyatýný geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satýn alabilir hükmü
getirilmiþtir. Bu çerçevede, özel sektör daðýtým þirketlerinin bu hüküm kapsamýndaki
enerji alýmlarýnýn sadece sahibi olduklarý veya iþtirak iliþkisinde bulunduklarý üretim
þirketi veya þirketlerinden gerçekleþebileceði deðerlendirilmektedir. Dolayýsýyla, AB
Elektrik Direktifindeki þebeke iþletmecilerinin, þebeke faaliyetleri ile diðer faaliyetlerini
yasal olarak ayrýþtýrmasý þeklindeki yapýlanmaya benzer bir yapýlanma Türkiye elektrik
piyasasý için de düzenlenmiþ bulunmaktadýr. Ancak, burada AB Elektrik Direktifinden
farklý olarak bir daðýtým þirketinin üretim þirketini kontrol edebilme olanaðý mevcuttur.
Diðer taraftan, yapýlan kanun deðiþikliðinde dikkat çekici olan husus, daðýtým
þirketlerinin kendi üretim tesislerinden satýn alacaklarý enerji fiyatýna bir üst sýnýr
getirilmesi ve bu sýnýrýn da 'ülke ortalama toptan satýþ fiyatý' olarak belirlenmiþ
olmasýdýr. Bu noktada, 4628 sayýlý Kanunda ve ilgili mevzuatýn hiç bir yerinde 'ülke
ortalama toptan satýþ fiyatý' tanýmý bulunmamaktadýr.
Bununla birlikte, 17.12.2007 tarihli ve 1424/38 sayýlý Kurul kararýnda, 5346 sayýlý
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlý Kullanýmýna Ýliþkin
Kanun kapsamýnda tanýmlanan Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satýþ Fiyatý'nýn
(TORETOSAF), 'ülke ortalama toptan satýþ fiyatý' için referans bir deðer olarak
alýnabileceði kararýna varýlmýþtýr. Bununla birlikte, söz konusu kararda geçen 'referans
olabilecek' ibaresi kesin bir ifade olmayýp, kanundaki sýnýrlamayý da tam olarak
yansýtmamaktadýr. Ayrýca TORETOSAF, uygulamadan önceki yýla ait verilere göre
hesaplanmasý gereken bir deðer olup, piyasa dinamikleri açýsýndan yeterli bir esnekliðe
de sahip deðildir.
4628 sayýlý Kanunda daðýtým þirketlerinin kuracaklarý üretim þirketlerinden
serbest olmayan tüketiciler için yapacaklarý enerji alýmlarý, ülke ortalama
satýþ fiyatý gibi bir tavan fiyatla sýnýrlanmamalý, bu kapsamdaki alýmlar
piyasa koþullarýna uygun olarak yapýlabilmelidir.
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9.3 Daðýtým Þirketlerinin Hizmet Yükümlülüðü ve Sisteme Baðlantý Sorunlarý
Daðýtým þirketlerinin yatýrýmcýlarý maðdur etmemeleri için mali açýdan güçlü þirketler
olmalarý ve basiretli birer tüccar gibi hareket etmeleri gerekmektedir. Ancak, mevcut
koþullarda ciddi mali sorunlar yaþayan bu kuruluþlar, yatýrýmcýlarýn maðdur edilmemesi
hususu bir yana, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini dahi yerine getiremez
durumdadýrlar. Bu nedenle, ikincil mevzuatta daðýtým þirketleri için düzenlenmiþ
birçok hüküm sürekli olarak ertelemeye konu olmaktadýr.
Bir daðýtým þirketinin esas gelir kaynaðýný daðýtým faaliyetinden elde ettiði gelirler
oluþturmaktadýr. Buna göre þebekeden akan enerjinin ve/veya þebekeye baðlý kullanýcý
sayýsýnýn özellikle OG (Orta Gerilim) seviyesinde artmasý, daðýtým þirketinin gelirlerinin
de artmasý demektir. Dolayýsýyla gerek yeni kullanýcýlarýn sisteme sorunsuzca dâhil
olmasý, gerekse sürekli bir enerji akýþýnýn saðlanmasý için sistemin emreamade
tutulmasý, sistem kullanýcýlarý için olduðu kadar daðýtým þirketlerinin de lehine olan
bir durumdur. Kaldý ki bu husus, bir daðýtým þirketinin varlýk nedeni olup, Kanun
ve lisansýnýn gereði olarak yerine getirmesi gereken temel yükümlülüðüdür.
Ayrýca, özellikle arz sýkýntýsýnýn yaþandýðý durumlarda, daðýtým sistemine baðlý
olan üretim tesislerinin faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmeleri kritik bir önem
taþýmaktadýr. Bunun yaný sýra, þebekeden elektrik enerjisi aktýðý oranda, daðýtým
þirketine daðýtým sistem kullaným bedeli ödeneceðinden daðýtým þirketlerinin gelirleri
açýsýndan oluþacak risk asgari düzeye inecektir.
Yatýrýmcýlarýn, daðýtým þirketlerinden kaynaklanan þikâyetlerinin genel olarak neler
olduðuna bakýldýðýnda;
-

Lisans Yönetmeliðinin 38'inci maddesinin uygulanmasý yerine, gerekli yatýrýmýn
lisans sahibince yaptýrýlýp, bedelsiz olarak devralýnmak istenmesi,
Kurulu gücü 10 MW aþan üretim tesislerinin, gerekliliði yeterince irdelemeden
doðrudan iletim fiderine baðlanmaya yönlendirilmesi,
Baðlantý ve sistem kullanýmý ile ilgili görüþlerde, detaylý inceleme ve deðerlendirme
yapýlmadan, konunun doðrudan TEÝAÞ'a havale edilmesi,

gibi hususlarýn söz konusu olduðu görülmektedir.
Bilindiði üzere, 2002 yýlý Aðustos ayýnda yürürlüðe giren Elektrik Piyasasý Lisans
Yönetmeliðinin, bir üretim tesisinin þebekeye baðlantýsýnýn saðlanmasý için þebekede
geniþleme yatýrýmý veya yeni yatýrým yapýlmasýnýn gerekli olduðu ve þebeke iþletmecisinin
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yeterli finansmanýn mevcut olmadýðý hallerde, söz konusu yatýrýmýn þebeke iþletmecisi
adýna, baðlantý yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan yapýlabilmesi veya
finanse edilebilmesini saðlayan 38'inci maddesinin daðýtým þirketleri tarafýndan
uygulanmasýnda sürekli sorunlar yaþanmaktadýr.
Bu kapsamda TEDAÞ tarafýndan ileri sürülen temel iddia, bir üretim tesisini iletim
sistemine doðrudan baðlayan hattýn daðýtým sisteminin bir parçasý olmadýðý ve
dolayýsýyla daðýtým þirketinin yapým ve iþletme sorumluluðunun bulunmadýðýdýr.
4628 sayýlý Kanunun 1'inci maddesinde verilen tanýmlamalar kapsamýnda;
-

(13) numaralý bentte daðýtým; elektrik enerjisinin 36 kV ve altýndaki hatlar
üzerinden nakli,
(28) numaralý bentte daðýtým sistemi; bir daðýtým þirketinin, belirlenmiþ
bölgesinde iþlettiði ve/veya sahip olduðu elektrik daðýtým tesisleri ve þebekesi,
(32) numaralý bentte daðýtým tesisi; iletim tesislerinin bittiði noktadan itibaren,
müstakilen elektrik daðýtýmý için tesis edilmiþ tesis ve þebeke,

olarak tanýmlanmýþtýr.
Söz konusu tanýmlar birlikte deðerlendirildiðinde, daðýtým tesisi tanýmýndaki
elektrik daðýtýmý ibaresi yerine daðýtým tanýmý konulduðunda, bir daðýtým tesisinin,
iletim tesislerinin bittiði noktadan itibaren, müstakilen elektrik enerjisinin 36 kV ve
altýndaki hatlar üzerinden nakli için tesis edilmiþ tesis ve þebeke olduðu açýk ve net
olarak görülmektedir.
Dolayýsýyla, 4628 sayýlý Kanun hükümleri uyarýnca söz konusu hatlarýn daðýtým
sisteminin bir parçasý olarak yapýmýnýn ve iþletilmesinin daðýtým þirketlerinin
sorumluluðunda olmasý konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamasý gerekmektedir.
Daðýtým þirketleri þu an 4628 sayýlý Kanunun ve ilgili mevzuatýn gereklerini
uygulayamamaktadýrlar. Arz güvenliði sorununun gündemde olduðu bir dönemde
yeni üretim tesislerinin þebekeye baðlanmalarýnda oluþabilecek riskleri bertaraf etmek
üzere, bazý ilave düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Buna bir çözüm olarak, sadece istisnai durumlarda uygulanmak üzere, üretim
tesislerinin daðýtým gerilim seviyesinden iletim sistemine baðlantýsýný saðlayan hatlarýn
farklý bir statüde tanýmlanmasý düþünülebilir. Bu taným çerçevesinde, söz konusu
baðlantý hatlarýnýn üretim lisansý sahibi tarafýndan kabul edilmesi halinde, tüzel kiþiler
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tarafýndan finanse edilerek gerçekleþtirebilir, tanýmla uyumlu þartlar devam ettiði
sürece de iþletilebilir ve sadece kendileri tarafýndan kullanýlabilir.
Bu hatlardan baþka bir kullanýcýnýn da yararlanmasýnýn zorunlu olduðu hallerde
ise, baðlantý hattýnýn niteliði deðiþmekte ve artýk bir 'þebeke' özelliði göstermektedir.
Bu nedenle, diðer bir kullanýcýnýn baðlantý yaptýðý noktadan iletim sistemine baðlantý
noktasýna kadar ortak kullanýmda olan kýsým bedeli karþýlýðýnda daðýtým þirketi
tarafýndan özel baðlantý hattýný yapan üretim þirketinden devralýnacaktýr.
Bu kapsamda tesis edilecek özel baðlantý hatlarýnýn doðrudan iletim sistemiyle
irtibatlanmýþ olmasý nedeniyle, bu hatlarýn kullanýmý için daðýtým þirketine bir bedel
ödenmesi söz konusu olmamalýdýr. Ancak bununla birlikte, bu durumda ölçüme esas
sayaçlarýn mülkiyet sýnýrlarý ve hat kayýplarý dikkate alýnarak, iletim sistemine baðlantý
noktasýnda tesis edilmeleri gerekecektir.
Diðer taraftan, bu istisnai durum için geçerli olacak özel baðlantý hattýnýn tesis
edilebilmesi için Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliðinin 38 inci maddesi çerçevesinde
EPDK'ya verilecek baðlantý görüþlerinde;
-

-

Daðýtým þirketi tarafýndan daðýtým sistemine baðlantý yapýlamamasý konusundaki
teknik gerekçelerin ve bölgede yeni daðýtým tesis yatýrýmý yapýlmasýný gerektirecek
bir geliþmenin beklenmediðinin belirtilmesinin,
Bu gerekçelerin EPDK tarafýndan kabul edilmesinin ve TEÝAÞ tarafýndan söz
konusu üretim tesisinin iletim sistemine baðlantýsýnýn uygun olduðunun teyit
edilmesinin,

yapýlacak düzenlemenin, amacý dýþýna taþmasýnýn önlenmesi için gerekli olduðu
deðerlendirilmektedir.
Bu koþullarýn saðlanmasý halinde de, üretim þirketi tarafýndan özel baðlantý hattý
tesis edilmek suretiyle sisteme baðlantý yapýlmasýnýn EPDK tarafýndan onaylanmasý
gerekecektir.
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4628 sayýlý Kanunda bir 'özel baðlantý hattý' tanýmý yapýlarak;
- Kullanýcýnýn, iletim sistemine daðýtým gerilim seviyesinden baðlanmak
üzere sadece kendisinin yararlanacaðý baðlantý hatlarýný yapabilmesi ve
iþletebilmesi,
- Üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tarafýndan talep edilmesi halinde
kamulaþtýrma iþlemlerinin EPDK tarafýndan yapýlmasý ve kamulaþtýrýlan
arazi üzerinde lisans sahibi adýna uzun süreli kullaným hakký tesis
edilmesi,
- Bu hatlardan baþka hiçbir kullanýcýnýn yararlanamamasý,
yararlanmasýnýn mutlaka gerekli olduðu durumlarda ise hatlarýn ortak
kullanýlan bölümünün daðýtým þirketi tarafýndan bedeli karþýlýðýnda
devralýnmasý,
- Özel baðlantý hatlarýnýn kullanýmý için daðýtým þirketine hiçbir bedel
ödenmemesi,
saðlanmalýdýr.
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10. TETAÞ VE TOPTAN SATIÞ
10.1 Toptan Satýþ Faaliyetinin Elektrik Piyasasýndaki Ýþlevi
4628 sayýlý Kanun, hem toptan, hem de perakende düzeyde rekabeti öngörmüþtür.
Bu kapsamda, özel sektör toptan satýþ þirketlerinin üretim þirketlerinden piyasaya
enerji satýþý dýþýndaki farklarý, elektrik enerjisi ve kapasite satýn alabilmeleri ve ithalat
ve/veya ihracat faaliyetlerini yürütebilmeleridir.
Özel sektör toptan satýþ þirketleri ayrýca, Elektrik Piyasasý Ýthalat ve Ýhracat
Yönetmeliði uyarýnca enterkonneksiyon hattý tesis edebilmekte ve bu hat üzerinde
belirli bir süre boyunca ve belirli bir kapasite için kullaným hakkýna sahip olabilmektedir.
Bu noktada, özel sektör toptan satýþ þirketlerinin baþta ithalat ve ihracat faaliyetlerinde
mevcut durumda TETAÞ'tan imkan kaldýðý ölçüde- bulunmalarý düþünülmüþtür.
Bunun yaný sýra, küçük kapasiteli ve doðal kaynaklara dayalý, üretimleri kontrol
edilemeyen üretim tesislerinin veya ýsýbuhar temin yükümlülüðü bulunan kojenerasyon
tipte tesislerin üretimlerinin birbirleriyle ve diðer kontrol edilebilir üretimlerle
birleþtirilerek, dengesizliðe düþme riski en aza indirilerek pazarlanabilecektir. Bir
baþka ifadeyle, toptan satýþ faaliyetinin, bir denge unsuru olarak da tasarlanmýþ
bulunduðu anlaþýlmaktadýr.
Ancak beklenmeyen þekilde geliþen piyasa yapýsý nedeniyle, lisans sahipleri
gerçekleþtirdikleri üretimleri ikili anlaþmalarla satamayarak, doðrudan dengeleme
piyasasýna teklif verme ya da sistem dengesizlik fiyatlarýndan sisteme satma yolunu
seçmek zorunda kalmýþlardýr. Bu da özel sektör toptan satýþ þirketlerinin faaliyet
alanlarýnda çok ciddi bir daralma oluþturmuþtur. Zira bu piyasa yapýsý þartlarý altýnda
özel sektör toptan satýþ þirketlerinin enerji satýn alma olanaðý oluþsa bile, bastýrýlmýþ
fiyatlarla elektrik enerjisi satan daðýtým þirketleri ile rekabet edebilmeleri son derece
güçtür. Buna ek olarak, özel sektör toptan satýþ þirketleri dengeleme piyasasýna da
teklif verememektedir.
Dolayýsýyla, mevcut piyasa koþullarý altýnda özel sektör toptan satýþ þirketleri için
kalan tek seçenek ithalat ve ihracat faaliyeti yapmak olarak gözükmektedir.
Gelinen bu durum, gerçek maliyetlerin yansýtýlmadýðý bir piyasanýn uðradýðý yapýsal
bozulmayý çok net olarak göstermesi bakýmýndan, ayrýca önem taþýmaktadýr.
Diðer taraftan, ulusal elektrik sistemimizin henüz komþu ülkelerin sistemleri ile
senkron paralel çalýþamamasý nedeniyle, sadece ünite yönlendirme veya komþu
ülkede oluþturulacak izole bölge yöntemi ile ithalat ve ihracat faaliyeti yapýlabilmektedir.
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Esasen, ithalat ve ihracat faaliyetlerinde asenkron paralel çalýþma yöntemi de
kullanýlabilir. Ancak, bu yatýrýmlarýn pahalý olmasý, geri dönüþünün uzun vadede
saðlanmasý ve ithalatihracat izninin de bir yýl süreli olarak verilmesi nedenleri ile bu
yöntem özel sektör toptan satýþ þirketleri tarafýndan kullanýlamamaktadýr.
Sonuç itibarýyla, özel sektör toptan satýþ þirketlerinin faaliyet alanlarýnýn
geniþleyebilmesi, piyasa kurallarýnýn gereken þekilde uygulanmasý ve piyasanýn piyasa
araçlarý ile geliþmesine baðlý bulunmaktadýr. Örneðin gün öncesi piyasasýnýn iþlerlik
kazanmasý ile birlikte, talep tarafýnýn da piyasaya katýlýmý saðlanabildiði takdirde,
serbest tüketiciler taleplerini birleþtirerek özel sektör toptan satýþ þirketlerinden gün
öncesi piyasadan daha uygun koþullarda enerji temin edebileceklerdir.
Ayrýca, komþu ülkelerle emreamade ve güçlü bir enterkonneksiyon altyapýsýnýn
teþkil edilmesi büyük önem taþýrken, ülkemizde ithalat ve ihracat faaliyetinin büyük
ölçüde TETAÞ üzerinden gerçekleþtirilmesi yönünde bir eðilim oluþmuþtur. Bu
eðilimden vazgeçilerek mevcut ve inþaatý devam eden enterkonneksiyon hat
kapasitelerinin TETAÞ yerine özel sektör toptan satýþ þirketlerinin kullanýmýna tahsis
edilmesi, serbest piyasanýn geliþimine katký saðlayacaktýr.
Ülkemizin coðrafi konumu ve komþu ülkelerle ithalat ihracat potansiyeli dikkate
alýnarak uluslararasý deniz altý enterkonneksiyon hatlarýnýn özel sektör tarafýndan
tesis edilerek kullanýlmasýna olanak saðlayacak mevzuat altyapýsýnýn oluþturulmalýdýr.
Böylece, komþu ülkelerle elektrik enerjisi alýþveriþi amaçlý yeni ticaret olanaklarýnýn
daha kýsa sürede tesis edilmesine imkan tanýnacaktýr.
4628 sayýlý Kanunun 2'nci maddesinin dördüncü fýkrasýnýn (d) bendinin (2)
numaralý alt bendinde; Herhangi bir özel sektör toptan satýþ þirketinin iþtirakleriyle
birlikte piyasada sahip olacaðý toplam pay, piyasada bir önceki yýlda tüketilen toplam
elektrik enerjisi miktarýnýn yüzde onunu geçemez hükmü yer almaktadýr. Öncelikle
bu hükümde yer alan piyasada tüketilen ibaresi muðlaklýk yaratmaktadýr. Zira 4628
sayýlý Kanundaki 'piyasa' tanýmýnda da yer aldýðý gibi piyasa kavramý içerisinde tüketim
deðil, alým-satým ve bununla iliþkili faaliyetler yer almaktadýr. Ayrýca, bu hükme aykýrý
davranýlmasý halinde nasýl bir yaptýrým uygulanacaðý konusu da tartýþmaya açýktýr.
Buna ek olarak, bir toptan satýþ þirketinin üretim faaliyeti gösteren bir tüzel
kiþilikteki hissesinin nasýl deðerlendirileceði, toptan satýþ faaliyeti göstermeyen ancak
toptan satýþ þirketlerindeki iþtirakleri % 10'u geçen tüzel kiþiliklerin durumunun ne
olacaðý, hükümde öngörülen sýnýrýn geçilip geçilmediðinin belirlenmesinde hangi
satýþlarýn dikkate alýnacaðý, toptan satýþ þirketlerinin birbirlerine yaptýklarý satýþlarýn
bu hesaplamaya dahil olup olmadýðý gibi sorularýn yanýtlanabilmesi için mevzuat
düzenlemesine ihtiyaç bulunmaktadýr.
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Esasen özel sektör toptan satýþ þirketleri, piyasa riskleri açýsýndan perakende satýþ
þirketleriyle benzer bir konumdadýr. Dolayýsýyla, özel sektör toptan satýþ þirketlerinin
piyasada herhangi bir kýsýtlamaya tabi olmadan faaliyet gösterebilen perakende satýþ
þirketleriyle ayný koþullarda faaliyet gösterebilmelerine olanak saðlanmasý gerekmektedir.
4628 sayýlý Kanunun, özel sektör toptan satýþ þirketlerine iliþkin hükümleri
yeniden düzenlenmelidir.
10.2 TETAÞ'ýn Alýcý Pozisyonu ve Mevcut Sözleþmeler
TETAÞ'ýn kuruluþ aþamasýnda hem 4628 sayýlý Kanun öncesi dönem kapsamýnda
imzalanmýþ olan mevcut sözleþmelerden kaynaklanan yükümlenilen maliyetler ile
mevcut kamu üretim tesislerinin yükümlenilen faydalarý ile dengelenebilmesi, hem
de yükümlenilen maliyetleri oluþturan üretim ve alým garantili sözleþmelerin hükümlerinin
ihlal edilmemesinin temini amaçlanmýþtýr. Bu doðrultuda, mevcut sözleþmelerin
ortalama toptan satýþ tarifesinden yüksek olan satýþ fiyatlarýnýn 5 ila 7 yýl içerisinde
büyük ölçüde piyasa fiyatlarýna ineceði ve bu tarihlerden itibaren de TETAÞ'ýn varlýðýna
gerek kalmayacaðýnýn düþünülmüþ olduðu görülmektedir. Keza EPDK tarafýndan
TETAÞ'a sadece 7 yýl süreli olarak lisans verilmiþ olmasý da, bu öngörüyü açýk ve net
bir biçimde desteklemektedir.
Oysa uygulamada, bu öngörüyle örtüþmeyen bir süreç geliþmiþ ve zaman içerisinde
iþlevselliðini yitirmesi beklenen bir kamu toptan satýþ þirketi olarak tasarlanan TETAÞ,
piyasanýn en önemli oyuncularýndan biri haline gelmiþtir. Beklentilerin aksine geliþmiþ
olan bu sürecin gelecekte de sürdürülmesini öngören uygulamalar da halen devam
etmektedir.
21 Kasým 2007 tarihinde yürürlüðe giren Nükleer Güç Santrallarýnýn Kurulmasý
ve Ýþletilmesi ile Enerji Satýþýna Ýliþkin Kanun hükümleri doðrultusunda Afþin Elbistan
C ve/veya D santralýnýn 2014 yýlý sonuna kadar iþletmeye girmesi halinde, TETAÞ ile
onbeþ yýl enerji alým sözleþmesi imzalanacaktýr. Keza enerji alým anlaþmasýnýn süresi
istekli firmalarca teklif edilmek üzere, nükleer santral ihalesini kazanan firma ile de
uzun süreli bir alým anlaþmasý imzalanacaktýr. Bu durum, TETAÞ'ýn en iyi olasýlýkla
2029 yýlýna kadar varlýðýný sürdürmesi anlamýna gelmektedir. Þu anda geçerli durumda
bu tarihte TETAÞ'ýn Yap Ýþlet Devret modeli kapsamýnda çok küçük kapasiteli ve
fiyatý çok düþük 1 adet üretim tesisi dýþýnda hiçbir mevcut sözleþmesi kalmamýþ
olacaktýr.
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Sonuç olarak, mevcut sözleþmelerin serbest piyasa üzerinde oluþturabilecekleri
olumsuz etkileri ve yükümlenilen maliyetleri dengelemek üzere kurulmuþ olan TETAÞ,
mevcut sözleþmeler yürürlükten kalktýktan çok sonra bile varlýðýný sürdürecek ve
serbest piyasa oluþumu önünde bir engel olarak kalmaya devam edecektir. Rekabete
dayalý serbest piyasa oluþumunu engelleyen bu durumun önüne geçebilmek üzere,
öncelikle serbest piyasa kurallarý çalýþtýrýlarak mevcut sözleþmelere dayalý üretim
yapan üretim tesislerinin piyasalaþtýrýlmasý saðlanmalýdýr. Kurulacak yeni üretim
tesislerine TETAÞ kanalýyla alým garantisi verilerek, TETAÞ'ýn kalýcý bir piyasa oyuncusu
olmasýna yönelik yaklaþýmdan da vazgeçilmelidir.
Bu noktada, mevcut sözleþmeleri çerçevesinde üretim yapmakta olan üretim
tesislerinin piyasalaþtýrýlmasý konusunu deðerlendirmeden önce, en iyi koþullarda
sözleþmeye baðlanmýþ yap iþlet devret modeli ile kurulan ve iþletilen üretim tesisi
elektrik satýþ fiyatýnýn bile neden kamu üretim tesislerinde üretilen elektrik fiyatlarýndan
yüksek göründüðünün irdelenmesinde yarar görülmektedir.
3096 sayýlý Kanunun 9'uncu maddesi uyarýnca; Yap Ýþlet Devret projelerinin
tarifelerinin belirlenmesinde iþletme, bakým ve onarým giderleri, faiz ve kur farklarý,
teknik ve sermaye amortismanlarý, diðer masraf ve harcamalar ile ortaklara daðýtýlacak
makul bir temettü için gerekli gelirin saðlanmasý esas alýnmaktadýr.
Belirtilen bu hesap yöntemiyle, üretim tesislerinin tüm yatýrým harcamalarý, kredi
geri ödeme dönemleri paralelinde, genellikle ilk on yýl içerisinde geri ödenmektedir.
Bu yöntemin uygulanmasýyla, ilk yýllarda yüksek baþlayan elektrik enerjisi satýþ fiyatý,
kredi anapara ödemeleri azaldýkça düþüþe geçerek devam etmekte ve onuncu iþletme
yýlý sonrasýnda ise sadece, proje için yatýrýlmýþ özsermayenin geri ödenmesi ve iþletme
masraflarý enerji satýþ fiyatýna yansýtýlmaktadýr. Diðer taraftan, Yap Ýþlet Devret
projelerinin elektrik enerjisi satýþ fiyatlarýndaki bu dalgalanmayý giderebilmek üzere
Elektrik Enerjisi Fonu kurulmuþ, ancak hiçbir zaman bu amaçla kullanýlamamýþtýr.
Kamu kuruluþlarý tarafýndan iþletilen termik üretim tesislerinde, tesislerin yapým
maliyetleri genellikle fizibilite hazýrlama, kamulaþtýrma gibi özsermaye harcamalarýnýn
zaman deðeri dikkate alýnmadan hesaplanarak 25 ila 30 yýllýk bir ekonomik iþletme
döneminde geri alýnmaktadýr. Yap Ýþlet Devret modeli ile gerçekleþtirilen santrallarda
ise yatýrýmýn geri dönüþü, kredi geri ödeme dönemi ile sýnýrlý kalmaktadýr.
Diðer taraftan, kamu tarafýndan yapýlan ve iþletilen üretim tesislerinden, Avrupa
standartlarý düzeyinde bir kapasite kullaným faktörü beklenilmediðinden, yapýmcý
firmalarla uzun süreli iþletme-bakým ve yedek parça teminine iliþkin anlaþmalara da
girilmemekte ve gerçek anlamda bir varlýk tüm risk sigortasý da yaptýrýlmamaktadýr.
138

Buna karþýlýk, mevcut sözleþmeler kapsamýnda yapýlan ve iþletilmekte olan bir
üretim tesisinin yýllýk üretim garantileri çok yüksek emreamadelik kapasitesi
gerektirdiðinden, sözleþme dönemi boyunca geçerli olacak þekilde iþletme, bakým
ve yedek parça temin anlaþmalarý yapýlmakta, üretim tesisi tüm risklere karþý sigorta
ettirilmektedir.
Bu nedenlerle, mevcut sözleþmeler çerçevesinde üretim yapmakta olan üretim
tesislerinin elektrik satýþ fiyatlarý doðal olarak sözleþmenin ilk yýllarýnda yüksek
olmaktadýr. Bununla birlikte, sözleþme süresi ilerledikçe, yatýrým geri ödemeleri de
hafiflemekte, iþletme ve bakým masraflarý yüksek kalmakla beraber, yýllýk elektrik
üretim miktarýnýn yüksekliði, elektrik satýþ fiyatýný düþürmeye yetmektedir.
Bu hususlara ek olarak, 3096 sayýlý Kanun çerçevesinde Yap Ýþlet Devret modeli
ile üretim tesisi kurmak ve iþletmek üzere ayrý bir þirket kurulurken, bu þirket çatýsý
altýnda kurulan bir santralýn üretim maliyetini çapraz sübvansiyonla diðer üretim
tesislerine paylaþtýrmak mümkün olmamaktadýr. 3096 sayýlý Kanun ve ilgili yönetmelikleri
çerçevesinde projelerin giderlerinin çapraz sübvansiyonuna da izin verilmemektedir.
Buna karþýlýk, kamu tarafýndan kurulan bir üretim tesisi için uzun bir amortisman
süresinin uygulanmaktadýr. Kamu üretim tesisi iþletmeye geçiþ döneminin ilk yýllarýnda
zarar etse de, oluþan maliyetleri, amortismanýný tamamlamýþ olan diðer üretim
tesislerinin düþük maliyetleri ile sübvanse etmeleri de mümkün olabilmektedir.
Sonuç olarak, uygulanan mevzuat gereði, Yap Ýþlet Devret modeli ile gerçekleþtirilen
üretim tesisleri elektrik enerjisi satýþ fiyatlarýnýn özellikle iþletmelerinin ilk yýllarýnda,
EÜAÞ tarafýndan iþletilen üretim tesislerinin elektrik satýþ fiyatlarýndan yüksek olmasý
doðal bir sonuçtur. Elektrik enerjisi satýþ fiyatlarý arasýndaki bu fark, temel olarak,
söz konusu üretim tesislerinden elektrik enerjisini satýn alýrken, elektrik enerjisi satýþ
fiyatlarý vasýtasýyla, ayný zamanda üretim tesisinin de satýn alýnmasýndan
kaynaklanmaktadýr.
Bununla birlikte, daha sonra uygulamaya konulan Yap Ýþlet modeli çerçevesinde
gerçekleþtirilen üretim tesisleri ise, daha büyük ve daha yeni teknoloji kullanan daha
verimli santrallardýr. Ayrýca, Yap Ýþlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin
Kurulmasý ve Ýþletilmesi ile Enerji Satýþýnýn Düzenlenmesine Ýliþkin 4283 sayýlý Kanun
gereði rekabet ortamýnda yarýþma usulü ile bir seçim yapýldýðýndan ve tesislerin
mülkiyetlerinin kurucu þirkette kalmasý nedenleriyle, elektrik enerjisi satýþ fiyatlarýnýn
yeni kurulan bir üretim tesisinden çok farklý olmadýðý gözlemlenmektedir.
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Buraya kadar yapýlan tespit ve deðerlendirmeler çerçevesinde, özellikle yapýldýklarý
ve iþletmeye girdikleri tarihler de dikkate alýndýðý takdirde, Yap Ýþlet Devret ve Yap
Ýþlet modelleri çerçevesinde kurulan santrallarýn mevcut satýþ fiyatlarýnýn, 4628 sayýlý
Kanun kapsamýnda serbest piyasada faaliyet göstermek üzere yeni kurulan benzer
niteliklerdeki bir üretim tesisinin piyasada edinebileceði gelire iliþkin fiyatlardan daha
yüksek olmadýðý sonucuna ulaþýlmaktadýr.
Diðer taraftan, Ýþletme Hakký Devri modeli kapsamýnda iþletmede olan tek termik
üretim santralý olan Çayýrhan Termik Santralý elektrik satýþ fiyatý ise, iþletme hakký
devir sözleþmesi gereði, Çayýrhan 1. ve 2. ünitelerinin iþletme hakký devredildikten
sonra EÜAÞ tarafýndan yaptýrýlarak iþletmeye alýnan 3. ve 4. ünitelerin yatýrým geri
ödemelerini kapsamadýðýndan, doðal olarak üretim maliyetleri ve elektrik satýþ fiyatlarý
piyasa fiyatlarýnýn altýnda kalmaktadýr.
Mevcut sözleþmeler çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi satýþ fiyatlarý,
kredi geri dönüþ sürelerinin tamamlanmasýna baðlý olarak düþmüþtür.
Bu nedenle TETAÞ'ýn mevcut sözleþmeleri çerçevesinde faaliyet gösteren
üretim tesislerinden satýn aldýðý elektrik enerjisi fiyatlarý ile EÜAÞ
tarafýndan iþletilen ve yapým maliyetleri EÜAÞ tarafýndan üstlenilmediði
için kredi geri ödemesi ya da amortisman ve faiz gibi giderleri yansýtýlmayan
hidroelektrik üretim tesislerinin satýþ fiyatlarý ile paçallanmasýna gerek
kalmamýþtýr.
Buna baðlý olarak, 4628 sayýlý Kanunun TETAÞ'a iliþkin hükümleri yeniden
düzenlenmelidir.
4628 sayýlý Kanunun Geçici 6'ncý maddesi kapsamýnda EÜAÞ tarafýndan TETAÞ'a
yapýlacak elektrik enerjisi satýþý 5 yýl süre ile (2007 yýlý Eylül ayý) sýnýrlandýrýlmýþtýr.
10 Mayýs 2006 tarihinde 4628 sayýlý Kanuna eklenen geçici 10'uncu madde ile TETAÞ'ýn
süresi 5 yýlý aþmayan geçiþ dönemi sözleþmeleri imzalamasýna olanak tanýnarak,
Geçici 6'ncý maddede yer alan süre dolaylý olarak 4 yýl daha uzatýlmýþtýr. 4628 sayýlý
Kanunda yapýlan bu deðiþiklik, sadece TETAÞ'ýn dominant bir oyuncu olarak
devamlýlýðýný saðlamakla sýnýrlý kalmamakta, mevcut sözleþmeler kapsamýndaki üretimin
piyasalaþtýrýlmasýný engellemektedir.
Oysa mevcut sözleþmelerin piyasalaþtýrýlmasý, TETAÞ'ýn piyasadaki payýnýn
düþürülmesi sonucunda Türkiye'de elektrik piyasasý oluþumu ve mevcut kaynaklarýn
verimli kullanýmý açýsýndan büyük önem taþýdýðý kadar, piyasada elektrik satýþ
fiyatlarýnýn sanal olarak düþük belirlenmesinin ve yatýrýmcýlara yanlýþ sinyaller
verilmesinin engellenebilmesi açýsýndan da önem taþýmaktadýr.
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Bu kapsamda, 4628 sayýlý Kanunun 5'inci maddesinin altýncý fýkrasýnýn (s) bendinde,
mevcut sözleþmelerin taraflarýnca deðerlendirilmek üzere, kanun hükümleri uyarýnca
rekabetçi piyasaya geçiþi kolaylaþtýracak hususlarda deðiþiklik önerilerinde bulunulmasý
ve mevcut sözleþmelerin ihtilaflarýn halline iliþkin hükümlerini ihlal etmemek kaydýyla,
bu sözleþmelere iliþkin herhangi bir resmi ihtilaf halli sürecinin baþlatýlmasýndan önce,
ihtilaflarýn halli için arabuluculuk yapýlmasý hükümleri Kurul'un görevleri arasýnda
sayýlmýþ olduðu görülmektedir.
Kurula verilen her iki görev de, mevcut sözleþmelerin taraflarýnca yapýlan önerilerin
kabul görme þartýna baðlý görevlerdir.
Bununla birlikte, mevcut sözleþmelerin taraflarýndan birinin Bakanlýk ve/veya
TETAÞ olduðu ve mevcut sözleþmelerin fiyatlarýnýn yüksek olduðu konusunda çok
sayýda denetim raporu bulunmaktadýr. EPDK tarafýndan yerine getirilebilmesi taraflarca
kabul edilme koþuluna baðlý olan bu görevlere 4628 sayýlý Kanunda yer verilmesinin
hukuken yerinde olmadýðý gibi, uygulanabilme kabiliyetinin de bulunmadýðý
deðerlendirilmektedir.
Diðer taraftan, mevcut sözleþmelerin piyasalaþtýrýlabilmesi için öncelikle Türkiye
elektrik piyasasýnda elektrik enerjisinin en azýndan orta dönemde iþlem görebileceði
referans bir fiyatýn belirlenmesine gerek duyulacaktýr. Bu fiyat ile elektrik üretim
maliyeti arasýnda, kullanýlan yakýt türüne göre doðrudan bir iliþkinin bulunmasý da
gerekmemektedir. Böyle bir fiyatýn belirlenmesi halinde, mevcut sözleþmelerine göre
faaliyet gösteren tüzel kiþilerin güncel elektrik enerjisi satýþ fiyatlarýnýn da, bu fiyata
göre sýnýflandýrýlmalarý gerekli olacaktýr.
Bu noktada, mevcut sözleþmelerin piyasalaþtýrýlmasýnda referans olarak
kullanýlabilecek fiyat oluþumlarý irdelendiðinde, bazý tespit ve deðerlendirmeler
yapýlabilmektedir.
YEK Kanunu uyarýnca bir önceki yýla ait TORETOSAF'ýn belirlenmesine iliþkin
olarak alýnmýþ olan 1424/38 sayýlý Kurul kararýnda bu hesaplamanýn; TETAÞ satýþ
fiyatý ve miktarý, portföy üretim gruplarýnýn satýþ fiyatlarý ve miktarlarý, daðýtým
þirketlerinin Piyasa Mali Uzlaþtýrma Merkezi'nden (PMUM) alýþ miktarlarý ve fiyatlarý,
otoprodüktör, otoprodüktör grubu ve üretim þirketlerinin üretim miktarlarý ve onaylý
perakende tek terimli diðer iller sanayi tarifeleri ile daðýtým þebekesinin OG (orta
gerilim) seviyesindeki ortalama teknik kayýp oranlarý dikkate alýnarak yapýldýðý ifade
edilmektedir.
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Bu yöntemle hesaplanmýþ olan TORETOSAF'ýn piyasadaki elektrik enerjisinin
maliyetini temsil edebilmesinin önünde iki engel bulunduðu düþünülmektedir.
Öncelikle, kullanýlan veriler bir önceki yýla ait olduðundan, hesaplanan fiyat, içerisinde
bulunulan yýlýn deðil, bir önceki yýlýn üretim maliyetlerini temsil edebilir. Ýkinci ve
asýl önemli neden ise, TORETOSAF hesaplanmasý için kullanýlan girdilerin aðýrlýklý
olarak kamu üretim þirketlerinin elektrik enerjisi satýþ fiyatlarý olmasýdýr.
Kamu üretim þirketlerinin elektrik enerjisi satýþ fiyatlarýnýn gerçek maliyetlere
dayalýndýrýlarak hesaplanmadýðý ve bazý maliyetlerin ise hiç dikkate alýnmadýðý yönünde
deðerlendirmelerin mevcut olduðu düþünüldüðünde, TORETOSAF'ýn Türkiye ortalama
elektrik toptan satýþ fiyatýný temsil ettiðini söyleyebilmek güçleþmektedir. Elektrik
piyasasýnda 2006 yýlýnýn Aðustos ayýndan beri uygulanmakta olan DUY çerçevesinde
oluþan sistem dengesizlik fiyatlarý veya sistem marjinal fiyatlarý piyasada belirlenmekle
birlikte, elektrik enerjisinin maliyetini deðil, piyasadaki deðerini gösterdiðinden, bu
fiyatlarýn da, mevcut sözleþmelerin piyasalaþtýrýlmasý amacýna yönelik olarak
kullanýlmasýnýn sakýncalý olacaðý deðerlendirilmektedir.
Esasen, mevcut elektrik satýþ fiyatlarý, piyasada kýsa ila orta vadede iþlem görmesi
beklenen elektrik satýþ fiyatýnýn altýnda olan mevcut sözleþme tarafý tüzel kiþiler
doðrudan piyasaya elektrik enerjisi satýþý yapabilecek konumdadýrlar.
Elektrik enerjisi satýþ fiyatlarý bu seviyede olan ve mevcut sözleþmeleri çerçevesinde
üretim yapan tesisler, belirlenmiþ olan bu toptan satýþ fiyatý ile mevcut sözleþmelerinde
yer alan elektrik enerjisi satýþ fiyatlarý arasýndaki farký TETAÞ'a bir kira veya tesis
kullaným bedeli olarak ödeyerek, ürettikleri enerjiyi piyasaya, piyasa fiyatlarýndan
satabilirler. Bu yöntemle, söz konusu üretim tesisleri serbest piyasaya kazandýrýlýrken,
bu tesislerin ortalama toptan satýþ fiyatýnýn altýnda kalan ve TETAÞ ortalama satýþ
fiyatýnýn düþürülmesi yönünde etki yapan satýþ fiyatlarý yerine ayný etkiyi yapacak
þekilde TETAÞ'a kira veya kullaným bedeli ödemeleri de saðlanmýþ olacaktýr.
Bununla birlikte, bu tür bir deðiþikliðin yapýlabilmesini teminen, mevcut sözleþme
taraflarýnýn Bakanlýk ve TETAÞ ile mutabýk kalarak ve üretim tesisini gerçekleþtiren
ve iþletmekte olan tüzel kiþiye finansman saðlamýþ olan kuruluþlarýn onaylarýný da
alarak, mevcut sözleþmelerini tadil ettirmeleri gerekecektir.
Ýkinci grupta olan ve elektrik satýþ fiyatlarý hesaplanan orta vadeli ortalama toptan
satýþ fiyatýnýn üzerinde olan mevcut sözleþme taraflarýnýn da serbest piyasaya satýþ
yapmalarý ve sözleþmelerinde yer alan geliri saðlayamamalarý durumunda, TETAÞ
tarafýndan aradaki farkýn ödeneceðinin garantisinin verilmesi düþünülebilir. Bu tüzel
kiþiler, piyasa kurallarýna uygun hareket etmeleri þartýyla piyasa koþullarýnda ürettikleri
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elektrik enerjisini sattýklarý fiyat ile sözleþmelerinde yer alan elektrik enerjisi satýþ
fiyatý arasýnda bir fark oluþmasý halinde, bu fark kendilerine ödenebilir. Fazlalýk
oluþmasý halinde ise, fazla miktar ileride oluþabilecek farklarda hesaba katýlmak üzere
kayda alýnabilir. Kayda alýnan bu bedelin ileride kullanýlmamasý halinde, sözleþme
dönemi sonunda üretim tesisi için daha önce ödenmiþ olan bedeller dikkate alýnarak
mevcut sözleþmenin taraflarý arasýnda paylaþýlabilir. Böylece Hazine garantileri tam
tarife üzerinden hesaplanan þirket gelirleri yerine, sözleþmede belirlenen elektrik
enerjisi satýþ fiyatý ile piyasa fiyatý arasýndaki fark için verilerek, Hazine yükümlülükleri
de azaltýlabilir.
Ancak, hangi çözümün uygulanmasýna karar verilirse verilsin, mevcut sözleþmelerin,
sözleþmelere finansman saðlayan ve garanti veren tüm taraflarýn onayý ve sözleþme
taraflarýnýn tam mutabakatý ile tadil edilmesi hukuki bir gereklililiktir.
Sonuç olarak, arz güvenliði ve diðer konularda yapýlan önerilerde olduðu gibi,
mevcut sözleþmelerin piyasalaþtýrýlabilmesi için de elektrik enerjisi satýþ fiyatlarýnýn
piyasada belirlenebilmesi gerekmektedir. Piyasalarýn derinleþtirilmesi için ise gün
öncesi ve türev piyasalarý teþkil edilmelidir.
10.3 DSÝ tarafýndan Tamamlanan HES'lerin Durumu
Bilindiði üzere, sýnýr aþan sular üzerinde yer almalarý, sistem iþletmeciliði açýsýndan
vazgeçilemez olmalarý ve enerji üretimi dýþýndaki amaçlarýnýn da bulunmasý nedenleriyle
iþletme rejimlerine TEÝAÞ ve DSÝ tarafýndan sürekli müdahalelerde bulunulan Atatürk,
Karakaya ve Keban gibi büyük hidroelektrik santrallar, EÜAÞ portföy gruplarýna dâhil
edilmeyerek, EÜAÞ bünyesinde ve özelleþtirilecek santrallarýn dýþýnda býrakýlmýþlardýr.
EÜAÞ portföyünde bulunan bu santrallarýn toplam kurulu gücü yaklaþýk 7,700 MW
civarýndadýr.
Bu hidroelektrik santrallarda da gerçek maliyetler dikkate alýnmadýðýndan, düþük
maliyetle üretilen elektrik enerjisi TETAÞ'a satýlmaktadýr. TETAÞ ise mevcut sözleþme
tarafý üretim þirketlerinden satýn aldýðý elektrik enerjisi ile fiyat paçallamasý yapmak
suretiyle daðýtým þirketlerine ve TETAÞ kurulmadan önce faaliyette bulunan TEAÞ'tan
devralmýþ olduðu iletim sistemine doðrudan baðlý olan tüketicilere satýþ yapmaktadýr.
Diðer taraftan, son dönemde birincil mevzuatta yapýlan düzenlemeler sonucunda
TETAÞ'a, nükleer santral ve Afþin-Elbistan C ve/veya D termik santrallarýnda yapýlacak
üretimin, teklif edilmiþ olan fiyatlardan alýmý yükümlülüðü de getirilmiþtir.
Bu kapsamda, Afþin C D santrallarý ve nükleer santrallar özel sektör tarafýndan
yapýlacak olursa, bu üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin satýþ fiyatý, üretim
143

tesisinin iþletmeye girdiði ilk yýllarda nispeten yüksek olacaðýndan, düþük maliyetli
elektrik enerjisi üretimi ile paçallanmasý ihtiyacý söz konusu olacaktýr. Bu durumda
ise, fiyat dengelemesini yapmak üzere kamu kuruluþlarýnýn elinde sadece büyük
hidroelektrik üretim tesisleri kalmýþ olacaðýndan, bu hidroelektrik santrallarýn en az
20 yýl daha TETAÞ'a satýþ yapmak zorunda kalacaklarý anlaþýlmaktadýr.
Oysa daðýtým özelleþtirmelerinin rekabetçi bir yapýda gerçekleþtirilmesi ve piyasa
kurallarýnýn da hiçbir dýþ müdahale olmadan uygulanmasý halinde, büyük kapasiteli
üretim yatýrýmlarý, yatýrýmý yapacak olan tüzel kiþiler ile mali açýdan yeterli daðýtým
þirketleri arasýnda yapýlacak enerji alým anlaþmalarýna dayalý olarak finanse edilebilecektir.
Böylece TETAÞ tarafýndan bu tür üretim tesislerine alým garantisi verilmesine gerek
duyulmayabilecektir.
Üretilen enerjinin TETAÞ'a satýldýðý hidroelektrik santrallarýn sayýsý da her geçen
gün artýþ göstermektedir. Zira DSÝ tarafýndan inþaatlarý tamamlanan yeni hidroelektrik
santrallar portföy üretim gruplarýna dahil edilmemekte, bunun yerine peyderpey
EÜAÞ'ýn bünyesine alýnmaktadýr. DSÝ tarafýndan inþaatý tamamlanan her yeni santralýn
EÜAÞ'ýn bünyesine katýlarak özelleþtirme dýþý tutulmasý için geçerli ya da makul
herhangi bir gerekçe de bulunmamaktadýr.
DSÝ tarafýndan tamamlanarak iþletmeye alýnan yeni hidroelektrik santrallar
EÜAÞ bünyesindeki santrallarýn portföyler þeklinde özelleþtirilmesi
yönündeki yaklaþýmýn devam etmesi halinde, EÜAÞ yerine mevcut üretim
portföylerine daðýtýlmalýdýr. Üretim portföylerinin özelleþtirme programlarý
kesinleþse dahi, özelleþtirmeler yapýlmadan önce, DSÝ tarafýndan inþaatý
sürdürülen ilgili hidroelektrik santrallarýn tamamlanmalarýný müteakip
ilgili portföy üretim gruplarýna dahil edilecekleri hususuna, özelleþtirmeye
iliþkin þartnamelerde yer verilmelidir.
Ayrýca, üretim portföylerinin özelleþtirmeleri tamamlandýktan ve üretim tesisleri
özel sektöre tamamen devredildikten sonra DSÝ tarafýndan tamamlanarak EÜAÞ'a
devredilen hidroelektrik santrallarýn ise tek tek özelleþtirilmelerinin uygun olacaðý
deðerlendirilmektedir.
Diðer taraftan, stratejik önemi olduðu, sistem iþletmeciliði açýsýndan ihtiyaç
duyulduðu veya diðer nedenlerle özelleþtirme kapsamý dýþýnda tutularak EÜAÞ
bünyesinde býrakýlan hidroelektrik santrallarýn de piyasalaþtýrýlabilmesi için yapýlabilecek
bazý düzenlemeler bulunmaktadýr.
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Bu kapsamda, öncelikle sistem için ihtiyaç duyulan hizmetlerin TEÝAÞ tarafýndan
gerçek deðerleri üzerinden satýn alýnmasýný saðlayacak ticari yan hizmetler anlaþmalarý
yapýlmalý ve bu hizmetlerin saðlanmasý garanti altýna alýnmalýdýr.
Söz konusu santrallar EÜAÞ kontrolünde kalsa bile, bu santrallarýn kullanýlabilir
kapasiteleri ihale ile özel sektör üretim þirketlerine kiralanabilmeli ve özel sektör
üretim þirketlerinin verdikleri üretim programý çerçevesinde bu santrallar iþletilebilmelidir.
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11. PÝYASA MEKANÝZMALARI
11.1 Serbest Bir Piyasada Piyasa Mekanizmalarýnýn Ýþlevi
Serbest piyasa, alým ve satýmlarýn, alýcý ve satýcý konumunda olan taraflar arasýnda
saðlanan mutabakata dayalý olarak yapýldýðý, ürünün fiyatýnýn piyasa koþullarýnda
belirlendiði, arz ve talebe sistem dýþý müdahalelerin olmadýðý bir piyasa olarak
tanýmlanabilir.
Türkiye elektrik piyasasýnda serbest tüketicilerin tedarikçilerini seçme olanaðýna
kavuþtuklarý 3 Mart 2003 tarihinden baþlayarak ikili anlaþmalarýn uygulanmasý ile ikili
anlaþma taraflarý arasýnda gerçekleþen arz ve talep miktarlarýnýn dengede olmasýnýn
denetlenmesi ve dengede olmayan durumlarda da uzlaþtýrma yapýlmasý gereði
doðmuþtur.
2003 yýlýnda yürürlüðe giren Elektrik Piyasasýnda Mali Uzlaþtýrma Yapýlmasýna
Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Teblið çerçevesinde dengeleme TETAÞ tarafýndan
yapýlmýþtýr. Dengelemenin TETAÞ tarafýndan yapýlmasýnýn nedeni ise, o dönemde
mevcut kapasitenin yaklaþýk % 85'inin TETAÞ'ýn portföyünde bulunmasýdýr. Arz
fazlasýnýn olduðu bir dönemde yürürlüðe giren bu Teblið uyarýnca, dengeleme esasen
TETAÞ üzerinden yapýlmýþ görünse de, fiilen EÜAÞ tarafýndan yapýlmýþtýr. Dönemin
ölçme ve iletiþim altyapýsýnýn yetersizliði nedeniyle de, özel sektör üretim tesislerinin
dengeleme faaliyetlerine katýlmalarý mümkün olamamýþtýr.
Tebliðin uygulandýðý dönemde kamu kuruluþlarý arasýnda ikili anlaþmalar
bulunmadýðýndan ve arz fazlasý nedeniyle kamu enerji þirketlerinin dengesizliðe
düþmeleri hemen hemen olanaksýz olduðundan, sadece elektrik piyasasýnda faaliyet
gösteren özel sektör þirketleri söz konusu Teblið hükümlerine göre uzlaþtýrýlmýþlardýr.
Diðer taraftan, sistemde oluþan enerji fazlasýnýn TETAÞ tarafýndan satýn alýnýp,
enerji açýðýnýn ise TETAÞ portföyünde bulunan üretim tesislerinin üretimleri ile
karþýlandýðý, söz konusu Teblið çerçevesinde enerji fazlasý ve enerji açýðý için iki
dengesizlik fiyatý uygulanmýþtýr.
Bu çerçevede, TETAÞ tarafýndan üç zaman dilimine göre belirlenen yük alma
fiyatlarý ile zaman dilimine baðlý olmaksýzýn uygulanan yük atma fiyatý arasýnda büyük
bir bulunmaktadýr. Özel sektör tarafýndan üretilen fazla enerji için düþük bir fiyat
ödenirken, özel sektör enerji þirketlerinin ikili anlaþmalarýnda ortaya çýkan enerji
açýklarý için çok daha yüksek bir bedelin tahsil edilmesi söz konusu olmuþtur.
Özel sektör þirketlerinin Mali Uzlaþtýrma Tebliðinin uygulamada olduðu dönem
boyunca tüketiciler ve toptan satýþ þirketleri dýþýnda enerji satýþý yapabilecekleri baþka
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müþterileri olmadýðý gibi, perakende satýþ fiyatlarýnýn çok uzun süre deðiþmemiþ
olmasý ve petrol fiyatlarýndaki artýþa paralel olarak doðal gaz fiyatlarýna gelen zamlar
sonucunda, özel sektör üretim þirketlerinin TETAÞ ve TEDAÞ elektrik satýþ fiyatlarý
ile rekabet edebilmeleri giderek imkansýz hale gelmiþtir.
Bu durumda olan þirketlerden bir kýsmý üretim tesisi kurmak üzere almýþ olduklarý
lisanslarýný sonlandýrýrken, bir kýsým özel sektör þirketleri ise iþletmede olan tesislerinin
faaliyetlerinin durdurulmasý için EPDK'ya baþvurmuþlardýr. Keza EÜAÞ ile yapmýþ
olduklarý sözleþmeler sona erdiðinde, bazý mobil santrallar da sökülerek yurt dýþýna
taþýnmýþtýr.
TETAÞ'ýn, talebe ve maliyete karþý duyarlý olmayan fiyatlarý ve Mali Uzlaþtýrma
Tebliðinin uygulanmasýnda yaþanan sýkýntýlar dikkate alýnarak, DUY üzerindeki
çalýþmalar hýzlandýrýlmýþtýr. DUY 2004 yýlý sonlarýnda yürürlüðe girmiþ olmakla birlikte,
nakdi uygulama olmaksýzýn, sanal olarak baþlatýlmýþtýr.
Diðer taraftan, Strateji Belgesi'nde DUY'un 2005 yýlý baþýndan itibaren tüm
unsurlarýyla uygulanmasý belirtilmiþ olduðu halde, kamu daðýtým þirketlerinin henüz
uygulamaya hazýr olmadýklarý gerekçesiyle, bir süre daha sanal olarak uygulanmasý
kararlaþtýrýlmýþtýr. Ancak bu süre, özellikle TEDAÞ'ýn katýlýmcý kaydýný yaptýrmama
konusundaki direnci nedeniyle gereðinden fazla uzamýþ ve nakdi uygulama, 2006
yýlý Temmuz ayýnda yaþanan bir bölgesel sistem oturmasý sonrasý ancak 1 Aðustos
2006 tarihinde baþlayabilmiþtir.
4628 sayýlý Kanunda elektrik piyasasý için öngörülen yapý, bir dengeleme ve
uzlaþtýrma mekanizmasý ile bütünlenen ikili anlaþmalar piyasasýdýr. Ancak, perakende
satýþ fiyatlarýnda uygulanan politikalar doðrultusunda, piyasanýn temelini oluþturan
ikili anlaþmalar hemen hemen uygulanamaz hale gelmiþ ve bugün itibarýyla sadece
dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasýna dayalý bir piyasa yapýsý oluþmuþtur.
2006 yýlý Aðustos ayýnda DUY'un nakdi uygulamasýnýn baþlatýlmasýyla bugün
gelinen durumda, kamu þirketlerinin kontrolünde olan üretim tesislerinin üretimlerinin,
daðýtým þirketlerinin elektrik enerjisi talebini karþýlayamamasý nedeniyle, özel sektör
üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin hemen hemen tamamý ikili anlaþma
olmadan, dengeleme piyasasýna satýlmaktadýr. Oysa sistemin özünde, elektrik enerjisinin
ikili anlaþmalarla alýnýp satýlmasý ve bu alým satýmýn taraflarýnýn, kendi aralarýndaki
ikili anlaþma çerçevesinde dengesizliklerden sorumlu olmalarý bulunmaktadýr. Bu
kapsamda üretim faaliyeti gösteren tüzel kiþilerin de öncelikle ürettikleri elektrik
enerjisini ikili anlaþmalarla satmasý, satamadýklarý kapasite için üretim tesisinin
niteliklerinin uygun olmasý kaydýyla dengeleme piyasasýna teklif vermeleri yer
almaktadýr.
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Buna göre, doðru iþleyen bir dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasý; elektrik
enerjisinin hemen hemen tamamýnýn ikili anlaþmalarla alýnýp satýldýðý bir ortamda,
sadece üretim tesislerinde ortaya çýkabilecek arýzalar ya da tüketim tahminlerinin
gerçekleþmemesinden kaynaklanabilecek arztalep dengesizliklerini gidermek üzere,
en uygun fiyat ve teknik teklifi vermiþ olan üretim tesislerine, oluþan dengesizlik
giderilinceye kadar uygunluk sýrasýyla yük aldýrýlmasý veya yük düþürülmesi iþlemidir.
Uzlaþtýrma ise, dengelemeyi saðlamak üzere yük aldýrýlan veya yük attýrýlan üretim
tesislerinin bu eylemlerinden dolayý ortaya çýkan maliyetlerin dengesizliðe sebep
olan taraflara yansýtýlmasýdýr.
Ýkili anlaþmalar piyasasý geliþemeden çalýþtýrýlan bir dengeleme ve uzlaþtýrma
piyasasý ise sadece kýsa vadeli beklentiler için bir gösterge teþkil edebilmektedir. Bu
nedenle, yeni üretim yatýrýmlarý için gerekli olan uzun dönemli fiyat projeksiyonunun
yapýlabilmesine imkan tanýmamaktadýr.
Özel sektör üretim tesislerinde üretilerek sisteme satýlan bu enerjinin bir kýsmýný
dengeleme sistemine verilen yük alma tekliflerinin kabul edilmesi sonucu yapýlan
üretimler oluþturmaktadýr. Enerjinin kalan kýsmýný da, fiyatý ay sonunda belirlenecek
olan sistem dengesizlik fiyatýndan satýlmak üzere gün öncesinden verilmiþ olan üretim
programlarý kapsamýnda yapýlan üretimler oluþturmaktadýr.
Dolayýsýyla, bugün gelinen noktada, dengeleme mekanizmasý asýl amacýndan
sapmýþ ve bir merkezi alýcý (havuz) olarak çalýþmaya baþlamýþtýr. Bu yapýda, toptan
satýþ düzeyinde özel sektör üretim þirketleri arasýnda marjinal fiyata dayalý bir rekabetten
söz edilebilmesi mümkünken, perakende satýþ seviyesinde bir rekabetten söz
edilebilmesi mümkün deðildir.
Enerji alým maliyetlerini doðrudan perakende satýþ fiyatlarýna yansýtmayan mevcut
yapý, Kaliforniya elektrik piyasasýnýn kriz önceki durumunu hatýrlatmaktadýr. Doðru
çalýþan bir dengeleme piyasasýnda, talebin yüksek olduðu saatlerde oluþan dengesizlikler,
bu dengesizliði gidermek üzere devreye girecek olan üretim tesislerinin marjinal
fiyatlarýný ve üretim kapasitelerini yansýtan kademelerde daha yüksek marjinal fiyatlarýn
ortaya çýkmasýný gerektirmektedir.
Ülkemiz piyasasýnda ise, aylýk puant talebin gerçekleþtiði gün ve saat ile en yüksek
saatlik marjinal fiyatýn ortaya çýktýðý gün ve saat genellikle çakýþmamaktadýr. Örneðin,
2007 yýlýnýn Kasým ayýnda anlýk puant yük 28 Kasým günü saat 1700'de, saatlik puant
yük ise 29 Kasým günü saat 1800'de gerçekleþirken, en yüksek saatlik marjinal fiyat
9 Kasým Cuma günü saat 1700-1800 arasý ortaya çýkmýþtýr.
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Aylýk bazda en yüksek marjinal fiyatýn, en yüksek puant yükün gerçekleþmediði
bir saatte oluþmasý durumu, talep tahmininin o saat için yüksek belirlenmiþ olmasý,
ancak bunun gerçekleþmemesi ya da gün öncesinde devre dýþý kalan kapasite yerine
daha pahalý üretimlere yük aldýrýlmak zorunda kalýnmasýyla açýklanabilir.
Sonuç itibarýyla, yukarýda verilen serbest piyasa tanýmý esas alýndýðýnda, ülkemizde
tam anlamýyla iþlemekte olan bir piyasa mekanizmasýnýn henüz oluþamadýðý
görülmektedir. Piyasa, ölçme-iletiþim-kontrol altyapýsýnýn tesis edilmesi paralelinde,
her türlü istismarýn engellendiði kurallara dayalý olarak, dýþarýdan da herhangi bir
müdahale olmaksýzýn iþlemeye baþladýðýnda, gerçek bir 'piyasa' olabilecektir.
4628 sayýlý Kanunda, üretim faaliyetinin kapsamý yeniden tanýmlanmalý
ve üretim faaliyeti gösterenlerin gün öncesi piyasadan alým yapabilmelerine
imkan saðlanmalýdýr. Bu çerçevede gün öncesi piyasadan alým-satým
yapabilecek lisanslý büyük tüketiciler de belirlenmelidir.
Bu kanun deðiþikliði paralelinde, DUY'da da kapsamlý bir deðiþikliðe
gidilerek, gün öncesi piyasasýna iþlerlik kazandýrýlmasý ve saatlik
uzlaþtýrmaya geçilmesi gerekmektedir. Ayrýca bu piyasalarda uzlaþtýrmanýn
çok daha kýsa sürelerde yapýlmasý hedeflenerek, sistemde sorun teþkil
eden teminat miktarlarýnýn da düþmesi için bir fýrsat yaratýlmalýdýr.
11.2 Fiyatlar
Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihte; TETAÞ tarafýndan iletim sistemine doðrudan
baðlý olan tüketicilere aktif enerji bedeli olarak 10.25 Ykr/kWh, TEDAÞ tarafýndan
orta gerilimden baðlý bir sanayi müþterisine tek terimli tarifeden 11.37 Ykr/kWh fatura
edilmekteydi.
Ayrýca bu fiyatlar tamamen enerji fiyatý olmayýp, iletim ve daðýtým sistem kullaným
bedeli, perakende satýþ hizmeti bedeli gibi baþka bedelleri de içermekteydi. Bir baþka
ifadeyle, özel sektör katýlýmcýlarýn rekabet etmeleri gereken elektrik enerjisi fiyatlarý,
kamu elektrik þirketleri tarafýndan tüketicilere fatura edilen elektrik fiyatlarýndan
þebeke kullanýmý ve perakende satýþ hizmetlerine iliþkin bedeller düþüldükten sonra
bulunan enerji fiyatlarýydý.
DUY'un nakdi olarak uygulandýðý ilk ay olan Aðustos 2006 tarihinde ise, sistem
dengesizlik fiyatlarý gündüz uzlaþtýrma dönemi için 15.75, puant uzlaþtýrma dönemi
için 15.68 ve gece uzlaþtýrma dönemi için 13.56 Ykr/kWh olmuþtur. Ayný dönemde
saatlik marjinal fiyatlar ise en düþük 0 Ykr/kWh ve en yüksek 17.07 Ykr/kWh olarak
gerçekleþmiþtir.
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Nakdi uygulama arz sýkýntýsý nedeniyle baþlamýþtýr. Bu nedenle, baþlangýç tarihinde
özel sektör üretim þirketleri tarafýndan yapýlan üretime ihtiyaç duyulduðundan,
dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasýndaki fiyatlar yakýt maliyetlerini karþýlayabilecek
düzeyde oluþmuþtur. Bu durum bir taraftan elektrik enerjisi kesintilerini önlerken,
diðer taraftan da üretim tesisi kurmaktan vazgeçmekte olan, hatta iþletmedeki üretim
tesislerini süresiz olarak durdurmak üzere EPDK'ya baþvuran tüzel kiþilerin elektrik
piyasasýndaki faaliyetlerine devam etme kararý vermelerine neden olmuþtur.
Ayrýca, uygulamanýn izleyen aylarýnda da benzer þekilde maliyet esaslý sistem
dengesizlik fiyatlarý oluþmuþ ve sistemin altyapý eksikliðinden kaynaklanan bazý
uygulama aksaklýklarýna karþýn, üretilen fiyat sinyalleri, EPDK'ya büyük kapasiteli
termik üretim tesisi lisans baþvurularýnýn yapýlmasýna neden olmuþtur.
Dengeleme sisteminin uygulanmaya baþladýðý tarihten itibaren aylýk elektrik enerjisi
tüketimleri ve üretilen sistem dengesizlik fiyatlarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir.
Tablo 11.1 2006-2007 Sistem Dengesizlik Fiyatlarý
Tarih
Aðustos
Eylül
Ekim
Kasým
Aralýk
Ocak
Þubat
Mart
Nisan
Mayýs
Haziran
Temmuz
Aðustos
Eylül
Ekim
Kasým
Aralýk

2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

SDF (YTL/MWh)
Gündüz Puant
Gece
141.29 132.56
111.34
138.23 131.49
116.66
99.76
96.87
98.54
111.62 130.55
94.68
111.89 159.85
74.14
137.02 121.36
126.15
128.91 122.51
109.69
131.29
98.26
114.98
139.00 129.90
130.26
126.86 114.26
109.50
146.41 142.45
125.04
150.40 154.13
143.69
145.34 159.18
114.03
117.01 139.74
98.55
98.90 117.95
68.54
144.83 157.88
106.95
148.21 167.01
114.01

Tüketim
(GWh)
16,245
14,375
13,718
15,003
16,054
15,575
14,525
15,569
14,742
15,071
15,634
17,487
17,559
15,619
14,866
16,016
16,687

Kaynak: TEÝAÞ

Uygulama süresince en yüksek saatlik sistem marjinal fiyatý 1,100 YTL/MWh olarak
27 Aralýk 2006 Çarþamba günü 1700-1800 saatleri arasý gerçekleþmiþ, en düþük fiyat
ise, uygulamanýn baþladýðý ilk aydan itibaren birkaç kere tekrarlanacak þekilde
0 YTL/MWh olmuþtur.
Buraya kadar deðinilen bütün teknik ve teknik olmayan kýsýtlar ve olumsuzluklara
karþýn, kamu kuruluþlarý kontrolündeki enerji üretiminin toplamý, talebin tamamýný
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karþýlamaya yetmediðinden, dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminde elektrik enerjisinin
gerçek maliyetini þu veya bu þekilde yansýtan bir piyasa fiyatý oluþumu bulunmaktadýr.
Bir baþka deyiþle, en azýndan dengeleme sistemindeki elektrik enerjisi fiyatlarý,
piyasada belirlenmektedir.
11.3 Piyasa Mekanizmalarý Çerçevesinde EÜAÞ'ýn Durumu
Piyasanýn kurallarý, çok sayýda katýlýmcýnýn olduðu ve dolayýsýyla fiyatlarýn herhangi
bir katýlýmcý tarafýndan etkilenmesinin beklenmediði ideal bir piyasa hedefine göre
yapýlandýrýlmýþtýr. Ancak, yukarýda da deðinildiði üzere, EÜAÞ'ýn EPDK'nýn fiyat
düzenlemesine tabi olmamasý, bir zafiyet yaratmaktadýr.
Türkiye elektrik enerjisi üretiminin yaklaþýk % 50'sini gerçekleþtiren EÜAÞ'ýn saatlik
üretim programýný saatlik talep tahminleri paralelinde vermemesi ve elektrik enerjisinin
fiyatlandýrmasýnda ekonominin ve ilgili mevzuatýn kurallarýna uygun davranmamasý
durumunda, henüz baþlangýç evresinde olan dengeleme piyasasýndaki fiyatlarýn da
etkilenebilmesi olasýlýðý doðmaktadýr. TETAÞ ise, mevcut sözleþmeler çerçevesinde
enerji satýn almakta olduðu üretim tesislerinin adýna yük alma yük atma teklifleri
vermektedir. Söz konusu üretim tesislerinin gerçek yakýt maliyetleri fiyatlara yansýtýldýðý
ve yakýt fiyatlarýndaki deðiþme de yine otomatik olarak satýþ fiyatlarýna yansýtýldýðý
için üretim maliyetlerinin altýnda bir teklif verme olanaðýna sahip deðildir.
Ölçmeiletiþim-kontrol altyapýsýnýn tam geliþmemiþ olmasý nedeniyle, uygulanmakta
olan DUY çerçevesinde gün öncesi talep tahminleri ve sunulan üretim planlarýna
göre dengeleme yapýlmasýný teminen yük alma ve yük atma talimatlarý verilmekte,
saatlik marjinal fiyat da gün öncesinde belirlenmektedir. Bu fiyat belirlendikten sonra,
deðiþen koþullar çerçevesinde verilen tüm yük alma ve yük atma talimatlarý dengeleme
amacý dýþýndaki amaçlar için verilmiþ talimatlar olarak kabul edilmekte ve maliyetleri
de saatlik marjinal fiyatlara yansýtýlmamaktadýr.
Benzer þekilde, yine altyapýnýn tam geliþmemiþ olmasý nedeniyle tüketicilerin üç
uzlaþtýrma dönemi bazýnda aylýk olarak uzlaþtýrýlmalarý, ikili anlaþmalar kapsamýnda
enerji satýþý yapan küçük ve büyük tüm tedarikçilerin kendi lehlerine kullanabilecekleri
bir olanaðý saðlamaktadýr.
Bu kurallar çerçevesinde yapýlan uygulamalar sonucunda zaman zaman, dengeleme
amacý dýþýnda verilen yük alma talimatlarý, dengeleme amaçlý yük alma talimatlarýný
aþmakta; ancak söz konusu saate ait sistem marjinal fiyatý ise deðiþmemektedir.
Sonuç itibarýyla bu sistem, altyapý eksiklikleri nedeniyle uygulanmak durumunda
olsa da, baþta EÜAÞ olmak üzere piyasada hakim durumda olan oyuncular tarafýndan
fiyatlarý yönlendirmek üzere kullanýlabilme riskini doðurmaktadýr.
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Diðer taraftan, tüketicisi ay içerisinde çeþitli günlerde geliþigüzel dengesizliðe
düþen bir tedarikçi, sadece ay sonunda, üretimini o tarihe kadar müþterilerinin tüketmiþ
olduðu enerji miktarýna eþit olacak þekilde ayarlamasý halinde, dengesizliðe
düþmemektedir.
Oysa söz konusu tedarikçinin müþterilerinin toplam tüketiminin, üretilen elektrik
enerjisine eþit olmadýðý zaman dilimlerinde sistem fiiliyatta dengesizliðe maruz kalmakta
ve bu nedenle de, sistemi dengelemek üzere baþka üretim tesislerine yük aldýrýlmakta
veya yük attýrýlmaktadýr. Ay sonunda, müþterilerinin söz konusu saatte gerçekleþen
tüketimlerini deðil, müþterilerinin ay sonunda gerçekleþecek tahmini tüketimlerini
karþýlayacak miktarda üretim yapan bir üretim þirketi, kendi sözleþmesinde dengesizliðe
düþmemekte ancak, bu defa yaptýðý bu üretimle sistemde tekrar dengesizliðe neden
olmaktadýr.
Ayrýca, özel sektör üretim þirketlerinin mevcut yapýda ikili anlaþmalarla satýþ
yapamadýklarý dikkate alýndýðýnda, piyasa kuralýnda istismar edilebilecek bu açýk
sadece, kamu kuruluþlarý tarafýndan kullanýlabilir durumdadýr.
EÜAÞ, kontrolündeki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ile toplam ihtiyacýn
yaklaþýk yarýsýný karþýladýðý ve kritik yük alma yük atma teklifleri verebilecek büyük
hidroelektrik santrallara sahip tek piyasa katýlýmcýsý olduðu için, dengeleme piyasasý
fiyatlarýný yönlendirme olanaðýna sahip tek kuruluþtur.
EÜAÞ üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin maliyeti, bazý maliyetlerin
EÜAÞ fiyatlarýna yansýtýlmamýþ olmasý, EÜAÞ'ýn üretim tesisi portföyünün büyüklüðü,
kamu kuruluþlarýnýn arasýndaki yakýt temini ve ödeme iliþkilerinin kamu özel sektör
kuruluþlarý arasýndaki iliþkiden farklý oluþu ve kamu kuruluþlarýnýn genel uygulama
alýþkanlýklarý nedenleri ile farklý ve olmasý gereken deðerden daha düþük olarak
hesaplanmýþ olabileceði deðerlendirilmektedir.
Piyasaya doðru fiyat sinyallerinin verilebilmesi için öncelikle, EÜAÞ'ýn üretim
maliyetlerinin ekonominin kurallarý doðrultusunda ve tüm maliyetleri içerecek þekilde
hesaplanmasý gerekmektedir.
Santral bazýnda özelleþtirme seçeneðinin yeðlenmemesi durumunda,
EÜAÞ çatýsý altýndaki portföy üretim gruplarý ivedilikle þirketleþtirilmeli
ve her biri baðýmsýz olarak özelleþtirilebilecek portföy üretim þirketlerine
dönüþtürülmelidir. Oluþturulacak her bir portföy üretim þirketi,
özelleþtirilinceye kadar, kendi yönetim kurullarý kontrolünde ticari bir
þirket olarak faaliyetine devam edecek þekilde yapýlandýrýlmalýdýr.
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Yukarýda da deðinildiði üzere, EÜAÞ üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi
maliyetlerinin hesaplanmasýna iliþkin Kanunda açýk hükümler yer almasýna karþýn,
bu hükümler uygulanamamýþtýr.
EÜAÞ'ýn elektrik üretim maliyetlerinin doðru hesaplanmasýna ek olarak, hidroelektrik
santrallarda üretilen elektrik enerjisi satýþ fiyatýnýn belirlenmesinde, depolanmýþ olan
suyun alternatif maliyetinin de dikkate alýnmasý gerekmektedir. Bir baþka ifadeyle,
hidroelektrik santrallarda üretim yapýlmadýðý takdirde talebi karþýlamak üzere devreye
alýnacak üretim tesisinin marjinal maliyetinin esas alýnmasý gerekmektedir.
Ayrýca, depolanmýþ olan suyun en fazla fayda getireceði zamanda kullanýlarak,
fiyatýnýn o zamanki alternatif maliyetlere göre belirlenmesi de gerekmektedir. Bu
amaçla hazýrlanmýþ yazýlýmlarýn EÜAÞ tarafýndan kullanýlmasý ve talep edildiðinde
depolamalý santrallardaki mevcut suyun en verimli bir þekilde kullanýldýðýnýn ve
doðru bir þekilde fiyatlandýrýldýðýnýn EPDK'ya belgelenmesi uygun olacaktýr.
EÜAÞ'ýn üretimdeki hakim durumu dikkate alýnarak, EÜAÞ santrallarýnýn emreamade
kapasitesi göz önünde bulundurulmadan saatlik marjinal fiyatlarýn olmasý gerekenden
düþük tutulmasýna yol açacak þekilde üretim programý verebileceði yönünde þüpheler
bulunmaktadýr. Bu durumun gerçekleþmesi halinde, gün içinde dengeleme dýþý amaçlý
talimatlar verilmesine ve bunun sonucunda oluþan maliyetlerin ise, dengesizliðe
neden olsun veya olmasýn tüm piyasa katýlýmcýlarýna daðýtýlmasýna neden olunmasý
olasýdýr.
Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliði uygulamalarýnda yapýlacak
deðiþiklikle saatlik uzlaþtýrmaya geçilirken, dengeleme amaçlý talimatlar,
verildikleri zamandan baðýmsýz olarak, dengeleme dýþý amaçlý talimatlardan
kesinlikle ayrýlmalýdýr.
11.4 Kapasite Piyasasý
Arz güvenliðinin saðlanmasý amacýyla gerekli kapasitenin sistemde bulundurulmasý
için uygulanan mekanizmalar arasýnda kapasite ödemeleri ve kapasite piyasalarý
bulunmaktadýr. Bu mekanizmalardan ilkinde, yatýrýmcýlara uzun dönem yatýrým
risklerinin azaltýlmasý için enerji bedelinin yaný sýra bir kapasite bedelinin de ödenmesi
gündeme gelmektedir. Ancak, bu yöntem üreticilere herhangi bir yükümlülük
getirmediðinden, santrallarýn emreamade olmalarý saðlanamamakta ve dolayýsýyla arz
güvenliði de garanti altýna alýnamamýþ olmaktadýr.
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Ýkinci mekanizmada ise, kapasite ödemelerinin bir kapasite piyasasý üzerinden
yapýlmasý öngörülmektedir. Kapasite piyasasý, temelde arz güvenliðinin saðlanmasý
amacýyla, rekabetçi piyasalarda belirlenen deðiþken enerji fiyatlarýndan baðýmsýz
olarak yeterli üretim kapasitesinin ve gerekli rezerv kapasitenin tesis edilmesini
saðlamak üzere kurulan bir piyasadýr.
Bu piyasada, santrallarýn iþletmeye geçmesinden sonra oluþacak sabit giderlerin
karþýlanmasýnýn teminat altýna alýnabilmesi mümkün olabilmektedir. Keza kapasite
piyasasýnýn, enerji piyasasýndan baðýmsýz olarak çalýþmasý, üretim tesislerinin yatýrým
geri ödemesine iliþkin riskleri de azaltmaktadýr.
Diðer taraftan, kapasite piyasasý uygulamalarýnda tedarikçilerin, kapasite sertifikasýna
sahip olduklarý ölçüde gün öncesi piyasasýna katýlabilmeleri, iletim sistem iþletmecisinin
yýlbaþýnda belirlediði puant dönemlerinde emreamade olduðunu kanýtlayan üretim
tesislerine sonradan ödeme yapmasý, tedarikçilerin müþterilerinin puant tüketimlerini
bir faktörle çarpýmý kadar kapasite sertifikasý sahibi olmadan söz konusu müþterilere
satýþ yapamamasý gibi birbirinden farklý uygulamalar da bulunmaktadýr. Bazý
uygulamalarda ise, serbest tüketicilere de, taleplerini karþýlayacak miktarda kapasite
satýn almýþ olmalarý yükümlülüðü getirilebilmektedir.
Tedarikçilerin ve serbest tüketicilerin kapasite sertifikasý bulundurma yükümlülüðüne
ek olarak, bazý piyasalarda elektrik arzýnda sýkýntý olacaðý öngörülen dönemler için
kapasite ihaleleri yapýlarak, üretim tesislerinin kurulmalarýna da olanak saðlanabilmektedir.
Yunanistan piyasasýnda yapýlmakta olan uygulamada, kapasite ihalesi iletim sistem
iþletmecisi tarafýndan gerçekleþtirilmekte ve baþlangýçta kapasite sertifikalarý iletim
sistem iþletmecisi tarafýndan satýn alýnmaktadýr. Sistem iþletmecisinin sahip olduðu
kapasite sertifikalarý, kapasite ihtiyacý doðdukça, ihtiyacý olan tedarikçilere satýlmakta,
sertifikalarýn tedarikçilere devredileceði tarihe kadar da, sistem iþletmecisinin elinde
bulundurduðu kapasitenin maliyeti, iletim tarifesine eklenen bir maliyet kalemi
kanalýyla karþýlanmaktadýr. Bu dönemde, ihale yoluyla kapasite sertifikalarýný sistem
iþletmecisine satmýþ olan üretim faaliyeti gösteren tüzel kiþiler, diðer giderlerini gün
öncesi piyasada yaptýklarý satýþlarla karþýlamaktadýrlar.
Kapasite piyasasýnýn yeni kurulacak üretim tesislerinin finansmanýna yapacaðý
katký da yadsýnamaz. Ancak bu piyasada, talep tahminlerinin isabetli yapýlmýþ olmasý
büyük önem taþýmaktadýr. Zira tahmin edilen talep gerçekleþmese de, tedarikçiler
satýn almýþ olduklarý kapasite sertifikalarýnýn bedellerini ödemeye devam edeceklerdir.
Diðer taraftan, enerji piyasasýnda rekabet ortamýnýn oluþabilmesi için her zaman
ihtiyaçtan fazla kapasiteye ihtiyaç bulunmaktadýr. Bu noktada da, kurulacak kapasite
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piyasasýnýn hangi orandaki fazla kapasiteyi finanse edebileceði önem kazanmaktadýr.
Aksi halde, aþýrý yatýrýma dayalý bir aþýrý kapasitenin oluþabilmesi söz konusudur.
Kapasite piyasasýnýn Türkiye'de uygulanabilmesinin ön þartý ise, daðýtým þirketleri
dýþýndaki tedarikçilerin tüketicilerle ikili anlaþmalara girebilmesine uygun bir ortamýn
saðlanmasýdýr. Zira bu saðlanamadýðý takdirde, kapasite alma yükümlülüðü sadece
kamu ya da özel daðýtým þirketlerine ait olacak, dolayýsýyla yeni üretim finansmaný
da bu þirketler tarafýndan karþýlanacaktýr. Bu koþul saðlanmadan, yani tüketici
fiyatlarýnda enerji maliyetlerine gelen artýþlarý tamamen yansýtacak bir düzenleme
yapýlmadan, bu piyasanýn saðlýklý olarak çalýþma olanaðýnýn bulunmadýðý
deðerlendirilmektedir.
Esasen Türkiye'de yeni üretim yatýrýmlarýnda beklenildiði ölçüde bir geliþme
saðlanamamýþ olmasýnýn temel nedeni serbest piyasa koþullarýnýn tesis edilmemiþ
olmasýdýr. Dolayýsýyla, sorunu kapasite piyasasý kurarak çözme yaklaþýmýnýn tek
baþýna arz güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan beklenen faydayý saðlamayacaðý ve
ilave kapasite ihtiyacýnýn tümünün bu yolla karþýlanmasý yaklaþýmý benimsendiði
takdirde giderek serbest piyasa yapýsýndan uzaklaþýlacaðý ve bu durumun merkezi
planlama yaklaþýmýný yeniden öne çýkaracaðý deðerlendirilmektedir.
Diðer taraftan, puant santrallarýn sistem puantýnýn karþýlanmasý için emreamade
tutulmalarý gerekli olmakla birlikte bu santrallar sadece puant saatlerinde çalýþtýklarý
takdirde sabit giderlerini karþýlamakta zorlanabileceklerdir. Türkiye elektrik piyasasýnda
da sadece puant saatlerýnda devreye girmesi istenilen mevcut ve/veya yeni ilave
kapasite ihtiyacýnýn olduðu yönünde bir tespitin yapýlmasý durumunda, bu amaçla
sýnýrlý bir kapasite piyasasýnýn kurulabileceði düþünülmektedir.
Kapasite piyasasý kurulmasýna iliþkin karar süreçlerinde, kapasite
piyasasýnýn hangi ihtiyacý karþýlamak üzere gündeme geldiði, bu tür bir
piyasa kurulduðu takdirde ihtiyacý tam olarak karþýlayýp karþýlayamayacaðý
ve serbest piyasa oluþumuna olan etkileri çok iyi irdelenip, nihai kararýn
bu deðerlendirmelere göre verilmesi uygun olacaktýr.
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12. ARZ GÜVENLÝÐÝ ÇERÇEVESÝNDE YATIRIMLARIN
DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
12.1 Arz Güvenliðinin Saðlanmasý Ýçin Üretim Yatýrýmlarýnýn Yakýndan
Ýzlenmesi
Üretim yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilebilmesi için gerekli tesis tamamlanma süresi
(nükleer hariç olmak üzere) ilgili mevzuata göre büyük kapasiteli termik ve hidroelektrik
santrallar için azami 4-5 yýllýk olarak verilmektedir. Diðer taraftan, 4628 sayýlý Kanun
uyarýnca hazýrlanan Üretim Kapasite Projeksiyonu 10 yýllýk bir dönemi kapsadýðýndan,
projeksiyonun kapsadýðý dönemin baþlangýç yýllarýnda arz açýðý ile karþýlaþýlmasý
kaçýnýlmaz olmaktadýr. Ayrýca, talep artýþý sürdüðü müddetçe ya da talep doyma
noktasýna ulaþýncaya kadar da, bu süreç devam edecektir.
Bu noktada, EÜAÞ'ýn bahse konu arz açýðýný gidermek üzere yeni yatýrým yapma
giriþimi gündeme gelmektedir. Özellikle kamunun yatýrým tamamlama sürelerinin
özel sektöre göre çok daha uzun olduðu dikkate alýndýðýnda, bunun rasyonel bir
çözüm olmadýðý açýktýr.
Burada kritik olan konu, verilen lisanslar kapsamýndaki yatýrýmlarýn öngörülen
sürelerde iþletmeye girip girmediklerinin tespit edilmesidir. Zira, üretim tesislerinin
öngörülen tarihlerde iþletmeye girmelerinde kayda deðer bir sapma olmadýðý takdirde,
yeni yatýrýmlarýn da ayný disiplin içerisinde hareket edecekleri kabul edilebilir. Ancak
bunun aksi durumda, kamunun yeni yatýrým yapmasý gündeme gelebilir.
Dolayýsýyla da, odaklanýlmasý esas olan husus, yatýrýmlarýn yakýndan izlenmesi ve
yatýrýmlarý engelleyen ya da yavaþlatan unsurlarýn giderilmesi olmak durumundadýr.
Uygulamaya bakýldýðýnda, EPDK tarafýndan verilen lisanslar kapsamýnda inþaat
öncesi dönem ve inþaat dönemi olmak üzere iki ayrý sürenin öngörüldüðü ve tesis
tamamlanma süresinin de, bu iki sürenin toplamý olarak belirlendiði görülmektedir.
Tüzel kiþilerin elektrik piyasasý dýþýndaki diðer mevzuattan kaynaklanan izin, onay,
vs. gibi yükümlülükleri ise tüzel kiþilerin kendi sorumluluklarýna býrakýlmýþtýr. Yatýrým
dönemi içerisinde bu hususlarla ilgili olarak EPDK'ya her aþamada belgeleme yapma
zarureti bulunmamakta, sadece yýlda üç kez 'Proje Ýlerleme Raporu' kapsamýnda bu
tür beyanlara yer verilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, yatýrýmlarýn yakýndan izlenmesi ve yatýrýmlarý engelleyen ya da
yavaþlatan unsurlarýn giderilebilmesi adýna bilgi akýþýnýn yeterli olduðunu söyleyebilmek
oldukça güçtür.
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Oysa lisans sahiplerinin sorumluluðuna býrakýlmýþ olan diðer mevzuattan kaynaklanan
yükümlülükler, bir anlamda lisans kapsamýndaki tesisin ilerleme oranýný gösteren en
önemli kanýtlarý teþkil etmektedir.
Bu itibarla lisanslarýn, tesis ilerleme durumunun yakýndan takip edilebilmesine
izin verecek biçimde yapýlandýrýlmýþ olmasý ve bu kapsamda belirli izin ve onaylarýn
alýndýðýnýn belgelenmesi halinde, bir sonraki aþamaya geçiþ izninin verilmesinin, daha
doðru olacaðý deðerlendirilmektedir.
Bu kapsamda yapýlacak düzenleme, üretim tesisinin ticari iþletmeye geçeceði
tarihe kadar olan yükümlülüklerin lisanslar kapsamýnda ayrý bir bölüm halinde ve
aþamalý olarak düzenlenmesi þeklinde yapýlabileceði gibi, inþaat dönemi ve iþletme
dönemi için iki ayrý lisans verilmesi þeklinde de yapýlabilecektir. Ancak bununla
birlikte, ikinci alternatifin uygulanabilmesi için 4628 sayýlý Kanunda yasal bir dayanak
teþkil edilmesine ihtiyaç bulunduðu da görülmektedir.
Ýlk alternatif üzerinde durulduðu takdirde ise, üç aþamalý bir lisans düzenlemesinin
yapýlabilmesinin mümkün olduðu düþünülmektedir.
Buna göre birinci aþamada, ilgili tüzel kiþiye verilen lisansta, lisans sahibi tüzel
kiþi tarafýndan sunulmuþ olan üretim tesisi kesinleþmiþ termin programýna göre ilgili
kurum ve kuruluþlardan temin edilerek ibraz edilmesi gereken ve aþaðýda bazý
örneklerine yer verilen belgelerin talep edilebileceði deðerlendirilmektedir:
-

ÇED olumlu ya da ÇED gerekli deðildir belgesi,
Yer seçimine iliþkin izin veya izinler,
Ýþyeri kurma izni,
100 MW üzerindeki üretim tesisleri için Genelkurmay Baþkanlýðýndan temin
edilmiþ izin belgesi,
Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü ve/veya Ýller Bankasý Genel Müdürlüðünce
onaylanacak jeoteknik etüt raporu,
Saðlýk Bakanlýðýndan alýnacak tesis izni,
DSÝ'den alýnacak yeraltý suyu kullaným izni,
Yol baðlantýsýnýn gerekli olduðu haller için Karayollarý Genel Müdürlüðünden
temin edilecek yol baðlantý izni,
Kýyý þeridinde kurulacak tesisler için kýyý koruma, kýyý dolgu ve deniz trafiði
izinleri,
Emisyon ön izni,
Bina yapý ruhsatý,
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-

Þantiye atýk su izni,
Þantiye katý atýk izni,
Yabancý uyruklu personel için çalýþma ve ikamet izni.

Ýkinci aþama kapsamýnda; lisans sahibi tüzel kiþi tarafýndan sunulmuþ olan üretim
tesisi kesinleþmiþ termin programýna göre inþaatýn tamamlanmýþ olmasý ve deneme
iþletmesine baþlanabilmesi için konusuna göre ilgili kurum ve kuruluþlardan temin
edilerek ibraz edilmesi gereken ve aþaðýda bazý örneklerine yer verilen belgelerin
talep edilmesi düþünülebilecektir:
-

Deneme izni,
Deþarj izni,
Derin deniz deþarj izni,
Geçici atýk depolama izni,
Emisyon izni.

Üçüncü ve son aþama kapsamýnda ise; yine lisans sahibi tüzel kiþi tarafýndan
sunulmuþ olan üretim tesisi kesinleþmiþ termin programýna göre deneme iþletmesinin
baþarýyla tamamlanmýþ olmasý ve ticari iþletmeye geçilebilmesi için konusuna göre
ilgili kurum ve kuruluþlardan temin edilerek ibraz edilmesi gereken ve aþaðýda bazý
örneklerine yer verilen belgeler talep edilebilecektir:
-

Tesis kabulünün yapýldýðýna iliþkin belge,
Ýþletme belgesi,
Açýlma Ruhsatý.

Sonuç olarak, lisans kapsamýnda düzenlenen her bir aþamanýn yürürlük ya da
iþlerlik kazanabilmesi için yukarýdaki ilgili aþamalar kapsamýnda örnekleri verilen izin
ve onaylara iliþkin belgelerle EPDK'ya baþvuruda bulunulmasý gerekli olacaðýndan,
böyle bir düzenleme, lisanslar kapsamýndaki projelerin ilerleme durumlarýnýn yakýndan
izlenebilmesi ve gerekli görülmesi halinde önlem alýnmasý bakýmýndan son derece
etkili olacaktýr.
Ancak bu þekilde bir uygulamaya geçilemediði takdirde de, en azýndan 4'er aylýk
dönemler halinde EPDK'ya sunulan Proje Ýlerleme Raporlarý kapsamýnda, yukarýdaki
belgelerin EPDK'ya sunulmasý ve termin programlarýnýn da söz konusu izin ve onay
iþlemlerini içerecek þekilde standart bir yapýya kavuþturulmasý uygun olacaktýr.
Bu çerçevede, yatýrýmlarýn gerçekleþmesinde arz güvenliðini tehdit edici nitelikte
bir gecikme var ise, bu durumun EPDK tarafýndan Bakanlýða raporlanabilmesi ve
Bakanlýk marifetiyle siyasi otoritenin gerekli görülen önlemleri alabilmesi mümkün
olacaktýr.
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Ayrýca, izin ve onay prosedürlerindeki gecikme ve aksaklýklarýn giderilmesi için
konuya iliþkin mevzuat bütününün ele alýnarak birbirleriyle tutarlý ve entegre bir hale
getirilmesi gerekmektedir. Takip eden süreçte izin ve onay prosedürlerinin mali
yükümlülükleri özel sektör tarafýndan karþýlanmak kaydýyla, tek bir merkezden
gerçekleþtirilmesi için gerekli altyapýnýn tesis edilmesi de yatýrým süresinin kýsaltýlmasý
açýsýndan yarar saðlayacaktýr.
12.2 Tüketicilerin Desteklenmesi
Tüketiciler için serbest bir piyasa ve bu piyasada ekonomik çýkarlarýn korunabilmesi
genel olarak, mal ve hizmetlerin sunumundaki çeþitliliðin ve kalite standartlarýnýn
saðlanabilmesiyle mümkün olmaktadýr.
Elektrik enerjisi sektörü açýsýndan ise serbest piyasa, tüketicilerin rekabet ortamýnda
tedarikçilerini seçme serbestisine sahip olmalarý anlamýný taþýmaktadýr.
Serbestleþen bir elektrik piyasasýnda talebin üzerindeki bir arzýn rekabetçi bir
ortam dahilinde tüketicilerin kullanýmýna sunulmasý durumunda, tüketicilerin piyasadaki
en ucuz enerjiyi saðlayacak olan tedarikçileri seçme yönünde hareket ederek, fiyatlarýn
aþaðýya çekilmesi yönünde bir baský oluþturduklarý, baþta Ýngiltere olmak üzere birçok
ülkede kanýtlanmýþtýr.
Dolayýsýyla serbest bir piyasadaki tedarikçiler arasýnda tüketicilere enerji satýþýnda
bir rekabetin mevcut olmasý, o piyasada hem arz güvenliðini saðlayacak ölçüde
enerjinin bulunduðunu, hem de tüketicilerin daha uygun fiyatlardan enerji satýn
alabilme koþullarýnýn mevcut olduðunu göstermektedir. Bir baþka ifadeyle, rekabet
kurallarýnýn iþlediði bir elektrik piyasasýnda tüketicilerin ekonomik çýkarlarý da
gözetilmiþ olmaktadýr.
Ancak bu durumda dahi, bazý tüketicilerin asgari elektrik enerjisi ihtiyaçlarýný
karþýlayacak mali yeterlilikleri bulunamayabilmekte ve bu kapsamdaki Dünya
uygulamalarýna bakýldýðýnda ise, söz konusu tüketiciler için 'düþük gelirli tüketicilerin
korunmasý' baþlýðý altýnda yapýlan bazý yasal düzenlemeler ile tüketici koruma
programlarýnýn uygulandýðý görülmektedir.
Bu yaklaþýmýn sosyal bir politika olarak benimsenmesi durumunda cevaplandýrýlmasý
gereken dört temel soruyla karþýlaþýlmaktadýr:
1) Gerekli olan mali kaynak nasýl saðlanacaktýr?
2) Kimlerden saðlanacaktýr?
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3) Nasýl daðýtýlacaktýr?
4) Kaynak yönetimi kimin tarafýndan gerçekleþtirilecektir?
Yukarýdaki sorularýn cevaplarý ve uygulama yöntemleri ülkelerin hukuki, idari ve
mali altyapýlarýna göre ülkeden ülkeye deðiþiklik göstermektedir.
Bu kapsamdaki uygulamalarda genellikle, hane halký sayýsýna göre gelir seviyelerini
içeren bir sýnýflandýrma yapýlmakta ve yoksulluk sýnýrýnýn altýnda olan tüketiciler
düþük gelirli tüketiciler olarak kabul edilmektedir.
Türkiye'de hane halký büyüklüðüne göre aylýk yoksulluk sýnýrlarý ile bu sýnýrlarýn
altýndaki hane sayýsý aþaðýdaki tabloda yer almaktadýr.
Tablo 12.1 Hane Halký Büyüklüðüne Göre Aylýk Yoksulluk Sýnýrlarý
Hane Halký Büyüklüðü Aylýk Yoksulluk Sýnýrý*
1-2
594
3-4
986
5-6
1,288
7+
3,324
Toplam

Yoksul Sayýsý**(Bin)
74
292
344
297
1,008

Kaynak: TÜÝK
(*) TÜÝK 2006 yýlý deðerleri
(**) TÜÝK 2005 yýlý deðerleri

Söz konusu tüketicilerin desteklenmesi için çeþitli yöntemler kullanýlmaktadýr.
Bu yöntemler arasýnda hane halkýnýn yaþamýný idame ettirebilmesi için gereksinim
duyacaðý asgari elektrik enerjisi tüketiminin tamamý ya da belirli bir kýsmýnýn bedelsiz
olarak verilmesi gibi örnekler bulunmaktadýr. Bu tür tüketicilerin belirlenen sýnýrlar
dahilindeki elektrik enerjisi tüketimlerine, standart mesken tarifesinin altýnda bir
fiyattan enerji satýþýnýn saðlandýðý örneklere de rastlanabilmektedir.
Düþük gelirli tüketicilerin desteklenmesine iliþkin mali kaynak, nihai tüketici
faturalarýna ayrý bir kalem olarak yansýtýlan 'sosyal katký payý' yoluyla karþýlanmaktadýr.
Söz konusu katký payý ise, aylýk tüketilen enerji miktarýna göre kWh baþýna bir birim
bedel ile ya da aylýk sabit bir ücret olarak tahsil edilmektedir.
2006 yýlý TEDAÞ istatistiklerine göre Türkiye'deki toplam abone sayýsý yaklaþýk
29 Milyon civarýndadýr. Diðer taraftan, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) 2005
yýlý istatistiklerine göre yaklaþýk 1 milyon hane yoksulluk sýnýrýnýn altýnda gelire
sahiptir.
Bu durumda, yaklaþýk 28 milyon abonenin, düþük gelirli mesken abonelerini
destekleyeceði ve bu abonelerin aylýk asgari tüketim sýnýrýnýn da 100 kWh olarak
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belirlendiði varsayýldýðýnda, Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere tek terimli
mesken tarifesi olan 14,830 Ykrþ/kWh üzerinden hesaplanan aylýk kaynak ihtiyacý
yaklaþýk 15 milyon YTL olmaktadýr.
Uygulamada, aylýk bir sabit ücret yaklaþýmý benimsendiði takdirde ise bu bedel,
diðer tüketicilerin faturalarýna, sosyal katký payý olarak aylýk 0.5 YTL ilave bir maliyet
olarak yansýyacaktýr.
Sonuç olarak, ülkemizde de benzer þekilde, ödeme güçlüðü olan düþük gelirli
mesken tüketicilerinin asgari elektrik enerjisi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yönelik
olarak bir destek mekanizmasýnýn oluþturulmasýna iliþkin sosyal bir politika ve bunun
hukuki altyapýsý teþkil edilerek bir program dahilinde uygulanmasý, sosyal devlet
þartýnýn bir gereði olarak ortaya çýkmaktadýr.
Sosyal politikalarýn gereði olan bu tür uygulamalar ayný zamanda, tüketicileri
elektrik enerjisini daha verimli kullanmaya teþvik ettiðinden, enerji verimliliði
uygulamalarý kapsamýndaki fonlarla da desteklenmektedir.
Konuya mevcut yasal düzenleme açýsýndan bakýldýðýnda, 4628 sayýlý Kanunun
13üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinde tüketicilerin desteklenmesi
hususunun, Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin
desteklenmesi amacýyla sübvansiyon yapýlmasý gerektiðinde, bu sübvansiyon fiyatlara
müdahale edilmeksizin, miktarý ile esas ve usulleri Bakanlýðýn teklifi ve Bakanlar
Kurulu kararý ile belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri ödeme þeklinde
yapýlýr þeklinde düzenlenmiþ olduðu görülmektedir.
Bu düzenlemenin, dünya uygulamalarý dikkate alýnarak düþük gelirli tüketicilerin
desteklenmesi amacýna yönelik olarak yeniden ele alýnmasý gerekmektedir.
4628 sayýlý Kanunda, 'düþük gelirli tüketicilere' iliþkin genel bir taným
yapýlmalýdýr. Kanunda, bahse konu tüketicilere 'doðrudan geri ödeme'
yöntemi yerine, desteklemeye iliþkin usul ve esaslarýn, alýnacak bir
Bakanlar Kurulu Kararýna binaen çýkarýlacak bir yönetmelikle
düzenleneceði belirtilmelidir.
Böyle bir uygulama yapýldýðý takdirde, kaçak elektrik enerjisi tüketiminin kontrol
altýna alýnmasýnda önemli bir mesafe kat edileceði gibi, daðýtým bölgeleri bazýnda
gerçek maliyetlere dayalý olarak farklýlaþtýrýlmýþ fiyatlarýn uygulanabilmesi imkaný da
doðacaktýr.
168

Ayrýca, enerji verimliliðinin artmasý ile birlikte kaçak elektrik kullanýmýnýn yüksek,
buna karþýlýk tüketicilerin gelir düzeyinin düþük olduðu daðýtým bölgelerinin de
özelleþtirilebilmesi imkaný doðacaktýr.

12.3 Enerjinin Etkin Kullanýmýna Ýliþkin Bir Alternatif
Son yýllarda giderek yaygýnlaþan klima kullanýmý, elektrik enerjisi tüketiminin ve
sisteme verilen reaktif enerjinin bu dönemlerde artmasýna neden olmaktadýr.
Doðal gazla soðutma yapan klima kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, klima kullanýmýndan
kaynaklanan talep artýþýný kademeli olarak düþürecektir. Yeni üretim kapasitesi
eklenmeden arz güvenliðine katký saðlanacak olan bu yöntemle ayný zamanda sisteme
verilen reaktif enerji de azalacaktýr.
Buna ek olarak, yaz aylarýnda düþüþ gösteren doðal gaz tüketiminin, mevsimsel
olarak dengeli bir daðýlýma sahip olmasý da saðlanmýþ olacaktýr.
Doðal gazla soðutma yapan klima kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için
klima standardýna iliþkin mevcut düzenleme içerisine doðalgazlý soðutma
yapan klima standardý da eklenmelidir.
Buna ek olarak, yeni yapýlacak tesisler için tesis tipine (turizm tesisleri,
büyük iþ merkezleri, vb.) ve tüketim miktarýna göre proje onayýnda, doðal
gazlý klima kullaným þartý getirilmelidir. Mevcut klimalarýn da doðalgaza
dönüþtürülmesi enerji verimliliðine iliþkin mevzuat kapsamýnda teþvik
edilmelidir.
Diðer taraftan, mevcut tesislerdeki klimalarýn doðal gaza dönüþtürülmesi için de,
bazý teþvik tedbirlerinin oluþturulmasýnýn yerinde olacaðý deðerlendirilmektedir.
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13. FÝYATLANDIRMA
13.1 Maliyetlerin Yansýtýlmasý
Enerji KÝT'lerinin kamu finansman dengesi içerisinde tutulmasý, 4628 sayýlý Kanunun
uygulanmasýný oldukça zorlaþtýrdýðý gibi, kanundan baðýmsýz olarak, serbest piyasa
ekonomisi kurallarý dahilinde maliyetleri yansýtan bazda fiyatlandýrma olgusunu da
hükümsüz kýlmaktadýr.
Gerek rekabete açýk, gerekse düzenlemeye tabi olarak elektrik piyasasýnda faaliyet
gösteren lisans sahibi kamu tüzel kiþilerinin, fon kaynak ve kullanýmlarýnýn, kamunun
genel yatýrým ve finansman programý çerçevesinde belirlenmeye devam etmesi, fiyat
bozulmasýna yol açarak ayný piyasada faaliyet gösteren özel sektör tüzel kiþilerinin
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Bu durum da, rekabete dayalý elektrik
piyasasýnýn oluþumunu engellemektedir.
Ayný dönem dahilinde doðal gaz fiyatlarýna yapýlan zammýn kümülatif oraný
% 100'ü aþarken, elektrik enerjisi perakende satýþ fiyatlarý, Kasým 2002 Ocak 2008
tarihleri arasýnda 62 ay süreyle sabit tutulmuþtur.
TEDAÞ'ýn mali yapýsýnýn çok ciddi oranda bozulmasýna yol açan bu uygulama
yaklaþýmý kapsamýnda 2004, 2005, 2006 ve 2007 yýllarý son çeyreðinde, TETAÞ'ýn
TEDAÞ'a satýþ fiyatlarýnda TETAÞ'ýn karlýlýðýný etkilemeyecek seviye dahilinde indirim
yapýlarak TEDAÞ'ýn bilançosu düzeltilmeye çalýþýlmýþsa da, durum düzeltilememiþtir.
TEDAÞ'ýn 2007 yýlýný yaklaþýk 1.5 milyar YTL zararla kapattýðý hususu kamuoyuna
yansýmýþtýr.
Esasen, DPT internet sayfasýnda yayýnlanmýþ olan 2007 yýlý programýnda, TEDAÞ'ýn
Özelleþtirme Fonundan yapýlan transferlere baðýmlý hale geldiði belirtilmiþtir. TEDAÞ'ýn
tarifelerinin girdi maliyetlerindeki artýþa raðmen deðiþtirilmemiþ olmasýnýn kuruluþun
finansal yapýsýný bozduðu ve bu durumun 2007 yýlýnda da devam etmemesi için
TEDAÞ satýþ fiyatlarýnýn artýrýlmasýnýn programlanmýþ olduðu da ifade edilmiþtir.
Ancak, DPT'nin bu öngörüsü uygulamaya geçirilememiþ ve 2007 yýlýnda da fiyatlar
sabit tutulmuþtur.
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Piyasada 'güvenilir alýcý' konumunda olmasý gereken daðýtým þirketlerinin
mali açýdan güçlü hale gelebilmeleri için özelleþtirme uygulamalarý
çerçevesindeki ilk uygulama dönemi içerisinde enerji alým maliyetlerinde
oluþan deðiþikliklerin satýþ fiyatlarýna yansýtýlmasý gerekmektedir. Gerekli
tüm düzeltme bileþenlerinin uygulanacaðý ve geçiþ dönemi sonrasýnda
perakende satýþ fiyatýnýn belirlenmesinde, alým maliyetlerinin doðrudan
yansýtýlmasýnýn esas olacaðýna iliþkin hükümler, 4628 sayýlý Kanunla
düzenlenmelidir.
Buna ek olarak, daðýtým þirketlerinin TETAÞ dýþýndaki piyasa katýlýmcýlarý ile de
uzun vadeli alým anlaþmasý yapmasýna olanak tanýyacak deðiþikliklerin yapýlmasý
gerekmektedir. Daðýtým þirketlerinin son kaynak anlaþmalarýnýn maliyetini
yansýtabilmesine iliþkin kurallar da düzenlenmelidir.
Daðýtým þirketlerinin enerji alýmlarýný en ekonomik kaynaktan yapmalarý hususu
bir ölçüde düzenlemiþtir. Ancak, gerek özelleþtirmeler ve gerekse piyasa oluþumu
açýsýndan, bu þirketlerin kendi üretim tesislerinden yapacaklarý alýmlarýn ve girecekleri
uzun vadeli alým sözleþmelerinin bu hüküm altýnda nasýl deðerlendirileceðinin de
detaylý olarak düzenlenmesi büyük yarar saðlayacaktýr.

13.2 Referans Fiyatlar
Elektrik piyasasýnda referans fiyat olarak kullanabilecek fiyatlara 4628 sayýlý Kanun
ve ilgili mevzuatý ile YEK Kanununda yer verilmiþtir. Bu kapsamda, Elektrik Piyasasý
Endeksi (EPE), TORETOSAF, Sistem Marjinal Fiyatý (SMF), Sistem Dengesizlik Fiyatý
(SDF), Ülke Ortalama Toptan Satýþ Fiyatý ve daðýtým þirketlerinin ikili anlaþmalarla
piyasadan satýn alacaklarý elektrik enerjisi fiyatý yer almaktadýr.
Ancak, Ülke Ortalama Toptan Satýþ Fiyatý, EPE ve daðýtým þirketlerinin piyasadan
satýn alacaklarý enerji fiyatlarý konusundaki belirsizlikler sürmektedir.
EPE, Elektrik Piyasasý Tarifeler Yönetmeliðinde (Tarifeler Yönetmeliði) tanýmlandýðý
þekliyle, piyasadaki fiyat artýþlarýný yansýtmak üzere Kurul tarafýndan belirlenmesi
gereken bir endekstir.
Tarifeler Yönetmeliðinin 29'uncu maddesinde; düzenlemeye tabi tarifelerde yer
alan fiyatlarýn, Kurul onayýna gerek olmaksýzýn, tarifenin geçerlilik süresi dahilinde
gerçekleþecek enflasyona baðlý maliyet deðiþimlerinin yansýtýlabilmesi amacýyla,
EPE'nin deðiþimi oranýnda birer ay arayla otomatik olarak ayarlanacaðý yer almaktadýr.
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Yine Tarifeler Yönetmeliðinde, ilk tarife uygulama dönemi için Devlet Ýstatistik
Enstitüsü tarafýndan yayýmlanan 'Kentsel Yerler Tüketici Fiyatlarý Endeks Sayýlarý'nýn
EPE olarak kabul edileceði belirtilmiþtir. Ancak, yukarýda söz edildiði þekilde bir
otomatik fiyatlandýrma uygulamasý yapýlmamýþtýr.
Diðer taraftan, 4628 sayýlý Kanunun Geçici 9'uncu maddesi uyarýnca 20062011
yýllarý arasýndaki geçiþ dönemi uygulamalarýna iliþkin olarak '20 Daðýtým Þirketinin
Ýlk Uygulama Dönemine Ýliþkin Gelir Düzenlemesi Hakkýnda Teblið'e göre EPE,
elektrik piyasasý ortalama maliyet deðiþikliðinin yansýtýlmasý amacýyla gelir ihtiyacýnýn
bir tarife dönemi baþýndaki cari fiyatlar bazýna getirilmesinde ve gelir farký düzeltme
bileþeni hesaplamalarýnda kullanýlan endeks olarak tanýmlanmýþtýr.
Buna göre EPE Deðiþim Oraný, 2003=100 bazlý Tüketici Fiyatlarý Endeksinin (TÜFE)
bir önceki yýla ait ayný bazlý Tüketici Fiyatlarý Endeksine oraný alýnmak suretiyle
hesaplanmaktadýr. Dolayýsýyla da, yýllýk bazdaki gelir farklarýnýn tarifelere yansýtýlmasýnda
EPE olarak TÜFE kullanýlmaktadýr.
Bu kapsamda, 17.12.2007 tarihli Kurul kararýyla 20 daðýtým þirketinin Haziran 2006
fiyatlarýna göre belirlenen 2008 yýlý daðýtým sistemi iletim bedeli ve perakende satýþ
hizmeti gelir ihtiyaçlarý, 20 Daðýtým Þirketinin Ýlk Uygulama Dönemine Ýliþkin Gelir
Düzenlemesi Hakkýnda Tebliðin 3, 4 ve 5 inci maddeleri çerçevesinde Kasým 2007
Tüketici Fiyatlarý Endeksi kullanýlarak güncellenmiþtir.
TÜFE, belirli bir referans döneminde, hanehalklarý tarafýndan satýn alýnan mal ve
hizmetlerle belirlenen bir sepetin fiyat deðiþimini zaman içinde karþýlaþtýrarak
ölçmektedir.
TÜFE sýnýflamasýnda temel olan ana gruplar olarak gýda ve alkolsüz içecekler,
alkollü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabý, konut, ev eþyasý, saðlýk, ulaþtýrma
haberleþme, eðlence ve kültür, eðitim, lokanta ve oteller, çeþitli mal ve hizmetler
bulunmaktadýr. Dolayýsýyla, TÜFE'nin elektrik piyasasýnda kullanýlan mal ve hizmetlerde
oluþan maliyet deðiþimlerini ne kadar temsil edebileceði hayli tartýþmalýdýr.
Düzenlemeye tabi tarifelerdeki enflasyona baðlý deðiþimlerin TÜFE'ye
baðlý olarak hesaplanmasý yerine, elektrik enerjisi sektöründeki mal ve
hizmet fiyatlarýndaki deðiþimleri esas alan, sektöre özgü bir fiyat endeksi
ivedilikle oluþturulmalýdýr.
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13.3 Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satýþ Fiyatý
YEK Kanunu uyarýnca, YEK belgeli üretim tesislerinden satýn alýnacak elektrik
enerjisine uygulanacak alým fiyatýnýn her yýl için EPDK'nýn belirlediði bir önceki yýla
ait TORETOSAF olduðu düzenlenmiþtir.
YEK belgeli üretim tesislerinden satýn alýnacak olan elektrik enerjisinin bedelini
belirlemek amacýyla tanýmlanan ve hesaplanan TORETOSAF, ayný zamanda piyasadaki
fiyatlar için de bir referans teþkil etmektedir.
TORETOSAF'ýn; üretim seviyesindeki elektrik enerjisi satýþ fiyatýnýn alýcý ve satýcý
arasýnda serbestçe belirlenmesi, kamuya ait tesislerde üretilen elektrik enerjisinin
maliyetinin farklý kriterlere göre hesaplanmasý ve bazý maliyetlerin yansýtýlmamasý,
özel toptan satýþ þirketlerinin elektrik satýþ fiyatlarýnýn bilinmemesi gibi nedenlerle,
piyasadaki veriler kullanýlarak doðrudan hesaplanmasý mümkün olamamaktadýr.
Bu gerekçelerle, EPDK TORETOSAF hesabý yaparken, öncelikle kamu þirketlerinin
daðýtým þirketlerine sattýklarý elektrik enerjisinin fiyatlarýný dikkate almaktadýr.
2007 yýlý TORETOSAF hesaplamasýnda, daðýtým þirketlerinin dengesizliðe düþmeleri
nedeniyle Piyasa Mali Uzlaþtýrma Merkezinden satýn almýþ olduklarý elektrik enerjisi
miktarý ve ilgili sistem dengesizlik fiyatlarý da, kullanýlan veriler arasýna alýnmýþtýr.
Bu hesaplamada ayrýca, serbest tüketicilerin özel sektör tedarikçilerinden elektrik
enerjisi satýn alabilmeleri için serbest tüketicinin nitelik itibarýyla yer alacaðý abone
gruplarýna daðýtým þirketleri tarafýndan uygulanan düzenlemeye tabi elektrik fiyatýnýn
altýnda ya da bu fiyatlara eþit fiyatlarýn uygulanmasý gerektiði varsayýlmýþtýr.
Bu çerçevede de, özel sektör tarafýndan serbest tüketicilere satýlan elektriðin fiyatý
olarak, tek terimli sanayi tarifesine orta gerilim seviyesindeki kayýp oranlarý yansýtýlýp,
teorik bir fiyat hesaplanmýþtýr. Bilinen fiyatlarla ve satýþ miktarlarý ile bu fiyatýn ve
ilgili tüketimin aðýrlýklý ortalamasýndan da TORETOSAF belirlenmiþtir.
EPDK tarafýndan;
-

-

2005 yýlýna ait TORETOSAF; 2005 yýlý TETAÞ fiili ortalama satýþ fiyatý ve miktarý,
otoprodüktör, otoprodüktör grubu ve üretim þirketlerinin üretim miktarlarý ile
Kurul onaylý perakende tek terimli diðer iller sanayi tarifeleri ve OG seviyesinde
ortalama teknik kayýp oranlarý dikkate alýnmak suretiyle, 8.36 Ykr/kWh olarak,
2006 yýlýna ait TORETOSAF; 2006 yýlý TETAÞ satýþ fiyatý ve miktarý, portföy
üretim gruplarýnýn satýþ fiyatý ve miktarý, otoprodüktör, otoprodüktör grubu
ve üretim þirketlerinin üretim miktarlarý ve onaylý perakende tek terimli diðer
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-

iller sanayi tarifeleri ile OG seviyesinde ortalama teknik kayýp oranlarý dikkate
alýnmak suretiyle, 9.13 Ykr/kWh olarak,
2007 yýlýna ait TORETOSAF ise; 2007 yýlý TETAÞ satýþ fiyatý ve miktarý, portföy
üretim gruplarýnýn satýþ fiyatý ve miktarý, daðýtým þirketlerinin PMUM'dan alýþ
miktarý ve fiyatý, otoprodüktör, otoprodüktör grubu ve üretim þirketlerinin
üretim miktarlarý ile onaylý perakende tek terimli diðer iller sanayi tarifeleri ve
OG seviyesinde ortalama teknik kayýt oranlarý dikkate alýnmak suretiyle,
9.67 Ykr/kWh olarak,

belirlenmiþtir.
EPDK tarafýndan, genel olarak, gerçekleþen fiyat ve miktarlar kullanýlarak belirlenerek
yayýmlanmýþ olan TORETOSAF'lar karþýlaþtýrýldýðýnda,
-

2006 yýlý fiyatlarýnda 2005 yýlý toptan satýþ fiyatlarýna göre % 9.21 artýþ olduðu,
2007 yýlýnda ise, 2006 yýlý toptan satýþ fiyatlarýna göre % 5.91 fiyat artýþýnýn
gerçekleþtiði,

gözlemlenmektedir.
Bu deðerlerden 20052007 yýllarý arasýnda elektrik enerjisi toptan satýþ fiyatlarýnda
TORETOSAF'a göre % 15.67 oranýnda bir artýþ olduðu görülmektedir.
TORETOSAF her ne kadar gerçek maliyetleri tam olarak yansýtmasa da, ortalama
toptan satýþ fiyatýna iliþkin bir gösterge olmasý bakýmýndan önemlidir.
Uzlaþtýrmanýn saatlik olarak uygulanmasý, gün öncesi piyasaya geçilmesi ve
piyasada ikili anlaþmalarla elektrik enerjisi satýþýnýn artmasý ile TORETOSAF'ýn
hesaplanma yönteminin de, talep-maliyet duyarlýðýný daha fazla yansýtacak þekilde
deðiþmesi beklenmektedir.
Diðer taraftan, 20022007 dönemindeki fiyat artýþlarýný karþýlamak üzere 4628 sayýlý
Kanunun geçici 9'uncu maddesi çerçevesinde alýnan 24.12.2007 tarihli ve 2007/13032
sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýyla, 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
tek zamanlý nihai tüketici fiyatlarýnda; sanayi, tarýmsal sulama ve aydýnlatma abone
gruplarýnda % 10, mesken ve ticarethane abone gruplarýnda % 15 oranýnda artýþ
yapýlmýþtýr.
2006 yýlýnýn Eylül ayýnda EÜAÞ ile TETAÞ, EÜAÞ üretim portföy gruplarý ile daðýtým
þirketleri ve TETAÞ ile daðýtým þirketleri arasýnda geçiþ dönemi sözleþmelerinin
yürürlüðe girmesiyle birlikte, EÜAÞ'ýn üretim maliyeti yüksek olan üretim tesislerinin
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yer aldýðý portföy üretim gruplarý doðrudan daðýtým þirketlerine satýþ yapmaya
baþlamýþlardýr. Bu kapsamda, portföy üretim gruplarý dýþýnda EÜAÞ bünyesinde sadece
hidroelektrik santrallar kalmýþ, bu nedenle de EÜAÞ'ýn TETAÞ'a yaptýðý satýþýn ortalama
fiyatý daha da düþmüþ, ancak buna karþýlýk, satýlan elektrik enerjisi miktarý da azalmýþtýr.
Sonuç olarak, Eylül 2006 tarihinden itibaren TETAÞ'ýn toptan satýþ piyasasýndaki
payý bir ölçüde düþmüþ ve portföyünde bulunan üretimlerin kullanýlan birincil kaynaða
göre daðýlýmý da deðiþmiþtir.
2005-2007 dönemi TETAÞ ortalama toptan satýþ fiyatlarý ve TORETOSAF'lar, aþaðýda
yer almaktadýr.
Tablo 13.1 TETAÞ Ortalama Satýþ Fiyatý ve TORETOSAF Geliþimi
TOPTAN SATIÞ FÝYATI (Ykr/kWh)
Dönem
TETAÞ
TORETOSAF
2005
8.63
8.36
01.Ocak.06
8.63
01.Eylül.06
10.69
9.13
01.Ocak.07
9.8
01 Eylül-31Aralýk 07
7.67
9.67
01.Ocak.08
9.53
Kaynak: EPDK

4628 sayýlý Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (3) numaralý
alt bendinin ikinci paragrafýnda; Özel sektör daðýtým þirketleri, daðýtým veya perakende
satýþ faaliyeti dýþýnda, üretim lisansý almak ve hesaplarý ayrý tutulmak kaydýyla üretim
tesisi kurabilir ve sahibi olduðu veya iþtirak iliþkisinde bulunduðu üretim þirketi veya
þirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satýþ fiyatýný geçmeyecek fiyattan elektrik
enerjisi satýn alabilir hükmü yer almaktadýr.
Bu hükümle, daðýtým þirketlerinin sahip olduðu veya iþtirak iliþkisinde bulunduðu
üretim þirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satýþ fiyatýný geçmeyecek bir
fiyattan elektik enerjisi satýn alabilecekleri düzenlenmiþtir.
Bu düzenlemeden, içinde bulunulan yýlda geçerli olan ortalama toptan satýþ
fiyatýnýn uygulanacaðý anlaþýlabilmekle birlikte, bu fiyat, 20 Daðýtým Þirketinin Ýlk
Uygulama Dönemine Ýliþkin Gelir Düzenlemesi Hakkýnda Teblið'de, YEK belgeli
elektrik üretimine uygulanan bir önceki yýla ait TORETOSAF olarak öngörülmüþtür.
Benzer þekilde, 2007 yýlýna ait TORETOSAF'ýn belirlenmiþ olduðu 17.12.2007 tarihli
ve 1424/38 sayýlý Kurul kararýnda TORETOSAF'ýn, daðýtým lisansý sahibi tüzel kiþilerin
sahibi olduðu veya iþtirak iliþkisinde bulunduðu üretim þirketi veya þirketlerinden
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ülke ortalama elektrik toptan satýþ fiyatýný geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satýn
alabilmelerine referans olabileceði belirtilmiþtir.
5398 sayýlý 'Özelleþtirme Uygulamalarýnýn Düzenlenmesine ve Bazý Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunda ve Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun' ile 4628 sayýlý Kanunda 2005
yýlýnda yapýlan deðiþiklikle eklenen, daðýtým þirketlerinin sahibi olduðu veya iþtirak
iliþkisinde bulunduðu üretim þirketi veya þirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan
satýþ fiyatýný geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satýn alabilmesine iliþkin hüküm,
Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (4) numaralý alt bendinde,
lisanslarda asgari olarak yer almasý gereken hükümler arasýnda sayýlan Lisans
sahibinin Kurula tam ve doðru bilgi vermesini ve tüketicilere yapýlan satýþlar açýsýndan;
lisans sahibinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite alýmlarýný en ekonomik kaynaktan
yapmasýný ve gerektiðinde piyasada yaptýðý alýmlarda en ekonomik alýmý yaptýðýný
kanýtlamasýný saðlayacak hükümler ile çeliþtiði gibi, ülke ortalama toptan satýþ fiyatý
da tanýmlý deðildir.
Sonuç olarak, uygulama sýrasýnda geçerli olan ülke ortalama elektrik toptan satýþ
fiyatýnýn nasýl hesaplanacaðý ve Kanunun bu hükmünde yer alan uygulamanýn nasýl
yapýlacaðý belirsizdir.

13.4 Daðýtým Þirketleri Ýçin Ýlk Uygulama Dönemine Ýliþkin Hususlar
20 Daðýtým Þirketinin Ýlk Uygulama Dönemine Ýliþkin Gelir Düzenlemesi Hakkýnda
Teblið'de, bir daðýtým þirketinin, perakende satýþ lisansý altýnda serbest olmayan
tüketicilere Ortalama Perakende Enerji Satýþ Fiyatý Tavanýný geçmeyecek bir fiyatla
elektrik enerjisi satabileceði düzenlenmiþtir.
Söz konusu tavan fiyatýn hesaplanmasýnda ise temel olarak, üzerine kar marjý
eklenmiþ ortalama enerji alým fiyatý kullanýlmaktadýr. Ortalama enerji alým fiyatý ise,
uzlaþtýrma dönemi bazýnda satýn alýnacak elektrik enerjisinin izin verilen fiyatý ve
miktarý kullanýlarak hesaplanan aðýrlýklý ortalama elektrik enerjisi satýn alma fiyatýdýr.
Bu fiyatýn hesaplanmasýnda geçiþ dönemi sözleþmelerinin fiyatlarý ile TORETOSAF'ýn
yaný sýra, daðýtým þirketi tarafýndan ikili anlaþma yoluyla temin edilen enerjinin fiyatýnýn
da dikkate alýnmasý yoluyla Kurumca belirleneceði ifade edilen dýþarýdan alýnan enerji
alýþ fiyatý kullanýlmaktadýr.
Dýþarýdan alýnan enerjinin satýþ fiyatýnýn nasýl belirleneceði ve nasýl güncelleneceðine
iliþkin bir düzenleme henüz yapýlmamýþtýr.
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Söz konusu fiyat tavaný gerçekçi olarak belirlenmediði sürece, daðýtým þirketleri
piyasadan ancak geçiþ dönemi sözleþmelerinde yer alan fiyatlara ki bu fiyatlar gerçek
elektik enerjisi maliyetlerini yansýtmaktan uzaktýr eþit veya daha düþük fiyatlarla
elektrik enerjisi satýn alabileceklerdir.
Bu durumda ise, arz sýkýntýsýnýn yaþandýðý bir dönemde, daðýtým þirketlerinin
elektrik enerjisi ihtiyacý geçiþ dönemi sözleþmeleri ile tamamen karþýlanamazken,
dýþarýdan alýnan enerji fiyat tavanýnýn gerçekçi olarak belirlenmesine iliþkin düzenlemelerin
ivedi olarak yapýlmasý ve dýþarýdan alým fiyatýndaki deðiþikliklerin daðýtým þirketleri
tarafýndan perakende satýþ fiyatlarýna yansýtýlmasýnýn temin edilmesinin, daðýtým
þirketlerinin orta dönemli ikili anlaþmalarla piyasadan elektrik enerjisi satýn almalarýna
olanak saðlayarak, enerji girdi maliyetlerini düþüreceði deðerlendirilmektedir.
Daðýtým þirketlerinin dýþarýdan aldýðý enerji fiyat tavanýnýn gerçekçi olarak
belirlenmesine ve dýþarýdan alýnan enerjinin alým fiyatýndaki deðiþikliklerin
perakende satýþ fiyatlarýna yansýtýlmasýna iliþkin düzenlemelerin ivedi
olarak yapýlmasý gerekmektedir.
13.5 Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliði Nakdi Uygulamasý
DUY'un nakdi uygulamasýna baþlanýlan 1 Aðustos 2006 tarihinden baþlayarak,
kabul edilen yük alma ve yük atma teklifleri sonucunda oluþan saatlik marjinal
fiyatlarýn ortalamasý alýnarak hesaplanan aylýk sistem dengesizlik fiyatlarý ile ayný ayda
gerçekleþen Türkiye brüt elektrik tüketimi miktarlarý, yukarýda 9 numaralý tabloda
verilmiþtir.
Uzlaþtýrma dönemleri bazýnda hesaplanan sistem dengesizlik fiyatlarý ile bu fiyatlarýn
oluþtuðu dönemlerdeki Türkiye brüt tüketim miktarlarýnýn deðiþimi ise, aþaðýda
gösterilmektedir.
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Þekil 13.1 Aylýk Tüketimler ve Uzlaþtýrma Dönemleri Bazýnda
Sistem Dengesizlik Fiyatlarý

Aralýk

Ekim

Kasým

Eylül

40,00
Aðustos

12.000,0
Haziran

60,00

Temmuz

13.000,0

Mayýs

80,00

Mart

14.000,0

Nisan

120,00

Ocak

15.000,0

Þubat

140,00

Aralýk

16.000,0

Kasým

160,00

Eylül

17.000,0

Ekim

180,00

Aðustos

18.000,0

Kaynak: TEÝAÞ

Dengeleme piyasasýnda oluþan saatlik marjinal fiyatlar; her bir saat için Ulusal
Yük Tevzii Merkezi tarafýndan bir gün sonrasýna yönelik olarak yapýlan saatlik yük
tahminleri ile üretim faaliyeti gösteren tüzel kiþilerin mevzuat uyarýnca bir gün sonrasý
için hazýrladýklarý saatlik üretim programlarý arasýndaki farký giderecek kadar, bir gün
öncesinden kabul edilen yük alma ve yük atma tekliflerinin marjinal fiyatlarý sonucunda
oluþmaktadýr.
Bu fiyatlandýrma yapýsý içerisinde, dengeleme ve uzlaþtýrma sistemi uygulamasýnýn
baþladýðý 1 Aðustos 2006 tarihinden bu yana, saatlik marjinal fiyatlarýn en düþük
deðeri, uygulama baþladýktan sonra birkaç defa tekrarlanan, kesinleþmiþ üretim
programlarýnýn yük tahminlerine eþit olduðu saatlerde belirlenen 0 YTL/MWh'týr.
Diðer taraftan, dengeleme ve uzlaþtýrma sistemi uygulamasýnýn baþlamasýndan
itibaren en yüksek saatlik marjinal fiyat 27 Aralýk 2006 tarihinde, saat 1700 - 1800
arasýnda, 1,100 YTL/MWh olarak belirlenmiþtir.
Bu fiyatýn, kendi prosesini olumsuz etkilememesi için dengeleme talimatý almamak
amacýyla, otoprodüktör lisansý sahibi bir tüzel kiþi tarafýndan teklif edilmiþ olduðu
ve sistem marjinal fiyatýný temsil etmediði bilinmektedir.
Dengeleme mekanizmasý içerisinde üretim faaliyeti gösteren tüzel kiþiler tarafýndan
verilen kesinleþmiþ üretim programlarýný dikkate alarak, bir sonraki gün için yapýlan
saatlik yük tahminlerini karþýlamak üzere, yine bir sonraki gün için yük alma ve yük
atma teklifleri kabul edilip saatlik marjinal fiyatlar belirlenmektedir.
Ancak, bu iþlemden sonra gerek üretim tesislerinin fiziksel durumlarýnda, gerekse
talepte beklenenin dýþýnda bir geliþme olmasý halinde, üretim ve tüketimin anlýk
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olarak dengelenebilmesini teminen, üretim tesislerine tekrar talimat verme gereði
ortaya çýkmaktadýr.
Dengeleme iþlemlerine iliþkin mevzuatta dengeleme amaçlý talimatlar ile kýsýt
yönetimi gibi dengeleme dýþý amaçlara yönelik talimatlarýn farklý etiketlenerek
birbirinden ayrýlmasý öngörülmüþse de, mevcut altyapý ve uygulamanýn basitleþtirilmesi
göz önüne alýnarak, saatlik marjinal fiyatlarýnýn belirlenmesinden sonra verilen tüm
talimatlar, dengeleme amacýyla verilmiþ olsalar dahi, dengeleme amacý dýþýndaki
amaçlar için verilen talimatlar olarak deðerlendirilip, maliyetleri saatlik marjinal fiyata
yansýtýlmamaktadýr.
Bu uygulama, sistemi basitleþtirmiþ ve uygulanabilir hale getirmiþ olsa da, dengeleme
sonucunda ortaya çýkmasý gereken gerçek enerji maliyetlerinin ortaya çýkmasýný
engellemektedir.
Bu çerçevede, geliþigüzel seçilmiþ olan 9 Ocak 2008 tarihli Günlük Rapor aþaðýda
verilmiþtir.
Tablo 13.2 Günlük Rapor (09 Ocak 2007)

Saat
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00

Kesinleþmiþ
Günlük
Üretim
Programý
(MWh)
16,727
15,947
15,467
15,203
15,211
15,107
15,220
15,939
18,139
19,426
19,726
19,866
19,701
19,923
20,038
20,072
21,447
21,971
21,712
21,073
20,696
20,065
19,485
18,703

Gerçekleþen
Yük
(MWh)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Yük Alma
Miktarlarý
(MWh)
1,806
1,636
1,598
1,370
1,362
1,361
1,649
1,768
2,141
3,156
3,970
4,414
3,321
3,691
3,647
3,444
3,523
3,679
2,949
2,390
1,995
2,007
2,951
2,606

Kaynak: TEÝAÞ
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Yük Atma
Miktarlarý
(MWh)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Diðer
Amaçlý
Yük Alma
Miktarý
(MWh)
1,269
1,135
1,056
867
888
1,363
1,594
1,905
2,266
1,839
1,110
558
990
920
906
1,079
559
598
1,235
1,088
1,124
1,223
845
758

Diðer
Amaçlý
Yük Atma
Miktarý
(MWh)
0
235
310
482
321
477
11
389
126
260
291
585
752
853
672
804
1,458
981
854
370
187
253
144
453

Bu rapordan da görüldüðü gibi, diðer amaçlý yük alma ve atma miktarlarý,
dengeleme amaçlý yük alma ve atma miktarlarýnýn yanýnda azýmsanmayacak
deðerlerdedir.
Bu kategori, gerçekten dengeleme amaçlý ve diðer amaçlý yük alma ve yük atma
miktarlarý olarak ayrýlabildiðinde, sistem dengelenmesi için verilen talimatlar sonucunda
kullanýlan kapasitenin gerçek maliyetini belirlemek mümkün olabilecektir. Saatlik
marjinal fiyatýn gerçek deðeri dengeleme birimlerine ödenmeye baþlandýðýnda ise,
dengeleme sistemi yeni üretim tesisi yatýrýmcýlarý için daha etkili sinyaller üretmeye
baþlayacaktýr.
Yukarýda sayýlan koþullarda gündüz, puant ve gece uzlaþtýrma dönemleri için
belirlenmiþ olan saatlik dengesizlik fiyatlarýna örnek olarak Kasým 2007 tarihli grafikler
aþaðýda verilmektedir.
Þekil 13.2 2007 Yýlýnýn Kasým Ayýnda Gerçekleþen
Saatlik Dengesizlik Fiyatlarýnýn Uzlaþtýrma Dönemleri Bazýnda Deðiþimi
Kasým 2007 Gündüz Dönemi SMF

Kasým 2007 Puant Dönemi SMF
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Kasým 2007 Gece Dönemi SMF

Kaynak: TEÝAÞ

13.6 YEK Kapsamýndaki Fiyatlandýrma
YEK düzenlemesine göre, kanun kapsamýndaki uygulamalardan yararlanabilecek
YEK Belgeli elektrik enerjisi miktarýna iliþkin bilgilerin her yýl EPDK tarafýndan
yayýmlanmasý gerekmektedir.
Perakende satýþ lisansý sahibi tüzel kiþiler ise, bir önceki takvim yýlýnda sattýklarý
elektrik enerjisi miktarýnýn ülkede sattýklarý toplam elektrik enerjisi miktarýna oraný
kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarýndan elektrik enerjisi üreten YEK Belgeli tesislerin
iþletmede on yýlýný tamamlamamýþ olanlarýndan YEK Belgeli elektrik enerjisini satýn
alabilmektedir.
Kanun kapsamýnda satýn alýnacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yýl
için, EPDK'nýn belirlediði bir önceki yýla ait TORETOSAF olup, yukarýda da belirtildiði
gibi 2007 yýlýna ait TORETOSAF, 17.12.2007 tarihli Kurul kararýyla 9.67 Ykr/kWh
olarak belirlenmiþtir.
Diðer taraftan, YEK Kanununa göre, EPDK tarafýndan belirlenen fiyattan baðýmsýz
olarak, perakende satýþ lisansý sahibi tüzel kiþiler tarafýndan satýn alýnacak olan
enerjinin fiyatý 5 Euro Cent/kWh karþýlýðý Türk Lirasýndan az, 5.5 Euro Cent/kWh
karþýlýðý Türk Lirasýndan fazla olamamaktadýr.
Bu noktada, 1 = 1.7 YTL olarak alýndýðý takdirde, EPDK tarafýndan 9.67 Ykr/kWh
olarak belirlenen TORETOSAF, 5.69 Eurocent'e karþýlýk gelmektedir. Bu durumda ise
YEK Kanununda öngörülen tavan fiyat aþýldýðýndan, YEK belgeli üretim tesislerinden
satýn alýnacak enerjinin birim fiyatýnýn 9.35 Ykr/kWh olarak uygulanmasý gerekecektir.
Ayrýca, döviz kurlarý günlük olarak deðiþtiðinde, özellikle kur deðeri arttýðýnda
ve daha yüksek bir bedelin ödenmesi söz konusu olduðunda, alýþ fiyatý ayarlamalarýnýn
kim tarafýndan hangi aralýklarla yapýlacaðý hususu belirsizdir.
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Bununla birlikte, 5.5 Euro Cent/kWh sýnýrýnýn üzerinde, serbest piyasada satýþ
imkaný bulan yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý lisans sahibi tüzel kiþilere, serbest
piyasaya elektrik enerjisi satýþý yolu da açýktýr.
YEK Kanunu kapsamýndaki uygulamalar 31.12.2011 tarihinden önce iþletmeye
giren tesisleri kapsamakta; ancak Bakanlar Kurulu, uygulamanýn sona ereceði tarihi
31.12.2009 tarihine kadar Resmi Gazetede yayýmlanmak þartýyla en fazla 2 yýl süreyle
uzatabilmektedir.
Uygulama detaylarýna bakýldýðýnda, öncelikle EPDK'nýn her yýl için, söz konusu
yýl baþlamadan önce iþletmede on yýlýný doldurmamýþ yenilenebilir enerji kaynaklarýna
dayalý üretim tesisleri ile hesaba konu yýl içerisinde iþletmeye geçecek olan yenilenebilir
kaynaklara dayalý üretim tesislerinin yýl boyunca gerçekleþtirecekleri üretim miktarýný
tahmin etmesi gerekmektedir. Söz konusu tesislerin kullandýklarý enerji kaynaðý su
ve rüzgar aðýrlýklý olduðundan meteorolojik tahminler bu çalýþmada önem kazanmaktadýr.
Diðer taraftan, YEK kapsamýnda satýn alýnacak elektrik enerjisi fiyatý ve miktarý,
serbest olmayan tüketicilere yapýlan satýþa iliþkin düzenlemeye tabi tarifelerde bir
girdi olacaðýndan, tarife onaylarýndan önce fiyat ve miktarýnýn bilinmesi gerekmektedir.
Açýklýða kavuþturulmasý gereken bir diðer husus, alýcýlar tarafýndan TORETOSAF'a
göre 55.5 Eurocent fiyat aralýðýna iliþkin alýnacak referansýn ne olacaðý ve bu referans
kapsamýndaki deðiþmelerin de nasýl yansýtýlacaðýdýr. Bu konuda farklý alýcýlarýn farklý
kur deðerlendirmeleri yapmalarýnýn bir karmaþa oluþturacaðý açýktýr.
Ayrýca, Kanun hükmünden yararlanmak istemeyen lisans sahipleri tarafýndan
serbest piyasaya satýþ yapýlmasý tercih edildiði takdirde, perakende satýþ lisansý
sahiplerinin eksik kalan alým yükümlülüðünün nasýl ele alýnacaðý hususu da belirlenmek
durumundadýr (tüm lisans sahiplerinden ayný oranda mý, yoksa belli lisans sahiplerinden
mi, gibi).
Tüm bu sorunlarý çözmek üzere, nükleer veya Afþin-Elbistan linyitlerine dayalý
olarak kurulacak santrallara iliþkin düzenlemeler gibi, YEK belgeli elektrik enerjisinin
TETAÞ'a satýlmasý ve TETAÞ tarafýndan da perakende satýþ lisansý sahibi tüzel kiþilere
satýlmasý çözümü akla gelebilir. Benzer þekilde YEK belgeli üretim tesislerinin
üretimlerinin sistem dengesizlik fiyatýyla sisteme satýlmasý, YEK Kanununda yer alan
fiyat aralýðýnýn dýþýna çýkýlmasý durumunda TETAÞ ile fark kontratý yapýlmasý yöntemi
de ilk bakýþta uygulanabilir bir çözüm olarak görünebilir.
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Ancak bu çözümlerin tümü, hem TETAÞ'ýn piyasada kalýcý ve güçlü bir oyuncu
olmasýný, hem de ikili anlaþmalar piyasasýndan tekrar havuz (merkezi alýcý) modeline
dönüþü desteklediðinden, serbest piyasa yapýsýna kesinlikle uygun deðildir.
Ayrýca, üretim aþamasýndan baþlayarak kamu þirketlerinin enerji satýþ fiyatlarýnýn
gerçek maliyetlere dayalý olarak düzenlenmesi durumunda oluþacak fiyatlarýn 55.5
 cent bandýnýn üzerinde seyredeceði ve bu nedenle YEK belgeli üretim tesislerinin
ürettikleri elektrik enerjisini YEK Kanunu kapsamý dýþýnda doðrudan piyasaya satmayý
tercih edecekleri beklenmektedir.
Bu durumda YEK Kanunuyla düzenlenmiþ bulunan uygulama teorik olarak ancak
piyasa fiyatlarýnýn TORETOSAF'ýn altýna düþmesi halinde iþlerlik kazanabilecektir.
Uygulamada ise bu fiyat aralýðýnýn özellikle yeni RES yatýrýmlarý için teþvik edici bir
mahiyet taþýmayacaðý açýktýr.
Dolayýsýyla da, yukarýda yer verilen tüm çözümler, uygulamayý karmaþýk hale
getirmekten baþka bir iþe yaramayacaktýr.
En kolay uygulanabilir çözümün ise, kanun kapsamýnda elektrik satmak isteyen
YEK belgeli üretim tesisi lisans sahiplerinin tesislerinde ürettikleri elektrik enerjisini
EPDK tarafýndan bir önceki yýla ait ortalama sistem dengesizlik fiyatlarý esas alýnarak
belirlenen 'YEK belgeli üretim satýþ fiyatý' üzerinden perakende satýþ lisansý sahibi
þirketlere satmalarý, taban fiyat olarak 5.5 Eurocent/kWh'in alýnmasý, dolayýsýyla YEK
belgeli üretim satýþ fiyatýnýn 5.5 Eurocent/kWh'in altýnda kalmasý halinde YEK belgeli
üretimler için 5.5 Eurocent ödenmesi olacaðý düþünülmektedir.
YEK belgeli üretim tesisi lisans sahiplerinin tercih etmeleri halinde,
tesislerinde ürettikleri elektrik enerjisini bir önceki yýla ait sistem
dengesizlik fiyatlarýnýn ortalamasý esas alýnarak EPDK tarafýndan belirlenen
bir fiyattan satmalarý ve taban fiyat olarak 5.5 Eurocent/kWh'in garanti
edilmesini teminen gerekli düzenlemelerin yapýlmasý önerilmektedir.

13.7 Sistem Kullaným ve Sistem Ýþletim Fiyatlandýrmasý
4628 sayýlý Kanun ve ilgili mevzuatý gereði, þebeke iþletmecileri þebeke yatýrýmlarýna
ve iþletme bakýmýna iliþkin giderlerini sistem kullaným tarifelerine yansýtmaktadýrlar.
Ýletim sistem kullaným bedelleri TEÝAÞ'ýn gelir gereksiniminden yola çýkýlarak
hesaplanmýþ ve EPDK tarafýndan onaylanmýþ þeffaf bir bedelden türetilmiþtir.
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Daðýtým sistemi sistem kullaným bedelleri ise, daðýtým ve perakende satýþ maliyetleri
arasýnda kesin bir ayýrým yapýlmadan, 20 daðýtým bölgesinin maliyetleri paçallanarak,
çok hassas olmayan bir yöntemle hesaplanmýþ ve mevzuat gereði de, bölgeler ve
faaliyetler arasýnda çapraz sübvansiyon uygulandýktan sonra ortalama bir bedel olarak
belirlenmiþtir.
Dolayýsýyla, hesaplanma yöntemleri bazýnda bu iki bedeli karþýlaþtýrmak ve
deðerlendirebilmek mümkün gözükmemektedir.
Uygulama açýsýndan bakýldýðýnda ise, iletim sistem kullaným bedelleri baðlantý
kapasitesi üzerinden hesaplanýp fatura edilirken, daðýtým sistem kullaným bedelleri
þebekeden geçen birim elektrik enerjisi üzerinden hesaplanýp fatura edilmektedir.
Bu nedenle de, iletim sistemine baðlý ancak düþük kapasite faktörü olan bir üretim
tesisi, daðýtým sistemine baðlý olan benzer bir tesisten daha fazla sistem kullaným
bedeli ödemek durumunda kalmaktadýr. Bunun tersi bir durum, daðýtým sistemine
baðlý olan ancak yüksek kapasite faktörü ile çalýþan üretim tesisleri için de geçerli
bulunmaktadýr.
Diðer taraftan, iletim sistem kullaným tarifesi, 22 iletim tarife bölgesine göre
deðiþiklik gösterirken, daðýtým sistem kullaným tarifesi, geçiþ dönemi uygulamasý
nedeniyle, herhangi bir ayrýma tabi tutulmaksýzýn 20 daðýtým bölgesinde eþit olarak
uygulanmaktadýr.
Bir tüketici için hesaplanan daðýtým sistem kullaným bedeli, bu tüketicinin
tedarikçisinden tahsil edilirken, iletim sistem kullanýmý konusunda, iletim tarife
bölgelerine göre üreticiler için belirlenmiþ olan bedeller üretim þirketlerinden, iletim
sistemine baðlý tüketiciler için belirlenmiþ olan bedeller ise doðrudan söz konusu
tüketicilerden tahsil edilmektedir.
Bu yapý içerisinde, iletim sistemine baðlý bir üretim tesisinin daðýtým sistemine
baðlý bir üretim tesisine göre yapacaðý ödemeler, öncelikle üretim tesislerinin bulunduðu
bölgeye, kurulu kapasitelerine ve yýllýk çalýþma saatlerine göre deðerlendirilmek
durumundadýr.
Kurulu gücü itibarýyla hem iletim, hem de daðýtým sistemine baðlanmasý mümkün
olan bir üretim tesisinin baðlanacaðý þebekenin yukarýda verilen bilgiler çerçevesinde
belirlenmesinde de yarar bulunmaktadýr.
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14. MEVCUT KAPASÝTENÝN ETKÝN KULLANIMI
14.1. Üretim Programlarý
EÜAÞ internet sayfasýnda yayýnlanan termik üretim tesislerine iliþkin üretim bilgileri
dikkate alýndýðýnda, 2007 yýlý için yapýlan üretim programlarýnýn çok düþük
emreamadelikler dikkate alýnarak hazýrlanmýþ olduðu görülmektedir.
Söz konusu üretim programý ve 2007 yýlý gerçekleþmeleri aþaðýdaki tabloda
verilmekte olup, 2007 yýlý için beklenen talep artýþý karþýsýnda bu tür bir programýn
öngörülmüþ olmasý, santrallarýn emreamedeliklerinin güvenilir olmadýðýný göstermektedir.
Tablo 14.1 2007 yýlý EÜAÞ Termik Santrallarýnýn
Programlanan ve Gerçekleþen Üretimleri

AFÞÝN-ELBÝSTAN - A
AFÞÝN-ELBÝSTAN - B
SEYÝTÖMER
KANGAL
TUÇBÝLEK
ÇATALAÐZI
ORHANELÝ
18 MART ÇAN
BURSA DG
AMBARLI DG
AMBARLU FUEL-OIL
HOPA FUEL-OÝL
ALÝAÐA
VAN*
HAKKARÝ(ÇUKURCA)
JEOTERMAL*
HABÝTBAT DG
SOMA A-B
KEMERKÖY
YENÝKÖY
YATAÐAN

Kurulu
Güç
(MWh)
1,355.00
1,440.00
600.00
457.00
365.00
300.00
210.00
320.00
1,432.00
1,350.09
630.00
50.00
180.0
1.00
1,120.00
1,034.00
630.00
420.00
630.00

2007
Program
(MWh)
2,810,000
6,865,000
2,710,000
2,100,000
1,590,000
1,865,000
1,274,000
2,070,000
5,505,000
7,095,000
1,020,000
1,727
45
2,562,300
5,310,000
2,910,000
1,832,800
2,870,000

Yýllýk
2007
Fiili
Üretim
Çalýþma
(MWh) Programlanan Gerçekleþen
Saati
4,157,470
23.67
35.03
3,068.24
6,148,842
54.42
48.74
4,270.03
3,133,621
51.56
59.62
5,222.70
2,749,153
52.46
68.67
6,015.65
1,478,058
49.73
46.23
4,049.47
2,072,541
70.97
78.86
6,608.47
1,159,911
69.25
63.05
5,523.39
2,050,849
73.84
73.16
6,408.90
8.116,864
43.88
64.71
5,668.20
9,524,758
59.95
80.49
7,050.68
2,225,583
18.48
40.33
3,5432.67
0
0.00
10
0
0
192
2.19
192.00
51,746
5,610,273
0.26
57.18
5,009.17
4,688,189
0.59
51.76
4,534.03
2,906,500
0.53
52.7
4,613.49
2,197,437
0.50
59.73
5,231.99
3,058,211
0.52
55.41
4,854.30

Kaynak:
(*) Haziran 2007de özelleþtirme programýna alýnmýþ olup, üretim deðerleri 6 aylýktýr.

Kamu santrallarý fizibilitelerinde kömür santrallarýnýn yýlda 6,500 saat, doðal gaz
santrallarýnýn ise yýlda 7,000 saat çalýþabileceði varsayýldýðýndan, üretim programý
yapýlýrken, öngörülen çalýþma saatlerinin düþük alýndýðý gözlenmektedir.
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Kamu tarafýndan iþletilen linyit santrallarýnýn bir baþka genel sorunu da, sürekli
olarak yakýt kalitesinin saðlanmasý ihtiyacýnýn duyulmasýdýr. Bu sorunun çözüme
kavuþturulmasý amacýyla TKÝ (Türkiye Kömür Ýþletmeleri Kurumu) tarafýndan ilgili
bölgelerde yatýrým yapýlmasý gerektiði düþünülmektedir.
Bu çerçevede, baþta yakýt kalitesi ve kalite sürekliliðini saðlamak amacýyla hangi
önlemlerin, hangi sürelerde gerçekçi olarak alýnabileceði belirlenmek durumundadýr.
Arz güvenliði sorunu karþýsýnda, yakýt kalitesi ve kalite sürekliliðini
saðlamak amacýyla hangi önlemlerin, hangi sürelerde gerçekçi olarak
alýnabileceðini saptamak üzere Bakanlýk, TEÝAÞ, EÜAÞ, BOTAÞ, TKÝ ve
TTK yetkilileri bir araya gelerek, alýnmasý gereken önlemler belirlenmeli
ve alýnan önlemlere iliþkin bir öncelik sýralamasý yapýlmalýdýr.
Sonuç olarak, yakýn bir tarihte arz sýkýntýsý ile karþýlaþýlmasý beklenirken, alýnabilecek
acil önlemlerin baþýnda yer alan kurulu kapasitenin emreamadeliðinin artýrýlmasýnýn
en kýsa zamanda tamamlanmasý gerektiði, bir kez daha görülmektedir.

14.2 Rehabilitasyonlar
Rehabilitasyon uygulamalarýndaki gecikme, sistem güvenliðini tehdit eder boyutlara
ulaþmýþtýr.
EÜAÞ tarafýndan çok uzun süredir çözümlenemeyen ve 210 MW kurulu güçteki
ünitelerin 170 MW'ýn üzerine çýkamamasýna yol açan Yeniköy Termik Santralý
kazanlarýnýn rehabilitasyonu ile çatý deformasyonun giderilmesi ve yanma
optimizasyonunun saðlanmasý iþi için EÜAÞ ile RAFAKO Polonya Firmasý arasýnda
ancak 22.11.2007 tarihinde 57,500,000  bedelli bir sözleþme imzalanabildiði
bilinmektedir. Bu sözleþmenin imzalanmasý memnuniyet verici olmakla birlikte, büyük
olasýlýkla kamu ihalelerindeki bürokrasiden kaynaklandýðý düþünülen bu gecikmenin,
makul karþýlanabilmesi mümkün deðildir.
Bu çerçevede, özellikle bürokrasi ve finansman yetersizliði nedeniyle gecikmeli
olarak ele alýnmakta olan rehabilitasyonlarýn hýzlandýrýlmasý ve öngörülen takvimlere
de titizlikle uyulmasý gerekmektedir.
EÜAÞ tarafýndan 1000 takvim gününde tamamlanmasý hedeflenen Ambarlý Fuel
Oil santralýnýn iki ünitesinin doðal gaza dönüþüm ihalesinin, tekliflerin alýnacaðý 2007
yýlý Aralýk ayý baþýnda iptal edilmiþ olmasý ve bilahare herhangi bir tarih belirtilmeksizin
yeniden gündeme getirilmiþ olmasý, bürokratik süreçler yaný sýra, uygulama takviminin
istikrarsýzlýðýna da iþaret etmektedir.
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EÜAÞ santrallarý, kullanýlabilir kapasiteleri ve emreamadeliklerinin
artýrýlmasý için özel sektöre devredilmeli, yakýt kaynaðýnýn izin verdiði
durumlarda tesise yeni kapasite ilavesini içeren bir özelleþtirme modeli
ivedilikle uygulamaya konulmalýdýr.
Bu konuya Özelleþtirme baþlýklý raporda ayrýca yer verilecektir.

14.3 Talep Yanlý Yönetim
Fiziksel olarak arz talep dengesinin korunmasý, tüketimin referans alýnmasý suretiyle
üretimin buna göre ayarlanmasýyla ya da üretim referans alýnarak tüketimin bu
referansa göre þekillendirilmesiyle gerçekleþtirilmektedir. Ýkinci yaklaþým talep tarafý
yönetimini ifade etmekte olup, talep tarafý, kurulu kapasiteye göre yönetilmektedir.
Talep tarafý yönetimi genellikle çoklu zaman dilimlerine göre ayarlanmýþ fiyatlandýrma
ile tüketim eðilimlerinin disipline edilmesi veya talep tarafýnýn katýlýmý saðlayacak
mekanizmalarýn tesisi ile gerçekleþtirilirken, temel amaç, yük eðrisinin tepe noktalarýnýn,
eðrinin ortalama seviyelerine yaklaþtýrýlabilmesi ve böylece mevcut kapasitenin etkin
kullanýmýnýn saðlanmasýdýr.
Yedek kapasitenin kýsýtlý olduðu durumlarda talep tarafý yönetimi ile yük eðrisinin
tepe noktasý aþaðý çekilerek yeni kapasite ihtiyacý azaltýlýrken, yedek kapasitenin fazla
olduðu durumlarda talep tarafý yönetimi üretim maliyetlerinin düþürülmesi ve pahalý
yakýtlara dayalý üretimlerin azaltýlmasý iþlevini görmektedir.
Talep tarafý yönetiminde geliþmiþ bir altyapý kadar, tüketim eðilimlerinin disipline
edilmesi için insan faktörü de büyük önem taþýmaktadýr. Bu itibarla, etkin bir talep
yönetiminin yapýlabilmesi için tüketicilerin bu yönde eðitilmesi ve bilinçlendirilmesi
bir zorunluluk olarak ortaya çýkmaktadýr.
TEÝAÞ internet sayfasýnda yayýnlanmakta olan Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yýllýk
Üretim Kapasite Projeksiyonu (2007-2016) çerçevesinde Türkiye'de minimum yükün
puant talebe oranýnýn 2007 ve sonraki yýllarda da, geçmiþ yýllarda olduðu gibi % 40
dolaylarýnda devam edeceði, diðer bir deyiþle, yük eðrisi karakteristiðinin çok fazla
deðiþmeyeceði kabul edilmiþtir. Bu oranýn yükseltilmesinin saðlanmasý durumunda,
kýsa dönemde arz güvenilirliðine katký saðlayacaðýnýn dikkate alýnmasý gereken bir
husus olduðu da, yine ayný dokümanda yer almaktadýr.
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Sonuç olarak, yeni üretim yatýrýmlarý yapýlmamýþ olsa dahi, uygulanacak bir talep
tarafý yönetimiyle, mevcut kapasitenin daha etkin bir þekilde kullanabileceði bir
imkânýn mevcut olduðu görülmektedir.
Talep tarafý yönetime iliþkin genel olarak uygulanan iki yöntemden
bahsedilebilmektedir.
Bunlardan birincisinin, üretim maliyetlerini yansýtacak þekilde saatlik bazda
fiyatlandýrmayý ve uzaktan programlanabilir geliþmiþ bir ölçme-iletiþim-kontrol
altyapýsýný gerektirmesi nedeniyle, kýsa vadede Türkiye için uygulanabilir olmadýðý
deðerlendirilmektedir.
Buna karþýlýk ikinci yöntem, büyük tüketicilerin doðrudan, diðer tüketicilerin ise
tedarikçileri kanalýyla gün öncesi piyasasýna katýlýmlarýnýn saðlanmasýyla
gerçekleþtirilebileceðinden, çok kýsa sürede uygulamaya konulabileceði düþünülmektedir.
Mevcut ölçme-iletiþim-kontrol altyapýsý dikkate alýndýðýnda, öncelikle iletim
seviyesinden baðlý tüketicilerin gün öncesi piyasasýna katýlýmlarýný saðlayacak þekilde
4628 sayýlý Kanunda ve bunun paralelinde DUY'da deðiþikliðe gidilmesi, belirlenecek
bir takvim dâhilinde uygulamanýn diðer tüketicileri de kapsayacak þekilde
yaygýnlaþtýrýlmasý, uygulanabilir bir çözüm olarak görülmektedir.
Bu kapsamda, yukarýda da deðinildiði üzere, büyük tüketicilerin tanýmlanmasý
ve büyük tüketicilerin gün öncesi piyasaya katýlýmlarýnýn saðlanmasý için lisans almalarý
hususunun 4628 sayýlý Kanunda düzenlenmesi gerekecektir.
Öncelikle iletim seviyesinden baðlý tüketicilerin gün öncesi piyasasýna
katýlýmlarýný saðlayacak þekilde 4628 sayýlý Kanunda ve bunun paralelinde
Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliðinde deðiþikliðe gidilmesi,
belirlenecek bir takvim dâhilinde uygulamanýn diðer tüketicileri de
kapsayacak þekilde yaygýnlaþtýrýlmasý gerekmektedir.
Tedarikçilerin gün öncesi piyasaya katýlýmlarý konusu ise, yasal mevzuatta bir
deðiþikliðe gidilmeksizin, ikincil mevzuat kapsamýnda düzenlenebilecek bir husus
olduðu deðerlendirilmektedir.
14.4 Teþvikler
Serbest bir piyasanýn geliþebilmesinde, uygulama düzleminde bazý teþvik araçlarýna
her zaman ihtiyaç duyulmaktadýr.
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Arz güvenliði sorununu aþmanýn en kestirme yolu, mümkün olan en kýsa sürede
yeni üretim kapasitesini devreye almaktýr. Ancak en kýsa sürede devreye girebilecek
olan üretim tesisleri ise petrol türevlerine dayalý üretim yapan tesislerdir.
Buna ek olarak, petrol fiyatlarýnýn aþýrý yüksekliði ve bir daha asla eski fiyat
düzeylerine inilemeyeceðinin öngörülmesi nedeniyle, alternatif birincil kaynaklarýn
fiyatlarý da, petrol fiyatlarý paralelinde artýþ göstermektedir.
Bu nedenle, halen karþý karþýya olduðumuz arz güvenliði sorununun çözümleneceði
dönemle sýnýrlý olmak üzere, baþta doðal gaz olmak üzere petrol ve petrol türevlerine
dayalý üretim yapan ve yapacak olan tesislerin mutlak surette desteklenmesi
gerekmektedir.
Bu kapsamda ise, söz konusu yakýtlarý halen kullanan veya söz konusu yakýtlarý
kullanarak kýsa sürede iþletmeye geçebilecek durumda olan yeni üretim tesisleri için;
-

ÖTV muafiyeti ya da en azýndan kayda deðer bir ÖTV indiriminin uygulanmasý,
Çapraz sübvansiyon yapýlarak, yakýt fiyatýnýn bir kýsmýnýn diðer tüketicilere
yansýtýlmasý,
Henüz iþletmeye geçmemiþ üretim tesisleri için yatýrým indirimi saðlanmasý,
Üretim tesisinin yapýmý için gerekli teçhizatýn ithalatýnda vergi, resim ve
harçlardan muafiyet saðlanmasý,

gibi seçeneklerin göz önünde bulundurulmasý gerektiði deðerlendirilmektedir.
Mevcut ve yeni yapýlacak üretim tesislerinin yapým ve iþletme maliyetlerinin
düþürülmesi yönünde uygulanabilecek birçok teþvik mekanizmasý
bulunmakla birlikte, en etkili teþvik, üretim maliyetlerinin satýþ fiyatlarýna
yansýtýlabildiði bir piyasa yapýsýnýn uygulanmasýdýr.
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Yan hizmetler anlaþmalarý 4628 sayýlý Kanunda; iletim sistemine baðlý olan üretim
þirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör gruplarý, daðýtým þirketleri veya tüketiciler
tarafýndan Elektrik Piyasasý Þebeke Yönetmeliði uyarýnca TEÝAÞ'a saðlanacak yan
hizmet bedellerini, koþullarýný ve hükümlerini belirleyen anlaþmalar olarak tanýmlanmýþ
ve TEÝAÞ'ýn yapýlan yan hizmetler anlaþmalarý ile yan hizmetleri satýn alacaðý ve
saðlayacaðý düzenlenmiþtir.
4628 sayýlý Kanunda ve ilgili mevzuatta tanýmlanmýþ olmasýna raðmen, TEÝAÞ
tarafýndan bugüne kadar özellikle ticari yan hizmetler anlaþmalarýna iþlerlik
kazandýrýlamamýþtýr.
TEÝAÞ'ýn bu yükümlülüðü Strateji Belgesi kapsamýnda da düzenlenmiþ ve Strateji
Belgesi'ne göre TEÝAÞ'ýn, sistem güvenilirliðinin muhafaza edilebilmesi için ticari yan
hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda ihale yoluyla gerçekleþtirmesi gereken kapasite
kiralamaya yönelik hazýrlýk çalýþmalarýnýn, yine TEÝAÞ tarafýndan tamamlanmasý
öngörülmüþ; ancak ifade edildiði üzere, bu anlaþmalar henüz gerçekleþtirilememiþtir.

15.1 Trafo Merkezlerine Üretim Tesisi Kurulmasý
Daha önce mülga TEAÞ tarafýndan kiralanan, TEAÞ'ýn bölünmesinden sonra EÜAÞ
tarafýndan sözleþmeleri devralýnarak iþletilmelerine devam edilen ve birçoðunun
sözleþmeleri sona erdiðinden faaliyetleri durmuþ olan, hatta bir kýsmý sökülerek yurt
dýþýna götürülmüþ bulunan mobil santrallarýn kiralanma amacý, gerilim düþümü
yaþanan bölgelerde elektrik kalitesini düzeltmekti.
Faaliyet alanýnýn uygunluðu nedeniyle mobil santral sözleþmelerini devir almýþ
olmakla beraber, þebekedeki elektrik kalitesini düzeltmek EÜAÞ'ýn görevi deðildir.
Bu görev TEÝAÞ'ýndýr ve ticari yan hizmet anlaþmalarý ile bu görevin yerine
getirilebilme olanaðý bulunmaktadýr.
Bu amaçla TEÝAÞ'ýn, puantýn karþýlanmasýnda ve/veya gerilim düþümlerinin
yaþanmasýnda kritik olan noktalarý belirleyerek, bu noktalarda gerek duydukça üretim
yapmak üzere ve tesis edilmesi diðer tiplere göre daha kýsa sürede gerçekleþen,
devreye hýzlý girebilen motor tipi üretim tesisleri veya ileride kombine çevrim santralýna
dönüþtürmek üzere, açýk çevrim gaz türbinleri tesis ettirebilmesi ilgili mevzuata göre
mümkündür.
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Ýþin aciliyeti dikkate alýndýðýnda, arazi temini ve baðlantý sorunlarýnýn en kýsa
sürede aþýlmasý açýsýndan, sýkýntý yaþanan bölgedeki TEÝAÞ trafo merkezlerinde veya
hemen yakýnlarýnda bulunan yerlerin kiralanabileceði deðerlendirilmektedir.
Gerilim düþümünün yaþandýðý trafo merkezlerinin içinde ya da yakýnýnda gösterilecek
bir sahada motor tipi üretim tesisi veya açýk çevrim olarak da çalýþabilen kombine
çevrim gaz türbinlerinin kurulmasý durumunda, TEÝAÞ bu tesislere sadece kapasite
bedeli ödeyecek, ödediði kapasite bedelini sistem iþletim bedeli vasýtasýyla tüm
kullanýcýlara yansýtabilecektir. Puant tüketimini karþýlamak üzere bu tesislerde üretilecek
elektriðe ihtiyaç duyulduðunda ise, gerçekleþen enerji bedeli, dengeleme sistemine
yapýlan sözleþme çerçevesinde belirlenmiþ yük alma teklifi kabul edilerek ödenebilecektir.
Sürekli gerilim düþümlerinin yaþandýðý bölgelerde ise, gerçekleþen enerji bedeli,
iletim sistemi sistem iþletim bedeli içerisinde tüm kullanýcýlardan tahsil edilecektir.
Bu yapýda, istekli þirketlerin ihale ile belirlenmesi ve tekliflerinde kapasite bedeli
yanýnda üretim bedelini ve yakýt fiyatýna göre deðiþimini de vermesi gerekecektir.
Bu yatýrýmcýlar, ileride dengeleme piyasasýna serbestçe teklif vermek yerine,
yapýlan sözleþmede yer alan fiyat güncelleme formülleri kullanýlarak ihalede teklif
ettikleri fiyattan elektrik satacaklardýr. Ödenecek olan kapasite bedeli ise, iletim
sistemi sistem iþletme bedeli içerisinde tüm iletim sistemi kullanýcýlarýna yayýlacaktýr.
Puant yükün karþýlanmasý veya gerilim düþümü sorunlarýnýn yaþandýðý
trafo merkezlerine yan hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda üretim tesisleri
kurulmasý, kapasite maliyetinin sistem iþletim fiyatýna, üretim maliyetinin
ise, kullaným amacýna göre, dengeleme sistemi veya sistem iþletme bedeli
kontrol edilemeyen giderlerine yansýtýlmasýna iliþkin düzenlemeler
ivedilikle yapýlmalýdýr.

15.2 Ticari Yan Hizmet Anlaþmalarý
Sistem kararlýlýðýnýn saðlanabilmesine yönelik olarak sistem iþletmecileriyle üretim
faaliyeti gösteren tüzel kiþiler arasýnda bazý hizmetlerin satýn alýnmasýna yönelik
anlaþmalar tesis edilmektedir.
Bu kapsama giren anlaþmalar, saðlanacak hizmetin niteliðine göre zorunlu ya da
ticari yan hizmet anlaþmalarý olarak sýnýflandýrýlmaktadýr.
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Elektrik Piyasasý Þebeke Yönetmeliðinde, hangi hizmetlerin zorunlu ya da ticari
yan hizmetler olduðu düzenlenmiþ olup, zorunlu yan hizmetler kapsamýnda, ünitelerin
jeneratör veya senkron kompansatör olarak çalýþmasý sýrasýnda sisteme verdiði veya
çektiði reaktif güç ile primer frekans kontrolüne iliþkin hizmetler yer almaktadýr.
Üretim faaliyet gösteren tüzel kiþiler için zorunluluk teþkil etmeyen ve söz konu
tüzel kiþiler ile iletim sistem iþletmecisi arasýnda varýlan mutabakat kapsamýnda
saðlanan ticari yan hizmetler ise;
-

Sekonder frekans kontrolü,
Ilýk ve sýcak yedekler, bekleme yedekleri, hýzlý devreye alma yedekleri,
Hýzlý devreye girme þeklindeki frekans kontrolü,
Talep kontrolü,
Ünitelerin nominal çýkýþ vermesini saðlayan kapasitenin dýþýndaki reaktif güç
kapasitesi,
Oturan sistemin toparlanmasý,

olarak sayýlmaktadýr.
Mevcut durumda ticari yan hizmetler anlaþmalarý uygulamada olmadýðýndan, bu
kapsama giren hizmetler EÜAÞ tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ancak, bu hizmetlerin
rekabetçi bir yöntem dahilinde üretim faaliyeti gösteren tüzel kiþilerden karþýlanmasý,
özellikle güvenilir bir emreamade kapasite yedeði oluþturulmasý açýsýndan önem
taþýmaktadýr.
Yapýlacak düzenlemelerle, ticari yan hizmetlerin, üretim faaliyeti gösteren
tüzel kiþilerden ne þekilde alýnacaðý ve hizmet bedelinin nasýl belirleneceði
en kýsa sürede netliðe kavuþturulmalýdýr.
15.2.1 Kapasite Yedeði Ýçin Ýhale
Elektrik Piyasasý Þebeke Yönetmeliði yaný sýra, Strateji Belgesinde de belirtildiði
üzere TEÝAÞ, sistemde faaliyet gösteren en büyük ünitenin kurulu güç kapasitesine
eþit bir yedek kapasiteyi emreamade bulundurmak zorundadýr.
TEÝAÞ bu yedeði mevcut kapasite arasýndan yeterli teknik özelliklere sahip olan
bir tesisten saðlayabileceði gibi, ticari yan hizmetler anlaþmalarý çerçevesinde ihaleye
çýkmak suretiyle de, söz konusu kapasiteyi sistem açýsýndan ihtiyaç duyulan bir
bölgede inþa ettirebilir.
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Halen sistemdeki en büyük ünite kurulu gücü olan 770 MW kurulu güce
eþdeðer bir kapasitenin yedeklenebilmesi için TEÝAÞ tarafýndan ticari yan
hizmetler anlaþmalarý çerçevesinde ihaleye çýkýlmalý ve kurulacak olan
tesisin yeri TEÝAÞ tarafýndan belirlenmelidir.
Ticari yan hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda satýn alýnan hizmetler sistem iþletimine
iliþkin olduklarýndan, bu hizmetin alýmýndan kaynaklanan maliyetlerin sistem iþletim
bedeli yoluyla tüm iletim sistemi kullanýcýlarýna yansýtýlarak karþýlanmasý esastýr. Zira
bu kapsamda satýn alýnan hizmetlerden iletim sistemini kullanan tüm taraflar
yararlanmakta olup, maliyetlerin de bu kullanýcýlar arasýnda paylaþtýrýlmasý gerekmektedir.
Yedek kapasitenin kullanýlmasý halinde ise deðerlendirilebilecek iki seçenek
mevcuttur. Bunlarýn ilki mevcut düzenlemede olduðu gibi bu maliyetlerin sistem
iþletim tarifesinin kontrol edilemeyen maliyetler bileþenine yansýtýlarak karþýlanmasý,
diðeri ise üretim bedelinin kapasite yedeði için yapýlan sözleþmedeki fiyat ve deðiþim
formülü kullanýlarak, dengeleme sistemine teklif edilmesidir.
15.2.2 Kapasite Kiralama
TEÝAÞ'ýn, ticari yan hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda mutlak surette göz önünde
bulundurmasý gereken bir diðer husus, kapasite kiralamadýr.
Bu kapsamda TEÝAÞ, sistemin uygun yerlerinde mevcut olan ancak yakýt maliyeti
nedeniyle üretim yapamayan üretim tesislerinin kapasitelerini kiralayarak, bu tesislerin
sistem dýþýna çýkmalarýna engel olabilir. Ýhtiyaç duyulduðunda da, emreamade tutulan
bu tesislere, DUY kapsamýndaki kurallar çerçevesinde üretim yaptýrýlabilir.
TEÝAÞ, sistemde atýl olarak bekleyen kapasitenin emreamade kýlýnmasý
için ticari yan hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda kapasite kiralama
ihaleleri yapmalý ve bu yolla puant yük saatlerinde ya da üretim tesislerinin
arýza durumlarýnda, ihtiyaç duyulan enerjiyi temin edebilmelidir.
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16. YATIRIM ORTAMININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ
Üretim tesislerinin inþaat ve inþaat öncesi dönemlerinde tesis tipi ve tesislerin
kurulacaklarý sahanýn konumu açýsýndan ilgili idarelerden alýnmasý gereken birçok
izin ve onay bulunmaktadýr.
Bu kapsamdaki mevzuata, birincil ve ikincil mevzuat bazýnda aþaðýdaki tablolarda
yer verilmiþtir.
Tablo 16.1 Ýzin ve Onaylar - Birincil Mevzuat
1926
1926
1934
1934
1956
1960
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1985
1985
1987
1990
1994
1998
2001
2001
2001

Sayý
831
927
2510
2644
6831
167
178
2863
2872
2873
2942
3083
3194
3213
3402
3621
3998
4342
4628
4646
4706

2001
2003
2004

4721
5015
5084

2005
2005
2005

5302
5393
5403

Adý
Sular Hakkýnda Kanun
Sýcak ve Soðuk Maden Sularýnýn Ýstismarý Ýle Kaplýcalar Tesisatý Hakkýnda Kanun
Ýskân Kanunu
Tapu Kanunu
Orman Kanunu
Yeraltý Sularý Hakkýnda Kanun
Maliye Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK
Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu
Çevre Kanunu
Milli Parklar Kanunu
Kamulaþtýrma Kanunu
Sulama Alanlarýnda Arazi Düzenlemesine Dair Tarým Reformu Kanunu
Ýmar Kanunu
Maden Kanunu
Kadastro Kanunu
Kýyý Kanunu
Mezarlýklarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun
Mera Kanunu
Elektrik Piyasasý Kanunu
Doðal Gaz Piyasasý Kanunu
Hazineye ait Taþýnmaz Mallarýn Deðerlendirilmesi ve KDV Kanununda Deðiþiklik
yapýlmasýna iliþkin Kanun
Türk Medeni Kanunu
Petrol Piyasasý Kanunu
Yatýrýmlarýn Ve Ýstihdamýn Teþviki Ýle Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
yapýlmasýna iliþkin Kanun
Ýl Özel Ýdaresi Kanunu
Belediye Kanunu
Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu
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Tablo 16.2 Ýzin ve Onaylar - Ýkincil Mevzuat
Tarih
1973
1973
1983
1983
1984
1985
1985
1985
1985
1990
1994
1994
1995
1998
2002
2003
2004
2005
2005
2005

Adý
Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliði
Tescile Konu Olan Harita ve Planlarýn Kontrol Yönergesi
Arsa Sayýlacak Parsellenmemiþ Arazi Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý
Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluþlarýnýn Ehliyet
Durumlarýna Ait Yönetmelik
Devlete Ait Taþýnmaz Mal Satýþ, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis,
Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliði
3030 Sayýlý Kanun Kapsamý Dýþýnda Kalan Belediyeler Tip Ýmar Yönetmeliði
Baraj Ýnþaatý Ýçin Yapýlan Kamulaþtýrmalarda Kamulaþtýrma Sahasýna Mücavir
Taþýnmaz Mallarýn Kamulaþtýrýlmasý Hakkýnda Yönetmelik
Plan Yapýmýna Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Plansýz Alanlar Ýmar Yönetmeliði
Kýyý Kanunun Uygulanmasýna Dair Yönetmelik
Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliði
Tapu Sicil Tüzüðü
Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkýnda Yönetmelik
Mera Yönetmeliði
Ýskân Kanunu Uygulama Yönetmeliði
Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunca Yapýlacak Kamulaþtýrmalarda 2942 Sayýlý
Kamulaþtýrma Kanununun 27 nci Maddesinin Uygulanmasý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliði
Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu Uygulama Yönetmeliði
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Bilirkiþi Yönetmeliði

Yukarýdaki tablolardan da görüldüðü üzere, bir üretim tesisinin lisans alýnmasýndan
sonra iþletmeye geçme aþamasýna kadar olan süreçteki izin ve onay aþamalarý, söz
konusu yatýrýmlarýn öngörülen sürelerde tamamlanabilmesi açýsýndan kritik önem
taþýmaktadýr.
Diðer taraftan uzun bir zaman dilimine yayýldýðý görülen mevzuat bütününün
oluþturulmasý sýrasýnda, söz konusu mevzuat bütününün birbirleriyle olan baðlantýlarýnýn
ve günün koþullarýna göre adaptasyonlarýnýn ne ölçüde gözetildiði bilinememektedir.
Bu nedenle de, izin ve onaylarýn alýnmasýndaki süreçlerde öngörülemeyen
sorunlarla karþýlaþýlmakta ve bu durum arz güvenliði açýsýndan bir risk oluþturmaktadýr.
Söz konusu mevzuat bütününün, aþaðýda tanýmlanan yönetiþim mekanizmasý
çerçevesinde ayrýntýlý bir incelemeye tabi tutulmasý ve yatýrýmlarý yavaþlatan ya da
varsa engelleyen hüküm uygulamalarýnýn siyasi irade kararýyla kaldýrýlmasýnýn gerekli
olduðu deðerlendirilmektedir.
Üretim tesisi ve iletim hatlarýnýn yapýlmasý sýrasýnda alýnacak izin ve
onaylarý düzenleyen mevzuat bütününün, söz konusu yatýrýmlarý
hýzlandýrmak üzere yeniden ele alýnmasý gereklidir.
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Alýnmasý gerekli izin ve onaylar nedeniyle yatýrýmlarýn gecikmesinde etken olan
unsurlara bakýldýðýnda da, yatýrýmcýlar tarafýndan dile getirilen görüþler çerçevesinde
aþaðýdaki tespitler yapýlabilmektedir:
-

-

-

Üretim tesislerinin ve bu tesislerin sisteme baðlantýsý için ihtiyaç duyulan enerji
nakil hatlarýnýn inþasýna baþlanmadan önce yapýlmasý gereken kamulaþtýrma
iþlemleri çok uzun sürmektedir ve kamulaþtýrma için izlenmesi gereken hukuki
süreç karmaþýktýr.
Kamu kurum ve kuruluþlarýndan alýnmasý gereken izinlere iliþkin süreç
beklenmedik ölçüde uzayabilmektedir.
Baðlantý ve sistem kullaným anlaþmalarýnda, ancak proje onayýndan sonra belli
olabilecek ayrýntýlar talep edilmektedir.
Kalkýnma Bankasýndaki prosedürler uzun sürmektedir.
DSÝ tarafýndan tadil kapsamýndaki baþvurular, yeni baþvuru gibi ayný prosedüre
tabi tutulmaktadýr.
4628 sayýlý Kanun çerçevesinde geliþtirilen mevzuat, diðer kamu kuruluþlarýnca
yeterince bilinmemekte ya da anlaþýlamamaktadýr.
Mera Kanunundan kaynaklanan sorunlar, süreci ciddi þekilde týkamaktadýr.
ÇED süreci, daha önce öngörülemeyen nedenlere baðlý olarak bazen çok uzun
sürebilmektedir.
ÇED belgesi için gerekli olan testleri gerçekleþtirecek laboratuarlar yetersiz
olup, tüm testler tek bir yerde yapýlamamakta ve farklý yerlerde yapýlan test
sonuçlarý bir araya getirildiðinde de, tutarsýzlýklar oluþmaktadýr.
Gerçek kiþilere kadar iþtirak iliþkisinin belgelenmesinin istenmesi durumunda,
özellikle yabancý ortaklar için sorun yaþanmaktadýr.
Sisteme baðlantý konusunda TEÝAÞ ve daðýtým þirketinin koordineli görüþ
vermemesi nedeniyle, anlaþmalarýn imzalanmasý aþamasýnda sorunlar
yaþanabilmektedir.

16.1 Daðýtým Þirketlerinin Mali Yeterliliði
Serbest piyasanýn baþlangýç aþamasýnda, tüketim portföyünün hemen hemen
tamamýný elinde bulunduran daðýtým þirketleri en büyük alýcý konumundadýr. Bu
durum devam ettiði sürece, söz konusu þirketlerin güvenilir alýcý konumlarýný devam
ettirmesi ya da güvenilir alýcý konumuna getirilmeleri, yeni üretim yatýrýmlarýnýn
gerçekleþtirilmesi açýsýndan bir gereklilik olarak ortaya çýkmaktadýr.
Ýkili anlaþmalara dayalý serbest piyasada tüketiciler tedarikçilerini seçinceye kadar,
yeni üretim yatýrýmlarý yoluyla oluþturulacak ilave kapasitenin önemli bir kýsmýnýn
daðýtým þirketleri tarafýndan satýn alýnmasý beklenir. Dolayýsýyla, daðýtým þirketlerinin
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mali açýdan yeterliliði, yeni üretim yatýrýmlarýnýn geri dönüþünü garanti edebilecek
seviyede olmalýdýr. Bu durum ise ancak, daðýtým þirketlerinin piyasadan yapacaklarý
enerji alýmlarýný kontrol edilemeyen maliyetler olarak perakende satýþ fiyatlarýna
doðrudan yansýtabilmeleri ile saðlanabilecektir. Bu mekanizmaya iþlerlik kazandýrýlmadýðý
takdirde, yeni üretim yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesinde ve daðýtým özelleþtirmelerinde
yatýrýmcýlar açýsýndan bir risk algýlamasý söz konusu olacak, bu durum ise finansman
teminde ilave maliyetlere yol açacaktýr.
Diðer taraftan, perakende satýþ faaliyeti dýþýnda daðýtým þirketlerinin esas faaliyet
konusu daðýtýmdýr. Dolayýsýyla, söz konusu þirketlerin mali durumlarýnýn kesintisiz
ve kaliteli bir daðýtým hizmeti sunabilmeleri açýsýndan da yeterli olmasý gerekir.
Daðýtým faaliyetinin bölgesel tekel nitelikli yapýsý, bu sistemdeki aksamalarýn baþka
bir yolla karþýlanmasýna imkân tanýmadýðýndan, daðýtým hizmetinin güvenilir olarak
saðlanmasý, daðýtým sistemine baðlý ya da baðlanacak üretim tesisleri kadar, tüketiciler
açýsýndan kritik bir önem taþýmaktadýr. Bu kapsamda, daðýtým seviyesinden baðlý
sanayi tesislerinin, sistemdeki kalitesiz enerji sunumundan ya da kesintilerden
ekonomik olarak en fazla etkilenen taraf olduklarý açýktýr.
Esasen, Strateji Belgesinde özelleþtirmelerinin daðýtýmdan baþlatýlmasý öngörüsünün
altýnda da, daðýtým þirketleri özelleþtirildikleri takdirde, serbest piyasa kurallarýna
uygun davranýþ sergileyecekleri, teþvik bazlý fiyatlandýrmanýn avantajlarýndan yararlanmak
üzere gerekli performansý gösterecekleri, daðýtým sistemini emreamade tutarak
gelirlerini garanti almaya çalýþacaklarý ve mali açýdan güvenilir þirketler olarak yeni
üretim yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesine katký saðlayacaklarý yaklaþýmý bulunmaktadýr.
Mevcut durum itibarýyla, daðýtým þirketlerinin mali açýdan piyasaya güven telkin
edecek ölçüde güvenilir olup olmadýklarý bir hayli tartýþmalýdýr.
DPT internet sayfasýnda yayýnlanan 2007 yýlý programýnda;
TEDAÞ'ýn tahsilât sorununun devam etmesi diðer enerji KÝT'lerinin de
2006 yýlýnda nakit açýsýndan sýkýntý yaþamasýna sebep olmuþtur. Söz
konusu tahsilât oranýnda bir iyileþme olmamasý, kuruluþlarýn
yaþayacaklarý finansal sýkýntýyý derinleþtirmenin yaný sýra serbestleþtirme
ve özelleþtirme çalýþmalarýný da olumsuz yönde etkileyebilecektir 2006
yýlý içerisinde Özelleþtirme Fonundan TEDAÞ'a, enerji KÝT'lerinin içinde
bulunduðu nakit sýkýntýsýný hafifletmek amacýyla, 600 milyon YTL,
yatýrým ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 314 milyon YTL transfer
yapýlmýþtýr. Ayrýca, TEDAÞ'ýn tarifelerinin girdi maliyetlerindeki artýþa
baðlý olarak deðiþtirilememesi de, özelleþtirme öncesinde, kuruluþun
finansal yapýsýný bozmuþtur. Bu sýkýntýlarýn 2007 yýlýnda devam etmemesi
ve TEDAÞ'ýn yatýrýmlarýný kendi kaynaklarýyla finanse edebilecek bir
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kar düzeyine ulaþabilmesi için satýþ tarifelerinin artýrýlmasý
programlanmýþtýr
denilmiþtir.
Ancak, DPT'nin bu Program öngörüsüne raðmen, 2007 yýlýnda nihai tüketici
tarifelerinde herhangi bir artýþýn gerçekleþmemiþ olmasýnýn, daðýtým þirketlerinin mali
tablolarýndaki açýðý daha da büyütmüþ olmasý kuvvetle muhtemeldir.
Nitekim DPT internet sayfasýnda yayýnlanmakta olan 2008 Programýnda;
Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ.'nin (TEDAÞ) bazý abone gruplarý ve
bölgeler düzeyindeki tahsilat oranlarýnýn artýrýlmasý, genel aydýnlatma
bedellerinin tahsil edilmesi ve maliyet artýþlarýnýn fiyatlara yansýtýlmasý
ihtiyacý devam etmektedir. Ayrýca, yeni abonelerle birlikte, TEDAÞ'ýn
satýþ fiyatýnýn üretim maliyetlerine göre düþük kalmasý sonucunda bazý
otoprodüktörler ve serbest tüketicilerin TEDAÞ'tan alým yapmaya
baþlamasý, TEDAÞ'ýn program öngörülerinin 18 milyar kwh üzerinde
bir talep artýþýna yol açmýþtýr. Elektrik Üretim A.Þ. (EÜAÞ) ve Türkiye
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Þ.'den (TETAÞ) karþýlanamayan söz konusu
talep artýþýnýn Piyasa Mali Uzlaþtýrma Merkezinden (PMUM) yapýlan
spot alýmlarla karþýlanmasý TEDAÞ'ýn zararýný büyüten diðer bir etken
olmuþtur.
TEDAÞ'taki bu geliþmeler, baþta Türkiye Kömür Ýþletmeleri (TKÝ) ve Boru
Hatlarý ile Petrol Taþýma A.Þ. (BOTAÞ) olmak üzere diðer enerji KÝT'lerinin
nakit akýþýnda aksamaya ve bu kuruluþlarýn vergisel ve iþletme
faaliyetlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmelerinde zorluklara
neden olmaktadýr.
BOTAÞ'ýn EGO'dan olan 236 milyon YTL tutarýndaki alacak faizleri
5669 sayýlý Kanunla silinmiþtir.
TEDAÞ'a 2007 yýlýnda yatýrým harcamalarýný karþýlamak amacýyla
Özelleþtirme Fonundan 293 milyon YTL transfer yapýlmasý beklenmektedir.
Elektrikte arz güvenliðine katkýda bulunmak amacýyla, kýsa vadede
mevcut fiyatlarýn rasyonelleþtirilmesinin yaný sýra maliyetlerdeki
deðiþimlerin fiyatlara yansýtýlmasýný düzenleyen mevcut mekanizmanýn
iþletilmesi önem taþýmaktadýr.
..
EÜAÞ ve TETAÞ'ýn PMUM'a yaptýðý satýþlardan elde ettiði karlar yýlýn
ikinci yarýsýnda yapýlan fiyat indirimiyle TEDAÞ'a aktarýlmýþtýr.
denilmektedir.
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Dolayýsýyla, 2008 yýlý baþýnda yapýlan tarife artýþýnýn, daðýtým þirketlerinin mali
durumlarýnda ne ölçüde bir iyileþtirme saðladýðý ve söz konusu þirketleri mali açýdan
ne ölçüde güvenilir þirketler haline getirdiði bilinememektedir.

16.2 Sisteme Baðlantý
Lisans Yönetmeliðinin 38'inci maddesinde yer alan yeterli finansmanýn mevcut
olmadýðý hallerde, söz konusu yatýrým TEÝAÞ ve/veya daðýtým lisansý sahibi tüzel kiþi
adýna, baðlantý yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan ilgili mevzuat
kapsamýndaki teknik standartlar saðlanarak yapýlabilir veya finanse edilebilir. Bu
durumda; gerçekleþen yatýrýma ait toplam harcama tutarý, sisteme baðlantý yapan
gerçek veya tüzel kiþi ile TEÝAÞ ve/veya daðýtým lisansý sahibi tüzel kiþiler arasýnda
yapýlacak baðlantý ve sistem kullaným anlaþmasý çerçevesinde gerçek veya tüzel kiþinin
iletim ve/veya daðýtým tarifesi bedelinden düþülür. hükümleri, þebeke iþletmecisinin
yatýrým programýnda bulunmayan ya da zamanlama açýsýndan kullanýcý tesisinin
baðlanacaðý tarihte hazýr olamayan þebeke yatýrýmlarýnýn kullanýcýlar tarafýndan
yapýlmasýna veya finanse edilmesine olanak saðlamaktadýr.
Bu düzenleme, yatýrým maliyetinin þebeke kullanýcýsý tarafýndan ödenmesinin yaný
sýra, yatýrým geri ödemesinin de baðlantý ve sistem kullaným anlaþmalarý çerçevesinde
kullanýcýnýn þebeke kullaným tarifesinden düþülerek geri ödeneceðini düzenleyerek,
þebekeye baðlantý maliyetinin bir anlamda tesisin fizibilitesine dâhil edilmesini
saðlamakta, böylece kullanýcý tesisinin yüksek kapasiteli ya da gereksiz bir þekilde
uzun hatlarla þebekeye baðlanmasýnýn da önüne geçmektedir. Ancak, baðlantýya
iliþkin yatýrým bedellerinin nasýl belirleneceði tanýmlanmadýðýndan, bu uygulamada
da aksaklýklar olmakta ve kamu kuruluþlarý tarafýndan geri ödenmesi öngörülen
yatýrýmlarýn maliyetlerinin belirlenmesi sorun yaratmaktadýr.
Bu noktada, þebekeye baðlantý için yapýlacak yatýrýmlardan birden fazla kullanýcý
yararlanacak ise, mevcut düzenlemede çözüm olarak, gerekli yatýrýmýn sadece bir
kullanýcý tarafýndan yapýlmasý öngörülmektedir. Diðer kullanýcýlar yatýrýmýn finansmanýna
katýlmýþ olsalar dahi, baðlantý ve sistem kullaným anlaþmalarý kanalýyla sadece bir
yatýrýmcýnýn yaptýðý harcamalar, ödeyeceði bedellerden düþülebilmektedir.
Ayrýca, bu kapsamda yeni kurulan bir üretim tesisinin sisteme baðlanabilmesi için
yapýlacak yatýrým bazý durumlarda sadece sisteme baðlantý hatlarýnýn yapýlmasý ile
sýnýrlý kalmamakta, bunun dýþýnda trafo merkezleri gibi daha büyük yatýrýmlarýn
yapýlmasýný da gerektirebilmektedir.
Mevcut düzenlemeye göre sisteme baðlanacak tüzel kiþiler tarafýndan yapýlan
yatýrýmlarýn geri ödemesi, sistem kullaným bedelinden mahsuplaþma yoluyla
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karþýlanmaktadýr. Bu itibarla, yüksek maliyetli iletim sistemi yatýrýmlarýnýn sistem
kullanýcýlarý tarafýndan karþýlandýðý durumlarda, üretim santralýnýn ekonomik ömrünün
çok ötesine geçen bir geri ödeme dönemiyle de karþýlaþýlabilmektedir.
Yapýlacak tesisten birden fazla tüzel kiþinin yararlandýðý veya yararlanabilir olduðu
durumlarda ise, iletim yatýrým maliyetlerinin geri dönüþünün ilgili tüzel kiþiler arasýnda
ne þekilde paylaþtýrýlacaðý sorun teþkil etmektedir.
Bu sorunlarýn çözülmesi için yeni bir düzenleme yapýlmasý gerekmektedir. Yapýlacak
düzenlemede de öncelikle, TEÝAÞ tarafýndan ihtiyaç duyulan noktalarda yapýlacak
üretim yatýrýmlarý ve yerli doðal kaynaklarýn kullanýlmasý için kurulacak üretim
tesislerinin dikkate alýnmasý gerektiði deðerlendirilmektedir.
Bu tesislerin sisteme baðlantýsý þebeke iþletmecisi tarafýndan yatýrým programýna
alýnarak TEÝAÞ tarafýndan gerçekleþtirilmeli ya da yatýrýmýn finansmaný kullanýcýlar
tarafýndan karþýlanmak kaydýyla TEÝAÞ tarafýndan yapýlmalý; ancak sistem için gerekli
olan yatýrýmlarýn geri ödemeleri, çok daha kýsa sürelerde yapýlmalýdýr.

16.3 Arazi Temini
Üretim lisanslarý kapsamýnda inþaat öncesi dönemde arazi teminine iliþkin olarak
aþaðýdaki iþlemler tesis edilmektedir:
-

-

Üretim tesisinin kurulacaðý yerleþim yeri üzerinde özel mülkiyette konu taþýnmaz
mallarýn bulunmasý halinde; öncelikle özel mülkiyetteki taþýnmaz mallarýn
yatýrýmcýlar tarafýndan rýzaen satýn alýnmasý yoluna gidilmekte; bunun mümkün
olmamasý halinde ise EPDK tarafýndan 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun
27'nci maddesi gereðince acele kamulaþtýrma yöntemi ile kamulaþtýrma
gerçekleþtirilmektedir.
Üretim tesisinin kurulacaðý yerleþim yeri üzerinde orman nitelikli taþýnmaz
mallarýn bulunmasý halinde 6831 sayýlý Orman Kanununun 17'nci maddesi
gereðince lisans sahibi tüzel kiþiler lehine irtifak hakký tesis edilmektedir
(Danýþtay 8. Dairesi'nin, Orman Kanununun 17'nci maddesinin Anayasaya
aykýrý olduðu öne sürülerek iptal ve yürütmenin durdurulmasý istemi ile Anayasa
Mahkemesinde iptal davasý açýldýðý gerekçesiyle bu konuda karar verilinceye
kadar Orman Sayýlan Alanlarda Verilecek Ýzinler Hakkýnda Yönetmeliðin
yürütmesini durdurmasý, Ekim 2007 tarihinden itibaren orman nitelikli araziler
üzerinde lisans sahibi tüzel kiþiler lehine irtifak hakký tesis edilememesine yol
açmýþtýr. Bilahare Anayasa Mahkemesi 22/11/2007 tarihli ve 2007/83 sayýlý
kararý ile 31.8.1956 günlü, 6831 sayýlý Orman Kanunu'nun 17'nci maddesinin
17.6.2004 günlü, 5192 sayýlý Yasa'nýn 1'inci maddesiyle yeniden düzenlenen
üçüncü ve dördüncü fýkralarýnýn Anayasa'ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin
reddine karar vermiþ, söz konusu karar 19/1/2008 tarihli Resmi Gazetede
yayýnlanmýþtýr).
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Üretim tesisinin kurulacaðý yerleþim yeri üzerinde Hazinenin Özel Mülkiyetindeki
ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altýndaki Taþýnmaz Mallarýn bulunmasý halinde,
4628 sayýlý Kanunun 15'inci maddesi gereðince irtifak hakký tesisi veya kiralama
iþlemleri yapýlmaktadýr.
Ýrtifak hakký tesisi gerektiren durumlarda, Çevre ve Orman Bakanlýðý ve Maliye
Bakanlýðý ile irtifak hakký tesisi sözleþmeleri düzenlenmektedir.
Elektrik üretim tesislerinin kurulacaðý alanlarda mera nitelikli taþýnmaz mallarýn
bulunmasý halinde, 4342 sayýlý Mera Kanununun 14'üncü maddesi gereðince
tahsis amacý deðiþikliðinin yapýlmasý gerekmektedir.
3194 sayýlý Ýmar Kanunu hükümleri doðrultusunda üretim tesisi yerleþim yerini
kapsayan imar planlarý yaptýrýlmakta ve ilgili kamu kurumlarýna onaylatýlmaktadýr.

Yukarýdaki iþlemler tesis edilirken, 4628 sayýlý Kanun dýþýndaki mevzuatta bir
takým uyum sorunlarýyla karþýlaþýlmaktadýr. Zira anýlan mevzuat 4628 sayýlý Kanun
öncesi çýkarýlmýþ olup, serbest bir elektrik piyasasýnýn öngörülerini içermemektedir.
Diðer bir ifadeyle, enerji piyasasý faaliyetlerinin kamu eliyle yürütüleceði mantýðý
üzerine kurgulanmýþ olup, özel sektörün katýlýmýna olanak saðlayacak esneklikte
deðildir.
Bu kapsamda,
-

-

4342 sayýlý Mera Kanununun 'Tahsis Amacýnýn Deðiþtirilmesi' baþlýklý 14'üncü
maddesinde; Tahsis amacý deðiþtirilmedikçe mera, yaylak ve kýþlaktan bu
Kanunda gösterilenden baþka þekilde yararlanýlamaz. denilmekte ve mera
nitelikli arazilerin tahsis amacýnýn deðiþtirilebileceði koþullar arasýnda birinci
fýkranýn (c) bendinde kamu yatýrýmlarý için yapýlmasý gerekli bulunan araziler
sayýlmaktadýr. Devam eden fýkralarda ise Birinci fýkranýn (c) bendi kapsamýnda
baþvuruda bulunan kamu kurumlarý faaliyetlerini çevreye ve kalan mera
alanlarýna zarar vermeyecek þekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen
yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfýna getirmekle yükümlüdürler
denilmektedir.
3194 sayýlý Ýmar Kanununun 'Ýmar Planlarýnda Bakanlýðýn Yetkisi' baþlýklý 9
uncu maddesinde ise; Bakanlýk gerekli görülen hallerde, kamu yapýlarý ile
ilgili imar planý ve deðiþikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayýsýyla
veya toplu konut uygulamasý veya Gecekondu Kanununun uygulanmasý
amacýyla yapýlmasý gereken planlarýn ve plan deðiþikliklerinin, birden fazla
belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarýnýn veya içerisinden veya
civarýndan demiryolu veya karayolu geçen, hava meydaný bulunan veya
havayolu veya denizyolu baðlantýsý bulunan yerlerdeki imar ve yerleþme
planlarýnýn tamamýný veya bir kýsmýný, ilgili belediyelere veya diðer idarelere
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bu yolda bilgi vererek ve gerektiðinde iþbirliði saðlayarak yapmaya, yaptýrmaya,
deðiþtirmeye ve resen onaylamaya yetkilidir denilmektedir. Madde hükmünün
devamýnda her ne kadar, Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadý ile resmi
bina ve tesisler için imar planlarýnda yer ayrýlmasý veya bu amaçla deðiþiklik
yapýlmasý gerektiði takdirde, Bakanlýk, valilik kanalý ile ilgili belediyeye talimat
verebilir veya gerekirse imar planýnýn resmi bina ve tesislerle ilgili kýsmýný
resen yapar ve onaylar ifadesine yer verilmiþ olsa bile, uygulamada, buradaki
kamu hizmeti ibaresindeki kamu kelimesinin kamu tarafýndan verilen hizmet
anlamýnda mý kullanýldýðý konusunda tereddütler oluþacaktýr.
Yukarýdaki ilgili mevzuat hükümlerinden de görüldüðü üzere, gerek 4342 sayýlý
Mera Kanunu çerçevesinde tahsis amaçlý deðiþikliklerin yapýlmasýnda, gerekse 3194
sayýlý Ýmar Kanunu uyarýnca yerleþim yeri planlarýnýn yaptýrýlmasý ve onaylatýlmasýnda,
söz konusu kanunlarda enerji projelerine iliþkin bir açýklýk bulunmadýðýndan, süreçlerde
ciddi gecikmeler yaþanmaktadýr.
Ýnþaat öncesi dönemdeki sürelerin daha verimli kullanýlabilmesini ve
yatýrýmlarýn hýzlandýrýlmasýný teminen 4342 sayýlý Mera Kanunu ile 3194
sayýlý Ýmar Kanununun ilgili hükümlerinde, enerji amaçlý projeleri de
kapsayacak þekilde düzenlemeye gidilmelidir.
Arazi temini ile ilgili bir diðer husus 5084 sayýlý 'Yatýrýmlarýn ve Ýstihdamýn Teþviki
ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun'a iliþkindir. Söz konusu
kanunun amaç maddesinde; Bu Kanunun amacý; bazý illerde vergi ve sigorta primi
teþvikleri uygulamak, enerji desteði saðlamak ve yatýrýmlara bedelsiz arsa ve arazi
temin etmek suretiyle yatýrýmlarý ve istihdam imkanlarýný artýrmaktýr denilmektedir.
Uygulamada ise, elektrik üretim yatýrýmlarý, diðer sanayi kollarýndaki yatýrýmlardan
farklý olarak algýlanmakta ve bu kapsamda söz konusu kanun çerçevesinde bedelsiz
yatýrým yeri tahsisinde sorunlar yaþanmaktadýr.
5084 sayýlý Kanunun 'Bedelsiz Yatýrým Yeri Tahsisi'ne iliþkin 5'inci maddesi,
OSB'lerin ayrýcalýklý konumlarýný göstermesi açýsýndan dikkat çekicidir.
Söz konusu maddenin birinci fýkrasýnda, Bu Kanunun 2'nci maddesinin birinci
fýkrasýnýn (b) bendinde belirtilen illerde en az on kiþilik istihdam öngören yatýrýmlara
giriþen gerçek veya tüzel kiþiler lehine; Hazineye, özel bütçeli kuruluþlara, il özel
idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsalarýn üzerinde kýrkdokuz yýl süreli
baðýmsýz ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakký tesis edilebilir. ... Ancak, talep edilen
taþýnmazýn bulunduðu ilçenin mülki sýnýrlarý içinde organize sanayi veya endüstri
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bölgesi bulunmasý halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatýrýmlar için tahsis edilecek
boþ parsel bulunmamasý þartý aranýr denilmektedir. Ayrýca yine ayný Kanunun Geçici
1'inci maddesinde, OSB'lerdeki bedelsiz arazi tahsisinin, yetkili organlarýn karar alma
þartýna baðlandýðý görülmektedir.
Diðer taraftan, söz konusu uygulamanýn ne þekilde gerçekleþtirileceðine dair
'Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kiþilere Bedelsiz
Tahsisine Ýliþkin Yönetmeliðin' elektrik piyasasý faaliyetlerinin lisansa tabi olduðu ve
yatýrým süreleri ile zamanýnda gerçekleþtirilemeyen yatýrýrýmlar da dahil, her türlü
tasarruf yetkisinin EPDK'da bulunduðu dikkate alýnmadan düzenlendiði görülmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu Yönetmeliðin;
-

-

-

10'uncu maddesinde; altyapý inþaatýnýn durumuna göre ilgili Organize Sanayi
Bölgesi yetkili organlarý tarafýndan yapýlacak duyuru tarihinden itibaren yapý
ruhsatý alýnarak yatýrýmýn iki yýl içinde, 5084 sayýlý Kanunun öngördüðü istihdam
sayýsýný saðlayarak üretime geçirilmesinin zorunlu olduðu,
11'inci maddesinde; ilgili Organize Sanayi Bölgesi yetkili organlarý tarafýndan
yatýrým koþullarýnýn yerine getirilmediðinin tespiti halinde; gerçek veya tüzel
kiþilere tahsis edilen parsel 30 takvim günü içinde bir baþka katýlýmcýya tahsis
edilebileceði,
15'inci maddesinde; Organize Sanayi Bölgesi yetkili organlarý tarafýndan yatýrýmýn
aþamalarýnýn takip edilerek denetleneceði,

hususlarýna yer verilmektedir.
Yukarýdaki mevzuat hükümleri, OSB'lerin hem elektrik daðýtýmý, hem de üretim
faaliyetlerini birlikte yapabilecekleri hususu ile birlikte deðerlendirildiðinde, söz
konusu düzenlemelerin OSB'ler içinde diðer tüzel kiþiler tarafýndan yapýlacak yeni
üretim yatýrýmlarýný ne denli zora soktuðu ve ayrýmcýlýk içerebilecek uygulamalara
ne denli açýk bir zemin oluþturduðu ortadadýr.
EPDK'nýn faaliyet izni için lisans verdiði bir tüzel kiþinin, ayný faaliyet alanýnda
santral yeri tahsisi için yetkili kýlýnmasý, ayrýca söz konusu yatýrýmlarýn süreleri,
denetlenmesi ve hatta lisans iptali anlamýna gelecek þekilde tasarrufta bulunmasý,
4628 sayýlý Kanunla açýkça çeliþki oluþturmaktadýr.
5084 sayýlý Kanunda, elektrik üretim tesislerinin kurulmasýna yönelik
bedelsiz arazi tahsislerinde OSB'lere tanýnan ayrýcalýklar kaldýrýlmalý ve
buna paralel olarak, 'Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin
Gerçek veya Tüzel Kiþilere Bedelsiz Tahsisine Ýliþkin Yönetmeliðin' 4628
sayýlý Kanunla çeliþen hükümleri yeniden düzenlenmelidir.
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16.4 Proje Onayý ve Tesis Kabulü
Proje onayý ve tesis kabulü ile baraj güvenliði11 ve buna iliþkin proje onayý ile
kontrollük hizmetlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Mevcut yapýda proje onayý iþleminin hangi kuruluþ tarafýndan yapýlacaðý açýk
olarak yasalarda belirtilmemiþken, Bakanlýk daha önceleri kamu kuruluþlarý tarafýndan
yapýlmakta olan, ardýndan mevcut sözleþmeler kapsamýnda kamu adýna yapýlan üretim
tesislerinin kabullerini yapmak üzere bir yönetmelik çýkarmýþ ve bu yönetmelik
hükümlerine göre de bir uygulama yapmýþ ve yapmaya da devam etmektedir.
Diðer taraftan Bakanlýk, yaptýðý proje onayý ve tesis kabulü uygulamalarýnda yeterli
kadrosu bulunmadýðýndan, baðlý ve ilgili kuruluþlarýný görevlendirmektedir.
Bakanlýk tarafýndan oluþturulan bu sistemin, piyasa yapýsýnda iletim tesisleri için
TEÝAÞ ve seçilen özelleþtirme yöntemi dolayýsýyla da TEDAÞ için uygulanmaya devam
etmesi mümkün gözükmekle birlikte, yeni kurulacak üretim tesislerinin projelerinin
EÜAÞ tarafýndan onaylanmasý ve tesis kabulüne EÜAÞ personelinin de katýlmasý,
piyasada EÜAÞ'ýn kabulünü yapacaðý tesisi iþletecek þirketin rakibi konumunda olmasý
nedeniyle mümkün olmadýðý deðerlendirilmektedir.
Üretim tesislerinin yaný sýra, otoprodüktör tesislerinin de sayýlarý dikkate alýndýðýnda,
bu iþlemin Bakanlýk tarafýndan gecikmeye neden olunmadan yürütülebilmesi de
mümkün gözükmemektedir.
Proje onayý ve kabul iþlemleri yaný sýra teknik denetim çalýþmalarýnýn,
yapýlacak bir yasal düzenleme yoluyla EPDK tarafýndan baðýmsýz teknik
denetim þirketlerine yaptýrýlabilmesi saðlanmalýdýr.

16.5 Termik Santral Potansiyeli
TMMOB Maden Mühendisleri Odasý verilerine göre Türkiye linyit rezervlerinin
yaklaþýk % 46'sýný oluþturan Elbistan Linyit Havzasýnda halen iþletilmekte olan Elbistan
Kýþlaköy Açýk Ýþletmesi rezervleri ile birlikte, ekonomik olarak üretilebilecek yaklaþýk
olarak toplam 4.3 milyar tona yakýn linyit bulunmakta olup, bu rakam toplam 9450
MW gücünde bir termik santral portföyüne karþýlýk gelmektedir.
Elbistan linyit rezervleri kalori olarak, 486 milyar metre küp doðal gaza karþýlýk
gelmektedir. Yine doðal gaz ile mukayese edildiðinde, elektrik enerjisi üretimi amaçlý
kullanýlan linyitin maliyeti TKÝ verilerine göre 67.3 $/1000 m³ iken, doðal gazýn yakýt
olarak maliyeti BOTAÞ verilerine göre 280 $/1000 m³ civarýndadýr. Dolayýsýyla, linyitin
11 dam safety yerine kullanýlmýþtýr.
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yakýt olarak maliyeti, doðal gazýn yaklaþýk dörtte biri oranýndadýr. Bu durumda,
Elbistan havzasýnýn doðru bir planlama yapýlarak deðerlendirilmesiyle, ülkemiz toplam
60 milyar dolar mertebesinde bir tasarruf saðlayabilecektir.
Afþin-Elbistan'da bulunan linyit yataklarý ýsýl deðerlerinin düþük olmasýna ve yüksek
nem oranlarýna raðmen, gerek bilinen rezervin büyüklüðü ve gerek tesis, gerekse
iþletme döneminde ihtiyaç duyulacak çalýþan sayýsý dikkate alýndýðýnda mutlaka
deðerlendirilmek durumundadýr.
Diðer taraftan, Elbistan linyitlerinin özelliklerinden dolayý, Dünya uygulamalarýnda
sýkça görülmeyen bir kazan ve yardýmcý tesisler tasarýmýna gerek bulunmaktadýr.
Bilindiði üzere Afþin A termik santralý, kýsa bir dönem boyunca tesis projesinde
öngörülen üretim deðerlerini tutturabilmiþse de, bu çalýþma dönemi, bir türbinin
kaybý ile sonuçlanmýþtýr. Bunun yaný sýra, halen iþletmede olan Afþin B santralýnýn
performansýný sürekli test edebilecek þartlar da henüz oluþmamýþtýr.
Bu noktada deðinilmesi gereken bir diðer husus, Nükleer Güç Santrallarýnýn
Kurulmasý ve Ýþletilmesi ile Enerji Satýþýna Ýliþkin Kanunun Geçici 2'nci maddesinin
(e) bendidir.
Söz konusu bent, yaþanacak bir çevre sorununu haber vermekte olup, bentte yer
alan Ýhale kapsamýndaki santrallar için, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava
Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliðinde belirlenen emisyon sýnýr deðerlerini saðlamak
kaydýyla, Hava Kalitesinin Korunmasý Yönetmeliðinde belirlenen hava kalitesi sýnýr
deðerleri, projenin uygulanmasýna imkan verecek þekilde Çevre ve Orman Bakanlýðýnca
yeniden belirlenir. hükmü, bugünkü teknoloji ile yapýlacak santralýn hava kalitesi
sýnýr deðerlerini karþýlamasýnýn mümkün olmadýðýný ikrar eder bir mahiyet arz
etmektedir.
Hava kalitesi sýnýr deðerlerini ya da geniþ anlamda çevre mevzuatýnýn þartlarýný
karþýlamayan bir uygulama, ileride yapýlacak baþvurular neticesinde ihalelerin iptali
için ciddi bir gerekçe teþkil edebileceðinden, daha tasarým aþamasýnda çevre ile ilgili
hususlarda gereken önlemlerin mutlak surette alýnmasý gerekmektedir.

16.6 Rüzgar Santralý Seçim Kriterleri
Alýnan son baþvurular ile EPDK'da deðerlendirilmeyi bekleyen rüzgar enerjisine
dayalý çok büyük bir sayýda baþvuru bulunmaktadýr. Diðer taraftan, bu baþvurularýn
büyük bir çoðunluðunun, ayný bölge ve ayný kaynak kapsamýnda olduðu ve ayný
trafo merkezlerini ilgilendirdiði tahmin edilmektedir.
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EPDK'nýn, çýkaracaðý mevzuat yoluyla birden fazla tüzel kiþi arasýnda seçim
yapabilme olanaðýnýn son derece kýsýtlý olduðu tahmin edilmektedir. Ayrýca, daha
önce hidroelektrik amaçlý lisans baþvurularý için izlenen yöntemin Danýþtay kararýyla
durdurulduðu da ortadadýr.
Rüzgar enerjisine dayalý üretim tesisi kurmak üzere yapýlmýþ veya yapýlacak
olan lisans baþvurularý kapsamýnda, birden fazla tüzel kiþinin ayný bölge
ve/veya ayný trafo merkezi için baþvuruda bulunmasý ve EPDK tarafýndan
yapýlan inceleme ve deðerlendirme sonucunda da lisans almak için gerekli
koþullarý saðlayan birden fazla tüzel kiþinin olmasý durumunda, lisans
alabilecek tüzel kiþinin TEÝAÞ tarafýndan azami baðlantý kapasitesinin
bildirilmesini takiben EPDK tarafýndan düzenlenecek ihale yoluyla
belirlenmesi için 4628 sayýlý Kanunda gerekli deðiþiklikler yapýlmalýdýr.
Bu kapsamda elde edilecek gelirin ise, bir fon oluþturulmasý yoluyla yenilenebilir
enerji kaynaklara dayalý üretim tesislerinin finansmanýnda kullanýlmasý mümkün
görülmemektedir.
Bunun yerine, Dünya Bankasýnýn yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretim
tesislerinin teþviki amacýyla Türkiye Sýnai ve Kalkýnma Bankasý ve Türkiye Kalkýnma
Bankasý vasýtasýyla uyguladýðý sisteme benzer bir sistemin uygulanabileceði
düþünülmektedir.
Bu amaçla, ihale sonucu elde edilen gelirin söz konusu bankalarda açýlacak bir
hesapta toplanmasý ve yenilenebilir kaynaklara dayalý üretim tesisi kurmak isteyen
tüzel kiþilere düþük faizli kredi olarak kullandýrýlmasý uygun olacaktýr.
16.7 Teþvikler
Serbest bir piyasada yatýrým ortamýnýn piyasaya giriþleri cazip kýlabilmesi için
birinci etkeni piyasa fiyatlarý oluþtururken, teþvik nitelikli bazý düzenlemeler de yeni
yatýrým kararlarý üzerinde olumlu etki yaratmaktadýr.
Bu kapsamda, olaðanüstü hallerde arz güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan katký
saðlayan çok yakýtlý tesislerin sistem ihtiyaçlarýna göre tesis edilmesini saðlayacak
mekanizmalarýn geliþtirilmesi, bazý üretim yatýrýmlarýnýn sistem güvenliði açýsýndan
da ihtiyaç duyulan þekilde tesis edilmesini teþvik edecektir.
Diðer taraftan piyasa modelinin gerektirdiði piyasalara ilave olarak türev piyasalarýnýn
oluþturulmasý ise, yeni ticaret olanaklarýnýn kullanýlmasýna imkân tanýyarak yatýrýmlar
üzerinde ivmelendirici bir etki yaratacaktýr.
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16.7.1 Çok Yakýtlý Tesisler
Ýthal kaynaklarda dýþa baðýmlýlýðýnýn yüksek seyrettiði ülkelerde, beklenmeyen
dýþsal etkenler nedeniyle genellikle belirli bir süreyle sýnýrlý olmak üzere arz güvenliðini
tehdit eder boyutta kriz dönemlerinin yaþanmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr.
Bu gibi durumlarda, kritik noktalara tesis edilmiþ ikincil yakýtlý üretim tesislerin
varlýðý ve bu tesislerin emreamade olmasý, bu kritik sürecin olumsuz etkilerinin
asgariye indirilmesinde katký saðlamaktadýr.
Her ne kadar serbest bir piyasada yatýrýmcýlarýn piyasaya ne þekilde girecekleri
kendi inisiyatifleri doðrultusunda þekillense de, yatýrým kararlarýnýn sistem ihtiyaçlarýný
da karþýlayacak þekilde yönlendirilmesi, serbest piyasa koþullarýný bozmayan bir teþvik
uygulamasý olarak kabul edilmektedir.
Bu çerçevede, ticari yan hizmetler anlaþmalarý kapsamýnda kapasite kiralanmasýna
yönelik olarak yaptýrýlacak santrallarýn bir kýsmýnýn gerek duyulan noktalarda çok
yakýtlý olarak tesis ettirilebilmesinin mümkün olabileceði düþünülmektedir.
Bu konunun yan hizmet anlaþmalarý kapsamýnda yer almasý, olaðanüstü durumlarda
ikincil yakýta geçilerek üretilecek enerjinin ihaleyle belirlenmiþ þartlar dâhilinde satýn
alýnmasýna ve yansýtýlmasýna da imkân tanýyacaktýr. Aksi halde, özellikle ikili anlaþmalar
piyasasýnýn geliþmesi paralelinde serbest piyasa koþullarýnda ikincil yakýta geçilmesinin
gerekli olduðu durumlarda oluþan maliyetin ne þekilde karþýlanacaðý konusu tartýþmalara
yol açacaktýr.
16.7.2 Emisyon Ticareti
Ýklim deðiþikliði konusunda uluslararasý nitelikli ilk giriþim 1988 yýlýnda Birleþmiþ
Milletler Çevre Programý ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün desteðiyle kurulan
'Hükümetlerarasý Ýklim Deðiþikliði Paneli'dir (IPCC).
Ardýndan, 1992 yýlýnda Rio'da gerçekleþtirilen Birleþmiþ Milletler Çevre ve Kalkýnma
Konferansý'nda (Rio Zirvesi), 'Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi' (UNFCCC) imzaya
açýlmýþtýr.
Böylelikle de, ilk defa sözleþmeye taraf olan ülkeler için ulusal ve bölgesel
farklýlýklar dikkate alýnmak suretiyle sera gazý emisyonlarýnýn azaltýlmasý konusunda
çeþitli yükümlülükler getirilmiþtir.
Devam eden süreçte, 1997 yýlýnda Japonya'nýn Kyoto þehrinde düzenlenen Birleþmiþ
Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi kapsamýnda gerçekleþtirilen Taraflar
Konferansýnda, Kyoto Protokolü gündeme gelmiþ, ancak Protokol, Rusya'nýn 18
Kasým 2004 tarihinde katýlýmýndan sonra ancak 16 Þubat 2005 tarihinde yürürlüðe
girebilmiþtir.
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Kyoto Protokolüne göre Birleþmiþ Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesinin
EK1 listesinde yer alan geliþmiþ ülkeler, 2008 ile 2012 yýllarý arasýnda sera gazý
salýnýmlarýný 1990 yýlý seviyesinden ortalama % 5 aþaðýya çekmek zorundadýrlar. EK2
listesinde yer alan ülkelerin ise sera gazý salýnýmlarýný azaltma yükümlülükleri
bulunmamakla birlikte, her yýl sera gazý envanteri raporu vermeleri gerekmektedir.
Protokoldeki bir diðer önemli nokta, EK1 ülkelerinin sera gazý emisyonlarýný
azaltmalarý için 'Esneklik Mekanizmalarý''na yer verilmiþ olmasýdýr.
Esneklik mekanizmalarý kapsamýnda;
-

-

-

Ortak Yürütme Mekanizmasý12: EK-1 liste kapsamýnda yer almak kaydýyla
emisyon hedefi belirlemiþ bir ülkenin, emisyon hedefi belirlemiþ bir diðer
ülkede yatýrým yapmasý halinde Emisyon Azaltma Kredisi13 kazanmasý ve
kazanýlan bu kredilerin toplam hedeften düþülmesi,
Temiz Kalkýnma Mekanizmasý14: Emisyon hedefi belirlemiþ bir ülkenin, emisyon
hedefi belirlememiþ azgeliþmiþ bir ülke ile iþbirliðine giderek, o ülkede sera
gazý emisyonlarýnýn azaltýmýna yönelik projeler gerçekleþtirilmesi halinde
Sertifikalandýrýlmýþ Emisyon Azaltma Kredisi15 kazanmasý ve bu deðerin toplam
hedeften düþülmesi,
Emisyon Ticareti: Sera gazý emisyonunu belirtilen hedeften daha fazla azaltan
bir EK1 ülkesinin gerçekleþtirdiði bu ek indirimi, baþka bir taraf ülkeye
satabilmesi,

gibi mekanizmalar yer almaktadýr.
Emisyon ticareti, piyasa tabanlý iktisadi bir araç olmasý bakýmýndan önemli olup,
bu uygulamanýn temelinde, kirlilik seviyesinin sabitlenmesi ve ticari kirletme kotalarý
vasýtasýyla sýnýrlý kirletmeye izin verilmesi prensibi yatmaktadýr. Bu kapsamda bir
piyasa enstrümaný olarak 'Ticaret Edilebilir Kirletme Permileri' de ortaya çýkmaktadýr.
Söz konusu permiler kota hakkýnýn altýnda kirletme yapmýþ olanlarýn kota sýnýrýný
aþmýþ olanlara bu hakkýný satmasýna imkân tanýmaktadýr.
Avrupa Birliði 2005 yýlýndan itibaren dünyanýn en geniþ kapsamlý sera gazý
emisyonu deðiþim sistemi olan Emisyon Ticareti Programýný hayata geçirmiþtir. AB
uygulamasýnda, mevcut durum itibarýyla sadece CO2 salýnýmlarý emisyon ticaretine
konu edilirken, 2008 yýlýnda farklý kirleticilerin de sisteme dahil edilmesinin planlandýðýna
iþaret edilmektedir.
UEA verilerine göre CO2 salýnýmý açýsýndan Türkiye'nin Dünya ülkeleri arasýndaki
yeri, aþaðýdaki tabloda verilmektedir.
12 Joint Implementation yerine kullanýlmýþtýr.
13 Emission Reduction Unit yerine kullanýlmýþtýr.
14 Clean Development Mechanism yerine kullanýlmýþtýr.
15 Certified Emission Reductions
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Tablo 16.3 CO2 Salýnýmý Açýsýndan Türkiyenin
Dünya Ülkeleri Arasýndaki Yeri
Toplam CO2 Salýmý (Mt CO2)
CO2/Nüfus (t CO2/kiþi)
CO2/GSYÝH (kg CO2/95 USS)
CO2/GSYÝH (satýn alma gücü paritesi) (kg CO2/95 US$)

1995
25
80
63
81

1999
23
75
60
55

2003
23
76
59
65

Kaynak: IEA, 2005

Türkiye'nin UCTE kapsamýnda iletim sistemini AB ile senkron paralel hale getirmesi
ile yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretimlerin Avrupa'ya ihracý için gerekli
fiziksel altyapý tesis edilecek olmakla birlikte uluslararasý emisyon ticareti ancak Kyoto
Protokolünü imzalamýþ olan ülkeler arasýnda ya da bu ülkeler üzerinden
yapýlabilmektedir.
Diðer taraftan, emisyon ticaretine, Kyoto Protokolünü imzalamadan dâhil olmak
için Gönüllü Emisyon Azaltým Anlaþmasý yapýlmasý (VERPA) gerekmektedir. Gönüllü
Emisyon Azaltýmý, herhangi bir kanun veya düzenlemeyle getirilmiþ bir zorunluluk
olmaksýzýn bir kuruluþun kendi isteðiyle iklim deðiþikliðini önleme çabalarýna aktif
olarak katýlmasýdýr. Bu kapsamda Gönüllü Emisyon Azaltým pazarýna iliþkin,
sertifikalandýrma, geçerlilik, emisyon permilerinin kullanýmý ve karþýlanmasý konularýnda
kurallar ve düzenlemeler geliþtirilmiþtir. Temel olarak, bu kurallar Kyto Prokolü'nün
esnek mekanizmalarý ve AB Emisyon Ticareti Direktifindeki kriterlerle iliþkilendirilmiþtir.
Bununla birlikte geliþtirilen kurallar gönüllü emisyon azaltýmý faaliyetleri için baðlayýcý
nitelikte bir yasal çerçeve mahiyetinde deðildir. Bu boþluðu doldurmak ve gönüllü
karbon pazarýna giriþi saðlamak üzere itibar edilir ve basit kurallar setini içeren
Gönüllü Karbon Standarlarý (VCS) oluþturulmuþtur16. Benzer þekilde Gold Standartlarý
da yaklaþýk 40 sivil toplum örgütü tarafýndan kabul görmektedir17.
Dolayýsýyla ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretim tesislerinin
gönüllü emisyon ticaretine katýlabilmeleri için, söz konusu standartlara uygun biçimde
projelendrilip inþa edilmesi gerekmektedir. Son dönemlerde özellikle RES projelerinde
bu yönde bir hareketlenme olduðu gözlenmektedir.
Diðer taraftan, emisyon ticareti ülkeler arasýnda olabileceði gibi, iþletmeler arasýnda
da yapýlabilmektedir.
Bu uygulamadan yola çýkýlarak Türkiye'de de iç piyasaya yönelik emisyon ticaretine
imkan tanýyacak bir altyapýnýn teþkil edilebilme imkanýnýn deðerlendirilmesi gereken
bir seçenek olduðu düþünülmektedir. Bu tür bir altyapý oluþturulduðu takdirde,
yenilebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretim tesislerinin finansmaný için ilave bir teþvik
imkâný doðabilecektir.
16 www.dnv.com/binaries/voluntary%20emissions_tcm4-294596.pdf
17 www.zeroghg.com/voluntaryproject.html
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Hava Kalitesinin Korunmasýna iliþkin mevcut düzenlemelere göre ceza
uygulamasýný içeren bir mekanizmanýn yerine, ulusal standartlarýn
üzerinde kirlilik yaratan iþletmelerin temiz enerji üreten santrallardan
ticarete konu edilebilir emisyon permisi satýn almak suretiyle
yükümlülüklerini karþýlama yoluna gitmelerini saðlayacak bir mekanizma
teþkil edilmelidir.
16.8 Teminatlar
Elektrik piyasasýnda sistem kullaným anlaþmasý, baðlantý anlaþmasý, lisans baþvurusu,
DUY kapsamýndaki uygulamalar, enerji alým anlaþmalarý gibi hemen her türlü iþlem
için teminat verilmesi gerektirmektedir. Bu teminatlar da doðal olarak piyasa katýlýmcýlarý
üzerinde mali bir yük oluþturmakta ve dolayýsýyla da elektrik enerjisi maliyetlerini
artýrmaktadýr.
Diðer taraftan, teminatýn en çok uzlaþtýrma uygulamalarýnda gerekli olduðu açýktýr.
Bu uygulamalarda ödemeler enerji alýnýp tüketildikten birkaç hafta sonra yapýldýðýndan,
teminat alýnmadan iþlem yapmanýn riski çok yüksektir.
Dengeleme ve uzlaþtýrma sisteminde teminat öngörülmüþ olmakla birlikte, piyasa
katýlýmcýlarýnýn içerisinde en yüksek teminatý piyasada faaliyet gösteren kamu
kuruluþlarýnýn vermesi gerektiðinden ve bu kuruluþlar da, söz konusu ilave maliyetleri
fiyatlarýna yansýtmadýklarýndan, teminat mekanizmasýna iþlerlik kazandýrmak mümkün
olamamaktadýr.
Elektrik piyasasýnda talep edilen teminatlarýn her bir anlaþma veya
sözleþme için ayrý ayrý verilmesi yerine, tüm talepleri tek bir kaynaktan
karþýlamak üzere, verilen teminatlarýn toplamýndan daha düþük bir
miktarýn, ortak bir teminat mekanizmasýnda tutulmasý için gerekli olan
düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Bununla birlikte, yukarýda deðinildiði üzere, DUY'da yapýlacak kapsamlý revizyon
sonucunda, saatlik uzlaþtýrma ve gün öncesi piyasa uygulamasýnýn baþlatýlmasý ve
uzlaþtýrmanýn da haftalýk olarak gerçekleþtirilmesi paralelinde, bu kapsamdaki teminat
miktarýnýn da ciddi ölçüde düþeceði deðerlendirilmektedir.
Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliði kapsamýnda da, üretim faaliyetinde bulunmak
üzere yapýlan lisans baþvurularýnda, MW cinsinden beher kurulu güç baþýna Kurul
kararý ile belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiþ ve Kurul kararý ile
belirlenen örneðe uygun banka teminat mektubu sunulmasý, lisans baþvurusunun
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uygun bulunmasý halinde de teminat miktarýný Kurul tarafýndan belirlenen miktara
artýrmasý düzenlenmiþtir.
Kurum tarafýndan yayýmlanan teminat mektubu örneðinde ise, Þirketin, elektrik
piyasasýna iliþkin kanun, yönetmelik, teblið, þartname, lisans ve ilgili diðer mevzuat
hüküm ve þartlarý uyarýnca, lisansa konu üretim tesisinin geçici kabulünü
tamamlayarak Kuruma tevsik etmemesi veya herhangi bir nedenle lisansýnýn sona
erdirilmesi veya lisansýnýn iptali halinde teminatýn nakde çevrileceði kayýtlýdýr.
Diðer taraftan, Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliðinin 16 ncý maddesinin üçüncü
fýkrasýnda:
 üretim, otoprodüktör grubu ve yerli doðal kaynaklar ile yenilenebilir
enerji kaynaklarýna dayalý otoprodüktör lisanslarý kapsamýndaki tesis
tamamlanma süresinin yarýsýný aþan bir gecikme olmasý veya Kuruma
sunulan ilerleme raporlarýnýn inceleme ve deðerlendirilmesi sonucu;
tesis tamamlanma süresinin yarýsýný aþan bir gecikme dikkate alýndýðýnda
dahi tesisin gerçekleþtirilmesinin imkansýz olduðunun anlaþýlmasý
halinde, Kurul kararý ile lisans iptal edilebilir. Diðer enerji kaynaklarýna
dayalý otoprodüktör lisanslarý kapsamýndaki üretim tesisleri için gecikme
için öngörülen süre iki katý olarak uygulanýr
hükümleri yer almaktadýr.
Bu hükmün uygulanmasýnda, lisansta yer alan tesis tamamlanma tarihi aþýldýðýnda,
tesisin kullanýlacak ilave sürede tamamlanamayacaðý kesin deðilse, tesis tamamlanma
süresinin yarýsý kadar daha süre kullanýlmaktadýr. Söz konusu hüküm yönetmelikte
yer aldýðýndan, bu sürenin kullanýlmasý konusunda Kurul kararý alýnmamakta ve yeni
tesis tamamlanma tarihi lisansa derç edilmemektedir.
Yapýlan uygulama ile teminat mektubunda yer alan ifade birlikte deðerlendirildiðinde,
ilave süre kullanýlmasý durumunda, kullanýlan ilave süre lisansta yer almadýðýndan,
teminat mektuplarýnýn nakde çevrilmesi gündeme gelebilecektir. Teminat mektuplarýnýn
inþaatý sürmekte olan ve ilave süreyi kullanan üretim tesisleri için de verilmiþ olduðu
deðerlendirildiðinde, bu husus Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliðinde açýkça
düzenlenmelidir.
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3093 sayýlý TRT gelirleri Kanununun 4'üncü maddesinin (c) bendi uyarýnca her
yýl, nihai tüketiciye satýlan enerjiden elde edilen gayri safi satýþ hasýlatýnýn (katma
deðer vergisi hariç, tüm fon, vergi ve paylar dahil) % 2'si tutarýndaki payýn, Türkiye
Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Diðer taraftan, Hükümetimizin 2008 Yýlý Programýnda yer alan Politika Öncelikleri
ve Tedbirleri arasýnda, "TRT'nin kamu hizmeti yayýncýlýðý kapsamýndaki rolünün
belirlenerek yeniden yapýlandýrýlmasý ve saðlýklý bir mali yapýya kavuþturulmasý
amacýyla, 2954 sayýlý kanunda gerekli deðiþiklikler yapýlacaktýr. Yapýlacak
düzenlemelerde, Kuruluþun Anayasal özerkliðini zedelemeyecek, ancak hesap
verilebilirliði tesis edecek bir yapýnýn oluþturulmasýna önem verilecektir" denilmektedir.
Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde elektrik enerjisi satýþýndan elde edilen
gelirden TRT'ye aktarýlan payýn düþürülebileceði gibi bir kestirim yapýlabilmekle
birlikte, esasen elektrik satýþ fiyatlarý üzerinde gereksiz bir mali yük oluþturan bu
uygulamanýn; 4628 sayýlý Kanunun 13'üncü maddesinde, fiyat yapýsý içinde söz konusu
tüzel kiþinin piyasa faaliyetleri ile doðrudan iliþkili olmayan hiçbir unsurun yer
alamayacaðý hükmü çerçevesinde tamamen kaldýrýlmasý gerekmektedir.
Zira bu tür bir uygulamayla elektrik enerjisindeki talebin artmasýna paralel olarak
TRT'ye aktarýlan mali kaynak giderek büyümekte ve çaðýmýzýn gerekleri ile asla uygun
düþmeyen bu destekleme uygulamasýna bir son verilememektedir.
Elektrik enerjisi satýþýndan elde edilen gelirden TRT'ye pay aktarýlmasý
þeklindeki uygulamaya kesinlikle son verilmelidir.
Nihai tüketiciye fatura edilen toplam bedellerin içerisinde % 1 oranýnda Elektrik
Enerjisi Fonu, sanayi aboneleri için yüzde % 1 ve diðer aboneler için yüzde % 5
oranýnda Belediye Tüketim Vergisi, % 2 oranýnda TRT payý ve % 18 oranýnda da
Katma Deðer Vergisi bulunmaktadýr.
Dolayýsýyla elektrik fiyatlarý üzerinde abone grubuna göre deðiþmek üzere,
% 22 ila % 26 oranýnda yansýyan ilave bir mali yük bulunmaktadýr.
AB ülkelerinde ise tüketici tarafýndaki fiyatlar üzerinde yer alan ilave mali yüklere
bakýldýðýnda bu fiyat arttýrýcý kalemlerin 'tüketime göre tahsil edilen çevre vergileri',
'tüketimle iliþkili diðer vergiler' ve 'katma deðer vergisinden' oluþtuðu görülmektedir18.
18 Euroelectric
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Ülkemizde ise, yukarýda ifade edildiði gibi, elektrik enerji sektörüyle hiç bir þekilde
ilgisi bulunmayan kurum ve kuruluþlara kaynak oluþturmak üzere Belediye Tüketim
Vergisi ve TRT Payý gibi uygulamalar yapýlmakta ve dolayýsýyla elde edilen gelirler
de, sektörün içerisinde deðerlendirilememektedir.
AB uygulamalarý kapsamýnda vergilerin nihai tüketici fiyatlarý içerisindeki oranlarýna
bakýldýðýnda ise, mesken aboneleri için bu oranýn en düþük olduðu ülkelerin sýrasýyla
% 4.7 ile Malta ve % 4.8 ile Ýngiltere olduðu, en yükse oranýn ise % 56.4 ile Danimarka'da
uygulandýðý görülmektedir.
Ayný kapsamda AB üyesi 9 ülkede sanayi müþterilerine katma deðer vergisi dýþýnda
herhangi bir vergi tahakkuk ettirilmezken, en yüksek vergi oraný % 25 ile Avusturya'da
bulunmaktadýr.
1 Temmuz 2006 verilerine göre AB ülkelerinde sanayi abone grubu elektrik enerjisi
fiyatlarý içerisindeki vergi oranlarýný gösteren þekil aþaðýda yer almaktadýr.
Þekil 17.1 AB Ülkelerinde Sanayi Aboneleri Ýçin Fiyat Yapýsý
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Elektrik Enerjisi Fonu 3.7.2001 tarihli ve 4684 sayýlý Kanun ile yürürlükten kaldýrýlmýþ;
ancak, % 1 oranýndaki fon kesintisinin tüketicilerden tahsil edilmesine de devam
olunmuþtur.
Halen uygulanmakta olan fon kesintileri, bir gelir kalemi olarak bütçeye katký
saðlamaktan öte hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Fon katký payý adý altýnda yapýlan uygulama da, esasen dolaylý olarak bir vergi
uygulamasýna dönüþmüþ olup, kaldýrýlmasý gerekmektedir.
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Komþu ülkelerle oluþturulmuþ güçlü enterkoneksiyonlarýn varlýðý, talepteki deðiþime
baðlý olarak arzda bir daralma olduðunda ithalat veya enerji fazlasý durumunda ihracat
yapýlabilmesine olanak tanýyarak, gerek arz güvenliði açýsýndan, gerekse yatýrýmlarýn
rasyonel bir þekilde deðerlendirilmesi bakýmýndan esneklik saðlamaktadýr.
Özellikle ekonomik istikrarýn kýrýlgan olduðu ve buna baðlý olarak elektrik enerjisi
talebinin deðiþkenlik gösterdiði geliþmekte olan ülkelerde, talep tahmini hedefinden
sapmalara sýklýkla rastlanmaktadýr. Bu itibarla, ihtiyaç duyulduðu anda emreamade
olacak þekilde komþu ülkelerle kurulmuþ güçlü bir enterkonneksiyon altyapýsý, bu
ülkeler için ayrýca önem taþýmaktadýr.
Her ülkenin birincil enerji kaynak rezervleri birbirinden farklýlýk göstermekte,
uygulanan enerji politikalarý çerçevesinde kurulu kapasite kompozisyonu da ülkeden
ülkeye deðiþmektedir. Bu durumda sadece ulusal þebeke olanaklarý ile diðer
sistemlerden izole olarak çalýþan bir þebeke altyapýsýna sahip olan ülkeler, ayný
zamanda kaynak kullanýmý açýsýndan da kendi olanaklarýyla sýnýrlandýrýlmýþ olacaklardýr.
Oysa farklý üretim kaynaklarýnýn birbirleriyle uyumlu bir sistem dahilinde
iþletilebilmesine imkan tanýyan entegre bir iletim sistemi altyapýsýnýn mevcudiyeti,
ayný zamanda kaynak optimizasyonu yapýlmasýna da olanak vererek arz güvenliðine
katký saðlayacaktýr.
Nitekim AB'nin arz güvenliði kapsamýnda titizlikle uygulamaya koymuþ olduðu
önlemlerden birisi, AB ülkeleri arasýndaki iletim altyapýsýndan güçlendirilmesi ve
bundan kaynaklanan darboðazlarýn süratle giderilmesidir. Zira güçlü enterkoneksiyonlar,
kaynak optimizasyonunun yaný sýra elektrik enerjisi ticaretinin geliþmesine ve emisyon
ticareti gibi farklý piyasa araçlarýnýn sisteme dahil olmasýný da olanaklý kýlmaktadýr.
Bu kapsamda Türkiye ulusal elektrik iletim sisteminin AB iletim sistemiyle senkron
paralel çalýþmasýný imkan tanýyacak entegrasyon çalýþmalarý UCTE tarafýndan
yürütülmektedir. 2005 yýlýnýn Eylül ayýnda baþlatýlan çalýþmanýn sonuçlarýnýn 2007
baþýnda alýnmasý öngörülmüþ olmakla birlikte, AB þebekesi ile senkron paralel baðlantý
henüz gerçekleþmemiþtir.
UCTE kapsamýndaki þartlara ulusal iletim þebekesinin entegre olmasýyla birlikte,
AB ile kýsa dönemde 2,000 MW'lýk, 2030 yýlýna kadar ise 5,000 MW'lýk bir enerji
alýþveriþi imkaný doðmuþ olacaktýr.
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18.1 Bölgesel Entegrasyonlar
Bölgesel entegrasyonlar kapsamýnda ülkemiz açýsýndan alternatif oluþturan çok
sayýda proje bulunmaktadýr.
Bu projelerden biri de, Akdeniz ülkelerinin iletim þebekelerinin birbirine entegre
olmasýný saðlayacak olan Med-Ring projesidir.
Med-Ring projesi kapsamýnda Türkiye'nin yaný sýra Fransa, Ýspanya, Fas, Tunus,
Cezayir, Mýsýr ve yakýn ortadoðu ülkelerinin iletim þebekelerinin birbirine baðlanmasý
söz konusudur.
Ayrýca; uluslararasý entegrasyonlar kapsamýnda Rusya, Romanya, Ukrayna,
Bulgaristan, Türkiye ve Gürcistan üzerinden gerçekleþecek bir Karadeniz Elektrik
Ringi projesi kapsamýndaki çalýþmalar da sürdürülmektedir.
Türkiye iletim þebekesinin komþu ülkelerle olan mevcut asenkron baðlantýlarý ve
hat kullaným kapasitelerine iliþkin bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
1) Babaeski (Türkiye) - Maritsa East (Bulgaristan) ve Hamitabat Maritsa East
(Bulgaristan) hattý:
a) Ünite yönlendirme metodu dahilinde 550 MW'lýk ithalat ve 700 MW'lýk
ihracat.
b) Ýzole bölge besleme yöntemi ile Bulgaristan sistemindeki teknik olarak
ayrýlabilecek bölgenin yükü ile sýnýrlý olmak üzere ithalat.
c) UCTE kapsamýnda gerekli koþullarýn saðlanmasý durumunda senkron paralel
çalýþma.
2) Hopa Batum (Gürcistan) hattý:
a) Ünite yönlendirme metodu dahilinde 150 MW ihracat ve ithalat.
b) Ýzole bölge besleme yöntemi ile 75 MW ihracat ve ithalat.
3) Kars - Gümrü (Ermenistan) hattý: Teknik ve politik nedenlerle kullanýlmamaktadýr.
4) Iðdýr - Babek (Nahcivan) hattý: Ünite yönlendirme yöntemi sýnýra yakýn üretim
birimi olamadýðý için kullanýlamamakla birlikte, izole bölge besleme yöntemi
ile 50 MW'lýk ihracat olanaðý TETAÞ tarafýndan kullanýlmaktadýr.
5) Doðubeyazýt Bazargan (Ýran) hattý: Ünite yönlendirme yöntemi sýnýra yakýn
üretim birimi olamadýðý için kullanýlamamakla birlikte, izole bölge besleme
yöntemi ile ihracat için net transfer kapasitesi, Ýran elektrik sisteminde teknik
olarak ayrýlabilecek bölgenin teknik bilgilerinin verilmesi durumunda
belirlenebilecektir.
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6) Baþkale Khoy (Ýran) hattý: Ünite yönlendirme yöntemi ile 105 MW ithalat (70
MW TETAÞ tarafýndan kullanýlmaktadýr) ve 150 MW ihracat (izole bölge besleme
yöntemi ile ithalat teknik kýsýtlar nedeniyle mümkün deðildir).
7) PS3 Zakho (Irak) hattý: 200 MW'lýk kapasitenin halen kullanýlýyor olmasý
nedeniyle ünite yönlendirme veya izole bölge besleme yöntemi ile ithalat ve
ihracat mümkün deðil.
8) Birecik Aleppo (Suriye) hattý:
a) Ünite yönlendirme yöntemi ile maksimum 440 MW ihracat ve 230 MW
ithalat (halen bu hat Birecik Hidroelektrik Santralýndan ünite yönlendirilmesi
yöntemi ile Suriye'ye elektrik enerjisi ihracatý için TETAÞ tarafýndan
kullanýlmaktadýr).
b) Ýzole bölge besleme yöntemi ile ihracat için net transfer kapasitesi, Suriye
elektrik sisteminde teknik olarak ayrýlabilecek bölgenin teknik bilgilerinin
verilmesi durumunda belirlenebilecektir.
9) Babaeski - Filippi (Yunanistan) hattý:
a) Ünite yönlendirme yöntemi ile ihracat Hamitabat santralýndan 180 MW'lýk
ünitenin yönlendirilmesiyle gerçekleþtirilmektedir. Ýthalat ise Yunanistan
tarafýndaki santrallarýn rüzgâr santralý olmasý nedeniyle mümkün deðildir.
b) Senkron paralel çalýþmaya geçilebilmesi için Yunanistan tarafýndaki hattýn
tamamlanmasý gerekmektedir.
Görüldüðü üzere, Türkiye'nin komþu ülkeler ile asenkron baðlantýlarý mevcuttur.
Ancak gerek ünite yönlendirme, gerekse izole bölge çalýþma yöntemleri birçok teknik
kýsýtlar içermekte, söz konusu hatlar üzerinden çift yönlü bir enerji alýþveriþi mümkün
olmamaktadýr.
Bu itibarla, UCTE kapsamýnda AB ile entegrasyon saðlanmasý kadar, diðer komþu
ülkelerle eneri ticareti imkanlarýnýn geliþmesine imkan tanýyacak baðlantýlarýn yapýlmasý
da önem taþýmaktadýr.
Söz konusu baðlantýlarýn belirli bir öncelik sýralamasý yapýlmak ve UCTE þartlarýna
uygunluðun da tesis edilmesini saðlayacak þekilde çift yönlü DC baðlantýlar tesis
edilmek suretiyle güçlendirilmesi uygun olacaktýr.

19 back-to-back yerine kullanýlmýþtýr
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19. YÖNETÝÞÝM MEKANÝZMALARININ TESÝSÝ
EPDK'nýn, kendisine kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarýn gereðini piyasa
ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde yerine getirebilmesi için piyasa katýlýmcýlarýnýn
düzenleme süreçlerine daha etkin ve aktif olarak katýlýmý saðlamak üzere usul ve
esaslarý yasal zeminde oluþturulmuþ bir yönetiþim mekanizmasýna da ihtiyaç
duyulmaktadýr.
Yukarýda daha önce deðinildiði üzere, 4628 sayýlý Kanun çerçeve nitelikli bir
kanun olup, uygulamaya iliþkin detaylarýn ikincil mevzuat ile düzenlenmesini
öngörmüþtür. Kanunun 4'üncü maddesinin üçüncü fýkrasýnda ise, Kurum, Kurul
kararýyla bu Kanun hükümleri uyarýnca çýkaracaðý yönetmelikleri, piyasada faaliyet
gösteren tüzel kiþilerin ve ilgili kurum ve kuruluþlarýn görüþlerini alarak hazýrlar
hükmüne yer verilmiþtir.
Bu kapsamda, EPDK tarafýndan elektrik piyasasýna iliþkin ikincil mevzuat olarak
çýkarýlmýþ 16 adet yönetmelik ve bunlarý tamamlayýcý nitelikte 12 adet teblið bulunmakta
olup, söz konusu ikincil mevzuat, uygulamadan kaynaklanan sorunlarýn çözümlenmesi,
piyasa yapýsýnýn geliþtirilmesi amacýna yönelik olarak ve birincil mevzuattaki
deðiþikliklerin de yansýtýlmasýný saðlayacak þekilde sürekli güncellenmektedir.
Ancak bununla birlikte, ikincil mevzuata iliþkin bu güncellemeler, mevcut yapýda
piyasa katýlýmcýlarýnýn görüþlerinin tartýþýlarak mutabakata baðlandýðý bir 'yönetiþim
mekanizmasý' yoluyla deðil, EPDK tarafýndan taslak mevzuat metinlerinin kamuoyu
görüþüne açýlmasý suretiyle gerçekleþtirilmektedir. Dolayýsýyla, mevzuat taslaklarýna
iliþkin olarak gelen görüþler genellikle piyasa katýlýmcýlarýnýn kendi faaliyet alanlarýnda
karþýlaþtýklarý sorunlarla sýnýrlý kalmakta, piyasanýn geliþmesine katký koyacak þekilde
bütünsel bir bakýþ açýsýný yansýtamamaktadýr.
Diðer taraftan, gelen görüþlerin EPDK tarafýndan ne þekilde ele alýnarak
deðerlendirildiði ve hangi gerekçelerle dikkate alýndýðý ya da alýnmadýðý konusunda
kamuoyunun bilgilendirilmesine iliþkin bir mekanizma da bulunmamaktadýr.
Düzenleyici risklerin asgari düzeye indirilebilmesini saðlamak üzere,
çerçevesi mevzuatla açýk ve net bir þekilde çizilmiþ olan þeffaf bir
güncelleme prosedürüne gereksinim duyulmaktadýr.
Dünya genelinde, ikincil mevzuatýn geliþtirilmesi ve güncellenmesine iliþkin
yönetiþim mekanizmalarý kapsamýndaki bazý modellere aþaðýda yer verilmiþtir.
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Piyasa Katýlýmcýlarý Deðerlendirme Kurulu (PKDK): Bu modelde, üretim þirketleri,
iletim þirketi, daðýtým þirketleri ve tedarikçileri temsil eden örgütler ile tüketici örgütleri
ve diðer ilgili taraflarýn ikincil mevzuatý birlikte geliþtirmeleri ve güncellemeleri söz
konusudur.
Diðer taraftan, Dünya Bankasý tarafýndan hazýrlanan bir rapora20 göre bu modelinin
en yaygýn kullanýlan model olduðu; ancak bu modelin aþaðýdaki dezavantajlarýnýn
bulunduðu ifade edilmektedir:
-

Etkin bir karar alma mekanizmasýndan giderek uzaklaþan kalabalýk ve sorunlu
kurullarýn oluþma olasýlýðý bulunmaktadýr.
Katýlýmcýlarýn oy haklarý, olmasý gerektiði þekilde ayarlanamadýðý takdirde,
oluþan yapýnýn baðýmsýzlýðý konusundaki kuþkular zaman içerisinde artmaktadýr.
Ýkincil mevzuattaki kural deðiþiklikleri, ilgili taraflarýn çýkarlarý ile iliþkili
olduðundan, piyasa yapýsýna uymayan kurallarýn önerilmesi ve bunda ýsrar
edilmesi, güncelleme sürecini sekteye uðratabilmektedir.
Sürecin sürdürülme maliyeti, bazen beklenenin çok üzerinde bir maliyet olarak
gerçekleþebilmektedir.
Ayrýca, potansiyel yeni taraflarýn sisteme katýlýmýna izin verecek deðiþikliklerin
yapýlmasýnda da güçlükler yaþanmaktadýr.

Çeþitli ülkelerdeki deneyimler, bu yöntemin güçlü çýkar gruplarýnýn, sektörün
yararýna olan birtakým kararlarý veto edebilmelerine imkan saðladýðýný ve tüketicilerin
aleyhine sonuçlar doðurabilecek kararlarýn çýkabildiðini de göstermektedir.
Tüketiciler Deðerlendirme Kurulu (TDK): Bu modelde ise, kamu yararý çerçevesinde
hareket etmek üzere tüketici gruplarýný temsil eden örgütlerden müteþekkil bir kurulun
oluþturulmasý ve yine ikincil mevzuatýn geliþtirilerek güncellenmesi iþlevine katký
saðlanmasý söz konusudur. Katýlým saðlayan tüketici örgütleri, çeþitli tipte sanayi veya
ticarethane tüketicilerini ve mesken tüketicilerini temsil edenler arasýndan seçilmektedir.
Bununla birlikte, hemen belirtmek gerekirse, bu model yaygýn olarak kullanýlmamakta
olup, modelin tüm unsurlarýyla uygulandýðý bir ülke de bulunmamaktadýr.
Ýki Kademeli Kurul: Bu model, yukarýda açýklanan iki kurulun bir tür birleþimi
olup, karar mekanizmasýnda TDK, PKDK'nýn üstündedir. Bu model, Victoria (Avustralya),
Ýngiltere ve bazý ABD eyaletlerinde uygulanmaktadýr.
Yukarýda deðinilen modellerin, gerek ülkemizde sivil toplum örgütlenmesinin
ulaþmýþ olduðu seviye itibarýyla ve gerekse henüz gerçek anlamda bir 'piyasa'nýn
oluþmamýþ bulunduðu dikkate alýndýðýnda, birebir olarak uygulanabilirliklerinin
bulunmadýðý düþünülmektedir.
20 Governance and Regulation of Power Pools and System Operators: An International Comparison (Elektrik Havuzlarý
ve Sistem Ýþletmecilerinin Düzenlenmesi: Uluslararasý bir Karþýlaþtýrma), Dünya Bankasý Teknik Yayýn no. 382.
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Bu nedenle, Türkiye için uygulanabilir bir model olarak aþaðýda açýklanan bir
Piyasalar Ýzleme ve Deðerlendirme Komisyonunun (PÝDK) oluþturulmasý suretiyle
bir yönetiþim mekanizmasýnýn teþkil edilebileceði deðerlendirilmektedir.
Bu kapsamda oluþturulacak mekanizmanýn çerçevesini esas itibarýyla 4628 sayýlý
Kanundaki yetki ve görevlendirmeler oluþturmaktadýr. Bu nedenle, konuyla doðrudan
ilgili kurum ve kuruluþlara býrakýlan bazý düzenlemeler dýþýnda elektrik piyasasýna
iliþkin bütün düzenlemelerin EPDK tarafýndan hazýrlanmasý gerekmektedir. Bu itibarla,
PÝDK'nin görev ve yetki alanýnýn, mevcut ikincil düzenlemelere iliþkin deðiþiklik
ve/veya ilave madde önerilerinde bulunmakla sýnýrlý olabileceði düþünülmektedir.
Bu kapsamda, PÝDK'daki üye daðýlýmýnýn, piyasa katýlýmcýlarýnýn sayýsý ve nitelikleri
göz önüne alýnarak belirlenmesinin en uygun seçenek olduðu deðerlendirilmektedir.
Oy hakký kurallarý baþta olmak üzere, PÝDK'nýn tüm mekanizmalarýnýn, esnekliði ve
karar almada etkinliði saðlamaya yönelik olarak geliþtirilmesi ve böylece büyük
þirketler baþta olmak üzere birtakým çýkar gruplarýnýn Komisyonu yönlendirmesine
izin verilmemesinin saðlanmasý büyük önem taþýmaktadýr.
Ayrýca, yönetiþim mekanizmasý kapsamýna, ikincil mevzuata iliþkin olarak hangi
yönetmeliklerin dâhil olacaðý ve faaliyet alanlarýna göre hangi piyasa katýlýmcýlarýnýn
hangi yönetmeliklerin güncellenmesinde söz sahibi olabilecekleri de ortaya konulmalýdýr.
Buna göre, PÝDK bünyesinde, alt komiteler de dahil olmak üzere komiteler oluþturulmalý
ve piyasa katýlýmcýlarý tarafýndan komitelere temsilci atanmalýdýr.
Her bir piyasa katýlýmcýsýnýn ayrý ayrý temsil edilmesi, gerek Komisyon ve gerekse
komite ya da alt komitelerde üye sayýsýnýn çok ciddi ölçüde artmasýna yol açacaðýndan,
faaliyet bazlarýna göre piyasa katýlýmcýlarýnýn çatý örgütler oluþturmak suretiyle sürece
katýlmalarýnýn ve komite çalýþmalarýnda piyasa katýlýmcýlarýný temsil yetkisini haiz sivil
toplum örgütlerinin yer almasýnýn uygun olacaðý deðerlendirilmektedir.
Komite ve alt-komite çalýþmalarý çerçevesinde PÝDK tarafýndan geliþtirilen öneriler
onay için EPDK sunulmalý ve söz konusu öneriler EPDK tarafýndan incelenerek
onaylanmalýdýr. Diðer taraftan, EPDK'ya sunulan önerilerden EPDK tarafýndan
reddedilenler veya deðiþiklik yapýlarak kabul edilenlerin gerekçeleri de açýklanmalýdýr.
Sürecin kamuyoyunun bilgisine açýk bir þekilde gerçekleþtirilmesi þeffaflýðýn tesis
edilmesi bakýmýndan önem taþýyacaktýr.
PÝDK'da temsil ve oy daðýlýmýnýn belirlenmesinde aþaðýdaki gibi sorularýn
cevaplanmasýnýn gerekeceði düþünülmektedir:
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PÝDK'nýn önerilerinin basit çoðunluk, mutlak çoðunluk ya da oybirliði esas
alýnarak mý karara baðlanacaðý?
Oy daðýlýmýnýn piyasa payý büyüklükleri ile orantýlý mý olacaðý?
Birden fazla piyasa faaliyeti ile iþtigal eden tüzel kiþilerin oy haklarýnýn ne
þekilde belirleneceði?

PÝDK'yý oluþturan üyelerin tüm piyasa katýlýmcýlarýný ve ilgili taraflarý temsil etmesi
gerekmektedir. PÝDK içerisindeki oy daðýlýmý konusundaki ilkeler, piyasa katýlýmcýlarýnýn
PÝDK'da kendilerini temsil edecek üyeleri seçerken de geçerli olmalýdýr.
Oylamada mutlak çoðunluðun aranmasý, basit çoðunluk ile karar alýnan bir sisteme
göre kurallarýn çok sýk deðiþmesinin önlenmiþ olmasý bakýmýndan avantaj saðlamaktadýr.
Oy aðýrlýklarýnýn piyasa payý büyüklüðü ile orantýlý olmasý büyük þirketlerin hakim
durumlarýndan faydalanmalarý için fýrsat yaratacaðýndan her bir üye için bir oy ilkesinin
tercih edilmesinin uygun olacaðý deðerlendirilmektedir.
Birden fazla piyasa faaliyetinin gösterilmesi halinde (daðýtým ve perakende satýþ)
tüzel kiþi bazýnda tek oy hakký veya iki oy hakkýnýn verilebildiði deðiþik uygulamalar
bulunmakta olup, bu aþamada bir öneride bulunulamamaktadýr.
Yönetiþim mekanizmasýnýn oluþturulmasýyla birlikte, sadece EPDK tarafýndan
hazýrlanan taslak düzenlemelerin kamuoyu görüþüne açýlmasý þeklindeki mevcut
uygulamadan farklý olarak, PÝDK tarafýndan oluþturulan mevzuat deðiþiklik önerilerinin
de EPDK'ya gönderilerek iþleme tabi tutulabilmesi ve bu itibarla iki yönlü olarak
iþleyen bir sistemin kurulmasý mümkün olacaktýr.
Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefi çerçevesinde sunduðu Ulusal Programýndaki
taahhütlerinden biri olduðu da dikkate alýnarak, piyasalarda yönetiþim
mekanizmalarýnýn tesisine yönelik bir yapýnýn kurulabilmesi için 4628
sayýlý Kanunda yasal bir dayanak oluþturulmalýdýr.
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20. SONUÇ VE DEÐERLENDÝRME
Çaðýmýzda, ülkelerin geleceði, ancak sürekli, düzenli ve düþük maliyetli bir enerji
arzýnýn güvence altýna alýnabildiði oranda emniyetli tarafta kalabilmektedir. Bir baþka
ifadeyle, enerjideki arz güvenliðinin ülke güvenliði ile olan hayati baðý, onu ülkelerin
var olma mücadelesinin odaðýna taþýmaktadýr.
Dünya enerji kaynaklarýnýn kýsýtlý, buna karþýlýk enerji talebinin artýyor olmasý, bu
var olma savaþýnýn giderek daha da ince detaylar üzerinde yükseleceðini göstermektedir.
Bu durumda ancak, bu çok boyutlu süreçler bütününü kavrayarak zamanýnda
pozisyon alabilen ülkelerin mevcudiyetini sürdürebileceði, 'sorun oldukça çöz'
yaklaþýmý sergileyenlerin ise geleceklerinin bilinmezliklerle dolu olduðu açýktýr.
Dolayýsýyla, böylesine yaþamsal önemi olan bir konunun, uluslararasý dengeler
gözetilmek suretiyle ve uzun erimli stratejik bir yaklaþým çerçevesinde þekillendirilmesi
zorunludur. Ancak bununla birlikte, bu uzun erimli yaklaþýmýn Türkiye açýsýndan ne
ölçüde uygulamaya geçirildiði tartýþmalýdýr.
Zira bu Raporda yapýlan tespit ve deðerlendirmeler de göstermektedir ki, Türkiye
elektrik enerjisi piyasasýndaki bazý temel sorunlar, 'sürdürülebilirlik' baðlamýnda
stratejik bir yaklaþým sergilenememesinden kaynaklanmaktadýr.
Bu kapsamda geçiþ dönemi olarak nitelendirilen dönemin 7 yýlý geçmesi ve
öngörülenden daha fazla uzama ihtimalinin de kuvvetlenmesi, ayrýca bu dönemde
esasa yönelik konularda ciddi ilerlemelerin de saðlanamamýþ olmasý, bu durumu
doðrular niteliktedir.
Diðer taraftan, 2008 yýlýnda elektrik enerjisi sektörünün serbestleþtirilmesi ve arz
güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan kritik bir dönemece girilmiþtir.
Bu kapsamda 2007/12701 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý eki 2008 yýlý Programýnda
elektrik enerjisi sektörüne iliþkin politika öncelikleri ve tedbirlere bakýldýðýnda, aþaðýda
yer verilen hususlara deðinilmiþ olduðu görülmektedir:
Aþaðýdaki bilgilerden, özelleþtirmeler için öngörülen takvim ile arz güvenliði
konusunda alýnacak önlemlerin Strateji Belgesinin revize edilmesinden sonra netleþeceði
ve UCTE kapsamýnda ulusal iletim þebekesinin AB ile entegrasyonunun 2008 sonunda
gerçekleþebileceði sonuçlarý çýkarýlmaktadýr.
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Konu
Yenilenebilir Enerji

Enerji Verimliliði
Nükleer Enerji

Afþin Elbistan C-D
Arz Güvenliði

Özelleþtirme

Sýnýr Ötesi Ticaret

Yapýlacak Ýþler
Rüzgar enerjisi kaynak alanlarý
koordinatlarýn, potansiyelin,
baðlantý ve ulaþým durumlarýnýn,
arazi mülkiyetine iliþkin bilgilerin
yatýrýmcýlarýn hizmetine sunulmasý,
84 MWlýk hidrolik potansiyelin
master plan çalýþmalarýnýn yapýlmasý
Ýkincil mevzuat çalýþmalarýnýn
tamamlanmasý
Nükleer santral kurulmasýna iliþkin
kanun kapsamýndaki sürecin
baþlatýlmasý,
TAEKin yeniden yapýlandýrýlmasý
Ýhale süreci tamamlanarak
yatýrýmlarýn baþlatýlmasý
Yatýrýmlarýn hýzlandýrýlmasý,
mevcut kapasitenin etkin kullanýmý
için gerekli önlemlerin alýnmasý
Daðýtým:
2006 yýlý sonunda ihale aþamasýnda
durdurulan özelleþtirme sürecinin
revize edilecek Strateji Belgesi
doðrultusunda yeniden baþlatýlmasý.
Üretim:
EÜAÞ portföy üretim gruplarýnýn
özelleþtirme kapsamýna alýnarak
özelleþtirme iþlemlerinin baþlatýlmasý.
Primer frekans kontrolüne uyumunun
saðlanmasý için yapýlan çalýþmalarýn
tamamlanmasý.

Öngörülen Süre
Aralýk sonu

Aralýk sonu
Aralýk sonu

Haziran sonu
Eylül sonu
Aralýk sonu

Haziran Sonu

Aralýk sonu

2008 yýlý Programýnda ayrýca
Kamu daðýtým ve üretim varlýklarýnýn planlanan süreç içerisinde
özelleþtirilememesi, gerçek anlamda rekabetçi bir serbest piyasanýn
oluþmasýnda gecikme ve gelecek yýllarda devreye girmesi beklenen üretim
yatýrýmlarýnda aksama gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadýr. Bu
sýkýntýlar ancak Strateji Belgesinin mevcut durum çerçevesinde revize
edilerek ivedilikle uygulamaya konulmasýyla aþýlabilecektir. Strateji
Belgesinde, geçiþ döneminde herhangi bir arz sýkýntýsýnýn yaþanmamasý
amacýyla gerekli önlemlerin alýnacaðý belirtilmiþtir. Bu nedenle, serbest
piyasaya geçiþ süreci devam ederken, arz-talep projeksiyonlarýnýn iþaret
ettiði yakýn dönem elektrik arz açýðýnýn önlenmesi için talep yönetimine
ve arz imkanýnýn geniþletilmesine yönelik tedbirlerin süratle
uygulanmasýna ihtiyaç vardýr
denilmektedir.
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Bu açýklamalardan, arz güvenliðinin saðlanmasý hususunda alýnacak önlemler
kapsamýnda öncelikli konunun, Strateji Belgesinin revize edilmesi olduðu anlaþýlmaktadýr.
Ancak, burada irdelenmesi gereken husus, 2004 yýlýnýn Mart ayýnda YPK kararý
ekinde yer alan Strateji Belgesinin uygulama kabiliyetini neden kaybettiðidir. Bu
hususta gerçekçi bir deðerlendirme yapýlmadan ve bu deðerlendirmeler ýþýðýnda da
gerekli önlemler alýnmadan, tek baþýna mevcut Strateji Belgesinin revize edilmesi
çözüm oluþturamayacaktýr.
Yatýrýmcýlarýn, elektrik piyasasýnýn geleceðine iliþkin konularda önlerini görebilmesi
ve buna göre bir deðerlendirme yaparak konum belirleyebilmesi, çerçevesi net bir
þekilde çizilmiþ uzun dönemli politikalar ile bu politikalarýn siyaset üstü bir yaklaþým
dahilinde kararlýlýkla uygulanacaðýna dair güven ortamýnýn oluþturulmasýna baðlýdýr.
Diðer taraftan, yukarýda yer alan konulara ilave olarak dikkate alýnmasý ve titizlikle
incelenmesi gereken son husus, enerjinin etkin ve verimli kullanýmýnýn saðlanmasý
için zaman kaybedilmeksizin bir kamuoyu bilinçlendirme kampanyasýnýn baþlatýlmasýdýr.
Elektrik enerjisi, önümüzdeki çeyrek yüzyýlda her geçen gün giderek daha da
deðerlenen bir meta haline gelecektir. Zira fosil kaynaklardaki yetersizlik ile bu
kaynaklarýn arzý ve fiyatlandýrmasýndaki belirsizlik, bugün olduðu gibi gelecekte de
elektrik fiyatlarýna artýþ olarak yansýyacaktýr. Kaldý ki, elektrik enerjisi üretiminin çevre
üzerindeki olumsuz etkileri, kullaným alýþkanlýklarýnýn yeniden gözden geçirilerek
düzenlenmesi için baþlý baþýna bir sebeptir.
Diðer taraftan, bir malýn fiyatýnýn artmasý, fiyat talep esnekliði düþük olsa da
tüketim eðilimlerini disipline eden önemli bir etkendir. Ancak, fiyatlarýn dalgalý bir
seyir izlediði ve fiyatlarda aþaðý yönlü hareketin görüldüðü dönemlerde dahi, elektrik
enerjisinin dikkatle kullanýlmasý gereken hayati nitelikli bir meta olduðu unutulmamalýdýr.
Sonuç olarak, bu Rapor kapsamýnda yukarýda detaylý olarak yer verilen bazý tespit
ve önerilere, sonuçlarý itibarýyla bu bölümde de yer verilmesinde yarar görülmüþtür.
-

Elektrik Piyasasý Kanununda olduðu gibi reform nitelikli dönüþümlerin
öngörüldüðü yasal düzenlemeler kapsamýnda sürdürülebilir bir piyasa
oluþturulabilmesi için yukarýdan baþlayarak aþaðýya doðru yayýlan bir içselleþtirme
þarttýr. Özellikle kamu aðýrlýklý piyasalarda tepe yönetimin serbest piyasaya
uygun davranýþ sergilemesi kritik önem taþýmaktadýr. Bu tür davranýþlar, bir
taraftan kamu þirketlerinin de benzer yaklaþýmla hareket etmelerine yol açarken,
diðer taraftan özel sektörün piyasaya olan güvenini pekiþtirecektir. Dolayýsýyla
politik risklerin bertaraf edilebilmesi için söylemlerle eylemler arasýndaki
tutarlýlýðýn saðlanmasý ve idareler arasýndaki koordinasyon eksikliðinin giderilmesi
beklenmektedir.
243

-

Piyasada güven oluþturan ve belirsizlikleri gideren bir diðer konu, açýk ve
somut hedefler içeren bir tepe stratejisinin varlýðýdýr. Bu kapsamda elektrik
enerjisi üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak kullaným hedefleri ile tüm
unsurlarýyla ele alýnarak geliþtirilmiþ bir nükleer enerji programý ve netleþtirilmiþ
bir serbestleþme takviminin yasal zemini teþkil edilerek açýklanmasý uygun
olacaktýr.

-

Rekabetçi piyasalarýn esnek olmadýðý ve çok sert tepki verdiði konularýn
baþýnda, rekabete açýk alanlardaki fiyatlara dýþarýdan yapýlan müdahaleler
gelmektedir. Mali açýdan þeffaflýðýn bozulmasý anlamýna da gelen bu tür
yaklaþýmlar piyasa yapýsý üzerinde beklenmedik etkiler yaratmakta, yapýyý
öngörülenden farklý bir formasyona doðru dönüþtürmektedir. Bu durum ayrýca,
ikili anlaþmalar piyasasýna göre tasarlanmýþ dengeleme piyasasýný da giderek
riskli bir piyasa hale getirmektedir.

-

Geçiþ dönemi düzenlemeleri ve fiyat geliþimine iliþkin veriler, Türkiye elektrik
enerjisi sektörünün mali açýdan þeffaf bir yapý sergilemediðini göstermektedir.
Ýkili anlaþmalar piyasasýnýn oluþturulabilmesi ve piyasa yapýsýný geri dönülemez
þekilde etkileyecek ilave yapýlanmalara gidilmeksizin arz güvenliðin saðlanmasý
için 4628 sayýlý Kanunda ve ilgili mevzuatta enerji alým maliyetinin tarifelere
doðrudan yansýtýlmasýna iliþkin düzenlemelerin yapýlmasý gerekmektedir.

-

Piyasa faaliyetlerinin tek taraflý bir idari iþlem olan lisanslar kapsamýnda
yürütülüyor olmasý, idari açýdan þeffaflýk konusunu piyasaya güven telkin eden
konular arasýnda öne çýkarmaktadýr. Bu kapsamda piyasa katýlýmcýlarýnýn
düzenleme süreçlerinde aktif olarak yer alacaðý bir yönetiþim mekanizmasýnýn
gerekli yasal zemin teþkil edilerek kurulmasý bir gereklilik olarak görülmektedir.
Benzer þekilde Kurul kararlarýnýn gerekçeleri ile birlikte yayýmlanmasýný
saðlayacak düzenlemelerin yapýlarak uygulamaya konulmasý EPDK tarafýndan
adil bir uygulama yapýldýðýna iliþkin güven yaratmasý ve itiraz hakkýnýn saðlýklý
olarak kullanýlabilmesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr.

-

EPDK'nýn görevlerini piyasanýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde yerine
getirebilmesi için özerkliðinin Anayasal güvence altýna alýnmasý gerekmektedir.
Ayrýca, petrol ile LPG piyasalarý ilgili kanunlarda gerekli deðiþiklikler yapýlmak
suretiyle EPDK'dan ayrýlarak ayrý bir denetleyici kurum bünyesinde yapýlandýrýlmasý
uygun olacaktýr.

-

Elektrik enerjisi ile kamu hizmeti kavramý arasýndaki iliþki kamu hizmeti tanýmýný
elektrik enerjisi sektörü açýsýndan önemli kýlmaktadýr. Kamu hizmetinin içeriðinin
deðiþen ve geliþen koþullara göre farklýlaþmasýna baðlý olarak ortaya çýkan
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çaðdaþ kamu hizmeti kavramýnýn kapsamý ise net deðildir. Bu itibarla, geniþ
katýlýmlý bir platform dahilinde; çaðdaþ kamu hizmeti tanýmý tartýþýlarak
netleþtirilmelidir.
-

Serbestleþen piyasalardaki rekabet, tüketici haklarýnýn korunmasýnýn temel
kriterini teþkil etmektedir. Zira bir piyasada rekabet varsa buna baðlý olarak
kendiliðinden bir fiyat optimizasyonu da mevcut demektir. Ancak talep artýþýnýn
eþlik ettiði bu tür piyasalarda arz ve talep arasýndaki farklýlýk zaman içerisinde
deðiþkenlik göstereceðinden dalgalý bir fiyat yapýsý oluþacaktýr. Özellikle düþük
gelirli mesken tüketicilerinin elektrik enerjisi fiyatlarýndaki bu dalgalanmaya
ayak uydurmalarý beklenemez. Bu çerçevede diðer ülkelere benzer þekilde
ülkemizde de düþük gelirli mesken aboneleriyle ve belirli bir tüketim miktarýyla
sýnýrlý olmak üzere, söz konusu tüketicilerin asgari elektrik enerjisi ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý için 4628 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapýlmalýdýr. Bu deðiþiklik,
gerek kaçak kullanýmýn kayýt altýna alýnmasý ve gerekse ulusal tarife uygulamasýnýn
sonlandýrýlabilmesi açýsýndan deðerlendirilmesi gereken bir seçenektir.

-

Arz güvenliði konusunda daha çok öne çýkan husus, yeni üretim yatýrýmlarýnýn
ne þekilde tesis edileceðidir. Ancak, üretim yatýrýmlarý kadar gündem iþgal
etmemekle birlikte en az onun kadar ve hatta bugün belki ondan da önemli
olan konu, söz konusu üretim tesislerinin sisteme baðlantýlarýnýn saðlanmasý
ve üretilen enerjinin kesintisiz olarak tüketim noktalarýna ulaþtýrýlmasýdýr. Yýllýk
bazda milyar dolarlar mertebesinde ifade edilen yeni üretim yatýrým ihtiyacý
dikkate alýndýðýnda, þebeke altyapýsýnýn ne denli kritik bir önem taþýdýðý açýkça
görülecektir. Bu kapsamda kamu niteliði devam eden TEÝAÞ ve daðýtým
þirketlerinin gerekli þebeke yatýrýmlarýný zamanýnda kullanýma hazýr hale
getirilebilmelerinin saðlanmasý için Kamu Ýhale Kanunu ve 233 sayýlý KHK
dýþýna çýkarýlmalarýný saðlayacak deðiþikliklerin yapýlmasý hayati bir önemdedir.
Özellikle TEÝAÞ için 4628 sayýlý Kanunda özelleþtirme öngörülmediði de
dikkate alýndýðýnda, TEÝAÞ'ýn ivedilikle özerk bir yapýya kavuþturulmasýnýn da
gerekli olduðu sonucuna varýlmaktadýr.

-

Mevcut uygulamaya göre, iletimdeki teknik kayýplar üreticilerin yaptýklarý ilave
üretimler yoluyla karþýlanmaktadýr. Bu durum bir taraftan iletim faaliyetine
iliþkin maliyetlerin üretim maliyeti kapsamýna girmesine yol açarken, diðer
taraftan da, dengeleme ve uzlaþtýrma hesaplamalarýný karmaþýk hale getirmektedir.
Bu kapsamda iletimdeki teknik kayýplarýn TEÝAÞ tarafýndan satýn alýnarak
karþýlanmasý uygulamayý basitleþtirecektir. Ayrýca, TEÝAÞ bünyesinde yer alan
sistem iþletmecisi ve piyasa iþletmecisi fonksiyonlarýnýn birbirlerinden ayrýlarak,
piyasa iþletme fonksiyonunun ÝMKB benzeri bir yapýya kavuþturulmasý da
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piyasaya ilave güven telkin edecek, yeni üretim yatýrýmlarý açýsýndan tek referans
kaynaðý olan mevcut yapýnýn daha hýzlý geliþerek ilave piyasa araçlarýyla
derinleþmesini saðlayacaktýr.
-

Þebeke altyapýsýnýn geliþtirilmesi, yeni üretim yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesi
ve piyasadaki fiyat geliþimine iliþkin tahminler talep tahminlerindeki isabet ile
doðrudan iliþkilidir. Bu itibarla 2004 tarihli talep tahminin en son geliþmeler
dikkate alýnarak yeniden hesaplanarak açýklanmasý, geleceðe iliþkin referanslarýn
düzeltilmesi için bir gereklilik olarak deðerlendirilmektedir.
- Dikey entegre yapýlarýn rekabete açýk alanlarla þebeke faaliyetlerini birbirinden
ayýracak þekilde yapýlandýrýlmasý, elektrik enerjisi sektörünün
serbestleþtirilmesindeki ilk adýmlardan biridir. AB'deki son geliþmeler, hesap
ayrýþýmýnýn tarafsýzlýk anlamýnda tek baþýna yeterli olmadýðýný, bu nedenle
herhangi bir þebeke faaliyetiyle üretim veya tedarik faaliyetlerinden birini
birlikte yürüten tüzel kiþilerin bu faaliyetleri ayrý þirketler bünyesinde ve karar
alma mekanizmalarýnda baðýmsýzlýðý saðlayacak þekilde yürütmeleri
zorunluluðunun getirildiðini göstermektedir. 4628 sayýlý Kanunda daðýtým
þirketlerinin ayrý þirket kurmak kaydýyla üretim faaliyeti göstermelerine olanak
saðlanmýþ olmakla birlikte bu husus netleþtirilmeli, söz konusu üretim
þirketlerinden serbest olmayan tüketiciler için yapacaklarý alýmlardaki tavan
fiyat uygulamasý kaldýrýlmalýdýr.

-

Arz güvenliðinin saðlanma yollarýndan birisi de tüketim noktalarýnýn yakýnýna
kurulmuþ gömülü üretimlerdir. Daha çok kendi elektrik enerjisini üretmek için
kurulmuþ ya da kurulacak bu tesislerin piyasaya herhangi bir satýþ yapmamalarý
halinde lisans alma ve þirket kurma yükümlülüðü olmaksýzýn faaliyet
göstermelerine izin verilmesi, sistemdeki yüklerin bir kýsmýnýn talep noktasýnda
karþýlanmasýný teþvik edecektir.

-

Fiyat sinyalleri, sistem ihtiyaçlarý açýsýndan üretim yatýrýmý yapýlmasý gereken
noktalarý iþaret etmemektedir. Bu itibarla, yeni üretim yatýrýmý yapýlmasýnýn
mutlaka gerekli olduðu noktalarýn TEÝAÞ tarafýndan ilan edilmesi, öncelikle
yatýrýmlarýn doðru yerlerde konuþlandýrýlmasý ve piyasa istismarýnýn önlenmesi
açýsýndan fayda saðlayacaktýr.

-

Üretim yatýrýmlarýnýn öngörülen sürelerde tamamlanmasý büyük ölçüde
idarelerden alýnan izin ve onay süreçlerine baðlý olarak gerçekleþmektedir. Bu
kapsamda birbiriyle olan iliþkisi gözetilmeden çýkarýlmýþ çok sayýdaki mevzuat
kapsamýnda iþlem tesis edilmesi, ayný mevzuata dahil baþka sektörlerin de
bulunduðu dikkate alýndýðýnda beklenmeyen gecikmelere yol açmaktadýr. Arz
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güvenliði sorununun gündemde olduðu bir dönemde yatýrýmlarýn öngörülen
sürelerde devreye alýnmasýný teminen, söz konusu izin ve onay prosedürlerine
ivme kazandýrýcý nitelikteki bir Bakanlar Kurulu Kararýný dayanak alan bir
Baþbakanlýk Genelgesinin yayýmlanmasý gerekmektedir.
-

Orman arazilerinin tahsisinde üretim tesisinin orman arazisi iþgal etme oranýna
bakýlmaksýzýn tesis toplam yatýrým tutarýnýn, % 0.5'inin yýllýk kira olarak
ödenmesinin adil bir uygulama olmadýðý düþünülmektedir. Yapýlacak
hesaplamanýn kullanýlan alanla orantýlý bir bedelin alýnmasýný saðlayacak þekilde
düzenlemesi uygun olacaktýr.

-

TETAÞ, toptan satýþ piyasasýndaki hakim durumu nedeniyle EPDK'nýn
düzenlemesine tabidir. Piyasadaki durumu itibarýyla TETAÞ'a benzeyen bir
baþka kamu kuruluþu EÜAÞ'dýr. Ancak EÜAÞ, kýsa sürede özelleþtirileceði
öngörülerek, EPDK'nýn fiyat düzenlemesi kapsamýna alýnmamýþtýr. Bununla
birlikte, geçiþ dönemi süresinin uzamasý ve üretim özelleþtirmeleri konusundaki
belirsizlik, EÜAÞ'ýn piyasadaki hâkim durumunun dengeleme ve uzlaþtýrma
uygulamalarý açýsýndan sorgulanmasýna yol açmaktadýr. Bu itibarla, EÜAÞ ve
portföy üretim gruplarýnýn satýþ fiyatlarýnýn üretim özelleþtirmeleri tamamlanýncaya
kadar EPDK'nýn denetimine tabi olmasý, piyasadaki soru iþaretlerinin giderilmesini
saðlayacaktýr.

-

Özelleþtirmelere hazýrlýk olmak üzere, EÜAÞ bünyesindeki santrallarýn portföyler
þeklinde özelleþtirilmesi yönündeki yaklaþýmýn devam etmesi halinde, portföy
üretim gruplarýnýn portföy üretim þirketleri haline dönüþtürülmeleri ve DSÝ
tarafýndan yapýlarak EÜAÞ bünyesine yeni katýlan hidroelektrik santrallarýn da
özelleþtirilmeleri amacýyla uygun olan portföylere daðýtýlmalarý saðlanmalýdýr.

-

OSB'lerin bölgelerinde, OSB tüzel kiþiliði dýþýndaki üretim tesisleri açýsýndan
herhangi bir engellemeyle karþýlaþýlmasýnýn önlenmesi için OSB Kanununda
gerekli deðiþiklik yapýlmalýdýr.

-

TETAÞ, 4628 sayýlý Kanun öncesi imzalanmýþ alým ve fiyat garantili mevcut
sözleþmelerin tarafý olarak kurulmuþ bir þirket olup, mevcudiyetinin süresi bu
yükümlülüklerinin süresi ile sýnýrlýdýr. Bu itibarla, TETAÞ'ýn piyasadaki payýný
büyütecek düzenleme ve uygulamalardan kaçýnýlmalý, bunun yerine,
özelleþtirmeler ve gerçek maliyetlerin fiyatlara yansýtýldýðý bir piyasa yoluyla
gerekli güvenin tesis edilmesi yoluna gidilmelidir. Diðer taraftan, mevcut
sözleþmelerin piyasalaþtýrýlmasý yönündeki çalýþmalarýn devam etmesi ancak
bunun için fiyatlarýn piyasada belirlenmesi ve ikili anlaþmalar piyasasýnýn
canlandýrýlmasý gerekmektedir.
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-

Nükleer santrallar için esas riskin yatýrým döneminden kaynaklandýðý, bu itibarla
kamu-özel iþbirliði kapsamýnda yatýrým dönemi için de kýsmi garantiyi içeren
bir modelin daha gerçekçi bir model olacaðý düþünülmektedir. Ancak bundan
baðýmsýz olarak, nükleer santral konusu, bir nükleer enerji programý kapsamýnda
ele alýnmalýdýr.

-

YEK belgeli üretim tesislerinde alýnacak enerji için enerji alým miktarlarýnýn
hesaplanmasý ve kur farkýnýn ne þekilde hesaplara dahil edileceði netleþtirilmelidir.
Ayrýca bu hususlara netlik kazandýrýlmak istenilse bile, sistemin uygulamada
karmaþýk bir yapýya büründüðü ve kontrolünün zor olduðu görülmektedir. Bu
nedenle, YEK belgeli üretim tesislerinden yapýlacak alýmlarýn 5.5  cent/kWh'lýk
ödemeyi garanti edecek þekilde bu tesislerin ürettikleri enerjiyi bir önceki yýla
ait sistem dengesizlik fiyatlarýnýn ortalamasý esas alýnarak EPDK tarafýndan
belirlenen bir fiyattan satmalarý daha kolay bir yöntem olacaktýr.

-

Otoprodüktörlerin arz güvenliðine katkýlarýnýn saðlanmasý için bu tesislerde
üretilen enerjiden, dengeleme piyasasýna teklif edilen miktarlarýn herhangi
kýsýtlamaya tabi tutulmamasý uygun olacaktýr.

-

Soðutma amaçlý doðalgaz kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, yaz aylarýndaki
doðalgaz fazlasýnýn kullanýlmasýný saðlayacak, diðer taraftan klima kullanýmýna
baðlý olarak yükselme eðilimi gösteren yaz puantýnda da iyileþme kaydedilecektir.
Konu enerji verimliliðine iliþkin mevzuat kapsamý içerisinde de deðerlendirilmelidir.

-

Yeni üretim tesislerinin sisteme baðlantýsýnda sýkýntý yaþanmakta, sisteme
baðlantý yapýlabilmesi için gerekli yatýrýmlarýn özel sektör tarafýndan yapýlmasý
konusu çok sýk olarak gündeme gelmektedir. Bu noktada özellikle iletim
sistemine OG seviyesinden baðlanacak santrallarýn baðlantý hatlarýnýn daðýtým
sisteminin bir parçasý olup olmadýðý yönünde tartýþmalar sürmektedir. Sisteme
ulaþýmýn saðlanmasý hususu tartýþma götürmez bir þekilde þebeke faaliyeti
gösteren tüzel kiþilerin asli görevlerinden en önemlisi olmakla birlikte, istisnai
durumlarda baðlantý hatlarýnýn sisteme baðlanacak tüzel kiþi tarafýndan tesis
edilmesini saðlayýcý bazý düzenlemelerin yapýlmasý uygun olacaktýr. Bu durumda
yapýlan hattýn mülkiyeti ve iþletmesi, yatýrýmý gerçekleþtiren üreticide kalmalý,
daðýtým þirketinin bu hatta ikinci bir kiþiyi baðlamasý zorlaþtýrýlmalý, zorunluluk
durumunda ise hattýn bedelinin daðýtým þirketinden tahsili yoluna gidilmelidir.

-

Toptan satýþ þirketleri için % 10'luk piyasa payý kýsýtýnýn geniþletilmesi (ya da
kaldýrýlmasý) ve piyasa payý hesabýna esas teþkil edecek ifadelerin muðlâklýðýnýn
giderilmesi gerekmekte olup, ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi uygun
olacaktýr.
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-

DUY kapsamýnda nakdi uygulamanýn baþlatýlmasý yeni üretim yatýrýmlarý
açýsýndan bir sinerji yaratmýþtýr. Bu uygulamalarýn gün öncesi piyasa ve tüketim
tarafýnda saatlik mali uzlaþtýrmayý içerecek þekilde geliþtirilmesi ve bu kapsamda
talep tarafý katýlýmýnýn saðlanmasýný teminen tanýmlanacak büyük tüketicilere
lisans verilmesi için 4628 sayýlý Kanunda deðiþikliðe gidilmesi, piyasa kurallarýnýn
geliþmesini ve çeþitlenmesini saðlayacaktýr. Ayrýca, uzlaþtýrma dönemlerinin
daha kýsa sürelere indirilmesi, teminat miktarýnýn da düþmesini ve dolayýsýyla
da sistemin uygulanabilir olmasýný saðlayacaktýr.

-

Enflasyondan kaynaklanan fiyat artýþlarýnýn tarifelere yansýtýlmasýnda TÜFE
kullanýlmaktadýr. TÜFE'nin içeriðinin elektrik enerjisi faaliyetlerinde kullanýlan
mal ve hizmet kalemlerini yansýtmamasý, yapýlan uygulamanýn saðlýklý olmamasýna
yol açmaktadýr. Bu itibarla, elektrik piyasasýna özgü mal ve hizmet kalemlerinden
oluþan bir Elektrik Piyasasý Endeksi sepetinin oluþturulmasý gerekmektedir.

-

Teþvik nitelikli uygulamalar sadece doðrudan mali katký saðlayýcý destek
mekanizmalarý olarak anlaþýlmamalýdýr. Süreçleri hýzlandýrýcý ve adaleti saðlayýcý
her türlü idari tasarruf da, yaratacaðý etkiler bakýmýndan teþvik kapsamýnda
deðerlendirilebilir. Diðer taraftan, elektrik üretiminde kullanýlmasý kaydýyla arz
güvenliði sorununun mevcut olduðu dönemlerde petrol ve doðalgaz fiyatlarýndaki
ÖTV oranýnýn düþürülmesi, hatta kaldýrýlmasý, yine ayný kapsamdaki tüketimlere
iliþkin fiyatlarda çapraz sübvansiyon uygulanarak farklý bir sýnýflandýrmaya tabi
tutulmasý, bu santrallar için önemli bir destek oluþturacaktýr.

-

Sistem güvenirliðinin saðlanmasý kapsamýnda ihtiyaç duyulan trafo merkezlerine
OCGT tesis edilmesi gibi uygulamalar özellikle ABD'de de yaygýn olarak
kullanýlmaktadýr. Ayrýca, ticari yan hizmetler anlaþmalarý iletim þirketlerinin arz
güvenliði ve sistem güvenilirliði açýsýndan elindeki en önemli araçlardan birisidir.
Ticari yan hizmetler kapsamýnda TEÝAÞ'ýn en büyük ünite kurulu gücünün
devre dýþý kalmasý olasýlýðýna karþý, bu güce karþýlýk gelecek þekilde ve istediði
yerde santral inþa ettirmesi mümkün olup, bu tür bir uygulama arz güvenliði
açýsýndan çok olumlu bir katký saðlayacaktýr. Ticari yan hizmetler anlaþmalarý
kapsamýnda TEÝAÞ tarafýndan kullanýlabilecek bir diðer aracýn da, TEÝAÞ'ýn
pahalý üretimleri nedeniyle atýl durumda bekleyen santrallarýn ya da yeni
kurulacak santrallarýn kapasitelerini kiralamasý ve emreamade tutulmalarýný
saðlayarak, ihtiyaç duyulduðu anlarda sistem ihtiyaçlarýný bu santrallardan
karþýlamasýdýr.

-

Arazi temini ve kamulaþtýrmalar, yeni üretim yatýrýmlarý üzerinde yavaþlatýcý
etki yaratan bir diðer konudur. Çok sayýda lisans baþvurusunun bulunduðu
dikkate alýndýðýnda, konunun ivedi çözüm bekleyen hususlar içerisinde olduðu
249

görülmektedir. Ayný baþlýk kapsamýnda, 4342 sayýlý Mera Kanununun Tahsis
Amacýnýn Deðiþtirilmesi baþlýklý 14 üncü maddesi21 ile 3194 sayýlý Ýmar
Kanununun Ýmar Planlarýnda Bakanlýðýn Yetkisi baþlýklý 9 uncu maddesinde,
özel sektörü ve enerji amacýný da kapsayacak deðiþiklerin yapýlmasý, hem
yorum farklýlýklarýný ortadan kaldýracak, hem de idari süreçleri hýzlandýracaktýr.
-

Mevcut durum itibarýyla kamu enerji þirketlerinin katkýsýyla gerçekleþtirilen
proje onayý ve tesis kabulü iþlemleri, özelleþtirmelerin gündeme gelmesiyle
birlikte daha fazla tartýþýlýr bir konu haline gelecektir. Bu nedenle, baðýmsýz
denetim mekanizmalarýnda olduðu gibi proje onayý ve tesis kabulü iþlemlerinin
de, yasal altyapýsý teþkil edilmek suretiyle EPDK tarafýndan yetkilendirilmiþ
þirketler yoluyla gerçekleþtirilmesi uygun bir çözüm yolu olacaktýr.

-

Ayný saha ve ayný baðlantý noktasýna birden fazla tüzel kiþinin RES baþvurusunda
bulunmasý halinde lisans verilecek tüzel kiþinin, baðlantý kapasitesi için EPDK
tarafýndan yapýlacak ihale ile belirlenmesi ve elde edilecek gelirin de elektrik
enerjisi konusunda faaliyet göstermekte olan bir bankaya aktarýlmasý suretiyle,
yatýrýmlarýn finansmanýna katký saðlanabilecektir.

-

Emisyon ticaretine doðrudan katýlým þartý olan Kyoto Protokolü'nün Türkiye
tarafýndan ne zaman imzalanacaðý bilinmemektedir. Ancak CO2 emisyonlarýnýn
azaltýlmasýna yönelik AB benzeri bir mekanizmanýn ulusal piyasada kurulmasý
suretiyle kirleticilerin permi satýn almak suretiyle temiz enerji üretenleri
destekleyebilecekleri düþünülmektedir. Böyle bir altyapýnýn hazýrlanmasý, AB
ile entegrasyon süreci dahilinde gerçekleþtirilebilecek bir ticaret olanaðý için
de fýrsat yaratmýþ olacaktýr.

-

Bölgesel entegrasyonlar, gerek Türkiye'nin ulusal bazdaki enerji arz güvenliði,
gerekse transit ülke niteliði bakýmýndan, komþu ülkelerle iliþkilerin geliþtirilmesi
baðlamýnda stratejik bir önem taþýmaktadýr. Ulusal elektrik þebekesinin UCTE
kapsamýnda AB þebekesine eklemlenmesi için çalýþmalar devam etmekle
birlikte, öngörülen takvimde önemli sapmalar mevcuttur. UCTE baðlantýsý
saðlandýðýnda, AB ile kýsa dönemde 2000 MW'lýk, uzun vadede ise 5000 MW'lýk
bir alýþ veriþ imkaný doðacaktýr. Bu itibarla, Türkiye tarafýndaki çalýþmalarýn
öngörülen programa uygun olarak tamamlanmasý için gerekli önlemler alýnmalýdýr.

21 26/3/2008 tarihli ve 5751 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Mera Kanununda Deðiþiklik

Yapýlmasý Hakkýnda Kanun ile deðiþtirilmiþtir.
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