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Türkiye elektrik piyasası ve geleceğine ilişkin mevcut kanun
taslağının da gündemde olduğu bu dönemde bu konuya dair yazılara
ayrılmış olan yirmi birinci sayımız ile karşınızdayız. Bu sayımızda da
konusunda uzman kimselerin yazılarını dikkatlerinize sunuyoruz.
Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, Alarko Holding Yatırım
Planlama Müdürü Alpaslan Serpen, ETRM’de direktör olarak çalışan
Agah Hınç, Enerji Ticareti Derneği Piyasa Çalışma Grubundan Jerfi
Önal ve Burak Güler, EÜAŞ’tan Mücahit Sav ile EPDK’dan Barış
Sanlı, Muhsin Ersoy, Fatih Kölmek, Ercüment Camadan, Mehmet
Mungan, Deniz Daştan, Muhammed Demir, Hasan Alma, Ahmet Sait
Akboğa ve Volkan Alaçam yazıları ile bu sayımıza katkıda
bulundular. Elektrik piyasasının geleceğine ve yeni kanun taslağına
ilişkin bu değerli çalışmalar için emeği geçenlere Enerji Uzmanları
Derneği olarak teşekkür ediyoruz.
Sizleri bu yazılarla baş başa bırakırken, ortaya konan bilgi ve
değerlendirmelerin enerji piyasasında yankı bulacağına dair
ümidimizi de belirtmek istiyoruz
İyi okumalar…

Enerji Piyasası Bülteni’ne Yazı Göndermek için...
Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik çıkartılan düzenlemeler ve yeni
uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki gelişmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uzman görüşlerinin yer aldığı süreli bir yayın olarak oluşturulmuştur. Enerji piyasasıyla ilgilenenlerin bilgi dağarcığına katkıda bulunmak isteyen okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile birlikte derneğimiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini
olabildiğince geniş kitlelere anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaşabilme fırsatını da yakalamış olacaklardır.
Enerji Piyasası Bülteni’ne gönderilecek yazılar, 3000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalı, herhangi bir kaynaktan
yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının sonunda yer verilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yazarlar, iletişim bilgileri ile birlikte yazılarını bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.
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ELEKTRİK PİYASASI: NASIL BİR DEĞİŞİM?
Barış SANLI
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628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu on
yılı aşkın süredir elektrik piyasası sektörüne ve oyuncularına hizmet verdi. İyi
veya kötü bir şekilde Türkiye’de yatırımların
önü açıldı, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş
miktarda yatırımlar devreye girdi. Bu noktadan
sonra başarılar geçmişte kalıyor ve çok önemli
bir soru önümüze geliyor. “Önümüzdeki 10 yılımızı daha başarılı geçirmek için nasıl bir yapıya,
kanuna ihtiyacımız var?”

Piyasa kavramı üzerine
Piyasa kavramı 1990’larda daha çok verimlilik
kavramı etrafında kurgulanıyordu. Hantal devlet
kuruluşlarının daha verimli şirketlere dönüştürülmeleri, rekabet çerçevesinde kaliteli ve verimli işletmeler ve hizmetler öngörülüyordu. Bu
anlayış içerisinde, Türkiye’de piyasa optimizasyonu bir matematik fonksiyon olsa, bu fonksiyon
Üretimde, doğal gaz ve ölçek ekonomisine en
uygun santralleri,

Elektrik piyasası kanunu denildiğinde, piyasaya
giriş ve çıkışların, piyasa oyuncularının, bunların
vasıflarının ve birbirleri ile ilişkilerinin, oyun
kurallarının zorlayıcı ve önleyici maddelerinin
yer aldığı bir çerçeve dokümandan bahsedilmektedir. 4628’in mevcut halinde, kamunun elinde
olan bir piyasanın serbest piyasa ortamında rekabet edecek firmaların girişi ile serbestleşmesi ve
tüketicinin de oluşacak rekabetten fayda sağlaması bekleniyordu. Kanun çıktığı zaman Türkiye
ekonomik krizler, koalisyon iktidarları ile farklı
bir düzlemdeydi. Bugün ise Türkiye çok daha
istikrarlı bir yapıdadır.

Dağıtımda, hizmet alımları yöntemi ile işletmecilik yapan dağıtım şirketlerini,
İletimde, daha fazla baz yük bağlama taraftarı
olan bir iletim operatörünü ve
toptan satışta, gerçek zamanlı kısa ve orta
vadeli fiyat oluşumunun gerçekleştiği bir piyasayı
işaret ediyor olacaktı.
Örneğin üretim özelinde, elektriğin en az yatırım
ve çevresel etki ile, en esnek ve kontrol edilebilir
şekilde üretilebileceği santraller doğal gaz santralleridir. Burada bir tespitin doğru yapılması
önemlidir. Dışa bağımlılığın yüksek olması ayrı
bir tartışma konusudur, ama optimizasyon verimlilik üzerine yapılırsa sonuç doğal gaz santralleri olacaktır. Bu mevcut piyasa anlayışındaki
hemen hemen tüm ülkelerde aynı şekilde gerçekleşmiştir. Kaldı ki 2001-2005 arasında doğal gaz
fiyatları da yüksek değildi.

Bu yazıda Kanun değişikliği ve genel piyasa
yapısı ile ilgili olarak:
1. Doğru işleyen mekanizmalar neydi? Nasıl
bunlardan örnek alınabilir?
2. Doğru çalışmayan mekanizmalar nelerdir?
Nasıl rehabilite edilebilir?
3. Yeni ortaya çıkan gelişmelere göre hangi değişiklikler gerekmektedir?
soruları ekseninde yeni piyasa kanunundan beklentiler dile getirilecektir.

Dağıtımda ise “bir şebeke hizmeti” veren şirketlerin maliyetlerini azaltmaları için, yapmaları
gereken en önemli şey, dışarıdan alabilecekleri
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hizmetleri alarak öncelikle personel sayısını
kontrol edebilmek, kayıp kaçak miktarlarını hızla düşürmek, daha sonra da diğer harcamaları
kısmaktır.

memektedir. Kısa vadede, Ar-Ge harcamaları
verimliliği azaltan bir faktördür.
Yeni piyasalar - Yeni kurallar
Apple örneğinde karikatürize edilen yeni bir piyasa yapısı var ki, onun da temelinde yenilikçilik
(innovation) var. Piyasalar sürekli bir yenilenme
yaşar, ama yenilikçilik denildiğinde değişimin
çok daha sarsıcı (disruptive) veya buna yakın
olması anlaşılabilir. Artık daha fazla insan zekası ile daha yüksek bir katma değer üretilmesi söz
konusudur.
Elektrik piyasası özelinde, tek taraflı olan bir
şebeke anlayışı yerini “çift taraflı bir bilgi ve
enerji akışı olan” bir şebekeye bırakmaktadır. En
ekonomik çözüm bu olmamasına rağmen, fiyat
artışları ile birlikte hem talep tarafının kontrol
edilmesi hem de daha fazla kesikli kaynakların
(yenilenebilir gibi) devreye alınması için bu
“sistemlerin” devreye girmesi zaruridir. Bu sayede aslında piyasa “herkese” açılmış olacaktır.

Bağımsız bir iletim operatörü için her bir yatırımcıyı ayrım gözetmeksizin sisteme bağlaması
ise en önemli nokta idi. Toptan satış piyasasında
ise belirli mekanizmaların kurulması önemliydi.

Türkiye özelinde çok tartışılmasa da, karbon
emisyonlarının önlenmesi için her ülkeye bir
yükümlülük verilmektedir ki süreç de bu şekilde
ilerlemektedir. Dolayısıyla daha az karbon salan,
nükleer, yenilenebilir, temiz kömür teknolojilerinin üretim portföylerinde bulunması bir gereklilik arz edecektir.

Bugün ise öncelikler biraz daha farklı bir mecraya kaymıştır. Temel sorun dışa bağımlılık ve
bunun getirdiği arz güvenliği endişeleridir
(Kanun çıktığı zamanda arz güvenliği konusu
vardı, fakat sorun daha çok yatırımların arttırılmasıydı). Her ne kadar gündemdeki en tepe noktada olmasa da, yenilenebilir ve temiz kaynakların kullanımının arttırılması da bir diğer önceliktir. Son olarak müşteriler ve Ar-Ge de listede
bulunması gereken önceliklerdendir.

Tüketim tarafında talep tarafı yönetimi, elektriğin toplam enerji tüketimindeki payının artması,
ulaştırma sektöründe elektriğin payının artma
ihtimali, tüketicinin güçlendirilmesi, enerji yoksulluğunun önlenmesi gibi konular gündeme
gelmektedir.

Fakat bugün gündeme gelen bu kavramlar temelde 90’ların verimlilik kavramı ile uyuşmamaktadır. Çünkü verimlilik kavramında, bir kaynak
başka bir satıcıdan daha ucuza alınabiliyorsa
onun kullanılarak maliyetin düşürülmesi doğal
bir gerekliliktir. Ayrıca bu kavram özelinde
“elektriğin tüketiciye en düşük maliyetle sunulmasının yolu” da pahalı yenilenebilirlerden geç-

Yeni piyasa yapısındaki konular, ilk kanunun
öngördüğü durumdan çok daha farklıdır. Nihai
piyasa yapısı ise çok daha karmaşıktır. Her şeyin
ötesinde elektrik daha fazla enerji kaynağının
yerini almaktadır, toplam tüketimdeki payı artmaktadır. Gelecekte Türkiye’deki tüm enerji
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tüketiminin sadece elektrikten sağlanabileceği
bir düzleme gidilmektedir.

ması, bunların bir kısmının DSİ veya TEİAŞ’a
yüksek bedeller vaat etmesi veya satın alınabilecek projelerin bir kısmının süresinin kalmamış
olmasıdır.

Yani daha fazla oyuncu (artan piyasa katılımcısı), oyuncuların değişen rolleri (tüketicilerin üretici olması), politik hedefler (dışa bağımlılık,
karbon emisyonları), teknolojik değişimler
(şebeke, elektrikli ulaştırma) ve sosyal öncelikler
(enerji yoksulluğu, tüketici haklarının güçlenmesi) ile verimlilikle beraber yenilikçiliğin de (ArGe gibi) ön planda olduğu bir piyasa yapısı kendini göstermektedir.

Ortada bir sorun olduğu muhakkaktır. Fakat bir
durumu düzeltmek için tüm sistemi baştan aşağı
değiştirmek çok da doğru olmayabilir. Kaldı ki,
büyük oyuncuların da kendi aralarında lisans
ticareti yaptıkları konusunda bazı kanıtlar vardır
(A firmasına ait bir lisansın şimdi B firmasında
olması gibi).

Bu sebeple Elektrik Piyasası Kanunun 1 inci
maddesine “yenilikçi ve şeffaf bir elektrik piyasası oluşturulması”nın derc edilmesi faydalı olacaktır.

Kamu açısından ise en büyük problem yatırımların atıl bekletilmesidir. Yani lisansın kağıt olarak
tutulup süreçlerin işletilmemesidir. Kamunun
baktığı noktadan piyasanın amacı, enerji sektörünün yatırım ihtiyacının karşılanması için sermaye çekebilmektir. Bu noktada, diğer sektörlerden elektrik üretimine girmek isteyenlerin büyüklüğü küçüklüğü kamuyu fazla alakadar etmemektedir. Aslolan arz güvenliğinin sağlanması
ve bunun özel sektör eliyle yapılmasıdır.

Yeni eskiden ne öğrenmeli?
Türkiye’de bir yeniliği ortaya çıkarırken, eskiyi
kötülemenin bir yardımcı unsur olarak ele alınması sık rastlanan bir durumdur. Oysa önce nelerin işlediğine bakmakta yarar vardır.

Yani iyi bir fikri olan herkes bu sektöre rahatça
girerek, üretim lisansı almalı ama sonunda bu
lisans hayata geçirilmelidir. Piyasa girişinde engel koymak değil, piyasaya girdikten sonra atıl
beklemenin maliyetini arttırmak tercih edilmelidir.

Lisanslama
Lisans süreçleri konusunda, tecrübe ile üst üste
konulmuş ve gelinmiş bir süreç var. Birçok dava, bilgi ve 1000’lerce MW verilmiş lisans ile
mevcut lisans rejimi başarılıdır. Bugünkü EPDK
lisanslama paketine bakıldığında, uzmanların,
üyelerin, mahkemelerin insan-saat olarak harcadıkları vakitler alt alta konulduğunda lisanslama
sadece bir doküman değil, kollektif bir bilgi birikimidir.

Bu konuda, enerji piyasalarından doğal gaz piyasasındaki bir örneğe bakmakta fayda vardır.
Özel doğal gaz dağıtım şirketleri eliyle, bir çok
ilde hem de gayet hızlı bir şekilde bir çok yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların özünde ise temel
olarak “kilometre taşları” bulunmaktadır. Kısaca
bir dağıtım bölgesini alan, belirli bir sürede kazmayı vurmalı, ilk gaz arzını yapmalı, ilçelere de
bu gaz arzını taşımalı ve belirtilen sürede talep
edilen herkese gaz sağlamalıdır.

Lisanslama konusunda, üretim haricinde herhangi bir problem gözükmemektedir. Üretimde ise
temel problem, lisans ticareti denen bir durumdur. Lisans ticareti teknik olarak bir proje geliştirenin lisans alması, sonra bunu bir fiyat ile şimdiki yönetmelikteki 5 inci madde üçüncü fıkra
hükümlerine göre veya hisse değişimi yoluyla
devretmesidir. Bu süreçte büyük yatırımcıları
rahatsız eden, en feasible projelerin alınmış ol-

Bu konulan kilometre taşlarına ulaşılamayan her
durumda ise para cezası ve en nihai olarak lisans
iptaline gidilebilmektedir.
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Elektrik piyasası özelinde bu “kilometre taşları”nın mevzuatla ve kanunla ortaya konması, bu
kilometre taşlarının ulaşılamayan her ay için
belirli bir ceza verilmesi ve devirlerin engellenmesi; eğer ceza miktarını ödemede sorun yaşanırsa, iki 6 ayın sonunda, şirkete haciz uygulanması ve hisselerinin özelleştirmeye devredilmesi
bir yöntem olabilir.

Çünkü bazen öyle durumlar olabilmektedir ki,
lisans iptali bir kamu kaynağının 4-5 sene daha
kullanılmaması ile sonuçlanabilmektedir. Bu
noktada lisans iptali yerine lisans devri kamu
lehine kullanılarak, Özelleştirme İdaresi tarafından hisselerin devralınarak tekrar satışa çıkarıldığı bir yol izlenebilir.

Örnek kilometre taşları olarak (100 MW altı hidrolik, yerli kömür santralleri için)

Yani başta belirtildiği gibi piyasaya girişte mevcut sisteme dokunulmazken, piyasada atıl kalmanın maliyeti arttırılabilir.

1. 2 yıl içinde kamulaştırmaya başlanması

Yenilenebilir kaynakların desteklenmesi

2. 4 yıl içerisinde inşaata başlanması

Piyasa amaçları açısından bir diğer önemli nokta
da, yenilenebilir kaynakların kullanımının arttırılmasıdır. Burada da biyodizelden rüzgara bir
dizi tecrübe birikimi piyasada bulunmaktadır.
Temel gözlem olarak, “her kapasite kısıtının, bir
aç gözlüler piyasasına, aç gözlüler piyasasının
da uzun süren hukuki çıkmazlara yol açtığı” geçmiş tecrübelerin ışığında görülmektedir.

3. 6 yıl içerisinde inşaatın bitirilmesi
alınabilir. Eğer şirket bu kilometre taşlarına ulaşamaz ise, ay bazında, toplam yatırım tutarının
60 ay (5 yıl)’a bölümü sonucu elde edilen rakam
üzerinden ay ay EPDK’ya ödeme yapmak zorunda bırakılabilir.

Yani kapasite kısıtı konmasının, piyasadaki hedefleri engellediği ortadadır. Ayrıca, TEİAŞ’a
iletim bedeli, DSİ’ye su kullanım hakkı olarak
verilen miktarların 2-3 $cent’in üzerine çıkmasının da projelerin fizibilitesini zora soktuğu görülmektedir. Kaldı ki yatırımcı lisans aldıktan
sonra yenilgiyi kabul etmemekte, bir süre daha
lisansı atıl olarak elinde tutmakta ve 4-5 sene
geçirdikten sonra, sebepler öne sürerek çekilmeye çalışmaktadır.

Diğer bir yöntem olarak bu kilometre taşını yakalayamayan şirkete önce teminat ve sermaye
artışı için 3 ay, sonra gecikilen ilk 6 ay için MW
başına 10 bin TL, ikinci 6 ay için 25 bin TL ceza
yazılabilir.
Bir diğer opsiyon olarak ise, yatırımın devreye
girmediği her yıl, ilk lisansı alan yatırımcı devlete projesinin güvenilir elektrik üretimi kadar
elektriği serbest piyasadan ve temiz enerji kaynaklarından temin ederek sağlamak zorunda bırakılabilir. En nihayetinde, çevresel müzakerelerde devletler gelen yatırımcılara bakarak yükümlülük altına giriyor ve bu yatırımların yapılmaması tüm bir kamuya zarar vermektedir.

Yenilenebilir başvurularında, özellikle güneş
yatırımlarının daha kolay yapılabilmesi, ÇED
süreci ve alım garantileri yoğun ilginin temelinde yatmaktadır.
YEK Kanunu ile verilen alım garantilerinde ise,
Uluslararası Enerji Ajansı’nın teknolojik gelişme
ile yatırım maliyetlerinin düşmesini öngördüğü
şekilde yıldan yıla alım garantisinin düşmemesi
yatırımcıyı farklı bir yola itebilir. Şöyle ki, yatırımcı lisansı alır, yatırımına ne kadar geç başlar-

Başta söylendiği gibi piyasa girişi gayet kolay
yapılırken, piyasadan çıkması zorlaştırılmalıdır.
Yani lisans para cezaları kar etmedi, şirket yatırıma devam etmiyor ise, burada şirket hisselerinin proje ile birlikte özelleştirmeye devri yolu
dahi aranmalıdır.
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sa (alım garantisini alacağı devreye gireceği süreyi aşmadan), o kadar karlı bir iş yapmış olacaktır. Yani teknolojik gelişme ile fiyatların düştüğü noktada parçaları satın alıp, alım garantisinden faydalanacağı son tarihi kaçırmadan devreye
girmeye çalışacaktır.

yapamayacakları konusunda uyarılmalıdır.
Tabii ki tek yöntem bu değildir, örneğin, her
hisse devrinde bir öncekine göre %20 daha fazla
ilerleme yapmış olma önkoşulu istenebileceği
gibi, 5 inci madde ve üçüncü fıkra taleplerinde,
nihai devreye giren lisanslardaki payın kurumdan aldığı lisanslara oranı (yani işletmeye aldığı
lisans/ kurumdan aldığı lisans oranı) sınırlandırılarak, “önce bir iki tesis yap, sonra gel bir daha
lisans al” yöntemi de mümkündür.

Burada yapılması gereken temel önlem ise, alım
garantilerini zamanla aşağı çekmek veya 3 sene
içerisinde devreye girenlere sadece ilk iki yıl
için 2 $cent fazla ödeme yapmak olabilir. Bu
maliyet de zamanında devreye girmeyenlere fatura edilir. Sonunda piyasa amaçlarından biri de
yenilenebilir yatırımların en hızlı şekilde devreye girmesini sağlamaktır.

Mevcut lisans rejimindeki en önemli sorun
“lisans ticareti”dir, bu da piyasaya girişi değiştirerek değil, piyasaya girdikten sonra “atıl beklemenin” maliyeti arttırılarak çözülebilir.

Lisans başvuruları sürecinde ise, belirli kuralların belirlenmesi önemlidir. Yani örneğin güneşte
lisansını 3 sene içerisinde yatırıma dönüştürmeyene, ilk 6 ay için MW başına 50bin tl, ikinci 6
için MW başına 100bin tl ceza/katılım bedeli
verilmesi önerilebilir. Aynı şekilde 5 inci madde
üçüncü fıkra hükümleri sadece ilk 6 ay için uygulanır ve bir seneden sonra 5 inci madde üçüncü fıkra hükümlerine göre bölünmüş bir şirketteki hisse durumu mücbir haller haricinde hisse
miktarı dışarıdan girişlerle %30’un üzerinde değişirse lisans geçersiz addedilir.

ÇED süreçleri için
ÇED dava süreçlerini, Karabük doğumlu biri
olarak rahatlıkla anlayabildiğimi söyleyebilirim.
Şöyle ki, Karabük Demir Çelik fabrikası ki, kirli
dumanı ile Karabük halkını zehirlemekteydi.
1990’larda Tansu Çiller döneminde fabrikanın
kapatılma kararının alınması sonucunda, şehir
daha önce hiç kimsenin yapmadığı şekilde mevcut hükümete başkaldırmıştı. Kendi başına sokağa çıkma yasağı uygulamış ve izinsiz eylemler
yapılmıştı.

Dolayısıyla, “alayım elimde” bulunsun anlayışına bir maliyet faktörü eklemek önemlidir. Ayrıca piyasa girişi kolaylaştığı gibi, lisans ticareti
yasak olmasına rağmen ticaret kuralları içerisinden bu işi yapanlar da bir seneden sonra bu işi

Karabük, çevrecilerin baktığı noktadan tam bir
facia olmasına rağmen, insanların kimliklerinin
bir parçası olarak gördükleri yaşam alanlarına
yapılabilecek müdahalelere karşı tepki vermesi
normaldir.
Bu yüzden, ÇED süreçleri mahkemeye gidip de
mahkeme ÇED sürecini yeterli görmüyorsa, bu
projeleri özel bir statüye çekerek, mesela “Kamu
Çıkarı Olan Proje” kapsamına alarak, ilgili bilimsel kuruluşlardan bilim adamları atayarak
proje devam ettirilebilir. Yani nihai olarak, bir
projenin “Kamu Çıkarı Olan Proje” olarak değerlendirilmesi için ÇED’inin mahkemece iptal
edilmiş olması ve yerli kaynaklara dayalı olması
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öngörülebilir. Burada tabii ki, devlet ilkesi gereği kamuyu koruyacak bir kaç madde de eklenebilir. Mesela, Bakanlık tarafından Kamu Çıkarı
Olan Proje kapsamında değerlendirilen projeler,
ÇED almak zorunda değildirler, fakat

şılayabilmiştir. Polonyalı sistem operatörünün
sorunu çok daha büyüktür, Almanya’nın kuzeyinden (rüzgar) güneyine yük akışı Polonya üzerinden olmaktadır. Yani ticari alışveriş güzergahı
ile elektrik yük akışı aynı güzergahı takip etmemektedir.

1. Projenin her aşamasında doğal yaşamın takip
edilmesi için bilimsel bir heyet kurulması,

TEİAŞ’ın bu noktada, bir borsa işleticisi (ki onu
da EPİAŞ’a devredecek) olmasından daha
önemli olan, TEİAŞ’ın dünyanın en teknolojik
ve dinamik iletim şirketine dönüştürülmesidir.
Ayrıca TEİAŞ'ın tüm iletim ve yatırım analizlerini yerli ve yabancı uzman heyetler tarafından
onaylanarak kamuoyuna açıklamasıdır.

2. Bölgede son 5 senedir ikamet ettiğini belgeleyenlere, sosyal kalkınma için baraj gölü kıyısında arazi tahsisi,
3. Firma tarafından canlı ve tür çeşitliliğinin
azaltılmaması için tüm önlemlerin alınacağının
taahhüt edilmesi,

Bugün gelişmiş ülkelere bakıldığında, dört bir
tarafa giden hatlar görülmektedir. Sistem operatörü TEİAŞ olduğundan, Türkiye’nin yeni bir
iletim master planına ve yeni koridorların
(Kuzey Doğu-Batı) devreye alınıp alınmaması
gerektiğini sadece TEİAŞ bilebilir.

gibi koşullar ile, projeler ilerletilebilir.
Sonunda, insanların ÇED’lere karşı çıkma sebepleri canlı ve bitki çeşitliliğine darbe vurma
ise, bu devlet tarafından güvence altına alınmalı
ve tüm önlemler de ilgili şirket tarafından taahhüt edilmelidir. Bunun bir benzeri Amerika’da
güneş projelerinde, kaplumbağaların yerlerinin
değiştirilmesi prosedürlerinde de görülmektedir.

Fakat kanuni olarak, TEİAŞ’tan AB’deki iletim
operatörlerinden istenen zorunlulukların istenmesi gerekmektedir.
Bir diğer önemli nokta ise üretim yatırımları
bağlantı görüşlerini ikiye ayırmaktır.

İletim faaliyetleri
Rüzgar ve güneşten daha fazla yararlanmak istenilmesine rağmen sistemin güvenliği de çok
önemlidir. Daha fazla yenilenebilir, daha fazla
sistem işletim maliyeti demektir. Ayrıca daha
fazla santralin gir-çık yapılarak (cycling costs),
görünmeyen (servis, bakım maliyetlerinin artması gibi) maliyetlere sebep olmaktadır.

1. Lisans aşamasında verilen geçici bağlantı görüşü verilmesi,
2. Şirketin kamulaştırmayı tamamladığını (veya
başladığını) haber vermesinden sonra geçici bağlantı görüşünün kalıcı bağlantı görüşüne dönüştürülmesidir.

Mühendislik açıdan bakıldığında, bugün
TEİAŞ’ın uyardığı birçok nokta, dünyadaki tüm
iletim operatörleri tarafından da dile getirilmektedir. TEİAŞ’ın temel amacı, sistem güvenliğidir
ve haklı olarak bunu dile getirecektir. Bu konuda
İspanyol iletim operatörü geçmişte sistemin en
fazla 4000 MW kapasite bağlayacağını iddia
etmesine rağmen, geçen sene içerisinde İspanya’nın anlık tüketiminin %50sini rüzgardan kar-

Böylelikle TEİAŞ’ın elinde gerçek yatırımcı
profili olacaktır.
Bir diğer noktada ise, TEİAŞ “Ben 5 yıl sonra
senin hattını devreye alacağım, ben şu kadar yatırım yapacağım, bu yatırımı lisans aldıktan sonra ki 3. seneden itibaren bana ay ay ödeyeceksin
ki, 5. yıl sonunda bu yatırım hazır olacak” diyebilir. Bu gelişmiş ülkelerde de örneği görülen bir
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yöntemdir.

larını değiştirmek istememekte, bir kısmı da radyasyon yayıyor diyerek kablosuz erişimli akıllı
sayaçları tercih etmemektedir. Bu süreçler yönetmelikle de düzenlenebilir. Fakat sayaç değişimlerinde, kanuni bazı noktaların aydınlatılması
gerekebilir.

İletim hizmetlerinin daha da ilerlemesi için
TEİAŞ’ın ayrıca 6 aylık dönemler ile, 10-15 sayfalık raporlar hazırlaması ve bunları kamuoyuna
sunması önemlidir. 6 aydan maksat, yaz ve kış
puantları öncesi ve sonrası değerlendirmelerin
yapılmasıdır. TEİAŞ’ın bu raporlarında kısaca,

Akıllı sayaç sistemlerinin ulusal güvenliği ilgilendiren kurumlarda kullanılması ise sakıncalı
olabilir. Bu sayaçların bir kısmının verilerinin
istenmeyen kişilerin eline geçmesi veya sayaçların uzaktan devre dışı bırakılması, örneğin bir
polis karakolunun elektriklerinin kesilmesi, ciddi
sorunlara yol açabilir. O yüzden akıllı sayaç sistemlerinde bir yol haritası belirlenmesi ve uygulamaların 2014 sonrasına bırakılması gerekmektedir.

- Bölgesel kısıtları,
- Bölgesel puantlar ve bunların zamanla değişimi,
- Mevcut ve en uç mevsimsel olaylara göre yeterli kapasitenin, sistem güvenliğinin olup olmadığı
yer almalıdır.

Bu yol haritalarındaki en önemli ve tek kriter
ise, bu sistemlerin kullanımının “net bir tüketici
faydası” ile sonuçlanacağının gösterilmesidir.
Gelişmiş ülkelerde yaşanan sorunların başında,
evdeki yüksek tüketim ve puant fiyatlarının eş
zamanlı olması sebebiyle, akıllı sayaç sistemlerine geçen tüketicilerin maliyetlerinin artmasıdır.
Bunun için dağıtım şirketlerinin direkt “cut-copy
-paste” uygulamalar yerine ülkemize uygun akılcı iş modellerine zorlanması gerekmektedir.

Senelik rapora ek olarak, birer sistem raporu da
yayınlaması gerekmektedir. Hali hazırda, bu verilerin bir kısmını TEİAŞ internet sitesinde bölüşmektedir. Fakat bunun sayfalarca bir rapor
yerine, “6 Aylık Sistem İzleme Raporu” şeklinde
tabloların verildiği ve internet üzerinden paylaşılan bir dokümana dönüştürülmesi önemlidir.
Diğer taraftan EPİAŞ konusunda, temel olarak
kanunda yazılmasa da yönetim kurulunda mutlaka BOTAŞ ve TEİAŞ’tan da birer üye olması
zorunlu tutulabilir. Aslında elektrik borsasının
fazlaca tartışılmasını anlamak kolay değil, çünkü
elektrik fiyatlarının geleceği için borsadan çok
doğal gaz fiyatlarının geleceği önemlidir.

Ayrıca, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmelerinden hemen sonra denetimlerin başlamasına rağmen, şirketlerin belirli bir organizasyon çerçevesinde yapılanması ve dağıtım şirketine hakim
olması bir zaman almaktadır. Bu sürecin kontrolü ve gerek kamunun gerekse de özel şirketlerin
mağdur edilmemesi için bir ara geçiş süreci tanımlanması gerekir. Bu geçiş sürecinde verilen
para cezaları ve uyarılar, geçiş süreci sonundaki
(1,5 sene sonraki) kararlara etki etmemelidir.
Yani EPDK geçiş sürecinde etkin denetime devam etmeli, fakat geçiş süreci bittikten sonra, bu
süreçte verilen cezalar emsal gösterilerek “iki
misli uygulama” şeklindeki uygulamalar yapılmamalıdır.

Dağıtım tarafı
Dağıtım ayağında, Avrupa ve Amerika’da yaşanan birçok problemin ilerde Türkiye’de de yaşanma ihtimali vardır. Bunlardan birisi de sayaç
konusudur. Burada önemli olan, dağıtım şirketinin tüketiciye sayaç değişimi konusunda nasıl
davranacağıdır.
Bugün Amerika’da yaşanan bazı sorunlarda görüldüğü kadarı ile, tüketicilerin bir kısmı sayaç-
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Bir diğer önemli husus ise, ikili anlaşmalar ve
spot alımlar arasındaki dengedir. Burada ise bir
tedarik şirketinin belirli bir büyüklüğün üzerinde
olması durumunda, anlaşmalarının minimum %
70’ini ikili anlaşmalar ile, geri kalanını da serbest piyasa koşullarında belirlemesi istenebilir.
Bu oran yıldan yıla EPDK tarafından önümüzdeki 5 sene için istenebilir ve belirlenebilir.

sayesinde elde edecekleri kar ile bir optimizasyon yaparak, uygun bir strateji belirleyebilirler.
Organize sanayi bölgeleri
Organize sanayi bölgelerinin birer dağıtım şirketi haklarına sahip olması aslında zaten karışık
olan piyasa yapısını daha da karmaşık hale getirmektedir. Her bir OSB’nin tarifeleri her yıl
onaylanmaktadır. OSB'ler bağlantı görüşleri vermektedirler. Aslında burada amaçlanan şey
OSB’lerin ayrı bir lisans sahibi olması değil,
elektriği en ucuza ve en kaliteli şekilde almasıdır. Bunun için büyük tüketici olduklarından
tedarikçilerini seçerlerken dağıtım bedeli ödememeleri, kaliteli hizmet için ise ölçek ekonomisi
kuralları gereğince dağıtım şirketinin kaynaklarını kullanmaları daha yararlıdır.

Genel piyasa mekanizması açısından ise talep
tarafı önlemlerin güçlendirilmesi önemlidir. Yani dağıtım şirketleri teknolojik olarak talep tarafı
yönetimi ve anlık güç düşüşleri sağlayabilecek
sistemleri kurmalı ve bu sistemleri zamanında
devreye soktuklarında bir ödüllendirme mekanizması yer almalıdır.
Ayrıca, borsa ve spot alımlar konusunda bazı
limitlerin konması da gerekebilir. Bu limitler,
serbest piyasa mantığı ile çelişmeden, hemen
hemen hiçbir önemli müşteriye hizmet vermeden, spot piyasada para kazanmaya çalışan spekülatörlerin manipülasyonlarına bir engel teşkil
edecektir. Tabii ki, elektrik bir gün içerisinde ne
kadar alınıp satılırsa o kadar büyük ve geniş bir
piyasa oluşur, fakat küresel piyasalarda yaşanan
son krizden de anlaşılabileceği üzere alım satımı
yapanın piyasadaki en gerçek (doğal) fiyatı bulmak için mi, yoksa piyasadaki diğer oyuncuların
sırtından para kazanmak ve riskini onların üzerine yıkmak için mi yaptığı önemli bir soru işaretidir.

OSB’lerin tarifeleri ise oldukça çetrefilli bir konudur. Yüz küsur OSB tarifesi her sene bir sonraki sene için onaylanmaktadır. Bu tarife onayları belirli hesaplara göre olmaktadır, yine hepsinin EPDK Kurul’una her sene getirilmesi bir
süreçtir. Burada bir “Anlaşmalı Tarife” yöntemi
izlenmelidir.
Anlaşmalı tarife, Avrupa ve Amerika’da giderek
karmaşıklaşan ve büyüyen bir sorun konusu
olan tarifelerde, düzenleyici kuruluşa gelmeden
önce, fakat onun koyduğu kurallar çerçevesinde,
hizmet alan ve hizmet verenin ortak bir noktada
buluşması ve bir anlamda kendi tarifelerini kendilerinin belirlemesi olarak tanımlanabilir.

Kaldı ki, Avrupalı büyük oyuncuların girmesi
ile, mesela puant saatlerde İstanbul civarından
elektriği Avrupa’ya çıkararak içerde fiyatları
puanta sürükleme eğilimlerinin oluşması durumunda ne yapılacağı çok önemlidir. Çünkü firmaların bu tip durumlarda savunmaları hazır
olacaktır. Türkiye’de elektrik fiyatları nispeten
düşük olduğundan Türkiye’den alıp YunanistanBulgaristan’a satmak isteyebilirler. Nihai olarak,
bu kar ile, Türkiye’deki fiyatların yükseltilmesi

Anlaşmalı tarifede OSB kendi içinde yönetim ve
müşterileri ile belirli bir prosedür ile anlaşarak,
dağıtım veya iletimden elektrik alması durumunda ödeyeceği bedelden daha düşük bir bedel ile
ve bir metodoloji çerçevesinde tarifesini belirler.
Bu belirlenen tarifeyi, tüm üyelerine imzalatır.
İtirazı olan üye,örneğin kendisine tebliğ edilen
usul ile önce İl Sanayi Müdürlüğü’ne itiraz eder
ve mesele çözülmez ise EPDK devreye girer.
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OSB’ler elektrik alımları için yapacakları ihaleleri de ortak bir havuzdan duyururlar.

ya bilgilerin o tedarikçiye sunulabilmesi için bir
dijital posta ofisine ihtiyaç vardır. Eğer bunu
EPDK veya herhangi bir kamu kurumu yapmak
isterse bir “sunucu çiftliği” kurması gerekir. Aynı şekilde, tüketici hizmetlerinde bir çağrı merkezi çok önemlidir, peki EPDK veya ilgili kamu
kurumu bir çağrı merkezi mi kurmalıdır?

Lisanssız üretim
Lisanssız üretim konusunda ise, çok daha temel
bazı sorunlar bulunmaktadır. Mevcut sistem içerisinde lisanssız üretimin sadece ismi
“lisanssız”dır. Bu konunun da bazı Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi daha teknolojik yöntemlerle çözülmesi önemlidir. Yani evine bir
güneş paneli bağlamak isteyen biri, dağıtım şirketinin oluşturacağı bir internet sitesi üzerinden
tüm belgelerini doldurarak, teknik hizmet alacağı şirketi de dağıtım şirketinin sitesinden seçerek
sadece ilgili şirketi beklemelidir.

Burada bir kaç aşamalı bir öneri planı yapılacaktır. Öncelikli olarak kanunda aşağıdaki gibi bir
yapıya cevaz verilmesi gereklidir.
1. EPDK yetkilerini devretmek için değil ama
piyasadan daha etkin veri toplanması, daha tüketici tabanlı bir piyasa yapısı oluşturulması ve
piyasanın izlenmesi, kontrolü ve denetlenmesi
için piyasa katılımcılarının da yer aldığı anonim
şirketler, dernekler veya tüzel kişilikler kurdurabilir, bunlara yönetim kurulu üyesi atayabilir.

Yani pratikte eve bir lisanssız tesis kurmak, uydu sistemi kurmaktan zor olmamalıdır. Seçimini
yaptıktan sonra, tüketici dağıtım şirketine aylık
ödeyeceği, net elektrik kazancı gibi veriler dahil
hepsini görerek onaylamalıdır. Dağıtım şirketi
tüketicinin bir iki seçeneği ile ona bir online fizibilite raporu da sunmalı ve onayının ardından,
teknik hizmet verecek şirketi yönlendirmelidir.

2. Dönemsel olarak 18 ayı geçmeyecek şekilde
ve her üyesi 5 sene içerisinde 1 defa görevlendirilmek üzere, İstişare, İzleme, Değerlendirme
Komisyonları kurulabilir. Bu komisyonların tüm
çalışmaları, toplantıları internet üzerinden takip
edilecek şekilde tasarlanır. Komisyonlar,
EPDK’nın piyasayı izlemesinde öncü çalışmalar,
öneriler, yol haritaları aracılığıyla raporlar hazırlarlar, kamuya ve Kuruma sunarlar. Kurum yapacağı çalışmalarda bu raporları da değerlendirir.

Elektrik piyasasındaki tüm yeni teknolojik gelişmelerde örnek alınması gereken temel uygulamalarda şahsımca iletişim ve bilişim sistemleri
olmalıdır.
Burada gözden kaçan sorun ise, lisanssız üretimin amacı elektrik satmak değil, kayıpların azaltılması için elektriğin üretildiği yerde tüketilmesidir. Bu amaç kesinlikle, düzenlemeler yapılırken gözden çıkarılmamalıdır.

3. Bu yapıların EPDK ve sisteme maliyeti EPDK
bütçesinin %5’ini aşamaz. Bu şirketlerde kamu
görevlisi çalıştırma zorunluluğu da yoktur. Bu
şirketler ve komisyonlar tüm çalışmalarını aylık
raporlar ile kamuoyuna istatistikler ile raporlar
ile sunarlar. Yani şeffaflık esastır. Limitler baştan konulmuştur. Komisyon süreleri ise 18 ayı
aşamaz.

Piyasa yönetimi
EPDK’nın piyasayı daha iyi yönetmesi için yetkilerinin bir kısmının başka kurumlara transferi
daha verimli sonuçlar doğurmayacaktır. Bunun
çok basit bir sebebi vardır. Örneğin, akıllı sayaçlar sistemleri üzerinden bir tüketicinin tedarikçi
değişimi yapacağını düşünelim, o sayacın teknik
verilerinin diğer tedarikçiye yönlendirilmesi ve-

Bu iki öneri ile oluşturulmak istenen yapılar şunlardır. Örneğin,
1. Akıllı sayaç sistemlerinin yayılması ile bu
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verilerin tek bir noktada toplanması ve tüketicinin cevaz verdiği tedarikçiye aktarılması ve yüksek güvenlikli olarak saklanması gerekmektedir.
Bu aslında “dijital bir posta ofisi” tanımıdır.
Herkes posta gönderebilir ama postalar sadece
ilgili kişiye teslim edilir. Bunun için gereken
teknolojik altyapı EPDK veya herhangi bir kamu
kurumunun işi değildir. Kaldı ki, güvenlik ve
veri miktarı bunun profesyonelce yapılmasını
gerektirir.

Bunun temelinde de karmaşıklaşan bilgi ve piyasa yapısının daha sistematize şekilde derlenip
toplanması ve bu sayede her türlü bilgiye değil
filtrelenmiş ve gerekli bilgiye erişimin sağlanması esastır.
Etki analizleri
Enerji sektörü gibi önemli bir sektörde karar vericiler açısından en gerekli yapılardan biri de
“Ekonomik Analiz ve Modelleme” birimleridir.
Örneğin bu taslak ile kaç yönetmelik yeniden
çıkacaktır? Geçmişte yönetmelikler kaç kişi tarafından kaç ayda, hangi süreçlerle çıkmıştır, önümüzdeki yönetmelikler kaçar ayda çıkacak, bunun için kaç insan*saat harcanacaktır.

2. Tüketicilerin tek bir merkezden çağrı merkezi
ile şikayetlerini iletmesi, bunların arşivlenmesi,
dağıtım şirketine gönderilmesi, takibi ve çözümlenmemiş ise EPDK’ya bilgi verilmesi en etkili
tüketici hizmeti olacaktır. EPDK’nın tüm Türkiye sathına yayılmış bir çağrı merkezi kurması
çok zordur. Fakat bunun yerine, çalışma sistemini belirlediği bir Anonim Şirket aracılığıyla,
müşterilerin şikayetlerinin bölgeler bazında
sistematize edilerek, doğru istatistik ve bilginin
kendisine ulaştığından emin olarak, sistemi çok
daha rahat kontrol edebilir.

Her türlü düzenlemede, kısa, orta ve uzun vadede adım adım düzenlemenin oyunculara, evrak
yüküne, maliyetlere ve tabii ki tüketiciye etkisinin analitik olarak ortaya konması gerekmektedir. Fakat bu bir süreçtir. Bu sebeple bir anda
tüm düzenlemelere etki analizi yapılması böyle
bir sistemi tıkar. Yani önce tüm kanun değişikliklerine, daha sonra ise yönetmeliklere
“analitik” bir etki analizi eklenmesi zorunlu tutulabilir. Başbakanlığın bu konuda düzenlemeleri
olsa da, burada anlatılmak istenen etki analizi,
daha sistematik, matematik ve analitik bir analizdir.

3. Bir kanun değişikliğinden önce, mevcut kanunun aksayan yönlerinin bağımsız bir komisyon
marifetiyle raporlanması ve önerilerin bağımsız
bir taraftan gelmesi fakat bağlayıcılığı olmaması,
piyasadaki hareket alanını ve çözüm havuzunu
genişletecektir.

Cezalar

Yukarıda örneği verildiği üzere, EPDK’nın belirli AŞ’ler kurdurarak ve maliyetini piyasa
oyuncularının kontrolüne vererek, kendi adına
veri toplanması ve tüketici şikayetlerinin tek bir
elden toplanarak tarafına aktarılmasını istemesi,
piyasa izlenmesini kolaylaştıracaktır.

Yeni dönemdeki beklentilerin en önemlisi, diğer
üst kurullar gibi, cezaların şirketlerin piyasadaki
hacmi ile orantılı olmasıdır. Özellikle küçük bir
şirket için bel büken bir ceza büyük bir şirket
için göze alınabilen bir miktar olabilmektedir.
Burada, cezalar tekrar belirlenirken, kanunda
tanımlanması, bir limit konması ve bu limitlerin
yönetmelikler dahilinde bölüştürülmesi önemlidir. Yani bir nevi kredi kartından nakit çekimi
gibi, bir minimum miktar üzerine piyasa katılım

Bir kanun değişikliğinden önce, mevcut
kanunun aksayan yönlerinin bağımsız bir
komisyon marifetiyle raporlanması ve
önerilerin bağımsız bir taraftan gelmesi fakat
bağlayıcılığı olmaması, piyasadaki hareket
alanını ve çözüm havuzunu genişletecektir.
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bedeli oranında bir cezanın verilmesi daha adilane olacaktır.
Madde 37 - Bağlantı görüşü
Madde 37 konusunda ise ciddi bazı tereddütler
vardır. Burada İngiltere örneğini anlatmanın
önemli olacağını düşünüyorum. İngiltere’deki
Elektrik Piyasa Reformu çalışmaları esnasında,
yenilenebilirin mevcut kapasite (ve süresi biten
santraller de hesaba katıldığında) yeterli olmayacağı, bu sebeple baz yük santrallerinin engellenmemesi ve fakat yenilenebilirin daha çok teşvik
edilmesi tartışılmıştır.

gerekmektedir. Bu bilmediğimiz bir süreç ve
öğrenerek ilerlemekten başka çare de gözükmüyor.

Türkiye’de senede ortalama 3000 MW’lik kurulu güç girişine ihtiyaç vardır. İthal kaynaklara
dayalı da olsa, baz yük olabilecek santrallerin
engellenmesi durumunda, istenildiği kadar yenilenebilir üretim santrali de devreye girse, sistem
güvenliği azalacaktır. Ayrıca kısıtın olduğu her
yerde rant olmaktadır. Kaldı ki geçtiğimiz yıllarda yatırımcı her türlü teşvik edilmiş, yatırımlar
sadece tam istenilen seviyede olmuştu. Kapasite
kısıtlarının konulması ile bu hedeflerin yakalanması güçleşecektir.

Genel olarak, elektrik şarj istasyonu yapacak
herkesin bir birliğe üye olması, şarj istasyon koordinat ve bilgilerini buraya vermesi, tüketicinin
bunu web/cep tabanlı olarak görmesi çok önemlidir. Ayrıca tüketicinin özel bir bilgi girmeden,
sadece daha önce sistemle eşleştirdiği kredi kartını bu şarj istasyonlarında kullanması sağlanmalıdır.
Tüketici, şarj istasyonuna geldiğinde en tepede,
kendi tedarikçisini, hemen altında da o saatte
diğer tedarikçilerin sunduğu fiyatları görebilmelidir. Yani şarj istasyonları sadece paket teslim
noktaları olmalı ve kargo şirketleri arası ayrım
yapmamalıdır. Tüketici burada isterse yeşil, isterse en ucuz isterse de uygun taksit yapan kendi
geleneksel tedarikçisinden elektrik almalıdır.
Şarj istasyonları ve izinleri tamamen yerel seviyede çözülmelidir.

Bu sebeple kapasite kısıtı değil, en azından yenilenebilir kaynaklarda kesinlikle bu kısıtların
konmaması, termik santrallerde ise ortaklık yapısının mücbir haller haricinde ilk lisans alan şirketten %30’un üzerinde farklı olması durumunda otomatik olarak lisansın iptal ve teminatın irat
kaydedilmesi olabilir.
Sorunları kısıt koyarak değil, lisans alan yatırımcının yatırımını bitirmeden sistemden çıkarmamak ve lisansı yatırım yapmadan elinde tuttuğu
her dönem başına yüklü bir katılım bedeli alarak
çözmek daha mantıklı görünüyor.

Depolama
Önümüzdeki dönemde elektrikli piller, pompajlı
santrallere daha çok ihtiyaç olacaktır. Bir bilgi
birikimi oluşturmak için bir an önce pilot projeler yapılmalıdır. Birçok fizibilite zaten hazırdır.
Belki burada kanunda bir de depolama tanımı
getirilmelidir.

Elektrikli arabalar
Elektrikli arabalarda ise, hem bunların yan hizmetlere katılımı hem de sistemle etkileşimi konusunda pilot projelere şimdiden başlanılması

16

Elektrikli piller konusunda ise, örneğin sadece
puant tüketime bakarak yeni yatırım yapmak
yerine puant talebin bu piller yoluyla dengelenebileceği tüketim noktaları hedeflenmelidir. Bir
diğer örnek olarak da, rüzgar ve güneş yatırımlarında yatırımın belirli bir oranı kadar depolama
yatırımı yapılması durumunda kapasite kısıtlarından muafiyet tanınabilmelidir.

mevsiminde enerji çok önemlidir. Eğer enerjiyi
uygun seviyede tüketmezlerse ve bebek hasta
olursa, bu hastane ve sonunda bir sosyal yardım
yükü olarak gene kamudan çıkan bir paraya dönüşmektedir.
Dolayısıyla bu maliyetlerin önlenmesi için, yeni
çocuğu olan işsiz aileler, fizyolojik yaşamsal
faaliyetler için elektriğe ihtiyaç duyan (kalp, solunum cihazı) bulunan, belirli bir yaş üstü hastalar için Kasım-Mart aylarında elektriklerin kesilmemesi, bu durumda ödenemeyen borçların yeniden yapılandırılması önemlidir.

Ar-Ge
Araştırma geliştirme konusu ise çok önemlidir.
Bu sadece EPDK için değil, piyasa için de çetrefilli bir süreçtir. Ama burada iki şeyin önü açılmalıdır.

Sonuç
Elektrik piyasasında gelecek 10 yılı kurgularken,
artık talep tahminlerinin, ithalat bağımlılığının
ötesinde daha karmaşık bir piyasa yapısına gidiyoruz. Einstein’in “mevcut sorunları, onları ortaya çıkaran mevcut düşünce yapımızla çözemeyiz” sözü bir anlamda durumu net olarak ifade
etmektedir.

1. Tübitak ve Santez kapsamında yapılan projeler, EPDK Kurul Kararı ile en fazla 2 sene tüm
mevzuattan muaf tutulabilmelidir.
Yerli Ar-Ge kültüründe ciddi eksikler bulunmaktadır. Burada en hızlı hareket, yabancı firmaları yerli firmalarla Türkiye'de Ar-Ge yapmaya teşvik etmektir. Bu konuda ortak bir konsorsiyum kurulması, yatırımcılara yol gösterilmesi ve
yol haritalarının bu Enerji Teknolojileri Birliği
tarafından hazırlanması daha uygun olacaktır.

EPDK en nihayetinde, içtihat imkanı olan bağımsız bir kuruldur. Ama karmaşık bir piyasa
yapısında her soruna yetişemez. Bu bir kurum
sorunu değildir. EPDK kapansa Bakanlık tüm
sorumlulukları alsa gene de sorun bitmez. Çünkü
sorunun temelinde gittikçe daha fazla elektriğe
kayan tüketimimiz ve artan etkileşim vardır. Bunun için EPDK her türlü bilginin aktığı ve hızlı
karar veren bir yapıya dönüşürken, kendisine
bilgi akışlarının sorunsuz geleceği güzergahlar
da planlamalıdır.

Enerji yoksulluğu
Enerji yoksulluğu konusu tartışmalı bir konudur.
Çünkü enerji yoksulu kimdir sorusunun net cevabı yoktur. Yani İstanbul’daki bir yoksul ile
Şırnak'taki bir yoksul bile aynı değildir. Ama
piyasa mekanizmasının koruyucu yapıları olmalıdır. Fakat bu birinin faturasını diğerine ödetmek yönünde olmamalıdır.

Sonunda yaptığımız her değişiklik yeni sorunlara sebep olacaktır. Mükemmel bir mevzuat olmayacağı gibi mükemmel insanlar ve şirketler
de olmamaktadır.

Enerji yoksulluğu konusunda, belirli tüketici
grupları belirlenerek bunların borcu vadesiz ötelenebilmeli veya tüm yıla yayılmalıdır. Mesela
yeni çocuğu olan bir işsiz ailede, özellikle kış
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SAĞLIKLI VE ETKİN BİR ELEKTRİK PİYASASI İÇİN PERAKENDE SATIŞTA
ADİL REKABET ŞARTLARININ ÖNEMİ
Birol ERGÜVEN

E

lektrik piyasasının serbestleşmesi henüz
hiç bir ülkede tam anlamıyla başlamış
ve tamamlanmış bir olgu değil devam
etmekte olan bir süreçtir. Avrupa’yı ele alırsak
bu alanda oldukça ilerlemiş Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri olduğu gibi henüz planlama aşamasında olan Yunanistan gibi ülkeler de vardır.

Bugün Türkiye'de aynı anda yürütülmeye çalışılan serbestleşme ve özelleştirme çalışmalarına
bu çerçeveden baktığımızda kamuoyunun daha
çok özelleştirme faaliyetlerine yoğunlaştığını
söylemek yanlış olmaz. Enerji piyasasının tüm
paydaşlarının özelleştirmeden daha fazla serbestleşmenin getireceği faydaların üzerinde çalışması, daha adil ve daha rekabetçi bir piyasanın
oluşması için çaba sarf etmesi çok önemlidir.

Geçmişte ülkelerin tamamına yakınında var olan
merkezi planlamaya dayalı entegre dikey bütünleşik Devlet Elektrik Şirketi modeli yerini özellikle üretim ve tedarik alanında ayrışmış bir çok
özel şirketin belirli kurallar çerçevesinde rekabet
ettiği yeni yapılara bırakmaktadır.

Elektrik piyasası modelimizin en temel hedefi
halkın kendi tüketimi ve üretim girdisi olarak
kullandığı enerjiyi daha ucuza ve istikrarlı bir
şekilde sağlayabilmesi olmalıdır. Tüketici seviyesinde başlayan rekabet, uzun dönemli enerji
tedariğinde rekabeti, bu ise nihayetinde uzun
dönemli stratejik enerji üretim yatırımı ihtiyacını
doğuracaktır. Bu çalışmalar da piyasanın nihai
tüketici ihtiyaçlarına uygun, sağlıklı şekilde büyümesine zemin oluşturacaktır. Tüketim tarafından gelen fiyat sinyalleri arz güvenliği ve uygun
koşullarda enerji tedariğini mümkün kılacaktır.

OECD tarafından yapılan bir çalışmada ülkelerin
Elektrik Piyasasını serbestleştirmelerinin o ülkenin Gayri Safi Milli Hasılasına katkısının %3,5
civarında olabileceğini ortaya koymuştur. Bu
fayda özellikle uzun vadede daha belirgin olarak
ortaya çıkmaktadır. Kazanımlar sadece elektrik
sektörüyle kısıtlı kalmamakta dolaylı olarak diğer sektörler de olumlu şekilde etkilenmektedir.

Özel sektörümüz kısa sayılmayacak bir süredir
devlet tarafından satın alma garantisi olmadan
elektrik üretim yatırımı ve işletme tecrübesi kazanmış, son birkaç senedir ise buna satış ve ticaret tecrübesini de eklemiştir. Özel şirketler ilk
olarak sadece serbest tüketicilere, sonrasında
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY)
kapsamında oluşan kanala ardından da her ikisi-

Elektrik piyasasının serbestleşmesinde başarı
kazanmış politikalar incelendiğinde, temelinde
perakende satıştan elektrik üretimine kadar
mümkün olan her alanda adil rekabet ve seçme
özgürlüğünün hedeflendiği görülmektedir. Gerek üretim ve gerekse tedarik şirketlerini daha
yenilikçi ve etkin çözümler ve ürünler geliştirme
yönünde ancak adil rekabet yeterince motive
edebilmektedir. Serbest rekabet ortamında verimliliğini ve performansını arttıran şirketler büyüyerek pazar payını arttırabilmekte, bu gelişmelere ayak uyduramayan şirketler ise sistem
dışına itilmektedir.

Sağlıklı ve etkin bir elektrik piyasası için
perakende satışta adil rekabet şartları
oluşturulmalıdır.
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ne birden enerji satmaya başlamıştır. Bu süreç
içinde toptan satış şirketleri sayesinde daha önce
olmayan önemli tecrübeler kazanılmıştır. Sadece
ürettiğini satan şirketler daha sonra kendi aralarında enerji alışverişi yaparak toptan satış, ticaret
ve Vadeli İşlem Borsası ile işlem yapmayı deneyimleri arasına katmıştır.

Enerji piyasasının tüm paydaşlarının
özelleştirmeden daha fazla
serbestleşmenin getireceği faydaların
üzerinde çalışması, daha adil ve daha
rekabetçi bir piyasanın oluşması için
çaba sarf etmesi çok önemlidir.

Elektrik üretimi yapmak ve tesis işletmek özel
sektörden önce zaten devlet enerji üretim şirketlerinde var olan kavramlardı. Ancak perakende
satış, rekabet, ticaret ve risk yönetimi gibi kavramlar Türkiye'de elektrik piyasasında bilinen
kavramlar değildi. Bugün gelinen noktadaki tecrübe birikimi sektör açısında gerçek anlamda bir
devrimdir. Bu tecrübe birikimi gelecek enerji
piyasaları için son derece değerlidir. Ülkemizin
enerji alanında bölgesinde lider ülke olmasını,
bu bilgileri özümseyerek yetişmiş bu genç dinamik kuşak gerçekleştirecektir.

geçişin ne zaman uygulamaya gireceği üzerinde
çeşitli tartışmalar ve şüpheler de vardır.
Diğer yandan elektrik üretimimizde en büyük
paya sahip olan doğalgaz fiyatının maliyet bazlı
fiyatlandırma sistematiği dışında ayarlanması ve
uygulanan çapraz sübvansiyonlar elektrik piyasasındaki dengeleri bozmaktadır. Bu durumun
elektrik piyasası üzerinde yarattığı en büyük
problem fiyat istikrarsızlığından çok bastırılmış
fiyatlar nedeni ile doğalgaz arz güvenliğinde
yaşanan sıkıntılardır.

Söz konusu ticaret birikiminin sağlanması kolay
olmamıştır. Bugün serbest tüketiciler de dahil
olmak üzere tüm elektrik abonelerine uygulanan
ulusal elektrik fiyatları serbest tüketicilere satış
yapmakta olan toptan veya perakende satış şirketleri için aşılamaz bir tavandır. Diğer yandan
ulusal elektrik tarifelerinin oluşturulmasında
matematik dışı başka bilim dallarının da etkin
olarak kullanılması kestirilmesi zor bir piyasa
ortamı yaratmıştır. Normal şartlar altında maliyet bazlı bir fiyatlandırma ortamında aslında
büyük sürprizlere yer yok iken geçmiş bir kaç
senede ciddi sürprizler yaşanmıştır. Farklı tarife
grupları arasındaki çapraz sübvansiyonlar, tarife
içeriğindeki elektrik dışı bedellerin belirlenmesi
ve benzeri değişiklikler her zaman ciddi belirsizliklere neden olmuştur. Yapılan son düzenlemeler ile bugün farklı tarife gruplarının fiyatlarının
birbirlerine yakınlaştırılması ve serbest tüketiciler için ulusal tarife dışı bir son kaynak kullanıcı
tarifesinden bahsediliyor olması satış şirketlerini
umutlandıran gelişmelerdir. Ancak gerçek anlamda maliyet bazlı tarife ve serbest piyasaya

Serbest tüketicilere daha uygun şartlarda elektrik
satmak için diğer satış şirketleri, dağıtım şirketleri, ulusal tarife, değişen yönetmelik ve uygulamalar, piyasa belirsizliği, önceden kestirilmesi
mümkün olmayan ve müşteriye yansıtılamayan
sıfır bakiye vb. maliyetler gibi güçlüklere karşı
tek başına ayakta duran toptan satış şirketleri
önemlidir. Toptan satış şirketleri sistemde yapılması gereken en önemli işi, yani nihai tüketiciye
fayda sunma görevini ifa etmektedir. Bu şirketler bugün üretim şirketlerinden olabildiğince
uzun vadeli enerji alarak faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu sayede üretim şirketleri
gün öncesi piyasa risklerini yönetebilmekte, yeni
yatırımlar planlayabilmektedirler.
Sonuç olarak sektörün daha sağlıklı ve istikrarlı
çalışabilmesi için gerekli adil rekabet şartlarının
oluşturulması, tüm yeni düzenlemelerde bu şartların sürdürülmesi gerekmektedir. Unutulmama-
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lıdır ki, doğru yapılan enerji yatırımlarının ve
satış şirketleri arasındaki rekabet ortamının faydası nihayetinde müşterilere ulaşacaktır. Sağlıklı
ve etkin bir elektrik piyasasının oluşmasında
ülkeyi yöneten politik gücün sağlıklı rekabet
şartlarının oluşması için gerekli yasal çerçeveyi
oluşturması, değişime destek olması ve rekabet
şartlarının devam etmesi için gerekli özeni gös-

termesi en önemli unsurlardır. Geçmişte var olan
devlet şirketlerinin oluşturduğu tekelin ayrıştırılarak birçok özel şirketin adil rekabet şartları
içinde faaliyet göstermesini temin etmek bu anlamda öncelikle politik irade ve düzenleyici kurumların en önemli görevidir.
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNIN TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINA
ENTEGRASYONU
Muhsin ERSOY

1

2/04/2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
Kanunu, Organize Sanayi Bölgelerini;
“sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek,
kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim
teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin
belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi
parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları
ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve
sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile
donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler
dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal
ve hizmet üretim bölgeleri” tanımıyla ifade etmektedir.

kişiliğinin bulunduğu bilinmektedir.
OSB’lerin, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
(Kanun) ve ilgili mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla 2006 yılında Kanunda;
“Organize Sanayi Bölgeleri: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan
organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla;
onaylı sınırlar içerisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı
aranmaksızın Kurumdan lisans almak koşuluyla
dağıtım ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunur.
Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, katılımcılarının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest
tüketici sayılır.
Organize sanayi bölgesi katılımcılarından serbest tüketici limitini aşan tüketiciler, organize
sanayi bölgesine dağıtım bedeli ödemek kaydıyla
tedarikçisini seçme hakkına sahiptir.

Bu Kanun ile hayat bulan ve yaklaşık bir milyon
kişiye istihdam sağlayan OSB’ler ülkemizin sadece üretim değil aynı zamanda istihdam kaynağı kuruluşlarıdır. OSB’ler, bünyesinde sanayi
tesisleri, üretim ve istihdam yerleşkeleri bulundurmasının yanı sıra ekonomimiz için çok önemli olan ihracat faaliyetinin öncüsü konumundadır. Bu nedenle, bu tesislerin enerji ihtiyacının
sürekli, kaliteli ve ekonomik şekilde temin edilmesi önem arz etmektedir. Bu kuruluşlar ancak
bütün girdi maliyetlerini ucuzlatarak rekabet
gücünü arttırabilmekte ve dünya ile yarışabilmektedir.

Organize sanayi bölgelerinin, ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisinin; katılımcılarının kullanımına sunulmasına,
dağıtım bedellerinin belirlenmesine, organize
sanayi bölgelerinin bu bent kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin esas ve usuller,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak
Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelikle
belirlenir.”
hükümlerinin ilavesi ile değişiklikler yapılmıştır.

OSB’ler, İhtisas OSB, Karma OSB, Özel OSB
şeklinde yapılandırılmış ve 2011 yılı sonu itibarıyla ülkemizde yaklaşık 264 adet OSB tüzel

Kanunda yapılan bu değişiklik kapsamında hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik
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Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
(Yönetmelik) çerçevesinde OSB’lerin onaylı
sınırları içerisinde lisans alarak elektrik piyasasında faaliyet göstermelerine izin verilmiştir.
4628 sayılı Kanun çerçevesinde yürürlüğe giren
Yönetmelik, OSB’lerin hayati ihtiyacı olan
önemli ve radikal reformları oluşturmuştur.

değişikliğe uğramıştır.
Bu değişiklikler ve doğal süreçler sonucunda
Kanun, mevcut haliyle içerdiği bazı unsurlar
açısından sektör katılımcıları açısından belirsiz
ve açıklamaya ihtiyaç duyulan ifadeler içeren
hale gelmiştir. Bu nedenle, Kanun detaylı olarak
ele alınarak detaylı bir çalışma yapılmış ve Kanun üzerinde çok sayıda ve köklü değişiklik yapma yerine Kanunun yeniden yazılması yoluna da
gidilmiştir.

Tüketim seviyesine bakılmaksızın serbest tüketici olan OSB’ler serbest piyasada faaliyet gösteren üretim ve toptan satış lisansına sahip tedarikçilerden rekabet ortamında daha ucuz elektrik
enerjisi temin edebilme imkanına sahiptir. Kayıp
ve kaçak oranlarının düşük olduğu OSB sınırları
içerisindeki katılımcılar, ucuz elektrik enerjisi
tedarik ederek dünya piyasaları ile rekabet etme
imkanı bulabilmektedir.

Ancak, bu uzun ve son derece ihtiyaca yönelik
olan bu kanun değişiklik önerisi henüz TBMM
gündemine gelemeden beklemekte ve bu durumun Türkiye elektrik piyasasına olumsuz yansımalar getirebileceği değerlendirilmektedir.
OSB’lerin perspektifinden yeni Kanun değişiklik
önerisi;

OSB Dağıtım Lisansına büyük bir teveccüh gösteren ve 140 lisans sayısına kolayca ulaşan OSB’ler, nedense OSB üretim lisansına hiç rağbet
etmemiştir. Ancak 2012 yılında OSB onaylı sınırları içerisinde üretim faaliyeti bazında lisans
başvuruları da alınmaya başlanmıştır, fakay değişen talebin nedeninin ne olduğu hâlihazırda
öngörülememektedir. Bu talebin, arz güvenliği
eksenli mi olduğu, yoksa tüketim esaslı elektrik
üretimi mi olduğu anlaşılamamaktadır. OSB
onaylı sınırları haricine elektrik satamayacak bu
lisans türünün, ikili anlaşma veya spot piyasaya
satış dönemine rakip olacağı böyle bir gelişim
oluşuyor ise bu eğilim, piyasa reformunda yeni
bir devreye gireceğimizin işareti sayılabilir.

Organize sanayi bölgelerince yürütülebilecek
faaliyetler başlığında
(1) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize
Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliği, 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket
kurma şartı aranmaksızın, onaylı sınırları içerisinde, Kurumdan üretim ve/veya dağıtım lisansı
alarak üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde
bulunabilir.
(2) Dağıtım lisansı sahibi olmayan organize sanayi bölgeleri; katılımcılarından dağıtım bedeli
talep edemez, katılımcılarının serbest tüketici
olmaktan kaynaklanan haklarını kullanmalarına
ve elektrik piyasalarında faaliyet göstermelerine
engel olamaz.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, elektrik
sektörünün ve piyasasının reform içerisindeki
yapısına uyum amacıyla yürürlüğe konulduğu
2001 tarihinden günümüze kadar pek çok defa

önerisi bağlamında Kanunlaşırsa, mevcut mevzuatta Lisanslı dağıtım faaliyeti yapma zorunluKanun taslağı kanunlaşırsa, mevcut mevzuatta
luğunda olan OSB’lere, isteğe bağlı bir seçenek
lisanslı dağıtım faaliyeti yapma
sunulacaktır. Bu durum, gerçek manada yerlezorunluluğunda olan OSB’lere, isteğe bağlı bir
şim, katılımcı, OSB çalışanları, kendi yönetimi
seçenek sunulacaktır.
gibi konularda henüz rüştünü ispat edememiş
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OSB’lere de rahat bir nefes aldıracaktır.

yi ve Teknoloji Bakanlığı”nca onaylı, 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenmiş, ilgili
OSB’nin OSB sicil defterine kayıtlı olduğunu
gösterir yetki belgesinin aslı veya noter onaylı
sureti,” istenmekte olup, söz konusu değişiklik
çerçevesinde gerekli evrak ile birlikte Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı yetki belgesini sunan tüzel kişilere OSB Dağıtım Lisansı
verilebilmektedir. Bu durumda, bu tip ıslah yaklaşımlı OSB’lere de OSB Dağıtım Lisansı verilmesinde bir mevzuat engeli bulunmamaktadır.

Bu süreçte ise yürümekte olan piyasa reformuna
karşı bir girişim olarak değerlendirilebilecek
olan, 4562 sayılı OSB Kanununa, “Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı” tarafından koordine edilerek aşağıda yer alan geçici 8 inci madde eklenmiştir:
“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce mer’i
plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar için, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılan başvuruların, valilikçe uygun görülmesi halinde; hazırlanan gerekçe raporuna istinaden 3/5/1985 tarihli
ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca plan onama yetkisi bulunan idarelerle alanın özelliklerine göre ilgili kurumların katılımıyla, vali başkanlığında oluşturulacak olan ıslah komisyonunun belirlediği ıslah şartları ve süresinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi ile söz konusu
alanlar OSB olarak değerlendirilebilir. Bakanlık, OSB yer seçimi komisyon üyesi olan kurum
ve kuruluşlardan alacağı görüşler doğrultusunda OSB sınırlarını belirler.

Mevzuata “Islah OSB” kavramının eklenmesi ile
21 elektrik dağıtım bölgesi şeklinde lisanslarında
belirlenen bölgede elektrik dağıtım hizmetini
yerine getiren dağıtım şirketlerinin olumsuz yönde etkileneceği, özellikle çoğunlukla sanayi tipi
aboneleri olan lisans sahibi dağıtım şirketlerinin
dağıtım hizmeti geliri kaybına uğrayacağı, ayrıca
dağıtım şirketinin tekel yetkisinin kaldırılarak
karlılığın azalarak yatırım planlarının da olumsuz etkilenmesine ve atıl yatırımların yapılmasına neden olacağı sonucu muhtemeldir.
Bu olumsuzluğun giderilmesi doğrultusunda,
4562 sayılı OSB Kanununda yapılacak bir düzenlemenin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu Kanunun Geçici 8 inci
maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere
“Bu madde kapsamında kurulan OSB’lerin
onaylı sınırları içerisinde elektrik dağıtım hizmeti, bölgesinde lisansı kapsamında faaliyet
gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yürütülür.” hükmünün 4562 sayılı Kanun

Tespit edilen ıslah şartları çerçevesinde, tüzel
kişilik kazanan OSB’lerde, bu Kanunla getirilen
tüm izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları
tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarını
tamamlamayanlar OSB niteliklerini kaybederek
sicilden terkin edilir.
Bu maddenin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirlenir.“
Bilindiği üzere, 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu uyarınca, 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri katılımcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere onaylı sınırları içerisinde dağıtım ve/veya üretim faaliyetinde bulunabilirler. EPDK’ya OSB Dağıtım lisansı başvurusu yapacak olan tüzel kişilerden “Bilim, Sana-

OSB’ler elektrik piyasasında epeyce yol
almıştır ve süreç olumlu olarak ilerlemeye
devam etmelidir, ancak diğer piyasa
aktörlerinin kazanımlarının diğer
tarafların lehine değiştirilmesi
girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.
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ve/veya OSB Uygulama Yönetmeliğine ilave
edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

faaliyet yürütemez. Bu kapsamda oluşan OSB’lerin onaylı sınırları içerisinde elektrik dağıtım
hizmeti, bölgesinde lisansı kapsamında faaliyet
gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yürütülür.”

Öte yandan, Organize Sanayi Bölgelerine onaylı
sınırları içerisinde üretim ve/veya dağıtım faaliyeti gösterme izni tanıyan 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanununun 2’nci Maddesi (g) bendine
veya Taslak Kanunun OSB ile ilgili 13 üncü
maddesine aşağıda yer alan fıkranın eklenmesi
uygun olacaktır:

Nihai değerlendirme yapılırsa; OSB’ler elektrik
piyasasında epeyce yol almıştır ve süreç olumlu
olarak ilerlemeye devam etmelidir, ancak diğer
piyasa aktörlerinin kazanımlarının diğer tarafların lehine değiştirilmesi girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.

“ 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Geçici 8. Maddesi
uyarınca oluşan OSB’ler elektrik piyasasında
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ELEKTRİK PİYASASINDA SİSTEM İŞLETİMİ ÜZERİNE
Fatih KÖLMEK

D

ünya genelindeki elektrik sektörlerinin, aralarında önemli farklılıklar bulunmakla birlikte, üretim, iletim ve
dağıtım faaliyetlerinden oluşan ortak bir yapısı
vardır. Elektriğin, tüketicilerin hizmetine sunulan birçok maldan farklı olarak büyük ölçeklerde
depolanmasının mümkün olmaması nedeniyle,
eş zamanlı şekilde üretilmesi ve tüketilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu üç bileşen arasındaki koordinasyonu sağlayarak, sistemdeki arz ve
talebi gerçek zamanlı olarak dengeleyecek bir
sistem işletmecine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda, sistem işletmecisinin görevi, sistemi sürekli olarak izlemek ve şebeke koşullarını
da göz önünde bulundurarak, artan veya azalan
talebe karşın sistemi dengede tutmaktır. Zira,
sistemde herhangi bir arz veya talep fazlasının
bulunması, sistemi tamamen çökertmeyecek olsa
bile, elektrik enerjisinin tüketicilere “sürekli ve
kaliteli” bir şekilde sunulmasını engelleyecektir.
Bu açıdan, sistem işletmecisinin üstlendiği görev
önemli bir sorumluluk taşımaktadır.

elektrik üretim sektöründe hızla ilerleyen [3] bu
serbestleşme hareketleri sonucunda, sistem işletmecisinin vazifesi farklı bir boyut kazanmıştır.
Ortalama bir üretim maliyetinin söz konusu olduğu bir tekelin işlettiği üretim tesislerini koordine eden sistem işletmecisinin; piyasa kavramın
var olduğu bir ortamda farklı üretim maliyetlerini de dikkate alarak, özel şirketlerin işletmekte
olduğu üretim tesislerini koordine etmesi gerekmiştir. Başka bir ifadeyle, önceleri elektrik enerjisinin tüketiciye “sürekli ve kaliteli” bir biçimde
ulaştırılmasını hedefleyen sistem işletmesinin
artık “ekonomiklik” kıstasını da göz önünde bulundurması gerekmiştir. Diğer taraftan, elektrik
piyasalarının gittikçe serbestleşmesi ve organize
hale gelmesiyle birlikte piyasa işletmecisi de bu
vazifeye ortak olmuştur. Bu bilgiler ışığında
baktığımızda, ülkemizdeki elektrik sisteminin ve
piyasasının halihazırda TEİAŞ tarafından işletil-

Elektrik sektörlerinin henüz serbest olmadığı
dönemlere bakıldığında, yapılan işlerin doğası
gereği tekel konumunda olmayı gerektiren iletim
ve dağıtım faaliyetlerine üretim faaliyetinin de
eklenmiş olduğu ve bu çerçevede dikey bütünleşik yapıların sektörlere hakim olduğu gözlenecektir [1]. Sistem işletmecisinin; o tarihlerde,
sistemin kararlılığını koruyacak şekilde, hangi
üretim tesisinin ne miktarda üretim yapması gerektiğine karar vermek olan zor görevi, elektrik
sektöründeki serbestleşme hareketleriyle birlikte
daha da zorlaşmıştır. 1980’li yılların sonu ile
1990’lı yılların başında elektrik sektörüne uzanan [2] ve doğalgaz kombine çevrim santrallerindeki teknolojik ilerlemeye paralel olarak
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diği, bu iki faaliyetin sırasıyla Milli Yük Tevzii
Merkezi (MYTM) ve Piyasa Mali Uzlaştırma
Merkezi (PMUM) olmak üzere iki ayrı yapılanma marifetiyle yürütüldüğü görülmektedir.

meciliği talebine dayandığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Diğer bir ifadeyle; kimi çalışma
şartları iyileştirilmiş, kimi teknik altyapısı güçlendirilmiş, kimi daha sorgulanabilir, kimi daha
etkin bir işleyişe sahip, vs. bir “PMUM” arzu
etmektedir. Yani, finansal uzlaştırma işlemlerinin yapıldığı ve piyasadaki nakit akışı üzerindeki
büyük rolü sayesinde haklı bir yoğun ilgi çeken
bu önemli yapı ve yürüttüğü işlemler, doğal olarak gündemin en ön sıralarında yer almaktadır.
Umulur ki yapılacak yeni düzenlemeler tüm paydaşları memnun edecek şekilde sonuçlanır ve
hızla gelişmekte olan elektrik piyasasının önündeki bölgesel bir ağırlık merkezi olma kapısı
iyice açılmış olur.

Piyasanın artan büyüklüğü, serbestleşmesi ve
derinleşmesi ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar
2001 yılından başlamak üzere hızlı bir dönüşüm
geçiren piyasanın yapısında yeni düzenlemeler
yapmayı zorunlu kıldı ve şimdilerde yeni elektrik piyasası kanununu tartışıyoruz. 4628 sayılı
Kanunun çıkış gerekçesi ile uyumlu şekilde piyasadaki özel hukuk hükümlerine dayalı ekonomik faaliyetlerin yoğunluğunun artmış olması;
piyasanın daha serbest, daha şeffaf, daha adil ve
daha etkin şekilde işletilebilmesi için önemli bir
itici güç oluşturuyor ve doğal olarak teklif edilen
düzenlemelerin temel dayanağını oluşturuyor.
Bu bağlamda teklif edilen düzenlemelerde birçok yeni mekanizmanın öngörülmesine rağmen
en temel yeniliğin piyasa ile sistem işletiminin
birbirinden ayrılması olduğunu söylenebilir.
Tahmin edileceği üzere böylelikle piyasa işletimi daha bağımsız ve etkin bir işleyişe kavuşacak
ve zaten önemli derecede serbestleşmiş olan piyasanın derinliğinin artırılması için daha dinamik bir yapıya geçilecek. Elbette ki bu durum,
mevcut yapının işini iyi yürütmediği gibi bir kanaatin değil, aksine büyük bir özveri, heyecan ve
gayretle yürütülen çalışmaların önündeki engelleri kaldırarak işi yürütmekte olanlara mekanizmanın işletilmesinde ihtiyaç duydukları iyileştirmeleri sağlama niyetinin bir sonucudur.

Diğer taraftan bu güzel resmin tamamlanması
için eksik kalan önemli bir bölüm dikkat çekiyor: gelişmiş olmasıyla övünülen piyasa mekanizmaları işler kılan sistem işletmeciliği. Örneğin bir bölümü sıralanmış olan aşağıda başlıklar
için ne düşünüyoruz?
Sürekli artan şebeke genişleme planlarının
gerçekleştirilebilirliği, etkinliği ve ekonomik sonuçları
Daha dinamik bir piyasa mekanizmasını
yürütebilecek teknik altyapı
Arz ve talebi gerçek zamanda dengelemek
için yapılan işlemlerin etkinliği
Sistem işletmecisinin 7/24 esasına göre düzenlenmiş olan çalışma koşulları

Bununla birlikte söz konusu faaliyet ayrışımının
sistem işletmeciliğinden çok piyasa işletmeciliği
üzerine yoğunlaştığını ve ilgili tekliflerin daha
etkin, daha şeffaf ve daha güçlü bir piyasa işlet-

Yukarıdaki başlıklar aslında çok temel bir noktadan, piyasamız hızla serbestleşirken ve sürekli
daha dinamik bir hale gelirken sistem işletmeci-

Serbestleşme yönünde yaşanan dönüşüm günümüzdeki elektrik piyasalarının
işletilmesine ağır bir yük getiriyor ve bu yükü taşıyacak zincirin her halkasının güçlü
olması gerekiyor.
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liğini de buna paralel bir hızda hem “çalışma
koşulları” hem de “teknik altyapı” açısından gelişip gelişmediğinden çıkıyor. Acaba bu gerçekleşiyor mu, yoksa her yeni mekanizmanın devreye sokulması ile birlikte sistem işletmecisi (belki
de elinde yeterli araç olmadan) bu yapıya uymak
zorunda mı kalıyor? Bu soru elbette ki piyasa ile
ilgisi bulunan herkesin, özellikle de günün sonunda hesabı ödeyen tüketicilerin (ya da onları
temsilen ilgili kurumların) ve piyasadaki faaliyetlerden gelir elde eden oyuncuların, dönüp
kendisine sorması ve vereceği cevabın gereğini
yerine getirmesi gereken bir soru.

güçlü olması gerekiyor. Eğer tüm halkalar güçleniyorken biri zayıf kalır ve bu dikkate alınmadan
daha ağır bir yük taşınmaya çalışılırsa doğal olarak sonuç pek de iç açıcı olmayacaktır. Diğer bir
ifadeyle, yük tevziinin alternatif bir ismi de yük
dağıtımıdır ve o yük dağılırsa tek dağılan haliyle
yük olmaz!
Dipnotlar
[1] Hunt, Sally; Making Competition Work in
Electricity, John Wiley&Sons, Inc., New York, 2002,
s. 2.
[2] Lessons From Liberalized Electiricty Markets,
International Energy Agency (IEA), Paris, 2005, s.
31.

Yazının başında da belirtildiği gibi, serbestleşme
yönünde yaşanan dönüşüm günümüzdeki elektrik piyasalarının işletilmesine ağır bir yük getiriyor ve bu yükü taşıyacak zincirin her halkasının

[3] Hunt, s. 19.
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TÜRKİYE ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE SERBEST PİYASA OLUŞUMU İÇİN
TARİFE POLİTİKALARI
Alpaslan SERPEN

T

ürkiye elektrik sektörü, son yıllarda hızlanan özel sektör yatırımları ve özelleştirmeler neticesinde serbest piyasa oluşumu yolunda önemli mesafe katetmiştir. Hem
dağıtım hem perakende satış lisansına sahip 21
elektrik dağıtım şirketinin 13 ünün özel sektöre
devredilmiş olması elektrik piyasasının gelişimi
açısından son derece faydalı olmuştur. Özelleştirme süreci devam eden 8 elektrik dağıtım şirketinin de özel sektöre devri sonrasında elektrik
tedarik piyasası daha da olgunlaşacaktır. Bununla birlikte elektrik üretim tarafında da özel sektörün payı sürekli artarak Haziran 2012 itibariyle
%34 seviyelerine ulaşmıştır. Özel sektör eliyle
işletilen yap-işlet, yap-işlet-devret santralleri ve
otoprodüktörler de dikkate alındığında bu oran
%56’lara ulaşabilmektedir. Devam eden özel
sektör yatırımları ve planlanan elektrik üretim
özelleştirmeleri neticesinde çok daha etkin işleyen bir elektrik piyasasıyla karşılaşacağız. Üretim ve tedarik tarafında oluşacak rekabetçi ve
liberal yapı uygun tarife politikalarıyla da desteklenebilirse Türkiye elektrik sektörünün Avrupa’nın en etkin çalışan en rekabetçi pazarlarından biri olacağı öngörülebilir.

Elektrik üretiminde özel sektör yatırımları arttıkça ve kamu mülkiyetindeki üretim tesisleri büyük oranda özelleştikçe, elektrik arzında rekabetçi ve etkin bir piyasa oluşabilecektir. Elektrik
arzında kamunun payının sınırlı olması bu noktada çok önemlidir. Kamunun yüksek oranda
paya sahip olduğu piyasada serbest rekabetten ve
serbest fiyat oluşumundan söz etmek mümkün
olmayacaktır. Kamunun gerek üretim tarafında
gerekse toptan satış/tedarik tarafında sınırlı oranlarda faaliyet göstermesi gerekmektedir.
Tedarikçisini serbestçe seçebilme hakkına sahip
tüketiciler için belirlenen Serbest Tüketici Limiti
2012 yılında 25.000 KWh olarak açıklanmıştır.
Serbest tüketici limitinin yıllar itibariyle gelişimi
ise şöyledir:
Serbest tüketici limiti (kWh)
2003 9 milyon
2004 7,8 milyon
2005 7,7 milyon
2006 6 milyon
2007 3 milyon
2008 1,2 milyon

Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü Haziran
2012 itibariyle 54.504 MW’a ulaşmıştır. Toplam
kurulu gücün yaklaşık %44’ü tek başına EÜAŞ
ve EÜAŞ’ın bağlı ortaklıklarından oluşmaktadır.
Termik ağırlıklı bir üretim portföyüne sahip Türkiye’de doğalgaz santrallerinin yoğun olarak
tercih edildiği görülmektedir. 2011 yılında üretilen 229,4 milyar KWh elektriğin %45,4’ü doğalgazdan üretilmiştir. Doğalgazın toplam üretim
üzerinde büyük paya sahip olması nedeniyle doğalgaz fiyatları elektrik fiyatları üzerinde çok
etkili olabilmektedir.

2009 480 bin
2010 100 bin
2011 30 bin
2012 25 bin
Serbest tüketici limitinin 25.000 KWh olmasıyla
piyasa açıklık oranı yaklaşık olarak %77’ye
ulaşmıştır. Yüksek sayılabilecek bu piyasa açıklık oranı ne var ki tedarik tarafıyla desteklenememektedir. Özel sektörün serbest piyasaya sa-
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tabileceği toplam elektrik miktarı bu oranın çok
altındadır. Dolayısıyla piyasanın gelişimi ve serbestleşmesi için tek başına limitin düşürülmesi
yeterli olamamakta, üretim ve tedarik tarafının
da aynı paralelde serbestleştirilmesi gerekmektedir. Üretim ve tedarik piyasasındaki özel sektör
payının hızla yükseltilmesi önem arz etmektedir.

siz olduğu durumlar hariç- regüle bir tarife opsiyonunun bulunmaması ve bu tüketicilerin serbest piyasadan kendilerine bir tedarikçi bulmalarının teşvik edilmesi gerekir. Bu sayede regülatör serbest olmayan tüketiciler için onayladığı
regüle tarifeyi daha serbest şekilde belirleme
imkanına da sahip olabilecektir.

Üretim ve tedarik tarafında serbestleştirilmiş
piyasanın etkin ve verimli çalışabilmesi için serbest piyasa şartlarına uyumlu tarife politikalarının da yürütülmesi gerekir. Tarife politikalarının
serbest piyasa oluşumunu desteklemediği durumda, ne piyasa açıklığı ne de üretim ve tedarik
piyasasının serbestleşmiş olması istenilen sonucu vermeye yeterli olacaktır. Halihazırdaki tarife
uygulamaları incelendiğinde serbest piyasa oluşumu önündeki en büyük engel, EPDK onaylı
regüle tarifelerin serbest tüketici hakkına haiz
tüketiciler için her daim seçilebilir bir tarife olmasıdır. EPDK onaylı regüle tarife aynı zamanda son kaynak tarifesi görevi de görmekte, tedarikçisi enerji tedarik edemez duruma gelen tüketiciler onaylı regüle tarifeden enerji almaya başlayabilmektedir. Bu durum piyasa oyuncuları
tarafından süistimal edilmeye müsait ortam yaratmaktadır. Serbest tüketicilerle ikili anlaşma
imzalayan tedarikçiler, elektrik fiyatlarının yüksek olduğu yaz aylarında portföylerindeki serbest tüketicileri dağıtım şirketlerine vererek
elektrik fiyatlarının tekrar makul seviyelere döndüğü aylarda geri alabilmektedir. Nihayetinde
serbest olmayan tüketiciler üzerinde ekstra fiyat
baskısı oluşmaktadır. Dolayısıyla onaylı regüle
tarifenin seçimlik bir tarife olmaması ve bir son
kaynak tarifesinin oluşturulması piyasanın gelişimi için çok önemlidir. Serbest tüketici hakkını
elde etmiş bir tüketici için –rekabetin çok yeter-

Mevcut tarife yapısındaki düşük perakende satış
kar marjı oranı ve aboneler arası çapraz sübvansiyon nedeniyle piyasa oluşumu sekteye uğrayabilmektedir. Regüle tarifedeki fiyatlar bazı abone grupları için özel tedarikçilerden enerji almayı çok cazip kılarken bazı abone grupları için de
tam tersi yönde dağıtım şirketlerinden enerji almayı cazip hale getirebilmektedir. Bu sayede
özel tedarikçiler bazı aboneleri çok kolayca ve
olması gerekenden daha yüksek kar marjlarıyla
bünyelerine katabilmekte bunun yanında bazı
aboneleri de hiç bir suretle portföylerine alamamaktadırlar. İyi işleyen bir piyasada bu tür arbitrajların oluşturulmaması gerekir.
Son kaynak tarifesinin belirlenmesi de serbest
piyasa için fevkalade önemlidir. Son kaynak tarifesinin amacına uygun olarak geçici bir tarife
olması ve tekrar piyasaya geri dönmeyi teşvik
edici olması gerekir. Son kaynak tarifesi de aynı
onaylı standart regüle tarife gibi seçimlik bir
tarife olmamalı, sadece tedarikçinin enerji sağlayamaz duruma geldiği özel durumlarda geçici
olarak devreye girmelidir.
Elektrik üretim ve elektrik dağıtım özelleştirmelerini tamamlamış, üretim ve tedarikte kamu payının çok sınırlı olduğu bir piyasada rekabetçi
koşullar daha kolay sağlanabilecek, etkin ve verimli bir serbest piyasa oluşabilecektir. Bununla
birlikte onaylı regüle tarifenin serbest tüketiciler
için bir opsiyon olmadığı ve serbest tüketiciler
için fiyatların serbest piyasada rekabetçi koşullarda kendiliğinden oluştuğu bir pazar yapısı,
tarife politikalarıyla desteklenmelidir.

Son kaynak tarifesinin amacına uygun
olarak geçici bir tarife olması ve tekrar
piyasaya geri dönmeyi teşvik edici
olması gerekir.
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ELEKTRİK PİYASASINDA YENİ DÖNEM VE TARİFELER
Ercüment CAMADAN

B

ilindiği üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK)’nun değiştirilmesi
hatta yeni bir EPK’nın çıkarılması bir
süredir ülkemiz enerji sektörünün gündeminde.
Bir süre önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) internet sitesinde kanun taslağı kamuoyunun görüşüne açılmıştı. Genel beklenti
2012 yılının geçiş döneminin son yılı olması ve
2013 yılı başından itibaren piyasayı tüm paydaşlar açısından ilgilendiren önemli değişikliklerin
söz konusu olması sebebiyle taslağın Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden
önce Mayıs ya da Haziran ayı içerisinde kanunlaşmasıydı. Böylece tüm taraflar 2013 yılına nelerin nasıl değişeceğini bilerek ve gerekli hazırlıkları yaparak girebilecekti. Ayrıca gerekli ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanabilmesi
için de yeterli süre tanınmış olacaktı. Ancak,
gelinen noktada, taslağın bırakın Mayıs ya da
Haziran’da kanunlaşmasını 2012 yılı içerisinde
bile kanunlaşıp kanunlaşmayacağı tartışılır hale
geldi.

cut durumu özetlenecektir. Daha sonra herhangi
bir yasal değişiklik olmaması halinde 2013 yılı
başından itibaren ne tür değişikliklerin gündeme
gelebileceği (veya gelmesi gerektiği) hususuna
odaklanılacaktır. Mevcut kanun taslağı (tabii ki
en son halini bilmek mümkün değil) aynen kanunlaşırsa nelerin değişeceği bir sonraki bölümün konusunu oluşturacaktır. Son olarak genel
bir değerlendirme yapılarak görüş ve öneriler
paylaşılacaktır.
Mevcut fiyatlandırma ve tarifelendirme sistemi: Bazı hususlar
EPK gereğince mevcut tarifeler ulusal bazda
belirlenmektedir. Aynı abone grubuna giren dağıtım sistemi kullanıcıları Türkiye’nin neresinde
olurlarsa olsunlar aynı iletim, dağıtım, perakende satış hizmeti, kayıp-kaçak bedelini ödemektedirler. Bu kullanıcılar düzenlenen tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alıyorlarsa yine tüm
ülkede aynı bedelleri ödemektedirler. Ulusal
tarife uygulaması nedeniyle dağıtım şirketlerinin
gelir gereksinimleri ile toplayabildikleri gelir
arasında farklılıklar oluşmaktadır ki bu kaçınılmazdır. Söz konusu farklılıklar fiyat eşitleme
mekanizması içerisinde TETAŞ aracılığıyla giderilmektedir. Böylece elde etmesi gerekenden
daha fazla gelir elde eden dağıtım şirketleri bu
fazla geliri TETAŞ aracılığıyla elde etmesi gerekenden daha az gelir elde eden dağıtım şirketle-

Yürürlükteki mevzuat gereğince 2013 yılı başından itibaren elektrik enerjisi ve şebeke tarifelerinde neredeyse ülkemizde yaşayan herkesi ilgilendirecek bazı değişikliklerin olması muhtemeldir. Diğer yandan yeni taslakta bu değişikliklerin
bir kısmının erteleneceğine dair bazı emareler
vardır. Ulusal tarife uygulamasının devam ettirileceğine dair madde buna bir örnektir. Taslakta
değişimi öngörülen bazı hususlara ilişkin detayların belirlenerek belirsizliğin bir nebze ortadan
kaldırıldığı da görülmektedir. Bu duruma örnek
olarak da son kaynak tarifesinin tanımlanması ve
yükümlülerinin belirlenmesi gösterilebilir.
Bu yazıda öncelikle çok kısa bir şekilde elektriğin fiyatlandırılmasına dair bazı konuların mev-
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rine transfer etmektedir.

net değildir.

Mevcut tarifelere ilişkin özellikle bahsedilmesi
gereken hususlardan birisi de EPK’nın çapraz
sübvansiyona izin veriyor olmasıdır. Ulusal tarife uygulaması da bir çeşit çapraz sübvansiyon
sayılabilir. Faaliyetler arasında ve abone grupları
arasında da çapraz sübvansiyonların yapılması
teorik olarak mümkündür. Ancak, yürürlükteki
tarifelerde faaliyetler arasında çapraz sübvansiyon bulunmamaktadır. Abone grupları arasında
(enerji fiyatlarına ilişkin) çapraz sübvansiyon
söz konusu olsa da sübvansiyon oranları 2011
yılı son dönemi tarifeleri ve sonrasında önemli
ölçüde azaltılmıştır. Mevcut mevzuat gereğince
de çapraz sübvansiyonların 2013 yılı başı itibariyle tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Mevcut mevzuatta tüketicilerin veya tüketici
gruplarının doğrudan desteklenmesi mümkündür. Bakanlık önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı
ile bazı tüketici gruplarının faturalarının bir kısmına (veya tamamına) denk gelen bir ödemenin
destek olarak bu tüketicilere verilmesinin önünde yasal bir engel yoktur. Ancak, bu uygulamanın pek yaygınlık kazanmadığı görülmektedir.
Mevcut mevzuat kapsamında 2013 ve sonrasında tarifeler: Bazı notlar
EPK’da herhangi bir değişiklik olmaması halinde 2013 yılından itibaren karşılaşılacak en temel
değişim bölgesel tarife uygulaması olacaktır.
Bölgesel tarife uygulamasının benimsenmesi ile
birlikte sadece elektrik piyasası açısından değil
toplumun geneli açısından da önemli tartışmaların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ancak, bölgesel tarife uygulamasının ne olduğu, nasıl olması
gerektiği, tüm faaliyetleri mi yoksa sadece bazı
faaliyetleri mi kapsaması gerektiği gibi hususların 2013 yılı öncesinde tartışılmasında fayda
vardır.

Halihazırda serbest olmayan tüketicilere elektrik
enerjisini bölgesindeki perakende satış lisansına
da sahip dağıtım şirketleri tedarik etmektedir. Bu
şirketler dışındaki tedarikçilerin serbest olmayan
tüketicilere enerji satışı söz konusu olamamaktadır. Diğer yandan, serbest tüketici limitini geçerek serbest tüketici olma hakkını elde etmiş olmasına rağmen ikili anlaşmalarla enerji satın
almayan/alamayan tüketicilere de dağıtım şirketleri elektrik enerjisini düzenlenen tarifelerden
temin etmektedir.

Mevcut veriler incelendiğinde toplam bedellerde
önemli farklılıklar olmayan on sekiz bölgede
bölgesel tarife uygulamasına geçilmesi mümkündür. Kayıp-kaçak oranı çok yüksek olan üç
bölgede ise bölgesel tarife uygulamasına geçilmeyerek alternatif bir uygulama yürürlüğe sokulabilir [1]. Bu yöntem bir alternatif olsa da burada unutulmaması gereken husus enerji maliyetlerinde mevcut geçiş dönemi sözleşmelerinin ağırlıklı bir payı olduğudur. 2013 yılından itibaren

Özellikle hatırlatılması gereken diğer bir konu
da dağıtım ile perakende satış faaliyetlerinin yasal ayrışımının henüz gerçekleştirilmiş olmadığıdır. Mevcut EPK gereğince bu yasal ayrışmanın
yıl sonuna kadar nihayetlendirilmesi gerekmektedir.
Bu noktada geçiş dönemi sözleşmelerine de değinmek faydalı olacaktır. 2012 yılı sonuna kadar
dağıtım şirketlerinin TETAŞ’tan ve EÜAŞ portföy gruplarından enerji satın alma zorunlulukları
bulunmaktadır. 2013 ve sonrası için böyle bir
zorunluluk olmasa da nasıl bir yolun izleneceği

Bölgesel tarife uygulamasının ne olduğu, nasıl
olması gerektiği, tüm faaliyetleri mi yoksa sadece
bazı faaliyetleri mi kapsaması gerektiği gibi
hususların 2013 yılı öncesinde tartışılmasında
fayda vardır.
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bu durumun değişmesi de beklenebilir. Diğer
yandan henüz teklif bölgelerinin oluşturulmadığı, kısıtların maliyetinin tüm tedarikçilere yansıtıldığı bir piyasada enerji bedeline ilişkin özellikle bölgesel tarifenin savunulmasını anlamak
zordur. Ancak, şebeke bedelleri için durum farklıdır.

Bölgesel tarife uygulamasının en az üç yıl daha
ertelendiği görülmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı ile bölgesel tarife uygulamasına geçişin daha
da ötelenmesine imkan tanınmaktadır.
Kanun taslağında ayrıca tarifelerde çapraz sübvansiyonların devamı öngörülmektedir. Çapraz
sübvansiyon ile temel amacın ne olduğu çok
açık değildir. Çapraz sübvansiyon ile belirtilmek
istenenin gruplar arasında sübvansiyon mu olduğu yoksa sadece bölgeler arası sübvansiyonun
mu ima edilmekte olduğu tam olarak bilinmemekte. Ayrıca serbest olmayan tüketicilere uygulanan tarifelerle son kaynak tarifesi arasında
da sübvansiyona imkan tanınacak mı sorusunun
cevabına da yer verilmemiş. Bu nedenlerden
ötürü ifade edilmek istenenin tam olarak tanımlanması ve de mümkünse çapraz sübvansiyonların tamamen kaldırılarak diğer destek mekanizmalarının uygulamaya sokulması temel tercih
olmalıdır.

2013 yılı başından itibaren abone grupları arasındaki çapraz sübvansiyonlar tamamen giderilmiş olacaktır. Her abone grubu bulunduğu bölgede kendisine elektrikle ilgili hizmetlerin sunulması için ortaya çıkan maliyete katlanır hale
gelmiş olacaktır.
Dağıtım şirketlerinin perakende satış faaliyetleri
ile dağıtım faaliyetleri 2013 yılı başından itibaren ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülür hale
gelecektir. Böylece, yasal ayrıştırma gerçekleştirilmiş olacaktır.
TETAŞ veya özelleştirilmesi gündemde olan
EÜAŞ portföy grupları ile dağıtım şirketleri arasındaki geçiş dönemi sözleşmelerinin süresi
2012 yılı sonu itibariyle bitmiş olacaktır. Böylece, ayrı tüzel kişilikler altında kurulmuş olan
perakende satış şirketleri ile veya kayıp için
enerji temin etmek zorunda olacak dağıtım şirketleri ile TETAŞ veya EÜAŞ arasındaki zorunlu bağ sonlandırılmış olacaktır. Ancak, bu durum
TETAŞ veya portföy üretim grupları ile dağıtım
ve perakende satış şirketleri arasında ikili anlaşmalar imzalanamayacağı anlamına gelmemektedir. Yine de sürecin netleştirilmesi açısından bir
kısım adımların atılması faydalı olacaktır [2].

Taslakta mevcut mevzuatta çok net olmayan son
kaynak tedariği ve son kaynak tedarikçisi kavramları açıklığa kavuşturulmaktadır. Son kaynak
tedarikçisinin dağıtım şirketinden ayrılacak olan
perakende satış şirketi olacağı ve son kaynak
tarifesinin düzenleyici kurulca düzenleneceği
görülmekte. Detaylar üzerinde bazı soru işaretleri mevcut olsa da belirsizliğin giderilmesinin
piyasa gelişimi açısından faydalı olacağı hususu
kesindir.
Taslakta perakende satış ve dağıtım faaliyetlerinin yasal ayrışımı öngörülmektedir. Dolayısıyla
kanun değişse de değişmese de yasal ayrışım
gündemdeki yerini muhafaza etmektedir. Ancak
şu ana kadar atılan adımların yetersizliği
“acaba”ları akıllara getirmektedir.

Bu noktada belirtilmesinde fayda olan diğer bir
husus da perakende satış faaliyeti için 2013 yılı
sonrasında uygulanacak brüt kar marjı tavanının
2012 içerisinde belirleneceğidir.

Kanunda geçiş dönemi sözleşmelerinin devamını
zorunlu kıran bir madde bulunmamaktadır. Zaten böyle bir maddenin açıkça Kanunda yer alması da pek kolay olmayacaktır.

Kanun taslağı ne getiriyor ne götürüyor?
Kanun taslağında öne çıkan birinci husus ulusal
tarife uygulamasının devam ettiriliyor olmasıdır.
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ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulayacağı fiyatları, hükümleri ve
şartları içerir. Toptan satış tarifesinin belirlenmesinde Kurul, satın alınan elektrik enerjisinin
ortalama fiyatının yansıtılmasını ve TETAŞ’ın
mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini esas alır.”hükmü yer almaktadır. Yürürlükteki kanundan farklı olarak “ikili anlaşmalar
kapsamında enerji satışları hariç olmak üzere”
ifadesi eklenmiş. Bunun dışında TETAŞ tarifesinin devamı öngörülmekte. Bu hususun üzerinde
biraz daha düşünülmesi gerekebilir. Örneğin;

Geçici 1 inci madde “(1) Düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat
eşitleme mekanizması 31/12/2015 tarihine kadar
uygulanır. Söz konusu mekanizmanın uygulanmasına ilişkin sürenin uzatılmasına Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri fiyat eşitleme mekanizması içerisinde yer
alır.

TETAŞ’ın ikili anlaşmalarla enerji sattığı ve
enerji satma yükümlülüğü bulunduğu diğer tüketiciler arasında bir çapraz sübvansiyon yapmasına izin verilecek mi? Böyle bir sübvansiyon nasıl engellenecek? Eğer bu konu üzerinde durulmazsa bu düzenleme tarifelendirme açısından da
sorunlar çıkarabilir.

(2) Geçiş dönemi süresince ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal tarifede
çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe
girer. Kurul onaylı çapraz sübvansiyon ancak
Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Akla gelen diğer bir husus da “TETAŞ’ın
elektrik enerjisi satma yükümlülüğü olan tüm
gerçek ve tüzel kişiler” kimlerdir? Böyle bir
grup mu öngörülüyor? Öyleyse bu gruba kimler
girecek?

(3) Geçiş dönemi süresince tüm hesaplar ilgili
mevzuata
göre
ayrıştırılarak
tutulur.”şeklindedir.
Taslağın hiçbir yerinde geçiş dönemi diye bir
tanımlama yokken bu maddede geçiş dönemi
ifadesine yer verilmesi ilginçtir. İfade edilmek
istenenin ne olduğu belki bir ölçüde anlaşılmaktadır, ama yine de belirsizliğin bir şekilde kaldırılmasında fayda vardır.

14 üncü maddenin üçüncü fıkrası “İkinci fıkra
uyarınca lisans alma yükümlülüğünden muaf
olan kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde elektrik
enerjisi dağıtım şirketince, yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanun’da kaynak türü bazında belirlenen
fiyatlardan, kojenerasyon ve mikro kojenerasyon
tesislerinde üretilen elektrik enerjisi için Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatından
satın alınır. Bu kişilerin sisteme bağlanmasına
ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa, başvuru
yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul
ve esaslar Kurum tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.” şeklindedir. Kanaatimizce

Diğer yandan birinci bentteki Tüm kamu ve özel
dağıtım şirketleri ifadesi yerine “Tüm dağıtım
şirketleri” denmesi yeterli olacaktır. Çünkü düzenleyici kurum açısından dağıtım şirketinin
özel veya kamu olmasının hiçbir önemi yoktur.
Taslakta ““c) Toptan Satış Tarifesi: TETAŞ tarafından hazırlanacak toptan satış tarifesi, ikili
anlaşmalar kapsamında enerji satışları hariç
olmak üzere, toptan satışlar için TETAŞ’ın elektrik enerjisi satma yükümlülüğü olan tüm gerçek
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maya açıktır: Dağıtım şirketi mi, perakende satış
şirketi mi? Bu noktada belirtilmesi gereken bir
husus da TETAŞ veya EÜAŞ’ın ikili anlaşmalarla enerji satmasına karşı olunmadığıdır. Ancak, bu ikili anlaşmaların taraflarının doğru belirlenmesi ve ana politikalarla uyumsuz anlaşmaların imzalanmaması önemlidir.

Bir yandan sürekli piyasa açıklığı artan diğer
yandan üretim özelleştirmeleri gündemde olan bir
piyasada çapraz sübvansiyonların en azından
sınırlandırılmaması ciddi riskleri beraberinde
getirebilir.

burada TORETOSAF yerine başka bir değerin
kullanılması daha uygundur. Nitekim, şu anda
LÜY’de minimum YEK değeri üzerinden alım
yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Son kaynak tedariğinin taslakta net bir şekilde
ortaya konması doğru bir adımdır. İkincil düzenlemelerin vaktinde yapılabilmesi ve bir kısım
olası sorunların önceden çözülebilmesi için yasal
düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, son kaynak
tedarikçisinin bölgedeki dağıtım şirketinden ayrılan perakende satış şirketi olarak belirlenme
zorunluluğu olmayabilir. Diğer alternatiflerin de
düşünülmesi yararlı olacaktır.

Nihai değerlendirmeler
Çapraz sübvansiyonların hele de kapsamı net bir
şekilde belirtilmeksizin uzatılması ve tarifelerin
çapraz sübvansiyon içermesi bazı sorunlara yol
açabilecektir. Bir yandan piyasa açıklığı sürekli
artan diğer yandan üretim özelleştirmeleri gündemde olan bir piyasada çapraz sübvansiyonların en azından sınırlandırılmaması ciddi riskleri
beraberinde getirebilir. Bu risklere ve ortaya çıkabilecek çelişkilere bu yazının konusu olmadığı
için değinilmeyecektir. Ancak, politikaların çelişkileri barındırmaması elektrik piyasasının geleceği açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle çapraz sübvansiyonların bitirilmese dahi, en
azından, sınırlandırılacağına dair net ifadelerin
yer almasının gerektiği düşünülmektedir.

Ulusal tarife uygulaması devam ettirilecek ve
çapraz sübvansiyon uygulamasından da vazgeçilmeyecekse, uzun vadede temel hedeflerden
iyice uzaklaşan bir yapıya neden olunabilir. Sorunların ötelenmesi halinde de kartopunun bir
çığ haline gelmesi ve sorunların çözümsüzlüğe
doğru adım adım ilerlemesi muhtemeldir. Dolayısıyla, hazır fırsat eldeyken, her şeyin tüm tarafların katılımıyla tartışılması sonucunda en
makul adımların atılması, bu adımlar atılırken de
sadece piyasada yer alan bazı katılımcıların değil
tüm piyasanın geleceğinin etraflıca düşünülmesi
gerekmektedir.

Diğer yandan geçiş dönemi sözleşmelerinin şu
andaki haliyle uzatılmasının da bazı riskler taşıdığı bilinmelidir. Her ne kadar Kanunda ve taslakta bu sözleşmelerin uzatılacağına dair bir ifade yer almasa da sözleşmelerin sonlanacağı hususunda da çok net bir cevap yoktur. Geçiş dönemi sözleşmelerinin devamı halinde tüketim
oranı açısından %80’e yaklaşmış olan piyasa
açıklık oranı fiilen karşılıksız olacaktır. Ayrıca,
geçiş dönemi sözleşmelerinin alıcı taraflarının
zaman zaman aldıkları veya almak zorunda oldukları bu enerjinin tamamını satamıyor durumda olmasının da piyasa fiyatları üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Sözleşmelerin muhatabının da 2013 yılından itibaren kim olacağı tartış-

Dipnotlar
[1] Ulusal tarifenin devamı veya bölgesel tarifeye
geçişle ilgili değerlendirmeler için bkz.
Camadan, E., Dinç, A.R. (2012). “Ulusal Elektrik
Tarifesi: Tamam mı Devam mı?”, Enerji Piyasası
Bülteni (19), 12-18, Şubat.
[2] Geçiş dönemi sözleşmelerinin etkileri ve sonrasıyla ilgili değerlendirmeler için bkz.
Camadan, E. (2011). “Elektrik Piyasasında Geçiş
Dönemi Sözleşmelerinin Etkileri ve Geleceği”, Enerji
Piyasası Bülteni (18), 46-51, Aralık.
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icaretin söz konusu olduğu herhangi bir
piyasada en önemli ihtiyaçlardan bir
tanesi de şeffaf veri paylaşımıdır. Piyasada faaliyet gösteren şirketlerin karar vermelerine destek olacak ve ticari sır niteliğinde olmayan her türlü verinin ilgili kamu otoriteleri ve
özel şirketler tarafından kurulan sivil toplum
kuruluşları aracılığıyla paylaşılması gerekmektedir. Şeffaf veri paylaşımı kararlı piyasa yapısına
ulaşma adına en önemli kilometre taşlarından bir
tanesidir.

kulağa yayılan bir dedikodu doğrudan piyasada
oluşan fiyatı etkilemektedir. Böyle durumların
sık yaşanması ise özellikle yabancı yatırımcıları
ve fon tedarikçilerini piyasaya daha muhafazakar bakmaya itmektedir. Piyasadaki finansman
ihtiyacını da sağlayacak yine bu yatırımcılar ve
fon kuruluşları olduğu için piyasadaki şeffaflığın
olmaması sebebiyle yükselen riskler yüksek faiz
oranları sonucunu doğurmaktadır. Düz mantık
yürütülmesi ile aslında bu yükselen finansman
maliyetlerinin son tüketicilerde fiyat artışına yol
açmasının kaçınılmaz olduğunu anlamak çok da
zor değildir.

Piyasadaki verilerin paylaşımının artması ile
doğru orantılı olarak fiyatlardaki öngörülebilirlik
de artacaktır. Bu sayede gerek fiziksel olarak
gerekse finansal olarak yatırım yapmak isteyen
istekliler için daha çekici bir organize toptan
elektrik piyasası oluşturulmuş olacaktır. Piyasaya katılımın artması likiditeyi yükseltecek, yeni
yatırımcılara daha olumlu sinyaller verecek ve
uzun dönemde elektrik arz güvenliğine önemli
katkı sağlayacaktır.

2001 yılında serbestleşme faaliyetine başlayan
ve günümüze gelinceye kadar birçok yapısal
değişiklik içeren Türkiye elektrik piyasasında
özellikle Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme
Güç Piyasasındaki fiyatları doğrudan etkileyecek
olan verilerin açık ve şeffaf olarak her katılımcı
tarafından ulaşılabilir nitelikte olması gerekmektedir. Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin
11 inci maddesinde Piyasa İşletmecisinin düzenli olarak istatistiki bilgiler yayımlaması gerektiği
belirtilmekte ve 136 ncı maddesinde asgari olarak paylaşılması gereken veriler aşağıdaki gibi
vermektedir,

Gelişmiş ülkelerdeki elektrik dahil tüm ticari
piyasaların ortak yapısı her katılımcının eşit şartlara sahip olarak oyuna katılmasıdır. Her katılımcının piyasada fiyatı etkileyecek her türlü
bilgiye eşit sürede ve aynı miktarda ulaşması
gerekmektedir. Daha sonra katılımcılar o bilgiyi
kendi stratejileri doğrultusunda yorumlayacak ve
kararlarını ona göre vereceklerdir. Birçok farklı
yollar kullanılarak bir katılımcının bir başkasından fazla veya eksik bilgiye ulaşabildiği ölçüde
piyasaların etkinliği azalmaktadır. Başka bir deyişle oyunun kurallarının eşit taraflar için farklı
işlediği piyasalarda fiyat oluşumları temel göstergeler dışındaki gelişmelerin de etkisi altında
kalmaktadır. Bir santralin devre dışı kalması ya
da bakıma girecek olması hakkında kulaktan

“Piyasa İşletmecisinin sorumlulukları
MADDE 11
ç) İşlettiği organize toptan elektrik piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak istatistikler düzenlenerek yayımlanması.
…
Piyasa katılımcılarına sunulacak veriler
MADDE 136 – (1) Organize toptan elektrik pi-
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Şekil 1. Veri şeffaflığının sağlanmamasının olası olumsuz etkileri

yasası faaliyetlerine ilişkin, faaliyetleri destekleyici ve öngörülebilirliği artırıcı nitelikteki veri
ve bilgilerin Sistem İşletmecisi ve Piyasa İşletmecisi tarafından gün sonunda piyasa katılımcılarına duyurulması esastır. Yayımlanacak bilgi
ve veriler en az, toplam üretim ve tüketim miktarları, teklif bölgeleri arası ve komşu bölgeler
ile ithalat ve ihracat miktarları, gün öncesi piyasası fiyatı ve işlem hacmi, dengeleme güç piyasasında oluşan fiyat ve kullanım amacı bazında
işlem hacmi, her bir teklif bölgesi için su havzası
doluluk oranı, iletim hattı ve dengeleme birimlerinin toplam emre amadeliği, oluşan sistem kısıtları ve nedenleri ile Kurum tarafından belirlenecek diğer bilgileri içerir.”

mektedir. Ayrıca Yönetmelik’te açıkça belirtilmesine rağmen iletim hatlarının ve dengeleme
birimlerinin emre amadeliği yayımlanmamaktadır. Sadece bir gün gecikmeli şekilde günlük
olarak kaynaklar bazında (termik, hidrolik, rüzgar) alınabilir güç ve kuruluşlar bazında üretim
değerleri yayımlanmaktadır. Bu verilerin bir
günlük gecikmeli olarak yayımlanması her ne
kadar “hiç yoktan iyi” sayılsa bile karar verme
mekanizmalarına önemli katkısı olmamaktadır.
Önemli olan o gün içindeki beklenen emre amade kapasitenin yayımlanmasıdır.
Oluşan sistem kısıtları da Yönetmelikte açıkça
belirtildiği halde hiç yayımlanmayan başka
önemli bir veridir. Sistem kısıtları bir bölgede
yatırım yapmak için önemli parametrelerden bir
tanesidir. Mevcut durumda 1 kodlu talimatlar ile
giderilmeye çalışılan kısıtlar ileride piyasa bölünmesi yoluyla giderilecektir. Yatırımcıların
piyasa bölünmesine bugünden hazır olması için
kısıtların şeffaf bir şekilde bilinmesi ve yatırımların kısıt olan bölgelere yapılmasının desteklenmesi gerekmektedir. Şu an PMUM web sayfası
üzerinden sadece (0), (1) ve (2) kodlu talimatların sayısı yayımlanmaktadır.

Mevzuatın öngördüğü verilerin bir kısmı TEİAŞ
tarafından kendi web sitesi ve PMUM web sitesi
aracılığı ile yayımlanmaktadır. Bununla birlikte
bu verilerin bazılarının gecikmeli olarak, aylık
bazda yayımlandığı, bazılarının ise hiç yayımlanmadığı gözlemlenmektedir. Örnek vermek
gerekirse, piyasa takas fiyatı (PTF)’nı önemli
ölçüde etkileyen hidroelektrik enerji üretiminin
takip edilebileceği önemli verilerden birisi olan
su havzası doluluk oranı verisi saatlik işleyen bir
piyasa söz konusu iken aylık ve gecikmeli olarak
yayımlanmaktadır. Örneğin, Mart ayı ortalarında
halen sadece Ocak ayındaki su verisi görülebil-
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ve sonrasında EPDK tarafından yönetmelik çıkarılması gerekmektedir. Yönetmelik’in çıkarılması akabinde yine EPDK, Piyasa İşletmecisi’nin
yönetmelikte belirlenecek olan veri sağlamaya
yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediğini
denetlemekle görevli olacaktır.

Enerji Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni Elektrik Piyasası Kanunu taslağında
veri paylaşımı ile ilgili “Kurulun elektrik piyasası ile ilgili görevleri” başlıklı 17 nci maddede
aşağıda verilen hüküm yazılmıştır,

Kanun taslağında bu yönetmeliğin ne zaman
çıkarılması gerektiğine ilişkin olarak herhangi
bir süre tanımlanmamıştır. Diğer taraftan yeni
EPK’nın ne zaman TBMM gündemine alınacağına dair de herhangi bir netlik bulunmamaktadır. Ayrıca, yayımlanacak olan verilerin kapsamı
ile ilgili olarak herhangi bir ipucu verilmemiş ve
konu EPDK inisiyatifine bırakılmıştır. Tarihlerdeki ve kapsamdaki bu belirsizlikler sebebiyle
Türkiye organize toptan elektrik piyasalarında
veri temininin ne kadar şeffaf ve ne zaman olacağı konularında yorum getirmek mümkün olmamaktadır. Bir başka deyişle GÖP ve DGP’de
oluşacak fiyatların bir süre daha “kulaktan dol-

“MADDE 17ü) Organize toptan elektrik piyasalarını da kapsayacak şekilde elektrik piyasasında yürütülen
faaliyetlerin ve rekabet düzeyinin izlenmesine,
bu faaliyetlere ilişkin veri edinilmesine, veri
bankası kurulmasına, verilerin saklanmasına ve
periyodik olarak ya da ihtiyaç duyulduğunda
kamuoyuna açıklanmasına dair usul ve esaslara
ilişkin yönetmelik çıkarmak.”
Veri paylaşımının temini görevinin EPDK’ya
verileceği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak Kanun’un TBMM’de onaylanması

Şekil 2. EEX Şeffaflık Platformu internet sitesi
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ma” dedikoduların etkisine maruz kalacağı söylenebilir.

EEX ile ilgili olarak vurgulanması gereken
önemli bir nokta ise özel üretim şirketlerinin
gönüllü olarak şeffaflığa katkı sağlaması ve kendi santralleri ile ilgili üretim, bakım ve arıza bilgilerini anlık olarak paylaşmasıdır. Kazan-kazan
yaklaşımı benimsenerek bir nevi piyasanın gelişimine hep beraber katkıda bulunmaktadırlar.

EEX Örneği
Gelişmiş elektrik piyasalarından bir tanesi olan
European Energy Exchange (EEX) veri şeffaflığı konusunda ön sıralardadır. EEX yönetimi şeffaflığı yönetim prensiplerinden biri olarak benimsemekte ve şeffaflık seviyelerinden her ortamda övgü ile söz etmektedir. EEX’in web sitesine (www.eex.com) bakıldığı zaman da bu durum kolayca gözlemlenebilmektedir.

EPK beklenmeden ne yapılabilir?
Türkiye piyasasına baktığımızda özellikle
emreamedelikler, arızalar, bakımlar ve iletim
kısıtlarının yayımlanmayan en önemli veriler
olduğu gözlemlenmektedir. Bu konuda EÜAŞ
çok önemli bir adım atarak piyasa katılımcılarına
şeffaflık adına öncülük etmiştir. Daha öncesinden bilgi taleplerine aşağıda verildiği gibi cevap
gönderen EÜAŞ artık termik santrallerin bakım
programını kendi internet sitesinden yayınlamakta ve sürekli olarak güncellemektedir.

Şeffaflık konusunda bir adım daha atan EEX
yönetimi ve EEX piyasası katılımcıları piyasa
fiyatını etkileyeceğini düşündükleri tüm bilgilerin paylaşıldığı yeni bir web sitesi kurmuşlardır.
http://www.transparency.eex.com/ adresinden
erişilebilecek olan web sitesinde teknik olarak
elde edilmesi mümkün olan birçok veri düzenli
olarak hatta bazen anlık olarak yayımlanmaktadır.

“Başvuru: Sayın Yetkili,
EÜAŞ santrallerinin 2012 yılı planlı bakım
programını tarafıma gönderilmesini saygılarımla arz ederim.”
“Şirketimize yapmış olduğunuz 4982 Sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki talebinize
ilişkin olarak ilgili birimimizden almış olduğumuz cevap aşağıda belirtilmiştir.
Başvurunuzda istenilen bilgiler ticari sır kapsamında değerlendirilmiş olup, söz konusu bilgilerin verilmesi uygun görülmemiştir.

Yayımlanan verilerden bazıları kaynaklara göre
saatlik gün içi üretim, gün içi kalan saatlerde
beklenen üretim, 100 MW ve üstü santrallerin
gün içi ve kalan saatlerde kaynaklara göre emre
amadelikleri, yenilenebilir kaynakların üretimleri ve üretim beklentileri, gerçekleşen ve beklenen tüketim verileri, santrallerde oluşan teknik
arıza duyuruları, santrallerin bir önceki gündeki
üretim miktarları, bakım ve devre dışı kalma
duyuruları olarak sıralanabilir.

Bilgilerinize rica ederiz. Elektrik Üretim AŞ Basın Halkla İlişkiler ve Enformasyon Müdürlüğü”
Diğer taraftan, yeni EPK ve ilgili yönetmelik
beklenmeden ilk etapta Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde bulunan ve paylaşılması
gereken iletim hattı ve dengeleme birimi
emreamadelikleri ile iletim kısıtları verileri halka açılabilir.
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Ayrıca, EEX örneğinde görülen verilerin piyasa
ile paylaşılmasının herhangi bir teknik engeli
bulunmamaktadır. Ticari sır konusu ise yoruma
açıktır. Fakat üretim santrallerine ait – EEX’te
olduğu gibi gönüllük esası ile de olabilir- üretim,
bakım ve arıza bilgilerinin ortak bir platformda
paylaşılması piyasa tarafından olumlu karşılanacaktır.
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SAYAÇ MÜLKİYETİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER
Mehmet MUNGAN

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
kamuoyunun görüşüne sunduğu, Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı’nın
(Tasarı) elektrik piyasasında sunduğu en önemli
yapısal değişikliklerden biri de elektrik sayaçlarının mülkiyetinin dağıtım şirketlerine verilmesine dair olsa gerek. Bu yazıda, mevcut sayaç uygulamaları, tasarının sayaç mülkiyetine ilişkin
getirdiği yenilikler, ve AB ülkelerindeki uygulamalar incelenerek sayaç mülkiyetine ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.

branşmanın bir parçası olduğu ve münhasıran
müşterinin bağlantı talebinin karşılanması amacıyla kullanıldığından dolayı da müşteri tarafından tesis edilmesi ve müşterinin mülkiyetinde
olması gerektiği anlaşılmaktadır.

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuatındaki durum

Elektrik Piyasası Kanun Tasarısının getirdiği
yenilikler ve değerlendirmeler

Halen yürürlükte bulunan 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu’nda sayaç mülkiyetine dair bir
hüküm bulunmamakla birlikte sayaçlar ile ilgili
düzenlemelerin ikincil mevzuatla yapıldığı görülmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
kamuoyu görüşüne sunulan tasarının tanımlar
başlıklı 3 üncü maddesinde;

Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin Tanımlar
başlıklı 4 üncü maddesinin 34 üncü fıkrasında
“Branşman (İrtibat) hattı: Müşterinin dağıtım
sistemine bağlandığı bağlantı noktasına kadar
müşteri tarafından tesis edilen, müşterinin mülkiyetinde olan ve münhasıran müşterinin bağlantı talebinin karşılanması amacı ile kullanılan
tüm teçhizatı (hat, kablo, direk, kesici ve ölçü
sistemi v.b.)” olarak tanımlanmakta iken 35 inci
fıkrasında “Sayaç: Müşterinin, elektrik enerjisi
tüketimini ölçmek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tesis edilen cihazı veya
ölçü sistemi” olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda
verilen tanımlardan da görüleceği üzere sayaç
mülkiyetinin kime ait olduğu açık olarak yazılmasa da branşman tanımının içindeki “ölçü sistemi” ifadesinden sayacın, ölçü sisteminin mütemmim bir cüz’ü olduğundan hareketle

Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki
hatlar üzerinden nakli,
Dağıtım sayaç hizmeti: Dağıtım şirketlerince
yürütülen, sayaçlara ilişkin okuma, bakım, onarım gibi hizmetler,
Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesi,
Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki
nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden
bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına
kadar elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis
ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya
da devralınan sayaçlar,
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olarak tanımlanmaktadır. Bu madde hükümlerinden görüleceği üzere sayaçlara ilişkin verilen
okuma, bakım ve onarım gibi hizmetlerin dağıtım şirketleri tarafından yerine getirilmesi öngörülmekle birlikte ister tüketici tarafından ister
dağıtım şirketi tarafından tesis edilsin alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçları
dağıtım tesisinin bir unsuru dolayısı ile dağıtım
sisteminin bir parçası olarak kabul edilmektedir.

ait olanların dağıtım şirketlerince devralınmasına veya dağıtım şirketlerince yeni sayaç teçhiz
edilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” denilmekte, böylece hali hazırda tüketicilerin mülkiyetinde olan sayaçların dağıtım şirketlerince devir alınması hükme bağlanarak yukarıdaki maddedeki hükme benzer bir şekilde uygulamada
önemli bir değişiklik getirmektedir.

Diğer taraftan 3 üncü maddede “Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden nakli, olarak tanımlanmasına rağmen
“Dağıtım Tesisi” tanımında “…dağıtım gerilim
seviyesi…” ve “…alçak gerilim seviyesi…”
şeklinde ifadeler kullanılarak ve madde içinde
kavram karışıklığına neden olunmuştur. Bunun
yerine “Alçak Gerilim” ve “Orta Gerilim” tanımları yapılarak bu karışıklık giderilebileceği
düşünülmektedir.

AB ülkelerinde sayaçlara ilişkin uygulamalar
Çoğu AB ülkesinde ölçü sistemleri dağıtım sisteminin bir parçası olarak değerlendirilmekle birlikte doğal tekel durumunda olan dağıtım şirketleri de sayaçların maliki durumunda bulunmaktadır. Ancak bazı ülkelerde karma uygulamalarda mevcuttur. Örneğin İtalya’da sayaç mülkiyeti
tamamen dağıtım şirketlerine ait iken, İngiltere
ve İspanya’da sayaç mülkiyeti bölgesel olarak
dağıtım şirketlerinde, tedarikçilerde veya tüketicilerde olabilmektedir. Diğer taraftan Almanya’da diğer ülke uygulamalarından farklı olarak
lisans sahibi ölçüm şirketleri de sayaçların sahibi
olabilmektedir.

Tasarının Dağıtım Faaliyeti başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Dağıtım faaliyeti,
lisansı kapsamında, dağıtım şirketi tarafından
lisansında belirlenen bölgede yürütülür. Dağıtım
şirketi lisansında belirlenen bölgede dağıtım
sayaç hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.” denilmekte 11 inci fıkrasında ise
“Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin
sayaç teçhizini dağıtım şirketi yapar. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir. Yine bu maddenin birinci
fıkrası dağıtım sayaç hizmetleri görevinin dağıtım şirketlerinde olduğu vurgulanmakta, 11 inci
fıkrası ise bugüne kadar tüketiciler tarafından
tesis edilen sayaçların bundan sonraki süreçte
dağıtım şirketleri tarafından temin edilerek tesis
edilmesi öngörülmekte ve uygulamada önemli
bir değişikliğe gidilmektedir.

Sonuç olarak
Akıllı şebeke uygulamalarının yapıldığı bir dönemde akıllı sayaç uygulamaları bu sürecin temelini oluşturmakta ve önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde de bu aşamada sayaç mülkiyetinin dağıtım şirketlerine verilmesi çok önemli bir
gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu
sürecin çok iyi yönetilmesi, bir plan ve program
çerçevesinde yapılması önem arz etmektedir. Bu
süreç akıllı şebekelerin kurulmasına ilişkin alt
yapının hazırlanması bakımından bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Burada en önemli görev, sürecin yönetilmesi bakımından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, uygulamada ise dağıtım şirketlerine düşmektedir.

Yine tasarının geçici 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasında ise “Bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce dağıtım gerilim seviyesinde tesis
edilmiş olan sayaçlardan mülkiyeti kullanıcılara
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ON YILLIK TECRÜBENİN ARDINDAN YENİ ELEKTRİK PİYASASI
KANUNU TASARISINDA İLETİM VE DAĞITIM FAALİYETLERİ

2

Deniz DAŞTAN

0/02/2001 tarihinde kabul edilen 4628
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun, on
bir yıllık uygulamanın ardından, hazırlanmış olan yeni bir kanun taslağı ile yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 4628 sayılı
Kanun, 18/4/2001, 4/12/2003, 3/7/2005,
10/5/2006, 18/4/2007, 23/1/2008 ve 9/7/2008
tarihlerinde olmak üzere, piyasa ihtiyaç ve gerekleri doğrultusunda, yedi defa değiştirilmiştir.

larının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleridir.”
şeklinde tanımlanmıştır.
Bununla birlikte taslakta “Organize toptan elektrik piyasaları” tanımının kapsamı genişletilmiştir
[1]. Kısaca, 4628 sayılı Kanun kapsamında
TEİAŞ tarafından işletilen gün öncesi piyasası,
dengeleme güç piyasası, yan hizmetler piyasası
ve mali uzlaştırma faaliyetlerine ek olarak,
güniçi piyasası ve tezgah üstü piyasalar da bu
tanıma eklenmiştir.

11 yıllık uygulamanın ardından, 4628 sayılı Kanununun değiştirilmesi yerine, piyasayı yeniden
tanımlayacak ve dizayn edecek, 4628 sayılı Kanunun çerçevesinde gelişen piyasayı daha ileri
götürebilecek derecede kapsamlı değişikliklere
ihtiyaç duyulmuş ve bunun anacak yeni bir kanunla mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır.
Bu kapsamda 2009 yılında başlayan çalışmalar
2012 yılı itibariyle bir tasarıya dönüştürülmüştür.

Tasarı ile elektrik piyasasında “Enerji Piyasaları
İşletme Anonim Şirketi” (EPİAŞ) adı altında
yeni bir KİT kurulmaktadır. Daha doğrusu, 4628
sayılı Kanun kapsamında, TEİAŞ bünyesinde
yer alan PMUM’un görevleri, “EPİAŞ”a devredilmektedir. EPİAŞ’ın görevi, yan hizmetler piyasası ve dengeleme güç piyasası dışındaki organize toptan elektrik piyasalarını (gün öncesi piyasası, güniçi piyasası ve tezgah üstü piyasalar)
işletmek ve bu piyasaların mali uzlaştırmalarını
gerçekleştirmektir. Ayrıca TEİAŞ tarafından
yürütülecek yan hizmetler ve dengeleme güç
piyasalarının mali uzlaştırma işlemlerini de yürütecektir. Böylece TEİAŞ, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamındaki gün
öncesi piyasasının işletilmesi ile mali uzlaştırma
işlemlerini EPİAŞ’a devretmiş olacaktır.

Bu çalışma kapsamında, Tasarı kapsamında üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri kapsamındaki
öngörülen değişikliklerin başlıcaları incelenecek
olup, tedarik lisansı kapsamında yürütülebilecek
faaliyetlere (toptan ve perakende satış, ithalat ve
ihracat) yer verilmeyecektir.
Şimdi iletim ve dağıtım faaliyetleri için öngörülen değişikliklerden önemli olarak nitelendiklerimize daha yakından bakalım.

EPİAŞ’ın kuruluş ve teşkilat yapısı ile çalışma
esaslarının, taslağın yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir.

1. İletim
1.1 Piyasa işletim faaliyeti
Taslak kapsamında, 4628 kapsamında olmayan
ve “Piyasa İşletim faaliyeti” adı altında yeni bir
faaliyet türüne yer verilmiştir. Taslakta, “Piyasa
işletim faaliyeti, organize toptan elektrik piyasa-
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1.2 Elektrik-Enerji Borsasının kurulması
Tasarı kapsamındaki en önemli yeniliklerden bir
diğeri, elektrik borsasının kurulabilecek olmasıdır. Taslağın 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre, EPİAŞ, “Piyasanın gelişimi doğrultusunda organize toptan elektrik piyasalarında yeni piyasalar kurulmasına yönelik
çalışmaları yapar ve Kuruma sunar.” Bu hüküm
çerçevesinde EPİAŞ’ın kurulması ve görevlerine
başlamasının ardından kısa bir zaman içerisinde
organize toptan elektrik piyasasında yer alacak
yeni bir piyasa olarak “elektrik borsası”nın altyapısını oluşturarak Kuruma sunması beklenmektedir.

ile ilgili olarak; 4628 sayılı Kanunda, “Üretim
tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı” olması halinde iletim sistemine bağlanması
yükümlülüğü getirilmiş, ayrıca Şebeke Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında,
“TEİAŞ’ın bir dağıtım barasına veya bu baraya
bağlı dağıtım sistemine bağlanacak tesisin toplam kurulu gücü 50 MW’ı geçemez. Bu gücün 50
MW’ı geçmesi durumunda bağlantı iletim seviyesinden yapılır. 10 MW’ın altındaki üretim tesisleri için müstakil fider tahsisi yapılmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Ancak, kurulacak borsanın sadece elektriğe yönelik olmayacağı anlaşılıyor. Zira aynı maddenin
(ç) bendine göre EPİAŞ, “Kurum tarafından ihtiyaç görülmesi halinde, elektrik piyasası dışında
diğer enerji piyasalarına yönelik organize toptan piyasalar kurulmasına dair çalışmaları yapar ve… yetkilendirilmesi halinde söz konusu
piyasaları işletir.”

Ancak 4628’in Geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, yukarıdaki düzenlemelere bir istisna getirilmiştir. Buna göre, ilgili
üretim tesisinin şebekeye bağlanması amacıyla
herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan
doğrudan iletim tesisi şalt sahalarının dağıtım
gerilimi seviyesindeki fiderlerine doğrudan bağlanabilmesi öngörülmüştür. 5784 sayılı Kanunun
9. maddesi ile 9/7/2008 tarihinde kabul edilen bu
düzenlemeden itibaren çok sayıda üretim tesisi,
gerilim seviyesi ve MW sınırlaması olmaksızın
doğrudan TM’lerin OG baralarına, Kurul kararıyla ve bakım ve işletme masrafları ilgili tüzel
kişiye ait olmak üzere, bağlanmış veya bağlanması öngörülmüştür (Lisansına bağlantı noktası
olarak derc edilmiştir).

Yukarıda aktarılan iki hükmün birlikte değerlendirilmesinden de anlaşılabileceği üzere, ilk olarak “elektrik borsası” olarak faaliyet göstermek
üzere bir borsa kurulabileceği gibi, elektrik yanında, doğal gaz, petrol, LPG gibi ürünleri de
içeren bir “enerji borsası”nın kurulması da mümkündür. Tasarının ilk taslağında EPİAŞ’ın
“Elektrik Piyasası İşletme Anonim Şirketi” olarak tasarlanmasına karşın son halinde “Enerji
Piyasaları İşletme Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesi de, yukarıdaki amaçlarla örtüşmektedir.
Dolayısıyla, borsanın ilk olarak elektrik enerjisine ilişkin işlemlerin görüldüğü bir borsa olarak
kurulması ve tedricen diğer ürünlere de genişletilmesi beklenmektedir.

Ancak tasarı incelendiğinde, yeni dönemde bahse konu istisnai düzenlemeye yer verilmediği
görülmektedir. Bununla birlikte, taslağın yasalaşması halinde, 4628 sayılı Kanun kapsamında

1.3 İletim sistemine bağlantıda geçici 14’ üncü
maddenin kaldırılması
Üretim tesislerinin iletim sistemine bağlanması
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Geçici 14 kapsamında iletim sistemine bağlanmış veya bağlanması öngörülmüş (lisansına bağlantı noktası olarak derc edilmiş) üretim tesislerinin, Geçici 14 üncü madde hükmünden yararlanmaya devam edeceği düşünülmektedir.

rinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımlar da dâhil olmak
üzere elektrik dağıtım sisteminin mülkiyeti kamuya aittir.” hükmü karşısında, sayaçların mülkiyeti de kamuya ait olacaktır.

2.Dağıtım

Bu düzenlemeler karşısında, konuyla ilgili olarak dağıtım şirketinin görevi ne olacaktır?

Tasarı kapsamında, bir çok yeniliğin getirildiği
alanlardan biri, belki de birincisi, “dağıtım”dır.
Bu kapsamda, dağıtım gerilim seviyesinde tesis
edilmiş olan sayaçların mülkiyetinin dağıtım
şirketince devralınacak olması, sayaç okuma
hizmetinin dağıtım faaliyeti kapsamına alınması,
üretim şirketlerinin dağıtım şirketlerinde kontrol
oluşturmaksızın ortak olabileceklerine ilişkin
sınırlamanın kaldırılması, dağıtım şirketinin dağıtım yanında verimlilik artışı sağlayan piyasa
dışı (örneğin, telekomünikasyon kablo sistemlerinin dağıtım hatlarını kullanması gibi) faaliyetlerde bulunabilmesi, dağıtım yatırımlarının hangi durumlarda gerçekleşmemiş sayılacağının
düzenlenmesi ve buna ilişkin uygulanacak yaptırımların yeniden düzenlenmesi, dağıtım faaliyeti
için %30 piyasa payı sınırlaması getirilmesi, lisans iptal edilmeksizin yeni dağıtım şirketinin
nasıl belirleneceği gibi hususlar bu değişiklik/
yeniliklerin başlıcalarını oluşturmaktadır. Şimdi
bu yeniliklerin bir kısmına daha yakından bakalım.

Öncelikle dağıtım şirketi, “Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaç teçhizini” [2]
yapacaktır. Ayrıca, daha önce dağıtım gerilim
seviyesinde tesis edilmiş olan sayaçlardan mülkiyeti kullanıcılara ait olanlar da dağıtım şirketlerince devralınacaktır (Geçici madde 10). Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğe
bırakılmıştır. Devralınan sayaçların bedelinin,
ortak kullanım haline gelen branşman hatlarının
dağıtım şirketince devralınmasına ilişkin
18/1/2012 tarihli ve 3648/25 sayılı Kurul kararında yer alan düzenlemede öngörüldüğü gibi
(m.5/3), ikincil mevzuatta yapılacak bir düzenleme ile devralınması ve sayaç bedelinin ilgili tarifeye yansıtılması beklenmektedir.
Dağıtım tesisinin bir parçası haline gelen sayaçların okuma bakım onarım gibi hizmetleri de
“Dağıtım sayaç hizmeti” adı altında dağıtım şirketleri tarafından yerine getirilecektir. Tasarıda,
“Dağıtım sayaç hizmeti: Dağıtım şirketlerince
yürütülen, sayaçlara ilişkin okuma, bakım, onarım gibi hizmetleri ifade eder.” düzenlemesine
yer verilerek, 4628 kapsamında, ancak perakende satış şirketleri tarafından ve “Perakende satış
hizmeti” adı altında yürütülen sayaçlara ilişkin
bu hizmetlerin dağıtım faaliyeti kapsamına alınması öngörülmüştür.

2.1 Dağıtım sayaçlarının “dağıtım tesisi”nin
bir parçası haline gelmesi
Kanunun 3 üncü maddesinde, “Dağıtım tesisi”
tanımında, “… dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis
ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya
da devralınan sayaçları ifade eder.” düzenlemesine yer verilmiş, böylece dağıtım gerilim seviyesinde tesis edilmiş olan sayaçlar da dağıtım
tesisinin bir parçası haline gelmiştir.

2.2 Dağıtım yatırımlarının gerçekleşmemiş
sayılması
4628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 üncü
fıkrasının (c) bendinde, 3/7/2005 tarihli ve 5398
sayılı Kanunla eklenen düzenleme ile, “…Kurul,
hizmetin verilmesini sağlayacak yatırımların

Sayaçlar dağıtım sistemine eklenince mülkiyet
durumu da değişmiştir. Tasarının 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, “Elektrik dağıtım tesisle-
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teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde lisans iptal edilerek yeniden ihale yapılır.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükme piyasa düzenleyicileri tarafından ihtiyaç duyulmakla birlikte, yaklaşık yedi yıllık dönemde bu hüküm
uyarınca herhangi bir lisans iptaline gerek duyulmamıştır.

“Mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetinin
niteliğini ya da kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğünün tespiti,”
Mevzuata aykırılıkları itiyat (alışkanlık)
edindiğinin tespiti,
“Acze düşmesi ya da acze düşeceğinin anlaşılması”

Bununla birlikte, söz konusu hüküm, 2005-2012
arası dönemde dağıtım şirketleri için önemli bir
risk oluşturmuştur. Özellikle onaylanmış yatırımların ne zaman “gerçekleştirilmemiş” olarak
nitelendirileceğine ilişkin herhangi bir kriter belirlenmeyerek, konunun tamamen Kurulun taktirine bırakılması ve ikincil düzenlemelerde de
konuya açıklık getirilmemesi, bu riski bir kat
daha artırmıştır.

olarak tespit edilmiştir.
Yukarıdaki kabahatlerden ilk ikisinin, onaylanmış yatırımlarla da doğrudan ilgili olduğunu
söylemek mümkündür. 4628 sayılı Kanundaki
“onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde” ifadesi, Tasarıdaki düzenlemelerle karşılaştırıldığında, Tasarı kapsamında yatırımların
gerçekleştirilmemesi tek başına yeterli olmayacak, ayrıca gerçekleştirilmemiş olan yatırımların
“dağıtım faaliyetini…yerine getirmesini kabul
edilemeyecek düzeyde aksat”ması veya “dağıtım
faaliyetinin niteliğini ya da kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşür”mesi gerekecektir.
Dolayısıyla, gerçekleştirilmemiş yatırımlar, ancak yukarıda belirtilen etkileri doğuracak oranda
olması halinde ilgili kabahatin (tipik eylemin)
gerçekleştiği sonucuna varılabilecektir. Tasarıdaki bu düzenlemenin dağıtım şirketlerinin lehine bir düzenleme olduğunu söylemek mümkündür.

Tasarıda ise konu daha detaylı olarak ele alınmış
ve gerek kabahatin tanımında gerekse uygulanacak yaptırım türlerinde değişikliklere gidilmiştir.
Öncelikle Tasarıda, 4628 sayılı Kanun kapsamındaki kabahat tekrarlanmıştır. “Dağıtım Faaliyeti” başlıklı 9 uncu maddenin altıncı fıkrasında,
“….Kurul…onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde bu Kanunun 29 uncu maddesi
hükümleri çerçevesinde işlem tesis eder.” ifadesine, benzer şekilde yedinci fıkrada, “…Kurul
tarafından onaylanmış yatırımlar, belirlenen
sürede ve nitelikte gerçekleştirilmediği takdirde
bu Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

2.3 Dağıtım şirketlerine ilişkin kabahatler ve
yaptırımların yeniden düzenlenmesi
Onaylanmış yatırımlar dışında, Tasarı kapsamında, dağıtım şirketleri için yeni kabahatler geliştirilmiştir. Öncelikle 4628 sayılı Kanunun 11 inci
maddesindeki kabahatler, dağıtım faaliyetiyle
ilgili 4 üncü fıkra dışında, hemen hemen aynen
korunmuştur. Bunlara ek olarak “Mevzuata aykırılıkları itiyat edindiğinin tespiti” ve “Acze düşmesi ya da acze düşeceğinin anlaşılması” halleri
de dağıtım şirketleri için yeni kabahatler olarak
ortaya çıkmıştır.

29 uncu maddede ise, maddeye “Dağıtım lisansı
iptal edilemez.” düzenlemesi ile başlanmış ve
yatırımların gerçekleştirilmemesini de kapsayacak şekilde kabahat tanımlarına yer verilmiştir.
Bu kabahatler, Dağıtım şirketinin;
“Mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetini
öngörülen esas ve usullere uygun biçimde
yerine getirmesini kabul edilemeyecek düzeyde aksattığının tespiti,”
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Tasarı kapsamında, dağıtım şirketlerine uygulanacak yaptırımlar bakımından da yeni düzenlemelere gidilmiştir. Yukarıda belirtilen 4 adet
kabahatten birinin dağıtım şirketi tarafından işlendiğinin tespiti halinde, hizmetin aksamaması
için aşağıdaki yaptırımların ayrı ayrı veya birlikte Kurul tarafından uygulanabileceği öngörülmüştür;

hat ve yaptırımların, ulusal ve uluslararası kredi
kuruluşları nezdinde dağıtım şirketlerinin regülasyon riskini ve bunun da kredi maliyetlerini
etkileyebileceğini söylemek mümkündür.
Tasarı kapsamında, çalışmamızın başında da
söylendiği gibi, yeni bir piyasa yapısının dizayn
edilmesi amaçlanmış, bu amaçla başta yukarıda
belirtilen yenilikler olmak üzere, birçok yeniliğin hayata geçirilmesi, böylece daha gelişmiş bir
piyasa yapısına sahip olunması amaçlanmıştır.
En nihai hedef ise gelişmiş piyasa yapısı ile kaliteli ve sürekli, aynı zamanda ucuz elektriğin,
kesintisiz bir şekilde tüketicilerin hizmetine sunulmasıdır. Bu tasarının açıklanan en nihai hedefe önemli katkıları olacağı sonucuna varmak
mümkündür.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmına veya tamamına görevden el çektirilerek yerlerine Kurul tarafından atama yapılması,
Şirket tarafından tarife kapsamında yerine
getirilmeyen hizmet ve yatırımların mali
karşılıklarının öncelikle şirketin diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, yetmemesi halinde mevcut ortakların temettü gelirlerinden ve nihayet hisseleri nama yazılı
ortakların malvarlıklarından temin edilmesi,

Dipnotlar
[1] Piyasa işletim faaliyeti: “Elektrik enerjisi, kapasitesi veya bunların türev ürünlerinin toptan veya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezi bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası,
güniçi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler piyasası, tezgah üstü piyasaları ve türev piyasalar
ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından
organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve
yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını ifade
eder.”

Şirket hisselerine el konularak hisselerin
Hazineye devredilmesi,
Dağıtım sistemini işletme hakkının TEDAŞ
tarafından belirlenecek yeni şirkete verilmesi.
Yukarıda (2.2 ve 2.3 başlığı altında) yapılan
açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tasarı kapsamında dağıtım şirketleri için öngörülen kaba-

[2] Tasarı m.9/11
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ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI TASLAĞININ ÜRETİM
FAALİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhammed DEMİR

B

ilindiği üzere “Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı (Taslak)”, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
Internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu görüşüne açılmıştır. Taslağa genel olarak bakıldığında birkaç husus dışında, yürürlükteki 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunundan (EPK) çok farklı
ve esaslı değişiklikler getirdiğini söylemek
mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla taslakta
öngörülen yeni düzenlemelerin, EPK’da yapılacak değişikliklerle de yapılabileceği değerlendirilmektedir. Üretim faaliyeti ile ilgili olarak taslakta yer alan düzenlemelerin, EPK’da yer alan
veya EPK’ya dayanılarak uygulanan düzenlemelerle mukayeseli bir şekilde incelenmesi bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazıda geçen
Kurum, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu”;
Kurul ise “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu”dur.

gruplarınca bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
sonra altı ay içerisinde Kuruma başvurulur. Kurul, otoprodüktör grup ortaklarının haklarının
korunması için gereken önlemleri alır. Bu tarihten sonra Kuruma otoprodüktör grubu lisansı
başvurusunda bulunulamaz, yapılan başvurular
üretim lisansı başvurusu kapsamında değerlendirilir.” hükmündeki Geçici 16 ncı madde eklenmiştir. Dolayısıyla halihazırda yeni otoprodüktör grubu lisansı verilmemekte ve daha önce
otoprodüktör grubu lisansı almış olan tüzel kişilere de bir tanesi hariç üretim lisansları verilmiştir. Diğer bir ifadeyle EPK’da yer alan
“otoprodüktör grubu” ifadesi, bahsedilen değişiklikle zaten uygulamada anlamsız hale gelmişti.
Taslakta üretim faaliyeti yapabilecek tüzel kişiler açısından en önemli değişiklik otoprodüktörlerle ilgili olan düzenlemedir. EPK’da otoprodüktör, “Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.
EPK’nın 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının
(a) bendinin 3 numaralı alt bendinde “Bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu, bir takvim
yılı içerisinde lisanslarına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde
yirmisini piyasada satabilir. Arz güvenliği açısından ihtiyaç duyulacak hallere münhasır olmak üzere, Kurul bu oranı artırabilir. Bir takvim
yılı içinde Kurulca belirlenen orandan daha fazla elektrik enerjisinin piyasada satılması halinde
üretim lisansı alınması zorunludur.” hükmü
mevcuttur. Söz konusu Kanun maddesi doğrultusunda 27/12/2011 tarihli ve 3584/35 sayılı Kurul
Kararıyla, bir otoprodüktörün bir takvim yılı
içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama

Üretim faaliyeti ve üretim şirketi
Hem taslakta hem de EPK’da üretim faaliyeti,
“Enerji
kaynaklarının,
elektrik
üretim
santrallarında elektrik enerjisine dönüştürülmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Taslakta Üretim
Şirketi, “Elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin
satışı ile iştigal eden tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. EPK’daki Üretim Şirketi tanımında yer
alan “Otoprodüktörler, otoprodüktör grupları
hariç olmak üzere” ibaresi Taslakta yer almamaktadır.
Bilindiği üzere 9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı
“Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, EPK’ya
“Otoprodüktör gruplarına, mevcut lisanslarındaki hakları korunarak 30/6/2009 tarihine kadar
üretim lisansı verilir. Bunun için otoprodüktör
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elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2012 yılı için %40 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Tüzel kişiler üretim yapmak istedikleri her bir
üretim tesisi yatırımı için ayrı önlisans alacaklardır.

Diğer yandan taslağın Geçici 7 nci maddesinde
“Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere, mevcut
lisanslarındaki
hakları
korunarak
31/12/2012 tarihine kadar resen ve lisans alma
bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilir. Bu
maddenin yürürlük tarihinden sonra Kuruma
otoprodüktör lisansı başvurusunda bulunulamaz; yapılmış başvurular üretim lisansı kapsamında değerlendirilir.” denilmektedir. Taslağın
bu şekilde kanunlaşması halinde otoprodüktör
lisansı uygulaması da 2012 yılı sonu itibariyle
sona erecektir. Bu durumda otoprodüktör lisansına sahip olan yaklaşık 250 tüzel kişiye üretim
lisansı verilmesi gerekecek; lisans başvurusu,
inceleme ve değerlendirme ve uygun bulma aşamalarında olan otoprodüktör lisanslama işlemleri, üretim lisansı kapsamında tekrar değerlendirilecektir. Şüphesiz bu uygulama otoprodüktör
lisansı kapsamında faaliyet gösteren kişileri etkileyecek ve ilave bir iş yükünü de beraberinde
getirecektir.

Önlisans süresi temel olarak en fazla 24 aydır.
Tesis türüne ve kurulu gücüne göre, Kurul süresi 36 ayı aşmamak üzere, önlisans verebilir.
Önlisans süresinde yükümlülüklerini yerine
getirmeyen tüzel kişilere üretim lisansı verilmeyecektir.
Önlisans süresince, iflas ve veraset hali dışında, tüzel kişinin ortaklık yapısında değişiklik ve
hisse devri işlemleri yapılamayacaktır. Bu işlemlerin yapılması halinde önlisans kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir.
Önlisans başvurusu yapan tüzel kişilerden, Yönetmelikte belirlenen oranda banka teminat
mektubu alınacaktır.
Diğer yandan taslağın Geçici 14 üncü maddesinde “Bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle Kurumca henüz sonuçlandırılmamış üretim lisansı başvuruları, önlisans başvurusu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır.” hükmü yer almaktadır.
Taslağın Geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurumdan aldığı üretim lisansına derç
edilen inşaat öncesi süresi henüz sona ermemiş
ve/veya bu süre sona erdiği halde bu süre içerisinde yerine getirmesi gereken yükümlülükleri
ikmal edemeyen tüzel kişilere bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir ay içerisinde
Kuruma başvurmaları halinde lisansları sona
erdirilerek var ise kalan inşaat öncesi sürelerine
üç ay eklenmek suretiyle bulunacak süre kadar,
yok ise üç ay süreli önlisans verilir.” hükmü yer
almaktadır.

Önlisans
Taslağın üretim faaliyeti açısından getirdiği en
önemli yenilik ise önlisans uygulamasıdır. Taslağın 3 üncü maddesinde önlisans, “Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim
tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli
onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi
için belirli süreli verilen izni” şeklinde tanımlanmıştır. Taslağın “Önlisans esasları” başlıklı 6
ncı maddesi, önlisans ile ilgili temel konuları
içermekte olup önlisans başvurusu, tadili, süre
uzatımı ve önlisans başvurusu yapacak tüzel kişilerin sermaye yeterlilikleri gibi ayrıntılı düzenlemelerin Yönetmelikle yapılması öngörülmüştür. Söz konusu maddede göze çarpan önemli
hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde önlisansın, üretim tesisinin inşaat
öncesi dönemdeki işlemlerinin tamamlanmasına
yönelik olduğu anlaşılmaktadır. EPK’da inşaat
öncesi veya inşaat dönemi şeklinde bir ifade yer
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almamaktadır. Cari uygulama Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin on
ikinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu fıkra hükümleri uyarınca
20/11/2008 tarihli ve 1855 sayılı Kurul Kararıyla
“Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde
Referans Alınacak Süreler” belirlenmiş daha
sonra 18/01/2012 tarihli ve 3649 sayılı Kurul
Kararıyla “Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak Süreler” de değişiklikler yapılmıştır. 3649 sayılı Karara göre kömür yakıtlı ve rezervuarlı hidroelektrik tesisleri
için 30 ay; diğer üretim tesisleri için 22 ay inşaat
öncesi dönem süresi belirlenmiştir. Ayrıca gerekmesi halinde referans süreden daha fazla bir
sürenin Kurul tarafından verilebileceği söz konusu Kararda yer almıştır. Önlisans süresi ile
halihazırda uygulanmakta olan inşaat öncesi dönem için öngörülen referans süre arasında bir
uyum olduğu söylenebilir. Nitekim her iki halde
de projenin niteliğine göre süreyi belirleme yetkisi Kurula bırakılmıştır.

ması hükmünün, dolaylı yoldan yapılacak hisse
devri işlemlerini de kapsayıp kapsamadığının
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Çünkü
önlisans alan tüzel kişinin ortaklık yapısında
herhangi bir değişiklik olmadığı halde, tüzel kişilikte pay sahibi olan diğer tüzel kişilerin ortaklık yapılarında değişiklik olması ihtimali vardır.
Özellikle yabancı ortaklı tüzel kişilerde dolaylı
ortaklık yapısındaki değişiklikleri takip etmekte
zorluk yaşanacağı aşikardır. Dolayısıyla Taslakta bu hususun açıklığa kavuşturulması uygun
olacaktır.

Önlisans uygulamasındaki önemli bir husus,
önlisans süresince veraset ve iflas durumu dışında önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında değişiklik yapılmasının, önlisansı kendiliğinden hükümsüz hale getirmesidir. Bu uygulamanın amacı gerçek yatırımcı olmadığı halde birçok lisansa başvurarak daha sonra ortaklık yapısı
değişiklikleri ile bir nevi lisans ticareti yapan
kişilerin önlenmesidir. Diğer bir deyişle bu düzenleme “çantacılık” diye tabir edilen işlemlerin
önüne geçmeyi hedeflemektedir. Taslaktaki bu
hükmün bu şekliyle kanunlaşması halinde hem
gerçek yatırımcının önü açılmış olacak hem de
Kurum sürekli lisans tadili yapmak suretiyle zaman kaybetmeyecektir. Ayrıca bu uygulamayla
lisans ticareti yapanların, gerçek yatırımcılara
getirdikleri ilave bir maliyet unsuru ortadan kaldırılarak üretim yatırımlarının önünün açılmasına ve yatırımların zamanında yapılmasına yardımcı olunacaktır. Ancak hisse devri yapılma-

Önlisans aşamasındaki yükümlülüklerini yerine
getiren tüzel kişilere Kurul tarafından üretim
lisansı verilecektir. Taslakta üretim lisansı süresi, EPK’da olduğu gibi, en az on en fazla kırk
dokuz yıldır. Cari uygulamada inşaat öncesi dönem de lisans süresine dahildir. Taslakta inşaat
öncesi dönem için önlisans öngörüldüğünden ve
ön lisansın süresi de 36 aya kadar olabildiğinden, taslağı kanunlaşması halinde toplamda tüzel
kişilerin lisans süresi bakımından mevcut duruma göre iki ya da üç yıllık bir kazancı olabilecektir. Diğer yandan Taslağın 5 inci maddesinin
sekizinci fıkrasında üretim tesisi için öngörülen
inşaat süresinin lisansta yer alacağı ve tesisin bu
süre içinde kurulamaması halinde lisansın iptal
edilerek teminatın irat kaydedileceği ifade edilmektedir.
Diğer yandan taslağın Geçici 11 ve Geçici 14
üncü maddelerinin uygulanması Kurum açısın-
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dan ilave bir iş yükü oluşturacaktır. Çünkü lisanslama süreci, başvuru, inceleme ve değerlendirme ve uygun bulma aşamasında bulunan yaklaşık 800 projenin tekrar önlisans kapsamında
değerlendirilmesi gerekecektir. Kurumdan lisansı alındığı halde inşaat öncesi dönemdeki yükümlülükleri yerine getirilmeyen projelerin de
ilave edilmesi halinde önlisans kapsamında değerlendirilmesi gereken toplam proje sayısının
1000-1500 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

üretim lisansı sahibi tüzel kişilerde kontrolün
değişmesi sonucunu doğuran iş ve işlemlerde
yeknesaklık olmaması nedeniyle, kontrol değişikliklerinin Kurumca takibinin zor olacağı değerlendirilmektedir.
Bağlantı ve sistem kullanımı
Taslağın 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında üretim lisansı verilmesinde iletim ve dağıtım
sistemi kısıtlarının da dikkate alınacağı ifade
edilmiştir. Ayrıca taslağın 37 nci maddesinde,
“TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, her yıl, takip eden
beş yıl için kısa vadeli ve takip eden on yıl için
uzun vadeli olmak üzere sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerini yayımlar. Bu şekilde yayımlanan bölgesel kapasiteler
dışında üretim tesislerine bağlantı görüşü verilmez. Arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık ve piyasada rekabetin geliştirilmesi amacıyla Kurum tarafından talep edilmesi halinde,
TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, belirledikleri kapasiteleri ve bağlantı noktalarının sayısını sistem
koşullarını dikkate alarak artırır.” hükmü yer
almaktadır. Bu hükümlerin amacı üretim tesislerinin iletim ve dağıtım sistemine bağlanmasında
yaşanan sorunları gidermektir. Çünkü bağlantı
yapılabilecek kapasite yayımlandığında, üretim
tesisi kurmayı planlayan şirketler de bu kapasiteleri dikkate alarak yatırımlarını planlayacaklardır. Bu düzenleme hayata geçmesi halinde üretim tesisi bağlantıları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketinden alınması gereken bağlantı ve
sistem kullanımı hakkındaki görüşlerinin Kuruma daha kısa sürede ulaşmasını sağlayacağı değerlendirilmektedir. Halihazırda yaşanan yoğunluk nedeniyle aylar geçmesine rağmen henüz
bağlantı ve sistem kullanım görüşü verilmemiş
projeler bulunduğu dikkate alındığında yapılması planlanan bu düzenlemenin ne kadar önemli
olduğu anlaşılacaktır. Bu düzenleme hem yatırımcı için bir öngörülebilirlik sağlayacak hem de
iletim veya dağıtım şirketlerine sistem yenileme,
genişletme ve yeni yatırımlar yapmada daha

Hesapların ayrıştırılması
Bilindiği üzere EPK’nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi
gereği üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler üretim faaliyeti gösterdikleri her bir tesis için ayrı
hesap ve kayıt tutmakla yükümlüdür. Taslağın 5
inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereği
ayrı hesap ve kayıt tutma yükümlülüğü sadece
tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet gösteren tüzel
kişiler için öngörülmüştür. Dolayısıyla sadece
üretim faaliyetiyle iştigal eden ve birden fazla
tesisi olan üretim lisansı sahiplerinin her bir tesis
için ayrı hesap ve kayıt tutma zorunluluğu ortadan kalkmış olmaktadır.
Bildirime tabi konular
EPK’nın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi gereği lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık
yapısının değişmesi, tüzel kişilikte kontrolün
değişmesi ve üretim tesisi devri gibi işlemler
yapılmadan Kurul onayı alınması gereklidir.
Taslağın 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkraları birlikte değerlendirildiğinde, üretim
lisansı sahipleri açısından söz konusu işlemlerin
Kuruma bildirilmesi yeterli olmaktadır. Ancak
üretim tesisini devralan tüzel kişinin Kurumdan
üretim lisansı alması gerekecektir. Diğer yandan
taslağın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b)
bendinde yer alan “Kontrol değişikliklerinin”
Kuruma bildirilmesi önemli olmakla birlikte,
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planlı hareket etme imkanı verecektir.

miktarının bilinmemesi yatırımcılar açısından bir
belirsizlik yaratıp rüzgar/güneş enerjisine dayalı
elektrik üretim yatımlarını olumsuz etkileyebilir.
Dolayısıyla Taslakta öngörülen bu değişiklik
yatırımcılar açısından olumlu bir gelişmedir.

Bilindiği üzere EPK’da güneş enerjisi açıkça
zikredilmemektedir. EPK’nın 3 üncü maddesinin
beşinci ve yedinci fıkralarında rüzgar enerjisine
dayalı üretim tesislerine ilişkin hususlar yer almaktadır. Taslağın 7 nci maddesinin beşinci ve
altıncı fıkraları sırasıyla rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu fıkralarda
üç önemli husus göze çarpmaktadır;
Tesis sahasının malikinin rüzgar/güneş enerjisine dayalı üretim lisansı başvurusunda bulunması halinde aynı sahaya başka başvuru
yapılamaz.
Rüzgar/güneş enerjisine dayalı üretim lisansı
başvurusunda son üç yıl içinde elde edilmiş
en az bir yıl süreli standardına uygun ölçüm
bulundurma zorunluluğu,
Aynı bölge/trafo merkezi için birden çok başvuru olması halinde sisteme bağlanacak olanı
belirlemek üzere yarışma yapılması ve tesis
işletmeye girdikten sonra Megawatt (MW)
başına en yüksek katkı payını teklif ve taahhüt edene bağlantı hakkı verilmesi.

Diğer hususlar

EPK’nın 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında
rüzgar enerjisine dayalı tesisler için katkı payı
kWh üzerinden belirlenmişken, Taslakta hem
rüzgar hem de güneş için MW esas alınmıştır.
Uygulama değişikliğinin amaçlarından birisi,
elektrik enerjisinin ucuz olduğu saatlerde üretim
yapan rüzgar/güneş santrallerinin bir de katkı
payı ödeme yükümlülüğüyle karşılaşıp zarar etmelerinin önlenmesi olabilir. Diğer bir neden ise
yatırımcıların yükümleneceği katkı payının sabitlenerek yatırımcı riskinin azaltılması olabilir.
Diğer bir deyişle MW başına ödenecek katkı
payı yatırımcı açısından bilinirken, kWh başına
ödenecek katkı payı üretilecek elektrik enerjisi
miktarına göre değişecektir. Ödenecek katkı payı

Taslakta üretim faaliyeti açısından diğer yenilik
ise üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin elektrik
ihracatı yapabilmesine imkan verilmesidir. Bilindiği üzere EPK’nın 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca, toptan satış şirketleri elektrik enerjisi ihracatı ve ithalatı faaliyeti; perakende satış lisansı sahipleri ise dağıtım
gerilim seviyesinden elektrik ithalatı yapabilmektedirler. Taslağın 12 nci maddesinin birinci
fıkrasında üretim şirketleri elektrik ihracatı yapabilecek tüzel kişiler arasında sayılmıştır. Ayrıca aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Sınırda
yer alan illerde kurduğu üretim tesisinde ürettiği
elektriği iletim veya dağıtım sistemine bağlantı
tesis etmeden kuracağı özel direkt hat ile ihraç
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etmek isteyen tüzel kişilere, üretim lisansı almak
kaydıyla Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda, Kurulca izin verilir.” denilerek yurt içindeki
bir üretim tesisinin, yurtdışındaki müşterilerine
özel direkt hatla elektrik enerjisi satışına imkan
verilmiştir.

kişiler açısından ilave bir takım bürokratik ve
mali yükümlülükler getireceği düşünülmektedir.
Neticede otoprodüktör uygulamasının kaldırılmasının, kendi tesislerinin ihtiyacı olan elektriği
üreten sanayicilerin rekabet gücünü olumsuz
yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir. Üretim tesislerinin devrinde Kurul onayının alınmamasının, bildirimlerin de zamanında yapılmayacağı varsayımı altında, uygulamada Kurum,
TEİAŞ ve DSİ gibi kurumlarla ilişkilerde muhatabın kim olduğu hususunda sorunlara yol açabilme potansiyeli vardır. Sonuç olarak her düzenlemede taslakta olduğu gibi olumlu ve olumsuz değerlendirilen hususlar bulunabilir. Asıl
önemli olan taslağın kanunlaşıp uygulanması
halinde ortaya çıkacak sonuçlardır.

Taslağın 14 üncü maddesinde lisanssız yapılabilecek faaliyetler yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler genel olarak EPK’da belirtilen faaliyetlerle aynı olmakla birlikte bazı farklılıklar da
mevcuttur. Taslakta “imdat grupları”nın [1] lisansa tabi olmadığı ifade edilirken EPK’da böyle
bir ifade yer almamaktadır. Ayrıca taslağın 14
üncü maddesinin dördüncü fıkrası Kurula, lisanssız yürütülebilecek faaliyetlerin kapsamını
genişletme yetkisini de vermektedir.

Dipnotlar

Sonuç

[1] 02/09/1988 tarihli ve 19917 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği”nde İmdat grupları(Yedek Gruplar, Zorunlu Gruplar), “Can ve mal kaybını önlemek amacıyla yalnızca
elektrik enerjisi kesilmelerinde kullanılan elektrojen
grupları” olarak tanımlanmıştır. 18/05/2002 tarihli ve
24759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İmdat
Grupları ve Üçüncü Şahısların Kuracakları Elektrik
Tüketim Tesisleri İzin Belgelerinin Verilmesi, Projelerin Onaylanması ve Kabul İşlemlerine İlişkin Yetkili
Kuruluşların Belirlenmesine Dair Tebliğ”e göre imdat grupları tesisi kurma izni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Daha önce ifade edildiği üzere taslakta yer alan
düzenlemelerin büyük bir bölümü zaten EPK’da
yer almaktadır. Bu nedenle EPK’nın tamamen
yürürlükten kaldırılarak yeni bir Kanun çıkarılmasının çok gerekli olmadığı düşünülmektedir.
Yazıda kanun taslağı üretim faaliyeti açısından
incelenmiştir. Önlisans uygulaması ve bağlantı
ve sistem kullanımı hususunda yapılan düzenlemelerin üretim faaliyeti açısından olumlu olduğu
değerlendirilmektedir. Otoprodüktör uygulamasının kaldırılmasının, otoprodüktör lisansı kapsamında faaliyet gösteren ve esas faaliyeti elektrik
üretimi olmayan ve elektriği yaptıkları üretim
faaliyetlerinde bir girdi olarak kullanan tüzel
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TÜRKİYE ENERJİ PİYASASI ŞEFFAFLIK POLİTİKALARI
Jerfi ÖNAL, Burak GÜLER

E

lektrik enerjisi piyasasındaki liberalleşme ve özelleştirme faaliyetlerinin hızla
devam ettiği Türkiye’de, sağlam temele
dayanan ve güvenilir bir yapı oluşturulması için
henüz üzerinde çalışılmamış ancak çok önemli
olduğu herkesçe bilinen bir konu; şeffaflık.

nun sağladığı birincil avantaj, yine bu bilgileri
paylaşan piyasa katılımcılarının portföylerini
daha iyi yönetmelerine ve stratejilerini geliştirmelerine imkan vermesidir. Diğer tarafta ise şeffaf olmayan bir yapı, piyasa katılımcılarına yanlış sinyaller vererek gelecek dönem planlarını ve
piyasa gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Güvenilir ve gelişmiş bir piyasa yapısına sahip
olabilmek için piyasaların liberalleştirilmesi ve
likiditenin artması gerektiği aşikar. Bu çalışmaların başarısını gösteren NordPool, EEX ve PJM
gibi birçok piyasa örneği de halihazırda bulunmaktadır. Ancak gerekli likidite artışını sağlamak için yapılması gereken ilk çalışma, enerji
değer zincirini oluşturan üretim, iletim ve talep
bilgilerinin şeffaf bir şekilde paylaşılmasıdır. Bu
sayede tamamen liberal yapıya geçiş çok daha
hızlı ve efektif bir şekilde sağlanabilir.

Mevcut örnekler incelendiğinde, enerji değer
zincirindeki şeffaflık adımları sırasıyla üretim ,
iletim ve talep bilgilerinde sağlanmaktadır. Paylaşılan bu bilgilerin sahip olduğu içeriğe, ne zaman paylaşılacağına ve hangi seviyede bilgiler
olacağına tüm piyasa katılımcılarının ortak karar
vermesi, şeffaf piyasa yapısının sağlam bir temele sahip olması için çok büyük önem arz etmektedir.
Şeffaf enerji piyasası politikalarının sağlayacağı
en büyük fayda, Türkiye enerji piyasasının daha
hızlı bir şekilde liberal yapıya sahip olması, politika yapıcılar başta olmak üzere, sanayicilerin,
tüketicilerin vb.. karar verici tüm mercilerin,
gelişmiş bir karar mekanizmasına sahip olmalarına imkan vermesidir.

Bu konuda yakın zamanda sevindirici gelişmeler
yaşanmış ve Türkiye’nin en büyük kamu üretim
şirketi olan EÜAŞ, sahip olduğu termik ve hidroelektrik santrallerin yıllık bakım programlarını
yayımlamaya başlamıştır. Bu bilgilerin yayımlanmaya başlaması liberal piyasa yolunda atılan
önemli bir adımdır. Bu ve benzeri bilgi paylaşımları, piyasa katılımcılarının piyasaya olan
güvenini artırmakla birlikte piyasanın derinlik
kazanmasına ve gelişimine katkı sağlamaktadır.

Türkiye enerji piyasası mevcut durumu ve
potansiyeli
Türkiye enerji piyasasına ait çeşitli bilgiler aslında halihazırda paylaşılmaktadır. Bu bilgilerin
başında TEİAŞ tarafından günlük olarak yayınlanan ve bir önceki güne ait bilgileri içeren “Yük
Tevzii Dairesi Başkanlığı İşletme Faaliyetleri
Raporları” gelmektedir. Bu raporlarda Türkiye’nin günlük üretim ve tüketim miktarı, anlık ve
saatlik puantı, kuruluşlara bağlı üretim miktarları, ithalat ve ihracat rakamları yayımlanmaktadır.
Birçok faydalı bilgi günlük olarak yayınlanması-

Şeffaf piyasa nedir ve nasıl ulaşılır?
Enerji piyasasının şeffaflaşması, tüm piyasa katılımcılarının yönetmelikler çerçevesinde veya
gönüllü olarak piyasaya ait istatistiki bilgileri
paylaşması ile mümkün olmaktadır. Toplanan ve
yayımlanan bu bilgilere isteyen herkes ulaşabilmekte ve bu sayede eşit taraflar arasında eşit
piyasa bilgisi imkanları sağlanabilmektedir. Bu-
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Hızla büyüyen ve enerji ihtiyacı da buna

Talep Verileri

paralel bir şekilde artan ülkemizde,

Gün öncesi talep tahmini

yatırımcıların tercih edeceği uygun ortamı

Gerçekleşmiş tüketim verileri

yaratmak için enerji piyasasının şeffaf bir

Geçmiş dönem tüketim bilgileri

yapıya ulaşması olmazsa olmazlardan

Bu verilerin paylaşılması sayesinde piyasada
oluşan arz-talep dengesi , fiyatlar ve dengesizlikler artık tahmin edilebilir olmakta ve bu sayede,
başta yatırımcılar olmak üzere tüm piyasa katılımcıları uzun vadeli stratejiler oluşturabilmektedirler. Hızla büyüyen ve enerji ihtiyacı da buna
paralel bir şekilde artan ülkemizde, yatırımcıların tercih edeceği uygun ortamı yaratmak için
enerji piyasasının şeffaf bir yapıya ulaşması olmazsa olmazlardan birisidir. Başta politika yapıcılar olmak üzere, düzenleyici, denetleyici kurum ve kuruluşlar, dernekler ve piyasa katılımcılarının birlikte kuracakları ortak bir platformda
bu konuların gündeme getirilmesi gerektiği çok
açıktır. Bu sayede yatırımcılar enerji piyasasının
dinamiklerine ayak uydurabileceklerdir.

birisidir.

na karşılık geçmiş döneme yönelik veriler ne
yazık ki bulunmamakta ve günlük olarak yayınlanan raporlar, ertesi gün yayından kaldırılarak
yeni veriler yayınlanmaktadır. Halihazırda paylaşılan bu bilgilerin geçmiş döneme ait bilgileri
içerecek şekilde paylaşılması aslında şeffaflık
çalışmaları için atılmış bir adım olacaktır.
Şeffaflık politikasının tam olarak benimsenmesi
ve gereken piyasa yapısına ulaşılması için öncelikle paylaşılacak bilgilerin yani “Şeffaflık Ana
Başlıkları”nın belirlenmesi gerekmektedir. Bu
konuda yurt dışı örnekler incelendiğinde paylaşılan bilgiler 3 temel bölüm olan Üretim verileri,
İletim verileri ve Talep verileri altında detaylandırılmaktadır. Bu bölümler altında da kaşımıza
çıkan şeffaflık ana başlıkları aşağıdaki gibidir.
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YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU: EPDK’NIN ORGANİZASYONU
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Hasan ALMA

B

u yazı, yeni Elektrik Piyasası Kanunu
için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamuoyu görüşüne sunulan taslakta öngörülen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) organizasyon yapısının
değerlendirilmesi ve bu konuya ilişkin önerilerin
sunulması amacını taşımaktadır.
1.Mevcut organizasyon yapısı

sı, sektörel uzmanlıkla fonksiyonel görev arasında bağdaşmazlık ortaya çıkarma riskine sahiptir.
Kamulaştırma faaliyetinde olduğu gibi, yapılan
işin aslî olarak fonksiyona dayanması, sektörel
uzmanlığa olan ihtiyacın görece düşük olması
halinde, koordinasyon ve iş birliği sorununun
daha az muhtemel olacağı ve daha kolay çözüleceği düşünülebilir.

EPDK’nın mevcut organizasyon yapısı Şekil
1’de gösterilmektedir.
Bu yapıda; elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) sektörlerine yönelik
sektör daireleri ile, tarife, kamulaştırma ve denetim fonksiyonlarına yönelik fonksiyonel daireler
birlikte bulunmaktadır.

Ancak; özellikle tarife ve denetime ilişkin işlerde, sektörel dairelerde yürütülen mevzuat çalış-

Sektörel ve fonksiyonel dairelerin birlikte olma-

Şekil 1. EPDK’nın mevcut organizasyon yapısı

Kaynak: www.epdk.org.tr
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maları, izleme faaliyetleri, geçmişi uzun zamana
dayanan konularda kurumsal ve/veya bireysel
hafıza ile taşınan bir kısım işlere dayalı bilgi
ihtiyacı ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir.
Bir başka deyişle, daireler arasında birbirine girdi sağlama, birbirinin çıktılarını kullanma ilişkisi
ne kadar kuvvetli ise, ayrı organizasyonel birimler halinde bulunmanın o kadar riskli olacağı
açıktır.

-Petrol piyasası biriminde (PPD), sektör dairesinde teknik düzenleme ve mevzuat grubunun
kalacağı (ulusal marker işlemlerinin izleme dairesine transfer olacağı varsayılmıştır) görülmektedir. Dolayısıyla, asli işleri fonksiyonel dairelere aktarılmış bir petrol sektör dairesi ortaya çıkacaktır.
-Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası biriminde
(LPGD), teknik düzenleme ve mevzuat işlemlerinin kalacağı değerlendirilmektedir. Petrolde
olduğu gibi, koordinasyon ve girdi verme çıktı
alma ilişkileri açısından problemli bir yapının
sinyalleri hissedilmektedir.

2.Kanun taslağında öngörülen organizasyon
yapısı
Taslağa göre, EPDK organizasyon yapısı içerisinde 2 yeni Daire Başkanlığı (Lisanslandırma
Dairesi Başkanlığı ve Piyasa İzleme Dairesi Başkanlığı) eklenmekte ve İnsan Kaynakları ve Mali
İşler Dairesi Başkanlığı’nın adı İnsan Kaynakları
ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak
değiştirilmektedir.

Kurulması planlanan yeni daire başkanlıkları
açısından bakılır ise, şu değerlendirmeler yapılabilir:
-Piyasa izleme dairesi açısından; elektrik, doğal
gaz, petrol ve LPG sektörlerinin tümünde izleme
faaliyetlerini yerine getiren, tek bir daire olsa da
aslında asgari üç alt daire gibi çalışan (elektrik,
doğal gaz, petrol + LPG) bir yapı ortaya çıkacaktır. Bu işlemlerin birbiri ile değil daha çok
sektörel dairelerle ilişkili olmasından dolayı iletişim ve yönetim açısından bir kısım sakıncaların
muhtemel olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bu yapıda; fonksiyonel ayrımın daha da güçlendiği, sektörel dairelerin ise aynı şekilde muhafaza edildiği görülmektedir. EPDK internet sitesindeki organizasyon şeması esas alınarak mevcut
daireler incelendiğinde şu yorumların yapılması
mümkündür:
-Elektrik piyasası biriminde (EPD) halihazırda
lisans, mevzuat ve izleme, organize toptan satış
piyasası, iletim ve dağıtım sektörleri ile müşterilere ilişkin fonksiyonlar icra edilmektedir. Öngörülen yapıda; lisans ve izleme fonksiyonları ayrılır ise, birbirleri ile ilişkili işlerin ayrı daireler
altında yürütülmeye başlanacağı, bu durumun da
koordinasyon sorununu derinleştireceği söylenebilir.

-Lisanslandırma dairesi başkanlığı; izleme dairesinde olduğu gibi alt dairelerden oluşan bir üst
daire gibi çalışmak zorunda kalacak, kendi içinde değil diğer sektör daireleri ile daha fazla ilişkiye sahip, iletişim ve yönetim sorunlarına aday
bir daire başkanlığı olacaktır. Elektrik sektörüne
ilişkin bir lisans ile petrol sektörüne ilişkin bir
lisansın adları hariç bir ilişkiyi, yakınlığı ya da
benzerliği haiz bulunmadıkları hususu izahtan
varestedir.

- Doğal gaz piyasası biriminde (DPD), müşteriler, dağıtım, şebeke işleyiş ve sözleşme devirleri
şeklinde üç grubun sektör dairesinde kalacağı,
izleme ve lisans fonksiyonlarının ayrılacağı görülmektedir. Elektrik için belirtilen, koordinasyona dayalı sorunların doğal gaz birimi için de
muhtemel olduğu ifade edilmelidir.
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Şekil 2. Birinci öneri-Organizasyon yapısı

3. Önerilen organizasyon yapısı

Şekil 3. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı fonksiyonları

3.1 Birinci öneri: Güçlü sektörel
daireler kurulması-yeni yardımcı hizmet birimleri eklenmesi
Birinci öneriye göre sektörel daire
başkanlıkları daha da güçlendirilerek fonksiyonel ayrım yerine tercih edilebilir. Şekil 2’de de, bu
öneri organizasyon şeması olarak
gösterilmektedir.
Böylesi bir yapıda daire başkanlıkları tarafından ifası muhtemel
fonksiyonlar da Şekil 3-8’de öngörülebilir:

Şekil 4. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı fonksiyonları

Bu fonksiyonların bir kaçı bir
grup başkanlığı tarafından yerine
getirilebilecektir. Özellikle sektöre özgü işlerde uzmanlığın tek çatı
altında toplanmasının uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracağı
değerlendirilmektedir.
Her bir daire başkanlığında bu
fonksiyonların bir ya da birkaçı
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Şekil 5. Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı fonksiyonları

çatı altında toplanmasının uzun
vadede olumlu sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir.
Kurulması önerilen ilave hizmet
birimleri de şu şekildedir.

Şekil 6. LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı fonksiyonları

Şekil 7. Eğitim ve İletişim Dairesi Başkanlığı fonksiyonları

-Eğitim ve İletişim Dairesi Başkanlığı: Bu birimin, eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi, basın
ve halkla ilişkiler fonksiyonlarının
yerine getirilmesinden sorumlu bir
birim olarak örgütlenmesi mümkün olabilecektir. Bu birimin
EPDK’nın iç ve dış ilişkilerinde
bir nevi arayüz ve koordinatör birim olarak fonksiyon icra etmesi
beklenebilir.
-İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı: İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığının (İK) münhasıran
insan kaynaklarına ilişkin fonksiyonları yerine getirmesi, üzerindeki diğer işlerin ayrı bir birime devredilmesi önerilmektedir. Böylece,
idari ve mali işler ayrı bir birim
tarafından yürütülebilecek, İK birimi de asli olarak insan kaynakları
yönetimi faaliyetlerini yürütebilecektir.
3.2 İkinci öneri: Mevcut fonksiyonel ve sektörel karma yapının
geliştirilerek devam ettirilmesi
Mevcut organizasyon yapısı içerisinde:

- Tarifeler Dairesi Başkanlığı: Tarifeden sorumlu birimin, sektörel
dairelerden tamamen ayrıştırılmış
şekilde tarife yapım sürecini yürüten bir birim
olarak yeniden düzenlenmesi, sektör daireleri ile
değil sektörle muhatap olmasının sağlanması

bir grup başkanlığı tarafından yerine getirilebilecektir. Özellikle ilgili daire başkanlığının ilişkili
bulunduğu sektöre özgü işlerde uzmanlığın tek
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Şekil 8. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı fonksiyonları

Diğer taraftan, mevcut yapının devam
ettirildiği fakat karar alma mekanizmasının bölündüğü alternatif bir yapılanmanın da EPDK’nın yeniden organizasyonu adına değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Buna göre:

Mevcut yapıdaki Kurul Üyesi sayısı
korunarak (9), Kurul Başkanı’nın 5 kişiden oluşan Elektrik ve Doğal Gaz Kuruluna (4 üye +
Kurul Başkanı) ve yine 5 kişiden oluşan Petrol
ve LPG Kuruluna (4 üye + Kurul Başkanı) ayrı
ayrı başkanlık ettiği bir yapı kurularak, karar
alma mekanizmaları farklılaştırılmış bir Kurum
yapısı oluşturulabilecektir.

olumlu bir gelişme olabilecektir. Böylece, tarife
yapımına ilişkin görev ve sorumluluklar hakkında ihtilaf yaşanması, sektörün birden fazla birime muhatap olmasının önlenmesi ve benzeri
faydaların elde edilmesinin mümkün olabileceği
düşünülmektedir.
- Denetim Dairesi Başkanlığı: Denetim biriminin, Petrol ve LPG piyasalarında kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yapmaya dayalı yapının
elektrik ve doğal gaz piyasalarına da yayılmış
şekilde güçlendirildiği yeni bir birim olarak yeni
yapıda yerini alması önerilmektedir. EPDK’nın
binlerce petrol istasyonunu kendi personeli eliyle denetlemesinin imkan dahilinde olmadığı göz
önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yürütüldüğü gibi, benzeri realitenin diğer piyasalar için de göz önünde tutulmasında kamu yararı bulunduğu değerlendirilmektedir.

İş yükünün azaltılması, piyasalar bazlı ayrım
ihtiyacı gibi EPDK’nın bölünmesi düşüncesini
ortaya koyan saikler ile EPDK’nın ayrılmaması
ile sağlanacak pozitif dışsal ekonomilerden istifade edilmesinin, önerilen bu modelde bağdaştırılabileceği düşünülmektedir.

Şekil 9. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun
başkanı aynı olmak üzere ikiye ayrılması

3.3 Karar alma mekanizmaları açısından ilave bir öneri: Kurul ayrıştırması
Seyit Ali Daştan’ın “EPDK’nın Onuncu Yılı
Aslında Sonuncu Yılı Mı?” başlıklı yazısında
incelediği ve önerdiği sektörel ayrıştırmanın olası bir yeniden yapılanma için en ideal yapı olduğu değerlendirilmektedir. Buna göre, EPDK’nın
petrol ve LPG piyasalarındaki yükümlülüklerini
devretmesi ve dünya örneklerinde olduğu gibi
elektrik ve doğalgaz piyasalarına odaklanmasının, olası seçenekler arasında en doğru seçenek
olduğu görüşüne iştirak edilmektedir.
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Sonuç

Kaynaklar

EPDK organizasyon yapısında, sektörel birimleri güçlendiren bir yapının tercih edilmesi ya da
karma yapı devam edecek ise, fonksiyonel birimleri sektörel birimler ile değil doğrudan sektörle muhatap şekilde çalışan birimler haline
getirecek bir yapının tercih edilmesinin uygun
olacağı değerlendirilmektedir. Karma yapının
dozunu arttırmak anlamına gelen mevcut taslaktaki organizasyon yapısı ise, birçok problemi
beraberinde getirme riski taşımaktadır.

1- www.epdk.org.tr
2-Daştan, Seyit Ali, “EPDK’nın Onuncu Yılı
Aslında Sonuncu Yılı Mı?”, Enerji Piyasası Bülteni, Sayı 15, Haziran 2011.
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ELEKTRİK PİYASASI VE KANUN TASLAĞI: BAZI
DEĞERLENDİRMELER
Mücahit SAV, Ahmet Sait AKBOĞA

4

628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun
temel başlangıç noktası ve esin kaynağını
1996 tarihli AB Elektrik Direktifi oluşturmaktadır. 1998 yılında ise AB Doğal Gaz Direktifi çıkarılmış ve ülkemizin de sürece 2001
yılında uyumlaştırılması sağlanmıştır. Petrol ve
LPG'nin eklenmesi ile kapsamlı bir enerji piyasası oluşturulmuştur. 2001 yılında çıkarılan
Elektrik Piyasası Kanunu'nu tamamlayıcı ikincil
mevzuatlarının hazırlanması ile Elektrik Piyasası
işlerlik kazanmaya başladı. 2012 yılına gelindiğinde; yaklaşık 55.000 MW Kurulu Güç kapasitesi, 230 milyar kWh tüketimi ve ortalama %
8'lik yıllık talep artışı ile devasa bir piyasa haline
gelen sektör, artık yeni düzenlemelere ihtiyaç
duymaktadır.

Elektrik enerjisinde arz ve talep 2001'den beri
hep başa baş gitmiştir. Hatta 2001 ve 2008 kriz
yılları olmasaydı, o tarihlerde arzın talebi karşılayamayacak duruma geleceği söylenebilirdi.
Buna ilaveten TEİAŞ’ın hazırladığı 10 yıllık
kapasite projeksiyonlarına göre mevcut yatırımların yapılması durumunda bile 2018 yılından
sonra elektrik enerjisi arzının, talebi karşılayamayacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla elektriğin
henüz yeterli, sürekli ve istikrarlı olması için
zamana ihtiyaç bulunmaktadır.
Kanun; rekabeti sağlayacak elektrik ve doğal gaz
maliyetlerini düşürecek ve tüketiciye her an zam
beklentisine karşın daha ucuz enerji temini sağlama noktasında yetersiz kalmıştır. Öyle ki; Kamuoyu her üç ayda bir yeni zam beklentileri içerisine girmiştir. Ulusal tarife temelinde işletilen
fiyat eşitleme mekanizma uygulamasının sonlandırılmasından sonra tüketiciler veya üreticiler (dağıtıcılar) için tam bir rekabet piyasasının
oluşması beklenmektedir. 4628 sayılı Kanun'da
serbest tüketici başlangıç limiti 9 GWh olarak
belirlenmiştir. 2012 yılına gelindiğinde limit,
25.000 kWh'e kadar gerilemiştir. 2004-2012 yılları arası hızlı bir düşüş gerçekleştiren serbest
tüketici limiti, sıfır olduğunda piyasadaki her
tüketicinin tedarikçisini seçmesi ile rekabet başka bir boyut alacaktır.

2001 yılından beri birincil ve ikincil mevzuatlarıyla yürütülmeye çalışılan elektrik piyasasına
giriş maddesi ile başlayalım:
Kanunun amaç maddesi
Kanunun amacı 1. maddede şöyle özetlenmiştir:
Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin
kullanımına sunulması için, rekabet ortamında
özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir
elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu
piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin
sağlanmasıdır.

Piyasaya bakış
Ülkemizde şuan mevcut kurulu gücün dörtte
birine yakın 12.937 MW kapasitesinde ithal kömüre dayalı elektrik üretim santralı yatırımlarının lisans başvuruları, başvuru, incelemedeğerlendirme ve uygun bulunma aşamasındadır.
Bu santrallerin de lisans almasıyla, yatırımları
devam edenlerle birlikte, ithal kömüre dayalı

2001 yılında çıkarılan, 2012 yılında revize edilecek olan Kanun, 1. maddede özetlenen şekilde
başarılı olabildi mi? Her fert; elektriğin yeterli
olduğunu, kaliteli ve sürekli olduğunu veya tüketiciler, düşük maliyetli olduğunu söyleyebilir
mi?
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santrallerin oluşturacağı ilave kapasite 18.477
MW’a ulaşacaktır. Başka bir deyişle, mevcut
Türkiye kurulu gücünün üçte birinden fazla güçte yeni ithal kömür santrali kurulması söz konusudur. Aynı şekilde lisans alıp, yatırımları süren
doğal gaz santrallerinin kurulu gücü 13.284
MW’tir. Başvuru, inceleme-değerlendirme ve
uygun bulma aşamasındaki santrallerin kurulu
gücü ise 36.582 MW’tir. Bu santralların da lisans
alması durumunda, lisans alıp yatırımı sürenlerle
birlikte toplam 49.866 MW kapasite ile, bugünkü toplam kurulu güce yakın ilave doğal gaz
santrali kurulacaktır [1]. Bu tablo Türkiye’nin
genel olarak dışa bağımlılığını, özel olarak elektrik üretimindeki dışa bağımlığını daha çok gözler önüne sermektedir.

miş, dışarıya olan bağımlılık ise her geçen yıl
artan enerji ihtiyacı ile birlikte daha da artmıştır.
Türkiye; enerjide 1970’li yıllarda % 50 civarında dışa bağımlıyken, bu oran; 1980’li yıllarda %
60-65, 1990’lı yıllarda %65-70, 2000’li yıllarda
ise %70-75 civarına yükselmiştir. Şu an bağımlılık oranı %78'ler dolayındadır. Yıllar içinde
enerjide dışa bağımlılığın arttığı görülmektedir
[2]. Arz güvenliğini sağlamak için kesin ve radikal hamleler yapmak gerekiyor. Örneğin ülke
enerji kaynaklarını kullanarak üretim yapacak
olan yatırımcılara verilecek teşviklerin artırılması önem arz etmektedir.
Yayımlanan AB İlerleme Raporlarında; ülkemiz
enerji sektörüne ilişkin hep eleştiriler yapılmıştır. Kimi haklı, kimi haksız, kimi de tamamen
siyasi eleştiriler bulunmaktadır. Eleştirilerin çoğunluğunda, ülkemizin mevzuatlarıyla AB müktesebatına büyük ölçüde uyum sağlamış olmasına rağmen, uygulamalarda mevcut dünya ekonomik krizinin etkisi nedeniyle hedeflerin uzağında

Elektrik enerjisi sektöründe yeniden yapılanma
ve serbestleşmenin temel amacı; arz güvenliğini
sağlamak üzere yeterli yatırımların yapılmasını
sağlamaktır. 2001-2012 yılları arasında arz güvenliğini sağlamada istenilen yerlere gelineme

Tablo. 2011 Yılı Türkiye Elektrik Kurulu Gücü (Kaynak:EÜAŞ)
Kaynak Türü
Doğal Gaz
Hidrolik
Linyit + Taş Kömürü
İthal Kömür
Sıvı Yakıt
Rüzgar
Diğer
Toplam

Kurulu Güç (MW)
16.220,5
17.080,7
8.473,2
3.282,5
1.392,5
1.691,8
4.309,6
53.050,8
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Kurulu Güç Payı (%)
30,6
32,2
15,4
7,9
2,6
3,2
8,1
100,0

kalındığı görülmüştür. Bu nedenle 2001 yılından
beri her yıl yapılan düzenlemelerle belirli bir
aşamaya getirilen elektrik piyasası; yapılacak
olan yeni düzenlemelerle daha çok uygulamalarda başarı gösterme noktasında etkili olması gerekecektir. Özelleştirmeler konusunda ülkemiz
1990'lı yıllardan beri hedeflenen amaçları tam
sağlayamamıştır. Dağıtım özelleştirmelerinin
üretim özelleştirmelerinden önce başlatılması,
2012 yılına gelindiğinde hala bazı dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanamamış olması, üretim
özelleştirmelerinde ise istenilen mesafe kaydedilememesi; mevzuatların ve uygulamaların başarısızlığından ziyade mevcut dünya ekonomi krizinin etkilediği aşikardır. Yapılan özelleştirmeler
sonrası, çok yüksek devir bedelleri kamuoyunun
ilgisini çekmiş, ancak uygulamalar sırasında
özellikle finans safhasında yatırımcıların finansman bulamadıkları belirtilmektedir. Neticesinde
ise yüksek devir bedellerinin teklif edildiği dağıtım bölgeleri özelleştirilememiştir. Özelleştirmelerin sadece gelir odaklı olmaması ve öngörülen
piyasa modelinin sağlıklı işlemesi için gereken
hukuki ve teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

lan ve günümüzde süreleri bitecek olan santrallerin de devralınması gerekmektedir. Dolayısıyla
bu tür devir işlemlerinin de yürütülmesi Bakanlık sorumluluğunda EÜAŞ'a verilmektedir.
Ekonomik ve sosyal gelişme hedefleri ile tutarlı
olarak artan enerji talebimizi karşılayan yenilenebilir enerji kaynaklarının ulusal enerji stratejimizde öncelikli olması nedeniyle elektrik üretimindeki payı giderek artan rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin, iletim sisteminde oluşturduğu
olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde işletilmesine imkan verecek pompaj hidroelektrik
santralları (PHES) gibi hibrit tesisler olarak projelendirilme uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu sistemler; depolanamayan ve üretildiği an tüketilmesi gereken elektrik enerjisinin
depo edilme yöntemleri arasında sayılan 1970'li
yıllardan itibaren dünyada uygulanan ve 130
GW üzerinde Kurulu Güç kapasitesine ulaşan ve
gelecek yıllarda pazar payını hızla artırması beklenen sistemlerdir. Söz konusu hibrit sistemler
birincil ve ikincil mevzuatlarla desteklenmeli,
RES ve GES'lerin devre dışı kalma olasılıklarına
karşın yeterli teşvik verilmelidir.
Kanun'un 'Tüketicilerin Desteklenmesi' başlıklı
maddesine
'Düşük
Gelirli
Tüketicilerin
Desteklenmesi' alt başlığı eklenerek dünya ülkelerinde uygulanan ancak ülkemizde uygulama
alanı henüz bulamayan bir konu eklenebilir. Türkiye kayıp-kaçak ortalamasının % 15, bazı bölgelerinin ise %60-% 70 oranlarında olduğu düşünüldüğünde, elektrik faturalarından bir katkı
payı alarak veya tüketicilerin kullandığı kWh
elektrik başına ek bir ücret alarak geliri düşük
tüketicilere yardım amaçlı bir fon oluşturulur ve
böylece kaçağın önüne bir nebze geçilmiş olunur. Aynı zamanda bu tür bir yasal düzenleme
yapılarak geliri düşük tüketiciye de Kamu ve
toplum olarak el atılır.

Kamu santrallerinin emre amadelik oranları düşük seviyelerde kalmaktadır. 24.000 MW kapasitesine sahip EÜAŞ'ın emre amade durumunda
16.000-17.000 MW sisteme sunması elektrik
enerjisi arzında sorun teşkil edebilmektedir. Arıza ve rehabilite edilecek ünitelerin fazla olduğu
eski Kamu santrallerinin bir an önce özelleştirilebilmesi için hukuki boşlukların hemen doldurulması gerekir.
Neler yapılabilir?
Yürürlükteki Kanun ve Taslak Kanun'da kamu
kurum ve kuruluşların yatırım yapamayacağı,
sadece EÜAŞ'ın DSİ bünyesinde yapımı devam
eden üretim tesislerini devralacağı belirtilmektedir. Ancak DSİ'nin yaptığı santrallerin devrine
ilaveten 1990'lı yıllarda YİD kapsamında yapı-

Elektrik Piyasası Kanununda çevre hassasiyetleri
ile ilgili olarak kapsamlı bir madde bulunma-
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maktadır. Üretim tesisi kuracak yatırımcıların
ÇED raporu alma zorunluluğu dışında çevre
mevzuatı maddesinin dışında birşey vurgulanmamıştır. Elektriğin kaliteli, güvenli ve ucuz
sunulması, Kurulu güç portföyündeki baz yük
santrallerinin aldığı paya bağlıdır. Bu yönüyle
mevcut kömür santrallerimizin yüksek kapasite
faktörüyle çalışması ve üretim lisansı almış kömür yakıtlı ilave kapasitenin devreye alınması
önem arz etmektedir. 2010 yılı sera gazı emisyon değerleri incelendiğinde, kömür santrallerinin, ülkemiz sera gazı emisyonu salımında yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir.

mızda rol alan tecrübeli ve büyük yabancı şirketler gibi aktif olmaya devam edebilirler. Dünyanın her noktasında yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Ulusal Kamu Şirketimiz TPAO
gibi. Bunun için Kanun değişikliği yanında Kamu şirketlerinin ana statülerinin de değiştirilmesi
gerekiyor.
Sonuç
Kanunda elektriğin tüketicilerin kullanımına
gerçek anlamda yeterli, kaliteli, sürekli, düşük
maliyetli, istikrarlı ve şeffaf sunulması için uygulamalarda kullanılabilecek veriler olmalıdır.
Strateji belgelerindeki gibi gerçekleşmesi istenilen senaryolar yerine de gerçekleştirilebilecek
uygulamalara yer verilmelidir. Geçiş döneminde
yapılan çalışmalar ve mevzuatlardaki düzenlemeler dikkate alınarak, geçiş dönemi sonrası
ihtiyaç duyulan konulara tamamen cevap verilebilmelidir.

2012 yılında yayınlanan ulusal sera gazı envanterine göre 2010 yılı Sera Gazı Salımları 401,9
milyon ton (bir önceki yıla göre %8,7 artış) olmuştur. Enerji Alanındaki Salım Miktarı 285,07
milyon ton (Toplam emsiyonların %70,9'u) gerçekleşerek toplam emisyonların büyük bir bölümünü kapsamıştır [3]. Enerji sektörünün, emisyon artışındaki bu önemli rolü şimdilik göz ardı
edilmektedir. Çünkü Kyoto Protokol'üne taraf
olan ülkemiz emisyon azaltımı konusunda henüz
bir sorumluluk almamıştır.

Artan enerji talebine cevap vermek için sadece
yatırımların çoğalmasını sağlamanın yanında
mevcut enerjinin verimli bir şekilde kullanılması
daha önemlidir. 3-5 yılda bir gelen Ulusal veya
Uluslararası krizlerde talebe en güzel şekilde
cevap verebilecek olan yeni tesis kurmalar yerine enerjinin tasarruflu kullanılmasıdır. Halen
devam eden Avrupa’daki finans krizinde yatırımcıların yatırım yapma potansiyelleri hiç şüphesiz eskisi gibi olmayacaktır. Bu yüzden uygulamalarda kullanılacak mevzuatları yaparken
olası kriz dönemlerine göre de tedbirlerin alınması gerekiyor.

Ancak emisyon azaltımı yapacak olan tesislere
yeni teşvikler getirerek, bu tesislerin kendi aralarında veya ulusal pazarda emisyon ticareti yapabilmesi konularında özendirici ve yönlendirici
mevzuat değişikleri yapılabilir. Yüksek sera gazı
salımlarındaki elektrik enerjisinin rolü bu şekilde bertaraf edilebilir.
Serbestleştirmesi öngörülen piyasada, pek tabii
ki de Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da serbestleştirilmesi öngörülebilir. Özelleştirmeler ve serbestleşen piyasada Enerji KİT'lerinin payı her
geçen sene çok daha azalacağından; bu tarz etkili Kurumların ulusal ve özellikle uluslararası
enerji piyasalarında etkin olması sağlanabilir.
EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, TETAŞ, BOTAŞ ve
TEMSAN gibi Kamu Kurumlarının işlerliğini
devam ettirebilmeleri için, ulusal enerji piyasa-

Ülkemizin son yıllarda gösterdiği ekonomik büyümeye paralel olarak enerji sektörünün de hedeflendiği noktalara gelmesi, sektörde bulunan
herkesin arzusudur.
Kaynaklar
[1] Türkiye'nin Enerji Görünümü 2012, TMMOB,
Makine Mühendisleri Odası, Mayıs 2012.
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[2] Sav M. Enerji Arz Güvenliğimiz, Enerji Dünyası
Dergisi, Global Enerji Dergisi, 2011
[3] http://unfccc.int/national_reports/
annex_i_ghg_inventories/national
inventories_submissions/items/6598.php
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ELEKTRİK PİYASASI KANUN TASARISI TASLAĞINA İLİŞKİN
ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER
Volkan ALAÇAM

G

eçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın kamuoyuyla
paylaştığı, Elektrik Piyasası Kanun
Tasarısı Taslağı EPİAŞ’ın kurulmasından
önlisans uygulamasına kadar pek çok konuda
önemli oluşumlara imza atıyor.

lisans başvurularında akredite bir şirket tarafından tesisin kurulacağı saha üzerinde son üç yıl
içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgâr ölçümü bulunması zorunludur.”
ifadesiyle birlikte en az bir yıl süreli olarak akredite bir şirket tarafından yapılması durumunun
hükme bağlanmış olmasıdır. Bu durum daha
gerçekçi projeler ortaya koyacak yatırımcı kesiminin oluşmasına katkı sağlarken yatırımların
daha rasyonel bir şekilde yapılmasını teşvik edecektir.

Lisanssız üretim üst sınırı kurul onayı ile 2
katına çıkabilecek
Öncelikle önemli sayılacak düzenlemelerden bir
tanesi tasarının 14. Maddesinde Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler başlığı altında dördüncü
fıkrada “Kurul, rekabetin gelişmesi, iletim ve
dağıtım sistemlerinin teknik yeterliliği ve arz
güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde lisanssız yürütülebilecek üretim faaliyetinin kapsamını
genişletmeye, yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırını
iki katına kadar artırmaya ve kurulu güç ile kaynak esasına göre satış limitleri belirlemeye yetkilidir.” ifadesi ile düzenlenen 500 KW olan lisanssız üretim üst sınırının kurul onayı ile 2 katına yani 1 MW’a çıkabilecek olmasıdır. Nitekim
2013 yılına kadar Max. 600 MW/p gibi bir kısıtlama olan yatırım ortamında 1 MW/p’lik bir Güneş Enerjisi Santralinin lisanssız olarak kurulabilecek olması önemli sayılabilecek bir düzenlemedir.

Önlisans uygulamasına geçilecek
Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı Taslağında yer
alan 6. madde ile beraber üretim faaliyetinde
bulunmak isteyen tüzel kişiye, üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan
izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için
Kurum tarafından belirli süreli önlisans verilmesi öngörülüyor.
Bunun anlamı yürürlükte olan kanun ile, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen
lisanslar artık önlisans olacak. Önlisans süresinde; gerekli izin, onay, ruhsat veya benzeri belgeleri alamayan ve/veya üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde
ettiğini tevsik edemeyen ve/veya Kurum tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen
tüzel kişiye lisans verilmeyecek.

Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı’nın
getirdiği yeniliklerden bir diğeri lisans başvurularında, rüzgâr elektrik üretim tesislerinin planlanması ve kurulması safhalarında en önemli
unsur olan rüzgâr ölçümlerinin, taslağın Üretim
faaliyeti başlığı altında yer alan 7. maddesinin
beşinci fıkrasında düzenlenen “…Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılacak

Lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri
dışında önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi
ve/veya hisselerinin devri veya hisselerin devri
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sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılması
veya Kurum tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda önlisans
kendiliğinden hükümsüz kalacak.

zın üretim lisansı verilecek. Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra ise Kuruma otoprodüktör
lisansı başvurusunda bulunulamayacak ve yapılmış başvurular üretim lisansı kapsamında değerlendirilecek.

Önlisansı hükümsüz hale gelen tüzel kişiler veya
bu tüzel kişilikte yüzde on, halka açık ise yüzde
beş ve üzeri pay sahiplerinin ortak olduğu tüzel
kişiler önlisansın hükümsüz hale gelme tarihinden itibaren bir yıl süreyle aynı yerde üretim
faaliyetinde bulunmak üzere önlisans başvurusunda bulunamayacak.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
(EPİAŞ) adıyla yeni bir şirket kurulacak
Taslakta yer alan Piyasa işletim faaliyeti başlığı
altında düzenlenen 11. maddeyle birlikte elektrik
piyasasına piyasa işletim kavramı getiriliyor.
Kanun taslağında piyasa işletim faaliyeti organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu
piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali
uzlaştırma işlemleri olarak tanımlanıyor. Piyasa
işletim lisansı kapsamında gerçekleştirilmesi
planlanan piyasa işletim faaliyetlerini de yürütmekle Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
görevlendiriliyor. Şirketin TEİAŞ tarafından
piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarının mali uzlaştırma
işlemlerini de yürütmesi düzenleniyor.

Yatırımcılar, ön lisans ile, yatırıma başlayabilmeleri için mevzuat gereği almaları gereken
izinleri alabilecek, onayları vb. belgeleri ve yatırımın yapılacağı sahanın mülkiyetinin veya kullanım hakkının alınması gibi işlemlerini yapabiliyor olacaklar. Böylece lisanslama mekanizmasına önlisans kavramı getirilerek sistemin yeniden dizayn edilmesi düşünülmektedir.
Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahiplerinin
yönetim kurullarına bağımsız üye atanacak

Bu düzenlemeyle birlikte halen TEİAŞ bünyesinde faaliyetlerini yürüten Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi yerini, yeni kurulacak yapıya bırakırken EPİAŞ’ın görev ve yetkileri şu şekilde
sıralanıyor;

Taslakta yer alan Lisans esasları başlığı altında
düzenlenen 5. maddeye göre tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahiplerinin yönetim kurullarında
bir bağımsız üye bulundurulacak. Bağımsız üyenin ilgili tüzel kişinin yetkili organlarınca seçimine, niteliklerine, bu kanun kapsamındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümler EPDK
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Bu hüküm, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası
Kanunu uyarınca faaliyet gösteren tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler için de uygulanacak.

Piyasanın gelişimi yönünde organize toptan
elektrik piyasalarında yeni piyasalar kurulmasına
yönelik çalışmaları yapıp, mevzuatta yer alacak
usul ve esaslar çerçevesinde piyasa işletim tarifelerini belirleyecek olan EPİAŞ, bu çalışmaları
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK)
sunacak.

Otoprodüktör lisansı uygulamadan kaldırılacak

EPDK'nın gerekli görmesi halinde, elektrik piyasası dışında diğer enerji piyasalarına yönelik
organize toptan piyasalar kurulmasına dair çalışmaları da EPİAŞ yapıp yine EPDK'ya sunacak.
EPİAŞ, yetki verilmesi halinde kurulacak yeni
piyasaları da işletebilecek.

Taslakta geçici 7. maddeyle düzenlenen hükme
göre tasarının yasalaşmasıyla birlikte Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere, mevcut lisanslarındaki hakları korunarak 31/12/2012 tarihine kadar resen ve lisans alma bedeli alınmaksı-
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EPİAŞ, uygun görülmesi halinde Türkiye organize toptan elektrik piyasalarını da kapsayan organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi
amacıyla oluşturulan veya oluşturulabilecek
uluslararası elektrik piyasalarına taraf olabilecek.

hakkında onay vermek” hükmü ve “c” fıkrasında yer alan “Finansal tabloların; işletmelerin
finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını
da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi
dahil, uluslararası standartlarla uyumlu ulusal
denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak.” hükmüyle çatışarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görev alanına müdahale olabileceği düşünülmektedir.

Piyasa katılımcıları arasındaki Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliğinde belirlenen mali işler,
ödeme ve tahsilat işlemleri ile teminat mekanizmasını yürütmek üzere Merkezi Uzlaştırma Bankası (Takasbank) devreye girecek. EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma işlemleri
yürütülen organize toptan elektrik piyasalarındaki tüzel kişiler, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca bankanın verdiği hizmetler karşılığında, belirlenecek bedelleri bankaya ödeyecek.

Son olarak tasarıda tanımlar başlığı altında 3.
Maddenin “bb” fıkrasında belirtilen “Sertifika
sahibi denetim şirketi: Dağıtım lisansı ve/veya
üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bu Kanun,
10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca denetlenmesi için Kurul tarafından Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla
belirlenecek usul ve esaslara göre sertifika verilen şirketi,” tanımlamasında yer alan;

Yapılan düzenlemede EPİAŞ’ın kurulmasıyla
birlikte tam olarak organize olmuş bir enerji borsası oluşumunun amaçlandığı söylenebilir. Bu
amaç doğrultusunda “Enerji Piyasaları İşletme
Anonim Şirketi” nin adının “Türkiye Enerji
Borsası Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesi
de değerlendirilebilir.
Yürürlükte olan mevzuatla tasarıda yer alan
bazı maddelerde meydana gelebilecek çatışmalar

“Sertifika sahibi denetim şirketi” ifadesinden
yine Kurumumuzca çıkarılan “Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin
Yönetmelik” te yer alan “Yetki belgesi sahibi
denetim şirketi” ifadesinin anlaşıldığı ve bu iki
yasal düzenlemede yer alan ifade ve terimlerin
birbirleriyle birebir aynı olmasının daha uygun
olacağı düşünülmektedir.

Tasarıda Kurulun elektrik piyasasına ilişkin görevleri başlığı altında 17. madde ile düzenlenen
“c” fıkrasında yer alan “Lisans sahipleri için
kabul görmüş muhasebe usulleri ve mali raporlama standartlarını belirlemek ve bunların uygulanmasını denetlemek.” hükmünün “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”nin “b” fıkrasında yer
alan “Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak
ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi
alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan
kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler

Aynı tanımda yer alan “denetlenmesi” ifadesinden bu yetkinin sertifika/yetki belgesi verilen
şirkete aktarılacağı anlaşılmakla birlikte bu hususu Anayasa’nın 128. maddesinde yer alan
“Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer
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kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.”
hükmü kapsamında yeniden değerlendirmek gerekir. Nitekim benzer hususlarda Danıştay 13.
Dairesi tarafından alınmış kararlar mevcuttur.
Örneğin 7 Ocak 2007 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan “Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Planlardaki
Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Anayasa ve 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu’na aykırı olduğu ileri sürülerek
denetim görevinin özel şirketlere devrini düzenleyen hükümlerin iptali istenmiş ve konuyla ilgili Danıştay 13. Dairesi tarafından oybirliğiyle

alınan kararda Anayasa’nın 128. Maddesine atıfta bulunularak, “Asli ve sürekli kamu hizmeti
niteliği taşıyan denetim yetkisinin düzenleyici
işlemlerle özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesi söz konusu olamayacağından, elektrik piyasasında dağıtım şirketlerinin yatırımlarının gerçekleşmelerinin denetlenmesi yetkisinin bağımsız
yatırım denetim şirketlerine devrini öngören düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır”
denilmiştir. Dolayısıyla böyle bir düzenleme
sonrasında dahi asıl yetki ve sorumluluk sahibi
denetim merciinin idare olduğu gerçeğinin gözden kaçırılmaması gerekmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ŞEFFAF ELEKTRİK PİYASASI NASIL OLMALI?
Muhsin ERSOY, Ahmet Sait AKBOĞA

S

osyal ve ekonomik hayatımızda önemli
bir yer teşkil eden elektrik enerjisinin
tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli
ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması çalışmaları ile dünyada artan nüfusa paralel olarak
enerji ihtiyaçlarının artması, artan elektrik enerjisi talebi, dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de elektrik piyasa yatırımcıları açısından
cazipliği artırmaktadır. Piyasanın cazip olmasının yanında, mevzuatın kapsayıcı olması, boşluk
bırakmaması, piyasa riskleri ve piyasa mekanizmaları da yatırım kararlarının şekillendirilmesinde belirleyici rol almaktadır.
2012 yılına gelindiğinde; yaklaşık 55.000 MW
Kurulu Güç kapasitesi, yıllık bazda 230 milyar
kWh tüketimi ve ortalama %8'lik yıllık talep
artışı ile devasa bir piyasa haline gelen elektrik
sektörü, artık yeni düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır.
Elektrik enerjisi sektörünün serbestleşmesi süreci ile birlikte oluşan ihtiyaç ve gereksinimlerinin
gözden geçirilerek, elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti faaliyetlerinde oluşacak
rekabet yoluyla ve hizmet kalitesinin düzenlenmesiyle sağlanan faydanın tüketicilere yansıtılması, şeffaf, adil ve serbest bir elektrik piyasası
amaç ve hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetine
sahip ve mali açıdan güçlü şirketlerin katılımları,
güçlü bir piyasa yapısı ile piyasa içinde rekabetin sağlanabilmesi için gündemde olan 4628 sayılı EPK’nın dikkate alması gereken hususlar
aşağıda özetlenmiştir.

fından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek
zamanlı olarak fiziki dengelenmesi sonucu tüzel
kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran PMUM’un elektrik enerjisi sektöründe rekabete dayalı serbest piyasanın
oluşması için idari ve mali açıdan özerk bir kurum hale getirilmesi gerekmektedir.
Dengeleme ve uzlaştırma mekanizması ile alıcılar ve satıcılar arasındaki ikili anlaşmalara dayalı
bir serbest piyasa yapısı uygulaması açısından,

Bağımsız EPİAŞ
TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat
çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tara-
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dengeleme ve uzlaştırma mekanizmasının, sözleşme ile bağlanmamış elektrik enerjisinin alınıp
satılabileceği bir piyasa işlevini de göstermesi
hedefi gözetilecek ve uygulamanın, bağımsız ve
nispeten küçük elektrik üreticilerinin piyasaya
girişlerini kolaylaştırarak arz güvenliğine katkı
sağlaması hedeflerinin sağlanmaya çalışmalarının devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle
PMUM’un, Elektrik Piyasası İşletme A.Ş.
(EPİAŞ) olarak özerk yapısının Hazine Müsteşarlığı, İMKB ile Piyasa katılımcıların ve paydaşlarının ortak olarak yönetimde söz sahibi olması durumunda elektrik enerjisi arz ve talebini
dengede tutma, eşit taraflar arasında adil paylaşım sağlama ve sektöre yön verme çalışmaları
daha verimli olacaktır.

Ayrıca;
İletim sistemi ve dağıtım sistemi tanımlarının
birbirinden net olarak tartışmaya mahal vermeyecek şekilde tarif edilmesi,
İletim sistemi mutlak sahibinin TEİAŞ olması
gerekliliğinden 154-380 kV iletim hattı ve
TM’lerin TEİAŞ uhdesinde olması gerekmektedir. Tek kullanıcılı hat ve TM dışındaki kullanıcıların tamamen TEİAŞ’a devir edilmesi,
piyasa katılımcıları ve kullanıcıları açısından
uygun bir çözüm olacaktır.
OSB’ler dağıtım lisansı almak zorunda mı?
OSB'lerin kendi üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetleriyle uğraşmalarına imkan tanımaktadır. Bu
hüküm, bazı potansiyel özel sektör dağıtım şirketleri tarafından, OSB'ler dağıtım şirketlerinin
müşteri portföyünün önemli bir kısmını teşkil
ettiği için ve bu hükmün kendileri için önemli
oranda bir müşteri kaybına yol açacağı endişesiyle eleştirilmektedir.

Daha güçlü özerk TEİAŞ
İletim tesisleri kurmak öngörülen yeni iletim
tesisleri için iletim yatırım planı yapmak, iletim
tesislerini işletmek, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) görevidir. Bu kapsamda
iletim tesislerinin sahibi sadece TEİAŞ’tır. İletim sistemi kullanıcılarının bazı özel durumlar
hariç kendilerinin sahip olup işlettikleri iletim
tesisi olamaz.

Bu husus Elektrik Piyasası Kanunu'nun öngördüğü dağıtım şirketinin görev bölgesindeki münhasırlığını ortadan kaldırmaktadır. Bunun neticesinde, hem aynı bölgede birden fazla dağıtım
şirketinin faaliyet göstermesi gibi bir durum ortaya çıkacak, hem de OSB'lerin dağıtım şirketlerinin müşterilerinin önemli bir kısmını oluşturmaları dolayısıyla dağıtım özelleştirmelerinin
yatırımcı açısından cazibesi azalabilecektir. Dağıtım şirketlerinin asli rolünün perakende satış
değil dağıtım faaliyeti olduğu düşünülse bile
dağıtım şirketlerinin müşterilerinde önemli bir
azalma olacağı için bu uygulamanın salt dağıtım
faaliyeti açısından da olumsuz sonuçları olduğu
ileri sürülmektedir.

TEİAŞ, uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yapar, iletim sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan serbest tüketiciler dahil tüm sistem
kullanıcılarına şebeke yönetmeliği ve iletim lisansı hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin iletim ve bağlantı
hizmeti sunar.
TEİAŞ’ın, Elektrik Piyasası Kanunu ve meri
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ve
sistem/piyasa işletmeciliği görevlerini sağlıklı
olarak yerine getirebilmesi için, insan kaynakları, mali ve teknik altyapısının güçlendirilerek,
idari ve mali açıdan özerk bir kurum olması için
gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Organize Sanayi Bölgelerinin elektrik
dağıtım lisansı alma zorunluluğu olması ve bu
zorunluluğun her OSB için gerekli olması kü-
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çük OSB’lerde sıkıntıya yol açabilmektedir.
Bu nedenle Elektrik Dağıtım Lisansının
opsiyonel olması, yani Elektrik Dağıtım Lisansı almak istemeyen OSB abonelerinin;
elektrik dağıtım şirketleri, bulundukları dağıtım bölgesinde, başka bir tedarikçiden elektrik
enerjisi temin edemeyen tüketiciler bulunması
halinde, perakende satış lisansı alarak bu tüketicilere perakende satış yapmak ve/veya perakende satış hizmeti vermekle yükümlülüğü
olması nedeniyle mevcut dağıtım şirketinden
veya serbest tüketici olarak istedikleri toptan
veya perakende lisans sahibi şirketlerden enerji almaları bazı mevcut sorun ve sıkıntıların
önüne geçecektir.

Şekil: Serbest tüketici limiti ve piyasa açıklığı
den fazla perakende satış lisansı sahibi şirketin
bulunmasının çok verimli olmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca perakende satış hizmeti
(PSH)’nin bir unsuru olan sayaç okumanın dağıtım şirketi yerine perakende lisans sahibi şirketin
okuması
sakıncaları
olabilir.
Özellikle
EPDK’nın öngördüğü OSOS sistemleri ve benzeri uzaktan okuma sistemine geçilmesi durumunda bu faaliyetin daha verimli çalışacağı dikkate alınmalıdır.

Perakende Satış Lisansının pratik anlamı var
mı?
Serbestleşmiş bir piyasada perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin üretim faaliyeti
gösteren veya gösterecek yatırımcılara güven
verecek bir yapıda olması gerektiğinden özelleştirmelere dağıtım sektöründen başlanılmıştır.

EPDK teşkilat yapısı nasıl olmalı?

Dağıtım şirketleri 1/1/2013 tarihine kadar elektrik ve perakende satış faaliyetlerini hukuki olarak ayrıştırmak zorundadır.

Anayasa Mahkemesinin 14 Mayıs 2011 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan 2011/47 Karar Sayılı kararı ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Kurum Personelinin statüsü, atanma
usulü ve özlük hakları” başlıklı 9. maddesinin
birinci fıkrasında; “Kurumun hizmet birimleri;
Kurum görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda
daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana
hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı
hizmet birimlerinden oluşur. Kurumun hizmet
birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları,
kadro unvanları ve sayıları Kurul’un önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 2003
yılında 9 milyon kilovatsaatle başlattıkları serbest tüketici limitlerini azaltma sürecini aşama
aşama 2012 yılı için 25 bin kilovatsaate kadar
indirdi.
Serbest tüketici limitinin her yıl düşürülerek minimum seviye indirilmesi sonucunda teorik piyasa açıklık oranı %80 civarında olduğu görülmektedir.
2013 yılından itibaren faaliyet göstermesi düşünülen perakende satış lisans sahibi şirketlerin,
serbest tüketici limitinin her yıl düşürülerek piyasa açıklık oranının her yıl artırılacağı göz önüne bulunulduğunda bir dağıtım bölgesinde bir-

hükmünün ikinci cümlesi Anayasa’ya aykırı olduğu nedeniyle iptal edilmesinden dolayı derhal
teşkilat kanunu düzenlemesi yapılmalı hukuki
boşluk giderilmelidir.
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Bu bağlamda EPDK’nın bölünmesi yerine kurul
yapısında Başkan aynı kalmak şartıyla Elektrik
ve Doğalgaz sektör daireleri iş ve işlevleri ile
ilgili 4 üye, LPG ve Petrol sektör daireleri iş ve
işlevleri ile ilgili 4 üye olmak üzere 2 Kurul yapısının teşkili ile mevcut 9 üyenin iki ayrı branşta yapılandırılması suretiyle, üye sayısında değişiklik olmadan iş yoğunluğunu azaltıcı, yerinde
karar almayı hızlandırıcı bir fonksiyonel bir yapı
oluşmasının daha verimli olacağı kanaatindeyiz.

Lisanslandırma Dairesi Başkanlığının kurulması
durumunda, Petrol ve LPG gibi lisans ağırlıklı
çalışan sektör dairelerinin iş yoğunluğunun ve
fonksiyonel durumunun tartışmalı olacağı ön
görülmektedir.
Piyasa İzleme Dairesi Başkanlığının kurulması
durumunda, Strateji Dairesi ile bazı sektör dairelerinde iş yoğunluğu kalmayacak bu nedenle,
ilgili daire başkanlıkları kendi sektörlerini izlemesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Kurumun dairelerle ilgili ana hizmet birimleri
sektörel bazda görev yapılandırılmalı, fonksiyonel
bazda görevlendirme yapılması durumunda petrol,
LPG gibi dairelerin bulunması yetki kargaşasına,
koordinasyon kurma zorluluğuna sebebiyet verecektir.

Enerji uzmanlığı ve uzman yardımcılığı kadroları korunmalı, enerji uzmanı kadrosu bünyesinde bulunan, hukuk uzmanı, bilişim uzmanı gibi farklı kadro yapılanmalara geçilmesinin avantajı olmayacağı ancak kanundaki saha
denetimini yapabilecek teknik bir uzman kadro (enerji sektör uzmanı veya enerji yatırım
denetimi uzmanı) ihdasının uygun olacağı öngörülmektedir.

Denetim Dairesi Başkanlığı revize edilerek ilgili
daire başkanlıkları bünyesinde görevler tanzim
edilmeli, halen cezai müeyyideleri uygulayan bir
birim olarak çalışmalarını yürütmesi yerine, Kurumun faaliyet gösterdiği piyasalarda inceleme
ve denetleme yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu hususlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, piyasalarda görülen aksaklıklara ilişkin çözüm önerilerinde bulacak şekilde sektör daireleri bünyesinde birimler
oluşturulmalıdır.

Enerji piyasası reformu bir hayli yol almış durumda, ancak büyüyen ekonomi ve buna paralel artan enerji arzının talebi karşılayamayacağı projeksiyonlar dikkate alındığında, henüz
yapılması gereken iş ve işlevler ile alınacak
yolun bir hayli uzun olduğu görülmektedir.
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ENERJİ PİYASASI BÜLTENİ’NE
ABONELİK İÇİN
Enerji Piyasası Bülteni’nin yıllık abonelik (6 sayı için) bedeli 100 TL’dir. Yıllık abonelik bedelinin yatırılabileceği hesap bilgileri:
Enerji Uzmanları Derneği İktisadi Teşekkülü
Vakıfbank Bahçelievler Şubesi (Ankara)
TR13 0001 5001 5800 7296 4653 23
Abonelik için www.enerjiuzmanlari.org web sitesindeki formun doldurularak
bulten@enerjiuzmanlari.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Abonelik ve reklamlara ilişkin diğer talep ve sorularınızı da aynı e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Enerji Piyasası Bülteni’nde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmasını istediğiniz
yazılarınızı, iletişim bilgileri ile birlikte bulten@enerjiuzmanlari.org e-posta adresine
gönderebilirsiniz.
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