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NoktaNoktaNokta
Elektrikte 31 Mart Vakası’ndan sonra daha bir tartışılır oldu 
Türkiye’nin teklif bölgelerine ayrılması. 31 Mart’ta sistemin 
neden ve nasıl çöktüğüyle ilgili TEİAŞ-ENTSO-E ortak raporuna 
bakmak, ekşi sözlüğe bakmaktan daha faydalı olabilir. Olabilir 
de uğraşamam seri kapasitörle, empedansla, N-1’le, açısal 
kararsızlıkla, diyorsunuz. Bi daha 31 Mart olur mu diye soru-
yorsunuz. Türkiye’de üretim ve tüketimi ve dolayısıyla fiyat-
ları iki bölge üzerinden görmek istiyorsunuz. Tamam o zaman. 
Barış Sanlı yazdı.

Bu soruyu sormak her regülatörün kaderidir: Bu işe biz mi ba-
kalım, rekabet kurumu mu baksın? Enerji üzerinden değil ama 
telekom üzerinden konuyu anlatırken “ex ante vs. ex post”un 
ötesine geçen bir yazı. Tolga Turan yazdı.

Marduk bile gelir doğal gaza serbest piyasa gelmez diyen-
ler var. O kadar umutsuz olmaya gerek yok. Dengeleme gazı 
piyasasına az kaldı sanki. Bu piyasaya gaz depolarını entegre 
etmek? Merak etmeyin; dengeleme gazı, dahili kullanım gazı, 
dengeleme gazı piyasası … hepsi anlaşılır şekilde. Mehmet 
Özdağlar yazdı.

Daha fazlası Bültenimizde.

FTK
Editör
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Enerji Piyasası Bülteni

Giriş

Bir ülke, farklı coğrafyalarında 
farklı özellik ve teknolojideki 
kaynakların orantısız dağılımına 
sahip ise o ülkeyi tek bir pazar 
gibi değerlendirip tüm kaynakları 
aynı arz eğrisinde, tüm talebi 
aynı talep çizgisinde birleştire-
rek verimli bir piyasa sağlamış 
olur muyuz? Bu makalede tartı-
şılmak istenen soru budur.

Sorunun başlangıcı aslında birçok 
sektör uzmanı tarafından yüksek 
sesle dile getirilmese de bilinen 
bir gerçektir. Dolayısıyla bu ma-
kale bunu ilk defa dile getirme-
mektedir ama yapısı itibarıyla 
da bu farklılığı daha analitik bir 
temele oturtmaya çalışmaktadır.

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin 
(TEİAŞ) danışmanlarından Prof. 
Dr. Francesco Ilicheto ile yaptığı-
mız görüşmede, Türkiye elektrik 
sisteminin daha iyi anlaşılması 
açısından önemli bir noktanın 
altını çizmişti: “Her şeyi iletimle 
çözemezsiniz.” 1969 yılından 
bu yana Türkiye iletim sistemini 
bilen ve birçok kilit kararında 

çalışma yapmış olan Ilicheto’nun 
bu sözü -kendisi farkında olmasa 
da- aslında sistem kullanıcıları-
nın ulusal tarife vs. gibi yapılar 
ile sosyalize edilmeye çalışılan 
bir dengesizliğini de işaret et-
mektedir.

Türkiye iletim tarifeleri 2011 
yılında bölgesel farklılıkları 
yansıtacak şekilde değiştirildi. 
Fakat bu da daha fazla iletim 
yatırımı çekmek için yapılan bir 
hamleydi. Sorunun temel kaynağı 
ise bölgesel farklılıkların denge-
sizliğidir.

Tarihsel Perspektif

Türkiye’nin kendi yerel kaynak-
larını kullanma fikri aslında Os-
manlı’dan beri mevcuttu. Hatta 
elektrik üretiminin, Anadolu’da 
hidro kaynaklar ile başladığı söy-
lenir. Ne var ki tüketimin yoğun 
olduğu İzmir, İstanbul gibi kent-
ler bu kaynaklara uzak olduğun-
dan daha çok termik kaynaklar 
kullanıyordu. 

Bu sebeple 1935 yılında Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi (EİE) ve Eti-

bank daha sonra da 1954 yılında 
Devlet Su İşleri (DSİ) kurulmuş-
tur. Bugün bildiğimiz belli başlı 
büyük projelerin etütleri EİE 
tarafından yapılmış daha sonra 
DSİ’ye devredilmiştir. Mesela 
Keban’ın rasatları 1930’ların 
sonunda başlamıştır.

Sadece yerli kaynak kullanımı-
nın artırılması değil, mevcut 
kaynakların optimal şekilde bir 
kısmını yurt dışına satmak da 
dönem dönem dile getirilmiştir. 
1953 yılındaki Enerji Şurasında, 
yerli kaynaklar konusunun önem 
kazanmasını gerektiren bir diğer 
argüman da petrolü santrallerde 
kullanmak yerine dışarı satma 
fikridir. 

Türkiye elektrik sisteminin 
gelişmesinde 1950’lerde, 3 
temel bölgeden söz edilir. Bunlar 
Kuzeybatı Anadolu, Çukurova ve 
Batı Anadolu bölgeleridiri. 1955 
yılındaki Etibank haritası da 
aslında bu gelişmenin bir göster-
gesidirii. 



Fakat 1950’li yıllarda Doğu’da 
hidroelektrik santraller kurulma-
sı ve bunların enerjisinin Batı’ya 
aktarılması fikri giderek ağırlık 
kazanmaktadır. Burada eski 
cumhurbaşkanlarımızdan Turgut 
Özal’ın Elektrik Mühendisliği 
Mecmuasında yazdığı makale o 
yıllardan bir perspektif sunmak-
tadıriii. Bu makaleye özellikle yer 
verilmesinin sebebi ise aslında o 
yıllarda dile getirilen sorunun, 
temel sorulardan biri olarak 
hala önümüzde durmasıdır. Yani 
enerji yoğun sektörleri doğu-
ya kaydırmak daha doğru mu 
olacaktır?

Özal makalenin son bölümünde, 

şark ve garp bölgeleri konusunda 
bazı değerlendirmelerde bulunu-
yor. Burada 1974 yılında Keban 
ve bağlantı hatlarının devreye 
alındığını unutmamak lazım. 
Özal kısaca ağır sanayi için re-
kabetçi enerjinin ve kaynakların 
şarkta olduğundan, bu enerjinin 
batıya iletilmesi durumunda ma-
liyetlerin artacağı (“Batıya nakil 
halinden yarı fiyata temin etmek 
imkan dahilinde olacaktır.”), 
doğuda ise rekabetçi fiyatlar ile 
bir ağır sanayi kurulabileceğin-
den bahsetmektedir. Yazısının 
son cümlesinde ise kaçınılmaz 
bir durumu özetlemektedir: “… 
şarkta lokal hidroelektrik imkan-
lar inkişaf ettirilecektir. Ancak 

1970 senesinden sonra şarktan 
garba doğru yüksek voltajlı bir 
enerji sisteminin teessüsü düşü-
nülebilir.”

Bugün bu anlatılan noktadan 
ne kadar uzakta olduğumuzu 
anlamak için yakın dönemden 
bir haritaya bakmakta fayda var. 
2005 yılına ait 400 kV hatları 
gösteren harita aslında sistemin 
1950’lerde ki vizyonundan çok 
da uzak bir yere gitmediğini 
göstermektedir. Fakat bu sürede 
talep katlanmıştır. İşin bir diğer 
ilginç yanı ise 2015 yılının ilk ya-
rısı itibarıyla Marmara bölgesinin 
hala bir yüksek voltaj ringe sahip 
olamamasıdır.

Türkiye Elektrik Piyasası Bölgelere Ayrılmalı mı?Barış SANLI, Engin İLSEVEN, Mevlüt AKDENİZ
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Şekil 1 Harita – 1955 yılından Enerji Tesisleri Haritası (sarılar planlanan)



Şekil 2 2005 yılında 400 kV hatların haritası

Şekil 3 Kişi başına sanayi elektrik tüketimi
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Şekil 4 Kişi başına toplam elektrik tüketimi

Coğrafyanın Etkisi

Jeopolitik analiz yapanların 
bildiği bir şey vardır: Ne kadar 
plan yapılırsa yapılsın coğrafya-
nın dayattığı kurallardan kaçış 
yoktur. Bilinenin aksine Türki-
ye’de elektrik ve enerji tüketimi 
aslında etnik grup ve yaşam 
alanlarına göre değil, daha çok 
yükseltiye göre farklılık göster-
mektedir. Doğu ile batı arasın-
daki temel farklardan biri budur. 
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Bu yüzden Karadeniz bölgesinin 
belirli kesimleri de Türkiye’nin 
doğu bölgeleri gibi davranmak-
tadır.

Yükselti önce nüfus yoğunlu-
ğunu, sonra da enerji talebini 
etkilemektedir. Fakat yükselti 
aynı zamanda hidroelektrik 
potansiyelinin de yüksek olduğu 
yerleri temsil etmektedir. Yani 
tüketim ve nüfus, yükselti ile 
ters orantılıdır. Tabii ki bunun bir 

de tarihsel boyutu vardır. Yani 
tarihsel ticaret merkezleri vs.
Tüm bu analizlerin sonunda en 
basit hali ile aslında Türkiye bir-
birinden çok farklı iki ayrı piyasa 
bölgesidir diyebiliriz. Aslında 3A 
(Antep-Ankara-Adapazarı) veya 
4A Çizgisi (Antep-Adana-Anka-
ra-Adapazarı) diye de adlandırı-
labilecek bu çizgiye istisna olan 
Zonguldak-Karabük bölgesini de 
batıya geçirdiğimiz zaman ayrımı 
netleştirmiş oluruz.

Türkiye Elektrik Piyasası Bölgelere Ayrılmalı mı?Barış SANLI, Engin İLSEVEN, Mevlüt AKDENİZ



Peki, niye böyle bir ayrım yapma 
gereği duyuyoruz? Bu iki ayrı 
coğrafya, enerjiyi üretim ve tü-
ketim anlamında birbirinden çok 
farklı kullanan ve maalesef coğ-
rafyanın diktasına karşı tarihsel 
olarak da bu kalıptan sıyrılama-
mış iki bölgedir. Yani Özal’ın be-
lirttiği şekilde ağır sanayi doğuda 
inkişaf ettirilseydi bu dengesizlik 
nispeten azalacaktı. 

Bu yapı aynı zamanda TEİAŞ’ın 
sistem işletme pratiklerinde 
kendini göstermektedir, hidrolar 
sistem işletmecisinin çok önemli 
bir aracıdır. Ayrıca hazine için 
de büyük bir kaynaktır. Fakat 
bu soruyu bugün farklı şekilde 
sormamızı gerektiren bir diğer 

konu 31 Mart 2015’teki elektrik 
kesintisidir.

31 Mart 2015’te elektrik talebi-
nin hem de çok yoğun olmadığı 
bir saatte kaskat riskler bir araya 
gelerek tüm Türkiye’yi etkileyen 
bir kesinti yaşandı. Kış dönemi 
gaz yokluklarını atlatan, her 
türlü zor durumda sistemi ayakta 
tutan işletmeci, teknik sebep-
lerden dolayı sistemin -hem de 
düşük talep döneminde- çöküşü-
ne şahit oldu.

Fakat aslında yaşanan durumun 
sebebinden çok düşündürdükleri 
önemlidir. Yani elektrik piyasa-
sının tümünü tek bir bölgeymiş 
gibi düşünerek tüm santralleri 
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Şekil 5 Doğu ve batı bölgelerinde temel farklılıklar

Türkiye Elektrik Piyasası Bölgelere Ayrılmalı mı?Barış SANLI, Engin İLSEVEN, Mevlüt AKDENİZ

aynı arz eğrisinde, tüm Türkiye 
talebi ile kesiştirmek doğru mu? 
Bu sorunun cevabı için Türkiye’yi 
iki ayrı piyasa bölgesi olarak 
düşünerek olayı basitleştirmekte 
fayda var.

Türkiye - İki Piyasa Bölgesi 

Türkiye’nin nereden iki ayrı 
piyasa bölgesine ayrılacağı çok 
daha detaylı bir çalışma gerekti-
recektir. İlk aşamada kurulu güç 
bazında kaynakları ikiye ayıra-
rak başlamakta fayda olacağı 
düşünülmektedir. Kurulu güç 
kaynakları iller bazında, hidro 
ve termik (doğal gaz ve kömür) 
şeklinde aşağıdaki haritada gös-
terilmiştir.



Görülen en önemli özellik, 
Marmara ve Ege bölgelerindeki 
yoğun doğal gaz kurulu gücüne 
karşı doğu bölgelerindeki yüksek 
hidroelektrik gücüdür. Eğer tüm 
elektrik aynı bölgelerde tüke-
tilseydi ve taşınmasına gerek 
kalmasaydı muhtemelen fiyatı 
çoğu zaman batı bölgelerindeki 
doğal gaz santralleri belirleye-
cekti. Fakat doğu-batı istikame-
tinde taşınabilecek güç miktarı 
sınırlıdır.

Bu şöyle ilginç bir ikilem geti-
riyor, piyasayı bir bütün olarak 
ele alırsak bu seneki gibi yoğun 
hidro üretimi ve nispeten düşük 
doğu tüketimi yaşanan yıllarda, 
sistem sanki batıda yap-işlet (Yİ) 
ve yap-işlet-devret (YİD) hariç 
çok az termik santrale ihtiyaç 
varmış gibi davranabilir. Oysaki 
arada 1200 km’ye yakın sınırlı 
kapasiteli bir hat vardır.

Düşük talep dönemlerinde, alım 
garantisi olan batıdaki Yİ-YİD’leri 
arz eğrisine yerleştirip üzerine 
yüksek kapasite ile çalışan (çok 
yağışlı bir yıl olduğunu varsayar-
sak) doğudaki hidroları koyunca 
ve doğuda da talep olmayınca 
sistem doğal gazlara ihtiyaç 
duymayabilmektedir veya en 
azından öyle davranmaktadır. 
Bu durumu basit bir model ile 
canlandırmakta fayda var.

Basit Bir İki Bölge Modeli

Çalışmanın geri kalanında Tür-
kiye’nin yukarıdaki hidro-termik 
ayrımından yola çıkarak iki ayrı 
bölge olduğu varsayılacaktır. 
Bu bölge ayrımında yer alan 
illerin büyük çoğunluğu aslında 
doğu bölgesinde yer alabilme-
sine rağmen, Türkiye İstatistik 
Kurumu metodolojisi ile kurulu 
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Şekil 6 Hidro ve termik kurulu güç dağılımı

güç dağılımı arasında bir denge 
bulunmaya çalışılmıştır.
Aşağıdaki haritada mavi bölgeler 
yazar tarafından ayrıştırılmış 
batı bölgeleri, turuncu bölgeler 
ise doğu bölgeleri göstermek-
tedir. Doğu ve batı bölgeleri 
arasında çok dikkat çekici farklar 
bulunmaktadır.

1. Batı bölgesinde termik kapasi-
te ve talep, doğu bölgesinin çok 
üzerindedir.
2. Batı bölgesi sanki sadece 
termik kapasite ile beslenebile-
cek bir bölge iken doğu bölgesi 
termikle de hidroyla da besle-
nebilir. Fakat bölgedeki termik-
lerin düşük kapasite faktörleri 
düşünülürse doğu bölgesi fazla 
hidro ile beslenip üzerine ihraç 
da yapabilir.
3. Batı bölgesinin talebi, doğu 
bölgesinin talebinin 5 katından 
fazladır.

Türkiye Elektrik Piyasası Bölgelere Ayrılmalı mı?Barış SANLI, Engin İLSEVEN, Mevlüt AKDENİZ



Bu iki bölgeyi birbirine bağlayan 
kapasitenin de 5000 MW’lık bir 
transfer kapasitesi olduğunu var-
sayalım. Çalışmanın detaylarına 
girmeden önce de tüm ortalama 
taleplerin 2 ile çarpıldığını be-
lirtmemde fayda var, böylelikle 
Türkiye toplam talebi 46.000 MW 
iken kaynakların nasıl hareket 
ettiğini daha rahat anlayabiliriz. 
Çalışmada şu şekilde hareket 
edildi:

1. Hidro, kömür ve doğal gaz 
dışında diğer kaynaklar hesaba 
katılmadı.
2. Bölge 1 ve Bölge 2 arasında-
ki transfer kapasitesi 5000 MW 
kabul edildi.
3. Tüm veriler haritadaki toplam 
kurulu güç 66.000 MW = 100 ola-
cak şekilde normalize edildi.
4. Ortalama talep de 365 gün 
24 saat üzerinden hesaplandı ve 
66.000 MW’ı 100 kabul ederek 
ölçeklendirildi.
5. Pik talep, 2012 yılı ortalama
talebi olan 23.000 MW’ın iki misli
olan 46.000 MW alındı ve 66.000
MW=100 üzerinden ölçeklendi-
rildi.
6. Dağıtım ve iletim kayıpları 
ihmal edildi.
7. Hidrolar için üretim maliyeti 
5 birim, termikler için 7 birim 
olarak alındı. (Burada hidro mali-
yetini 0 veya 1 almak istemedim, 
aradaki fark büyük olursa zaten 
sonuçlar çok daha bariz olacak-
tır.)

Fiyat Oluşumu – İlk Model

Yukarıda tüm bu ölçeklendirme 
sonucunda normalize edilmiş bir 
Türkiye modeli elde edildi. Şimdi 
46.000 MW talep olduğu bir anda 
iki bölgede arz ve talep eğrile-
rinin nasıl oluştuğuna bakmakta 
fayda var. Bölge 1 batı bölgesi, 
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Şekil 7 Türkiye iki bölge olarak farklılıklar

Şekil 8 Normalize edilmiş Türkiye bölgeleri

Şekil 9 Bölge 1’de fiyat, doğudan tüm kapasite de kullanılsa termik maliyetler 
civarında oluşmaktadır.

Bölge 2 de doğu bölgesi olmak 
üzere 8 olan kapasitenin doğu-
dan batıya hidroelektrik gücünü 
aktarmak için kullanıldığını 
varsayalım. [Pratikte Elekt-
rik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) Afşin 
Elbistan’ı da sürekli çalıştırdığını 
ihmal ediyoruz.]
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Bölge 2’de ise tüm hidrolik kapa-
site Bölge 1’e transfer kapasitesi 
oranında gönderilse de fiyat 
hidroelektrik maliyetleri civarın-
dadır. Tabii ki bu durum sürekli 
olmayacaktır. Ama bunu bir anlık 
kesit olarak farz edelim. Yani 
doğudaki fiyat 5 birim olurken 
batıda 7 birim olacaktır.

Fakat tüm santralleri tek bir 
bölge gibi ve kapasite sınırı yok-
muş gibi düşünürsek fiyat, batı 
bölgelerinde beklendiği şekilde 
oluşacaktır. Yani arz ve talep 69 
birimde ve 7 fiyatında kesişe-
cektir.

Oysaki iki bölge arasında bir ka-
pasite sınırı vardır, yani doğudaki 
tüm hidrolar batıya gönderile-
memektedir. Yani batıda da ge-
rek yan hizmetler gerek sistem 
güvenliği anlamında termikten 
tutulması gereken önlemler 
bulunmaktadır.

Bu kısıtları göz önüne alarak 
baktığımızda -ve Afşin Elbis-
tan’ı da arz eğrimizin en altına 
aldığımızda- gerçekleşen arz 
ve talep eğrilerimiz elde edile-
cektir. Talep eğrisinin yeri aynı 
iken arz eğrisi biraz değişmekte 
ve doğudaki hidrolar, iç talebe 
cevap verdikten sonra transfer 
kapasitesi kadar batı arz eğrisine 
katılmaktadır.

Bunun sonucunda fiyat yine 7 bi-
rimde oluşmasına rağmen önemli 
bir fark ortaya çıkmaktadır. 
“Toplam Arz-Talep” ve “Ger-
çekleşen” grafikleri arasındaki 
temel fark, hidro fiyatlarından 
termik fiyatlarına geçiş noktasın-
da oluşmaktadır.

Toplam arz-talepte 37 birim ta-
lepte olan geçiş, aslında gerçek-
leşende 33 birimde olmaktadır. 
Yani sistem aslında dengelendiği-
ni zannederken, kısıtlardan dola-
yı dengelenememektedir. Gerçek 
bir arbitrasyon için minimum 4 
birim daha kapasite olması (yani 
doğu-batı kapasitesinin 5000 
MW’tan 7500 MW’a çıkarılması) 
gerekmektedir.
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Şekil 10 Bölge 2 fiyat oluşumu

Şekil 11 Toplam arz ve talep

Şekil 12 Gerçekte olması gereken arz ve talep
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Buna daha dramatik bir örnek 
vermek gerekirse, diyelim ki 
talep 23.100 MW, yani ölçeklen-
dirilmiş olarak 35 birim. Tüm 
bir sistemi tek bir arz eğrisine 
dizersek fiyat hidro tarafında 
oluşmaktadır. Ama eğer transfer 
kapasitelerini dikkate alırsak 
fiyatın termik tarafında oluşması 
gerekmektedir.

İki grafik arasında dikkat edil-
mesi gereken bir diğer nokta ise 
doğu termiğin arz eğrisi üzerin-
deki yeridir. Bu doğu termiğin 7 
birim değil de 3 birim olduğunu 
varsayıp iki grafikte de en başa 
yerleştirirsek (EÜAŞ mutlaka 
bu termikleri çalıştırmak ister.) 
aslında ayrımın daha da arttığını 
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Şekil 13 Talep 35 birim iken fiyat, hidrolikte oluşurmuş gözükürken gerçekte termikte oluşuyor.

Şekil 14 Simülasyon ekranı

görürüz. 
Yani sistem, sanki doğu termiği 
tam kullanıp üzerini doğu hidro 
ile doğu talebini tamamladıktan 
sonra kalan hidro kapasitenin 
tamamını batıya ihraç ediyor-
muş gibi davranarak talep 40 
birime ulaşınca fiyatlar 5’ten 
7’ye yükseleceğini varsayacak 
bir “gün öncesi fiyat” oluştur-
maktadır. Oysa gerçek dünyada 
fiyat, talep 29 birime ulaştığında 
hidro fiyatından termik fiyatı-
na geçecektir. Yani arada 11 
birimlik bir fark oluşacaktır; bu 
da 7260 MW’lık bir farka işaret 
edecektir. Yani batı bölgesi fiyatı 
oluşturduğu noktaya ilave olarak 
en az 7260 MW’lık termik ka-
pasiteyi dışarıdan/piyasa harici 

çalıştırmak zorunda kalacaktır 
(Model varsayımları çerçevesinde 
düşünülmeli.).

Fiyat Oluşumu – İkinci Model

Yukarıda basit model ile aslında 
bölgeler arasında dengesizlikle-
rin oluştuğu bazı alanlar olduğu 
hesaplandı. Şimdi yukarıda 
anlatılan modeli bir ileri aşama-
ya taşıma sırası geldi. Öncelikle 
burada batı termik kapasitesini 
ikiye ayıracağız: Yİ-YİD ve geri 
kalan termik kapasite. Doğu 
termiklerinin de Afşin-Elbistan 
ağırlıklı olduğunu düşünerek 
onları da daha düşük bir kapasite 
faktörü ile sürekli çalışır şekilde 
simüle etmeye çalışacağız.
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Bölge 1, yani batı bölgesi için 
arz eğrisine önce Yİ-YİD’leri 
yerleştirdikten sonra batı bölgesi 
hidrolarını, sonra doğudan trans-
fer edilen yükü ekledikten sonra 
üzerine bölgesel termik gücü 
ilave ediyoruz.

Bölge 2, yani doğu bölgesi için 
önce batıya transfer ettiğimiz 
kurulu gücü çıkardıktan sonra, 
üzerine bölgedeki termik kapasi-
teyi (EÜAŞ santralleri), sonra da 
bölgedeki hidroelektrik kapasite-
yi ekliyoruz.

Nihai olarak aradığımız Şekil 
14’te orta sütundaki arz ve 
talep eğrilerinin farklı nokta-
larda kesiştiği konfigürasyonları 
bulmak. Yani Türkiye’de tek bir 
bölge gibi kısıtsız bir arz eğrisini 
oluşturmamız ile gerçek hayatta 
yaşanan kısıtlar sonucu oluşması 
gereken arz eğrisinin aynı talep 
noktalarında oluşturdukları 
fiyatların farklı olup olmadığı-
nı bulmaya çalışırken iki fiyat 
birbirinin aynısı değil ise bunu 
sorun olarak değerlendiriyoruz. 
Bu sorunların oranlarının (bir 
anlamda olasılıkları) bölgeler 
arası transfer kapasitesi ve 
toplam Türkiye talebine göre de-
ğişimi de en sağdaki grafiklerde 
görülmektedir. Simülasyonun bu 
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aşamasında, doğu ile batı talebi-
nin oranını değiştirerek sorun-
ların nasıl geliştiğini anlamaya 
çalışıyoruz. Yani aslında bir sorun 
uzayı oluşturmaya çalışıyoruz.
Simülasyon sonucundan hemen 
ilk bakışta görülen durumlar 
şunlardır:

1. Bölgeler arası tüketim denge-
sizliği arttıkça sistemde den-
gesizlik de artıyor, aslında Gün 
Öncesi Piyasası’nda oluşan fiyat 
sistem güvenliğini sağlamak için 
yeterli fiyatı oluşturmayabiliyor.
2. Talebin yüksek olması bölgesel 
dengesizlikleri azaltıyor. Aynı 
şekilde talebin düşük olması da 
dengesizliklere olumlu katkıda 
bulunuyor.
3. Fakat talebin bulunduğu 
belirli bir aralık var ki (Bu aralık 
hidro kapasite faktörüne göre 
değişmektedir, aşağıdaki simülas-
yonda doğu hidroları için %90’lık 
bir kapasite öngörülmüştür.), 
bu aralıkta sistemde dengesizlik 
ihtimali yüksek.
4. Aynı şekilde transfer kapa-
sitesinin ne kadar fazlası emre 
amade olursa sistem o kadar 
dengeli hale geliyor.
5. Dengesizliklerin oluşmasın-
da iki kapasite faktörü başat 
rolü oynuyor: Birincisi doğudaki 
hidroelektrik kapasitenin çok 
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yükselmesi, ikincisi ise transfer 
kapasitesindeki sorunlar.
6. Kuraklık dönemlerinde sistem 
daha dengede oluyor, özellikle 
hem hidro kapasitenin düşmesi 
hem de talebin artması sistem-
deki bölünmüşlüğü gideriyor.
7. Muhtemelen ekonomik krizler 
de sistemdeki bölünmüşlüğü 
azaltıcı etki yapacaktır.

Doğu Bölgelerindeki Hidro Ka-
pasitelerinin Etkisi

Tablo 2’de görüleceği üzere 
simülasyonda bir sonraki aşa-
mada, Bölge 1 talebinin Bölge 2 
talebinin 4 misli olacak şekilde 
sabit tutarak Bölge 2’deki hidro 
kapasitesinin, yani yağış bollu-
ğunun, sistemi nasıl etkilediğini 
incelemeye çalışıyoruz.

Tablo 2’de hidro kapasite faktörü 
arttıkça bölgeler arasındaki 
ayrımın arttığı görülmektedir. 
Bu zaten gayet mantıklıdır. Ama 
doğrusal bir ilişkiden çok yukarı-
da da görüleceği üzere doğrusal 
olmayan bir ilişki vardır, özellikle 
talep açısından. Bölgeler arası 
transfer kapasitesi açısından ise 
hidro kapasitesi arttıkça kuzeye 
doğru hareket eden (artan sorun) 
bir çizgi grafik oluşmaktadır.



Batı/Doğu 
Talep 
Oranı

Toplam Emre Amade Transfer Kapasitesine Göre
Sorun Olasılığı

Toplam Talebe Göre Sorun Olasılığı

1

3

5

Tablo 1  Batı (Bölge 1) talebinin Doğu (Bölge 2) talebine oranına göre sorun ihtimalinin talep ve transfer kapasitesine           
göre değişimi 
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Tablo 2  Batı/Doğu talep oranı 4 için doğudaki hidro kapasite oranına göre sorun ihtimalinin talep ve transfer kapasi-
tesine göre değişimi
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Doğu Hidro 
Kapasite 
Faktörü

Toplam Emre Amade Transfer Kapasitesine Göre
Sorun Olasılığı

Toplam Talebe Göre Sorun Olasılığı

0.1

0.4

0.7

Sonuç

Bu çalışmada iki model ile Türki-
ye’nin farklı bölgelere ayrılması 
konusu tartışılmıştır. İlk model 
ile bölgesel fiyatların farklı oluş-
ması gereken zamanların olduğu 
gösterilmeye çalışılırken ikinci 
model biraz daha karmaşık fakat 
gerçeğe yakın bir yapıya sahip-
tir. İkinci modelde, tüm Türkiye 
üretiminin tek bir arz eğrisinde 
değerlendirilmesi ile sistem kı-

sıtlarının gerçekçi olarak dikkate 
alınması sonucu oluşan iki ayrı 
durumda farklı fiyat oluşması bir 
sorun olarak değerlendirilerek 
bir anlamda “sorun uzayı”’nın 
yapısı incelenmeye çalışılmıştır.

Önümüzdeki dönemde rüzgar 
kapasitesi arttıkça bu tartışma-
nın devam etmesi beklenmek-
tedir çünkü bir yandan batıdaki 
serbest piyasa hacmi nispi olarak 
küçülecek ve alım garantili 

kaynak miktarı artacaktır. Bu ise 
daha düşük fiyatlar oluşurken 
rüzgarın dengesizliğini dengele-
yecek batıdaki doğal gaz sant-
rallerinin devreye girmek için 
yeterli fiyatı göremeyecekleri, 
sistem dışında kalacakları fakat 
bunların doğudaki hidro kapasite-
si ile dengelenmesinin de sistem 
açısından risk oluşturacağını 
akıllara getirebilir.

Türkiye Elektrik Piyasası Bölgelere Ayrılmalı mı?Barış SANLI, Engin İLSEVEN, Mevlüt AKDENİZ



Şekil 15 Türkiye rüzgar gücünün coğrafi dağılımı

Bu çalışmadan çıkarılması gere-
ken temel sonuçlar:

- Türkiye’nin bölgesel piyasala-
ra mı ayrılması gerektiği yoksa 
yapabildiğimiz kadar çok iletim 
hattı ile kısıtları sıfırlamaya mı 
çalışmamız gerektiğinin sektör 
oyuncularının da katılımı ile tar-
tışılması faydalı olacaktır. Sonu-
cunda piyasa ayrımının maliyeti 
nihai fiyatlarda dengesiz dağılır-
ken iletim maliyetleri nispeten 
daha az dengesiz olacaktır.
- İki bölgeye ayrılma olursa ise 
doğudaki kayıp kaçak maliyetleri 
TL olarak düşer, fakat bundan 
daha önemlisi sanayiciyi doğu 
bölgelere gitmeye teşvik edebi-
lir.
- Fakat bölgelere ayrılma 
sonucunda fiyat açısından batı 
bölgeleri daha stabil olurken 
doğu bölgeleri yağış rejimlerinin 
düzensizliğinden çokça etkilene-
bilir.
- Türkiye’de coğrafi yapıdan 
dolayı bölgeler arası dengesizlik 
yüksektir, her geciken iletim ya-
tırımı ve tarihsel süreci izleyen 
sanayi yatırımı (batıya yatırım) 
bu dengesizliği artırmaktadır.
Bu çalışma sadece bir fikir 

vermeyi hedeflemektedir. Aynı 
model ile yapılabilecek bir-
çok çalışma vardır ki rüzgarın 
eklenmesi, 2 bölge değil, 3 
veya 4 piyasa bölgesi ihtimalle-
ri de değerlendirilebilir. AB’de 
piyasaların farklı bölgelere 
ayrılmasındaki kriterlerden biri 
de piyasa hacimleridir. Türkiye 
geniş bir coğrafya ve üretim ya-
tırım dağılımına sahiptir. Gerek 
talep gerek de üretim teknoloji 
farklılıkları Türkiye için de farklı 
piyasa bölgelerini düşündürmek-
tedir. Belki bu modeli Marmara 
bölgesi ve Türkiye’nin geri kalanı 
şeklinde bir kez daha çalıştırmak 
bu dengesizlikleri daha görsel 
hale getirecektir.

Herhalde orta yol, iletim yatı-
rımları ile bölgesel ayrımların az 
maliyetli olanlarını gidermek, 
geri kalanlarını ise piyasalara 
ayırmaktır. Sonunda coğrafyanın 
dikte ettiğini gidermek her za-
man mümkün olamamaktadır.

Dipnotlar

i Türkiye’nin Kuzey Batı, Çukurova 
ve Batı Anadolu Bölgelerinde enerji 
istihlâki ile ilgili sanayi ve iktisadi 
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Sektör Düzenleyici Kurumlar ve 
Rekabet Otoriteleri

Tolga TURAN
Kıdemli Danışman, Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı

1. Giriş1:

Regülasyonlar kamu gücü tarafın-
dan kamu düzeninin sağlanması 
amacıyla ortaya konan kural-
lar ve kurumlar bütünü olarak 
geniş anlamda ele alınabilmekle 
birlikte piyasa aksaklıklarının 
olduğu durumlarda yürürlüğe 
konan piyasa girişi, tarife ve 
teknik düzenlemeler olarak daha 
dar anlamda da ele alınabilir. 
Diğer bir deyişle, kamunun her 
anlamdaki müdahaleci yakla-
şımı geniş anlamda düzenleme 
kavramının içinde yer alsa da 
dar anlamda düzenleme kavramı 
içerisinde yer almamaktadır. Biz 
bu çalışmamızda düzenleme/
regülasyon kavramını dar anlamı 
ile alıp analizimizi bu çerçevede 
yapacağız. Bu çerçevede sek-
tör-spesifik düzenleme yapan ve 
telekom sektörünü düzenleyen 
düzenleyici kurum ile rekabet 
otoritesinin ilişkileri bakımından 
kısa bir tahlil ortaya koyacağız. 

2. Düzenleyici Kurum: 

Selznick’in tanımı2  bu dersi alan 
herkes tarafından bilinmekle 

birlikte, kanaatimizce bu tanım 
da geniş anlamda alınmaya pek 
mütemayildir. Zira, hemen her 
regülasyon bir hedefe odaklan-
mıştır. İdare hukuku anlamında 
derpiş edersek, her düzenleyici 
işlemin bir amacı vardır ve bu 
amaç kamu yararını gerçekleş-
tirmektir. Bizim dar anlamda ele 
aldığımız düzenlemenin amacı 
ise rekabet dinamiklerinin taklit 
edilmeye (mimic) çalışılarak 
rekabetçi neticeye (competi-
tive outcome) en yakın netice-
ye varılmaya gayret edilmesi, 
dara kaybının (deadweight loss) 
ortadan kaldırılmaya çalışılması, 
nihayetinde optimal noktaya 
ulaşılıncaya ya da piyasa aksak-
lığı ortadan kaldırılıncaya kadar 
dinamik bir şekilde “Pareto 
improvement” gerçekleştirilme-
sidir. Binaenaleyh regülasyon, 
Adam Smith’in görünmez eline 
(invisible hand) karşılık düzenle-
meyi yapanın (regülatör) görünür 
elidir (visible hand). Regulation 
başlıklı şemadan da görüleceği 
üzere, serbest rekabetin görün-
mez el marifetiyle ortaya çıkar-
dığı ve hem dağılım ve üretimde 
etkin hem de dinamik olarak 

etkin olan (P*, Q*), regülasyonun 
görünür eli marifetiyle çıkarıl-
maya çalışılmaktadır zira (P*, Q*) 
fiyat-miktar kombinasyonu sosyal 
olarak arzu edilen neticedir (so-
cially desirable outcome).

Klasik anlamda regülasyonun 
amacı bu şekilde ortaya konmak-
la birlikte, son 20 yıldır “smart 
regulation” diye de bir kavram 
literatürde tartışılır olmuştur. 
Benim, Kenneth Train’in 1991 
yılında neşrolunmuş kitabında 
rastladığım bu kavram, esas iti-
barıyla iktisatçıların umumiyetle 
kullandıkları “Principal/Agent 
modelinin” özel bir uygulama-
sından ibarettir. Principal/Agent 
modelinin ne olduğunu biliyo-
ruz. Bunun regülasyon teorisine 
uygulanması ise, düzenleyici 
kurumun “principal”, düzenle-
nen firmaların ise “agent” olarak 
ele alınarak asimetrik bilgiden 
kaynaklanan sorunların bir 
“incentive compatible sche-
me” oluşturularak aşılmasıdır. 
Bir başka deyişle, düzenleyici 
kurum öyle bir çerçeve (regula-
tory framework) oluşturmalıdır 
ki rekabetçi piyasada görünmez 
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el tarafından oluşturulan (P*, Q*) 
fiyat-miktar kombinasyonu, 
düzenleme altında düzenleyici 
kurum tarafından düzenlenen 
firmalara dikte ettirilmeyecek 
(command and control), an-
cak firmaların kendi çıkarlarını 
maksimize etmek için rasyonel 
olarak atacakları adımlar bu 
neticenin ortaya çıkmasına yol 
açacaktır. Bunu yapacak olan 
çerçeve ise hiç şüphesiz, “in-
centive compatible scheme”dir. 
Bu model de aşağıdaki şemada 
olduğu gibi görselleştirilebilir.

Regülasyonun maksadını bu 
şekilde ortaya koyduktan sonra 
şimdi kapsam (scope) konusu-
na geçebiliriz. Regülasyonun 
nedeninin kalıcı piyasa aksaklık-
ları olduğuna zaten değindik ve 
bu aksaklıkların neler olduğu ve 
temel özellikleri bu çalışmanın 
kapsamının dışındadır. Geniş 
anlamda düzenlemenin kapsamı 
her türlü kural ve/veya sınırlama 
olabilecekken bizim ele aldığımız 
şekliyle dar anlamda düzenle-
me kapsam bakımından daha 
sınırlıdır ve merkezinde tarife 
düzenlemeleri yer almaktadır. 
Tarife fiyattan ibaret olmayıp 
fiyatı da ihtiva eden ve mal veya 
hizmetin sunumuyla ilgili hüküm 
ve şartların bütününü ifade eden 
bir kavramdır. Esas itibarıyla, 
tarife düzenlemesi marifetiyle 
düzenlenen firmalar, (P*, Q*) 
fiyat-miktar kombinasyonuna 
yönlendirilmeye çalışılmaktadır. 
Tarife sistemi ne kadar “incen-
tive compatible” ise düzenleyici 
kuruma da o kadar az iş düşmek-
te ve firmalar kendi rasyonel kar 
maksimizasyon davranışları ile 
optimal neticenin ortaya çıkma-
sına katkı sağlamaktadırlar. Piya-
sanın giriş-çıkış regülasyonu veya 
teknik bir takım düzenlemeler 
ile de mal ve hizmetin sağlanma-
sında rekabetçi dinamikler taklit 
edilmeye çalışılmaktadır.

Rekabetçi bir sistemde esas iti-
barıyla arzu edilen ve kendiliğin-
den ortaya çıkan üç tür etkinlik 
bulunmaktadır. Bunlar P=MC 

koşulu ile gösterilen dağılımda 
etkinlik, min C(K,L) ile gösteri-
lebilecek olan üretimde etkinlik 
ve teknoloji ve inovasyonu teşvik 
ettiği belirtilen ancak bilimsel 
olarak ortaya konulması çok zor 
olan dinamik etkinliktir. Tarife 
metodolojilerinin amacı, kalıcı 
piyasa aksaklığının olduğu piya-
salarda ex ante düzenleme ile bu 
etkinlikleri mümkün olduğunca 
gerçekleştirmektir.

ABD’de ortaya çıkan ve uzun 
yıllar kullanılan cost-of-service 
metodu, düzenlenen firmanın 
kabul edilmiş maliyetlerini “used 
and usefulness” kriterine göre 
passthrough olarak almakta ve 
bunun üzerine muhik bir getiri 
oranı (fair rate of return) ekle-
mek suretiyle tarife oluşturmak-
tadır. Burada hiç şüphesiz P=MC 
koşulu sağlanmaktadır, zira mar-
jinal maliyetin üzerine bir mark-
up konması söz konusu değildir. 
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Ancak maliyetler passthrough 
olduğundan, maliyetleri minimi-
ze etmeye dönük bir incentive 
söz konusu değildir dolayısıyla 
üretimde etkinliği sağlamaya 
elverişli bir yöntem değildir. 
Diğer taraftan Averch-Johnson 
etkisi nedeniyle over-investment 
yapılması söz konusu olabilir ve 
sermayenin etkin dağılımı da 
zarara uğrayabilir. 

Diğer taraftan, İngiltere’de or-
taya çıkan ve fiyat tavanı olarak 
da bilinen CPI-X yönteminde 
maliyetlerdeki azalışlar “rate 
case”ler arasında firmaya ekstra 
getiri sağlayacağından üretimde 
etkinliği sağlamaya elverişli bir 
yöntemdir ancak P=MC koşulunun 
sağlanmasına yönelik bir düzen-
leme olmadığından dağılımda 
etkinlik her zaman sağlanama-
yabilir.
 
Yardstick competition olarak 
bilinen yöntem ise kanımızca 
yukarıda zikrettiğimiz her iki 
yönteme de tatbik kabiliyetini 
haizdir. 

Hülasa, kalıcı piyasa aksaklığı-
nın olduğu piyasalarda rekabet 
dinamikleri çalışmamaktadır 
ve düzenleyici kurum ex ante 
olarak ve mütemadiyen (P*, Q*) 
kombinasyonuna yönelik çalış-
malar yapmaktadır. O nedenle, 
düzenleyici kurumun fonksiyonu 
kalıcı piyasa aksaklığı var olduğu 
sürece süreklidir (continuous). 

3. Rekabet Otoritesi:

Rekabet otoriteleri ise piyasa-
sının yapısından kaynaklanan 
kalıcı aksaklıkları çare olabilmek 
bakımından değil, teorik olarak 
rekabetin tam olarak sağlanabi-
leceği piyasalarda bazı firmaların 
kendi başlarına ya da birlikte 
rekabete aykırı kabul edilen 
davranışlarının engellenmesi 
maksadıyla kurulan kuruluşlardır. 
Diğer bir deyişle, piyasada reka-
bet potansiyel olarak mümkün-
dür ancak bazıları bunu engelle-
meye, bozmaya veya kısıtlamaya 

çalışmaktadırlar. Bu anlamda 
rekabet otoritelerinin fonksi-
yonları ex post nitelik arz eder; 
önce bir fail olmalı, fail hareket 
etmeli ve bu harekete illiyet ra-
bıtası ile bağlı bir hukuka aykırı 
netice ortaya çıkmalıdır. Hukuka 
aykırı netice ise rekabet ihlalidir 
ve her pozitif hukuk düzeninde 
farklı belirlenebilmekle birlikte 
umumiyetle üç temel hususa 
inhisar etmektedir:

1- Rekabeti kısıtlayıcı anlaşma-
lar,
2- Hakim durumun kötüye kulla-
nılması,
3- Rekabeti kısıtlayıcı birleşme 
ve devralmalar.

Bu çerçeveden bakıldığında, 
rekabet otoritelerinin aktör ve 
eylem odaklı olduğu, düzenle-
yici kurumların ise süreç odaklı 
olduğu ileri sürülebilir. Diğer 
taraftan, rekabet otoritelerinin 
özellikle son yıllarda “rekabet 
savunuculuğu” kavramsallaştır-
ması altında piyasalarda reka-
betin önündeki yapısal engeller 
hakkında da fonksiyonlar de-
ruhte ettikleri görülmektedir. 
Kanaatimizce, burada da yapısal 
engellerden murat edilenin kalıcı 
piyasa aksaklıkları değil, geçici 
piyasa aksaklıklarının sistematik 
ve yaygın olarak varlığı olarak 
telakki edilmesi gerekir.

Kalıcı piyasa aksaklıklarına 
yönelik olarak ex ante düzenle-
me kuralları ile ex post rekabet 
kuralları muayyen durumlarda 
birbirinden farklılık da arz ede-
bilmektedir. Örneğin, rekabet 
kuralları bakımından hakim 
durumun kendisi değil kötüye 
kullanılması keyfiyeti hukuka 
aykırı olarak telakki edilirken 
kalıcı piyasa aksaklıklarının 
olduğu piyasalarda pazar pay-
larına ilişkin belirli sınırlamalar 
getirilebilmekte ve yatay piyasa 
entegrasyonu herhangi bir kötü-
ye kullanma olmasa dahi hukuka 
aykırı kılınabilmektedir. Elektrik 
ve doğal gaz piyasaları bunun 
en mütebariz örneklerini ihtiva 
etmektedirler.  

4. Telekom Sektöründe Sek-
tör-Spesifik Düzenleme ve 
Rekabet 

Telekom sektörü doğal tekel 
niteliğini haiz altyapı şebekeleri 
ve bu şebekelerde mevzubahis 
olan dışsallıklar nedeniyle kalıcı 
piyasa aksaklıklarının olduğu 
piyasa türlerinden biri olarak de-
ğerlendirilmekte ve bu nedenle 
de sektör- spesifik düzenleyici 
kurumlar marifetiyle ex ante 
düzenlemeye konu olmaktadır. 
Bu çerçevede, göreve ilişkin 
hukuksal bir analojiyle olumlu ya 
da olumsuz görev uyuşmazlıkları 
çıkabilmektedir. Esasında bu so-
run rekabet otoriteleri ile diğer 
düzenleyici kurumlar arasında 
da çıkabilmekte ve umumiyetle 
ikili bir protokol ile çözülmeye 
çalışılmaktadır. 

Esas itibarıyla, bizim yukarıda 
ortaya koymaya çalıştığımız teo-
rik bakış açısı içselleştirildiğinde 
bu nevi uyuşmazlıklara da sağlık-
lı bir yaklaşım geliştirilebileceği 
kanaatindeyiz. Diğer bir deyişle, 
her iki düzenleme mantığının 
amacı ve kapsamı bizim yukarıda 
derpiş ettiğimiz şekli ile anlaşıl-
dığında pek çok konu kendiliğin-
den hal yoluna girecektir. Bize 
göre asıl sıkıntı, pozitif hukuku 
ortaya koyan kanun koyucular ile 
bunların uygulayıcılarının yukarı-
daki temel noktaları karar alma 
süreçlerinde göz ardı etmelerin-
den kaynaklanmaktadır.

5. Türk Pozitif Hukukunda RK 
ve BTK

Türk hukukunda rekabete ilişkin 
kurallar 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun’da 
ortaya konmuş ve bu konuda 
yetkili otorite olarak Rekabet 
Kurumu (RK) 4054 sayılı Ka-
nun’un verdiği yetkileri deruhte 
etmiştir. Diğer taraftan, teleko-
münikasyon sektörüne ilişkin dü-
zenlemeler 5809 sayılı Kanun ile 
düzenlenmiş ve sektör-spesifik 
düzenleyici otorite olarak Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) kurulmuştur.
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Öncelikle ifade edelim ki RK’nın 
kanun ile kendisine verilmiş 
yetkileri genel geçerdir, yani tüm 
sektörler bakımından uygulanma 
kabiliyetini haizdir. Binaenaleyh, 
4054 sayılı Kanun ihlal edildik-
te ve bu tespit edildikte, RK 
kanunda yazılı tedbirleri almak 
ve müeyyideleri tatbik etmek 
zaruretindedir. Nitekim Danıştay 
13 üncü Dairesinin de bu yönde 
alınmış bir kararı mevcuttur. 

5809 sayılı Kanun’un amacı ise 
piyasada etkin rekabetin tesis 
edilmesidir. Yani kanun koyucu, 
piyasadaki aksaklıklar nedeniyle 
rekabetin henüz tesis edileme-
diğinden hareketle, olmayan 
rekabetin tesisi bakımından 
BTK’yı kurmaktadır. 4054 sayılı 
Kanun’un amacı ise rekabetin 
korunmasıdır, yani rekabet vardır 
ancak bozulma ihtimaline karşı 
korunmalıdır. 

Her iki kanunun amaçları bakı-
mından bakıldığında, farklı tespit 
edilen amaçların bizim ortaya 
koyduğumuz teorik çerçeve ile 
uyumlu olduğu, ancak 5809 sayılı 
Kanun’un kalıcı piyasa aksak-

lıklarının giderilmesi gibi ger-
çekleştirilmesi zor bir amacı da 
deruhte ettiğini görmekteyiz. 

Kanaatimizce, bizim huku-
kumuzda en önemli sorun 
5809 sayılı Kanun madde 6 ile 
BTK’ya “elektronik haberleşme 
sektöründe ortaya çıkan reka-
bet ihlallerini denetlemek ve 
yaptırım uygulamak” görevinin 
verilmesidir. Esasında bu reka-
bet otoritesinin görev alanına 
girmesi gereken bir konu iken 
burada düzenleyici kuruma bu 
konuda yetki verildiği görülmek-
tedir. Aynı maddede “mevzuatın 
öngördüğü hallerde elektronik 
haberleşme sektöründe reka-
bet ihlallerine ilişkin konularda 
Rekabet Kurumu’ndan görüş 
almak” da BTK’nın görevleri ara-
sında sayılmıştır. Bu yetki ex post 
bir yetkidir. Bizim ilk bölümde 
açıkladığımız üzere bir fail, bir 
fiil ve ortaya çıkan hukuka aykırı 
netice, bunun denetlenmesi ve 
müeyyide uygulanması. Tenakuz 
ve hukuki muaraza, böyle bir ex 
post yetkinin rekabet otoritesi 
yerine düzenleyici kuruma veril-
mesinden kaynaklanmaktadır.

 Elektronik haberleşme sek-
töründe faaliyet gösteren bir 
firma rekabet ihlali yaptığında, 
ki neyin rekabet ihlali olarak 
telakki edileceği konusunda her 
halde rekabet hukuku literatürü 
ve rekabet kanununa bakılacak-
tır, firma hakkında hangi kurum 
denetleme, soruşturma yapacak 
ve firmaya müeyyide uygulaya-
caktır?

6. Kabahatler Hukuku

Hem RK hem BTK kabahatlere 
ilişkin idari yaptırım ve idari 
para cezası uygulayan kamu 
otoriteleri olmaları nedeniyle 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na 
tabidirler. 

Kabahatler Kanunu’nun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrası şu 
şekildedir:

“(1) Bir fiil ile birden fazla 
kabahatin işlenmesi halinde bu 
kabahatlere ilişkin tanımlarda 
sadece idarî para cezası öngörül-
müşse, en ağır idarî para cezası 
verilir. Bu kabahatlerle ilgili 
olarak kanunda idarî para ceza-
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sından başka idarî yaptırımlar da 
öngörülmüş ise, bu yaptırımların 
her birinin uygulanmasına karar 
verilir.”

Bir fiil ile birden çok ihlal ger-
çekleştirme olarak nitelendiri-
lebilecek bu durum literatürde 
“fikri içtima” olarak adlandırıl-
maktadır. Burada fail, tek bir fiil 
işlemekte ancak yarattığı netice 
iki ayrı hukuka aykırılık ortaya 
çıkarmaktadır. Bu durumda hangi 
aykırılığın cezası daha ağır ise 
ona göre ceza verilecektir. Yoksa 
“gerçek içtima” hükümlerine 
göre her bir aykırılığın cezası 
birbirine eklenmeyecektir. 

Bu durumda, BTK düzenlemesine 
tabi bir firma rekabet ihlali ger-
çekleştirdiğinde kendisine kim 
idari para cezası uygulayacaktır? 
Burada şuna dikkate edilmeli-
dir: Fikri içtima öngörülen tüm 
yaptırımların idari para cezası ol-
ması halinde uygulanacak, farklı 
idari yaptırım türleri bakımından 
gerçek içtimaya hükmedilecektir. 
Örneğin her iki kanunda da idari 
para cezası var ise ancak 5809 
sayılı Kanun ayrıca lisans iptali 
öngörmüş ise, idari para ceza-
larından ağır olanı uygulanacak 
lisans ise ayrıca iptal edilecektir.

Dolayısıyla biz yukarıda da bir 
vesile ile değindiğimiz Danıştay 
kararına katılmadığımızı ifade 
etmeliyiz. Yani tek bir fiili ile 
4054 ve 5809 sayılı Kanunları 
aynı anda ihlal eden bir kişiye 
her iki kanuna göre de idari para 
cezası uygulanmasında hukuka 
uyarlık kaydetmek mümkün 
görünmemektedir. Türk Danış-
tay’ı idari para cezaları ve idari 

yaptırımlara ilişkin (dolayısıyla 
kabahatlere ilişkin) karar verir-
ken suç ve cezalara ilişkin temel 
prensipleri ne yazık ki görmez-
den gelebilmekte ve Yargıtay’ın 
gösterdiği hassasiyeti maalesef 
göstermemektedir. Binaenaleyh, 
bizim kanaatimizce idari para 
cezaları ve yaptırımların kazai 
murakabesi idari yargı yerlerin-
de değil adli yargı yerlerinde 
yapılmalıdır. RK dahil düzenleyici 
otoritelerin idari para cezaları 
ve yaptırım kararlarına ise Yargı-
tay ilk derece mahkemesi olarak 
bakmalıdır. 

7. Sonuç Yerine - Protokol  

BTK ve RK arasında yetki çatış-
malarına bir çözüm getirmek 
amacıyla 02.11.2011 tarihinde 
bir iş birliği protokolü imzalan-
mıştır. Tabiatıyla, Protokol’ün 
esası tarafların birbirleri ile ya-
pacakları görüş alışverişine ma-
tuftur. RK’nın yürüttüğü soruş-
turmalarda BTK görüşü alacağı, 
BTK’nın rekabetin tesisine yöne-
lik yapacağı düzenlemelerde RK 
görüşü alacağı vb. düzenleme-
lere Protokol’de yer verilmiştir. 
Bize göre Protokol’ün en temel 
hükmü, RK’nın sektörel regülas-
yonları karar alma aşamasında 
mutlaka dikkate alacağına ilişkin 
düzenlemedir. Yani RK 4054 sayılı 
Kanun çerçevesinde soruşturma 
yürütürken kendi mevzuatı ile 
sektörel regülasyonlar arasında 
bir tenakuz olduğunda sektörel 
regülasyonlara öncelik verecek-
tir. Bizce bu düzenleme icabı 
hale uygun değildir. Rekabet 
otoritesi yaptığı işlemlerde kendi 
düzenlemeleri ve literatürü dik-
kate almalıdır. 
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Kanaatimizce, yetki karmaşala-
rının Protokol yoluyla çözülebil-
mesi mümkün değildir. Yapılması 
gereken ex ante ve ex post 
düzenleme mantığına uygun ve 
bizim burada kısaca değindiğimiz 
teorik çerçeveye ilişkin hayli 
gelişkin literatürü dikkate alan 
yasal düzenlemeler ile kurum-
ların rollerinin açıkça belirlen-
mesidir (role clarity). Zira son 
yıllarda ve de özellikle 24-28 
Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen WFER’de (World 
Forum on Energy Regulation) 
etkin düzenlemenin en önemli 
iki unsurunun şeffaflık ve açıkça 
belirlenmiş roller (transparency 
and role clarity) olduğu mütead-
dit kereler konunun uzmanları 
tarafından ifade edilmiştir.

Dipnotlar

1Bu çalışmada mevzuat dışında 
kaynak kullanılmamıştır. Yazılanlar 
yazarın Bilkent Üniversitesi LLM 
programında almış olduğu Telekomü-
nikasyon Hukuku dersinde öğrendik-
lerini mevcut birikimi ile harman-
laması suretiyle oluşturulmuştur. 
Selznick ve Train’e yapılan atıflar ez-
berden yapılmış, şemalar çalışmanın 
yazarı tarafından oluşturulmuştur. 

2“Sustained and focused control 
exercised by a public agency over 
activities that are valued by the 
community” (Selznick, 1985).
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Dengeleme Amaçlı Depo Kullanımının 
Dengeleme Gazı Piyasasına Entegrasyonu

Mehmet ÖZDAĞLAR
Yönetim Kurulu Danışmanı, BOTAŞ

1. Giriş:

Bir iletim şebekesinde herhangi 
bir giriş noktasından girilen do-
ğal gazın girildiği anda herhangi 
bir çıkış noktasından çekilebilir 
olması esastır. Ancak içi boş olan 
bir şebekeye bir giriş noktasın-
dan gaz girdiğinizde bunun he-
deflenen çıkış noktasına ulaşması 
zaman alır. Dolayısıyla iletim 
şebekesine girilen gazın herhan-
gi bir çıkış noktasında anında 
çekilebilir olmasını sağlamak için 
şebekenin dolu tutulması gerekir. 
Şebekenin içinde bu amaçla yer 
alan doğal gaza dahili kullanım 
gazı denir. Dahili kullanım gazı-
nın mülkiyeti iletim operatörüne 
ait olabileceği gibi iletim şebe-
kesinden hizmet alan taşıtanlara 
da ait olabilir. Dolayısıyla fiiliyat-
ta bir taşıtan şebeke içerisinde 
bir çıkış noktasından gaz çıkışı 
yaptığında bu çıktığı gaz şebeke-
ye giriş noktalarında girdiği gaz 
değil, dahili kullanım gazıdır. Bir 
anlamda taşıtanın çıkış noktasın-
da çıktığı dahili kullanım gazı ile 
giriş noktasında şebekeye girdiği 
gaz kendiliğinden swap olur. Baş-
ka bir deyişle, taşıtanın çekmek 
üzere şebekeye girdiği gaz dahili 
kullanım gazına, çıkış noktasında 
çektiği dahili kullanım gazı da 
kendi gazına dönüşür. 

Bir taşıtanın şebekeye girdiği gaz 
şebekeden çıktığı gazdan bazen 
eksik, bazen fazla olur. Taşıtanın 
girişi eksik ise bu taşıtan o an 
için dahili kullanım gazı kullan-
mış demektir. Taşıtanın girişi 
fazla ise şebekeye giren bu ilave 
gaza dengeleme gazı denir. Girişi 
fazla olan taşıtanların istem dışı
şebekeye bıraktıkları dengeleme
gazı, girişi eksik taşıtanların
şebekeden çektikleri dahili kulla-
nım gazından az ise şebekeye
ilave dengeleme gazı alınması
gerekir. Bu türdeki dengeleme 
gazı alımı:

- taşıyıcının talebiyle,
- uygun fiyatta gaz getirmeyi 
taahhüt etmiş veya taşıyıcı ile 
dengeleme gazı anlaşması yap-
mış ve mevzuat gereği taşıyıcıya 
dengeleme gazı tedarik etme 
yükümlülüğü bulunan taşıtanlar-
dan,
- şebekede dahili kullanım gazı 
azalması gerçekleştikten sonraki 
bir tarihte  
      
gerçekleştirilir. Bir taşıtanın 
girişinin eksik kalmaya başla-
dığını anında tespit edip dahili 
kullanım gazının azalmasına 
mahal vermeyecek şekilde 
anında dengeleme gazı alımı 
yapılmasına gerek yoktur. Çünkü 
şebekenin verimli işletilmesi 

(giren gazın aynı anda çıkış 
noktalarından çekilebilmesi) 
açısından dahili kullanım gazı 
seviyesinde belli sınırlar dahilin-
de dalgalanma esnekliği vardır. 
Girişi fazla taşıtanların istem dışı 
şebekeye bıraktıkları dengeleme 
gazı ve bu miktarın giriş eksik 
taşıtanların şebekeden çektikleri 
dahili kullanım gazı miktarını 
karşılamaması üzerine taşıyıcının 
talebiyle şebekeye sokulan ilave 
dengeleme gazı ile girişi eksik 
taşıtanların şebekeden çektikleri 
dahili kullanım gazı bir anlamda 
kendiliğinden swap olur, yani 
birbirileriyle yer değiştirir. Hem 
istem dışı olarak, hem de taşıyı-
cının talebiyle şebekeye sokulan 
dengeleme gazının maliyetini 
de girişi eksik kalan taşıtanlar 
üstlenir.     

2. Dengeleme Gazı Piyasa Kur-
guları:

Dengeleme gazının temini 
dengeleme gazı piyasalarında 
gerçekleştirilir. Dengeleme gazı 
piyasaları, piyasanın ne zaman 
açılacağına ve istem dışı bıra-
kılan dengeleme gazının nasıl 
fiyatlandırılacağına ve yer altı 
depolama tesislerinin dengeleme 
amaçlı kullanılmasının tercih 
edilip edilmeyeceğine bağlı 
olarak farklı şekillerde kurgu-
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lanabilir. Bu şekilde oluşturu-
labilecek alternatif dengeleme 
gazı piyasası kurguları aşağıda 
verilmektedir:

2.1. Günlük Açılan, Taşıyıcı 
Talebiyle Getirilen Dengele-
me Gaz Fiyatının İstem Dışı 
Bırakılan Dengeleme Gazına 
Yansıtıldığı, Deponun Dengele-
me Amaçlı Kullanılmadığı DGP 
Kurgusu:

Dengeleme gazı piyasalarının ay 
içinde herhangi bir gün açılabil-
mesi tercih edilebilir. Dengeleme 
gazı piyasasını ay içinde anlık 
açılabilir tutmanın gerekçesi, 
ay içinde oluşabilecek ilave gaz 
ihtiyacının anında karşılanmasını 
sağlamaya yöneliktir. Dengele-
me gazı piyasasının ay içinde 
günlük açılabilir tutulmasının 
temel nedenlerinden bir tanesi, 
arz yetersizliği sebebiyle ihtiyaç 
duyulan ilave dengeleme gazının 
maliyetinin yükselmesine rağmen 
zaman kaybetmeden getirilmesi-
nin zaruret arz ettiği durumların 
göz önünde bulundurulabilme-
sidir. 

Dengeleme gazının taşıtanlar 
tarafından şebekeye istem dışı 
bırakılabildiği gibi taşıyıcının 
talebiyle de getirilebildiğinden 
yukarıda bahsetmiştik. Taşıyıcı 
talebiyle getirilen dengeleme 
gazının maliyeti ya dengele-
me gazı anlaşmasındaki fiyat 
üzerinden (eğer dengeleme 
gazı, dengeleme gazı anlaşması 
bulunan bir taşıtan edinildiyse) 
ya da en uygun teklif fiyat(lar)
ı üzerinden (eğer dengeleme 
gazı, teklif usulüyle edinildiy-
se) hesaplanır. Ancak istem dışı 
şebekeye bırakılan dengeleme 
gazının maliyetinin hangi fiyat 
üzerinden belirleneceği daha 
serbesttir. Her iki tip dengele-
me gazının maliyeti yukarıda da 
bahsedildiği üzere girişi eksik 
taşıtanlara yansıtılır. İstem dışı 
şebekeye bırakılan dengeleme 
gazının maliyetini belirlemede 
kullanılacak baz fiyat olarak ta-
şıyıcı talebi ile şebekeye sokulan 

gazın fiyatının kullanılması tercih 
edilen yöntemlerden bir tanesi-
dir. Bu tercihin sebebi arz yeter-
sizliği olduğu günlerde taşıtanları 
şebekeye gaz bırakmaya teşvik 
etmektir. Çünkü arz yetersizliği 
olan günlerde normal şartlarda 
taşıyıcı talebiyle getirilen denge-
leme gazının fiyatı yükselmekte-
dir. Dolayısıyla taşıtanlar da bu 
tür günlerde yüksek bir fiyattan 
gazlarını şebekeye bırakacakla-
rını tahmin ederek ellerindeki 
gaz bırakmaya yönelik imkanları 
sonuna kadar zorlayacaklardır.    

2.2. Aylık Açılan, Günlük Kü-
mülatif Dahili Kullanım Gazı 
Fiyatının İstem Dışı Bırakılan 
Dengeleme Gazına Yansıtıldığı, 
Deponun Dengeleme Amaçlı 
Kullanılmadığı DGP Kurgusu:

Dengeleme gazı piyasasının ay 
içinde günlük olarak açılması-
nın temel gerekçesi yukarıda 
da bahsedildiği üzere ay içinde 
anlık olarak gaz ihtiyacı olması 
durumunda bu gazın zamanında 
temin edilmesini sağlayabilmek-
tir. Buradaki temel varsayım, 
gaz ihtiyacının dengeleme gazı 
ile karşılanmasıdır. Gaz ihtiya-
cı sadece dengeleme gazı ile 
karşılanınca dahili kullanım gazı 
seviyesi sabit kalmaktadır, bu da 
işletme güvenliğini garanti altına 
almaktadır. Ancak yukarıda da 
bahsedildiği üzere doğal gaz şe-
bekelerinde dahili kullanım gazı 
seviyesinin belli bir bant içinde 
dalgalanması işletme güvenli-
ğini tehlikeye atmamaktadır. 
Dolayısıyla ay içinde oluşan gaz 
ihtiyacını karşılamanın tek yolu 
dengeleme gazı temin etmek 
değildir. Ay içinde oluşan gaz 
ihtiyacı sisteme ilave dahili 
kullanım gazı getirmek yoluyla 
da karşılanabilir. Eğer ay içinde 
oluşan gaz ihtiyacı dahili kulla-
nım gazı temin etmek yoluyla 
karşılanabilirse dengeleme gazı 
piyasasının ay içinde açılması 
zarureti ortadan kalkar. Bu du-
rumda dengeleme gazı piyasa-
sının ay sonunda açılmasında 
bir engel kalmaz. Bu şekilde ay 

sonunda dengeleme gazı piyasası 
açılıp eksilen dengeleme gazı da 
yerine konduğunda ay içerisinde 
alınmış olan ilave dahili kullanım 
gazından dolayı dahili kullanım 
gazı seviyesinde yaşanacak olan 
artış bir soruna sebebiyet verme-
yecektir. Taşıyıcının kompresör-
lerde yakmak suretiyle bu dahili 
kullanım gazı artışını yönetebil-
mesi mümkündür. Dahili kullanım 
gazı seviyesindeki artış kompre-
sörlerde yakarak yönetilemeye-
cek seviyede ise dengeleme gazı 
piyasasının açılışı daha ileriye 
ötelenebilir. Eğer dahili kullanım 
gazının mülkiyeti taşıyıcıya aitse, 
taşıyıcının dahili kullanım gazı 
temin etme yolu daha önceden 
dahili kullanım gazı sözleşmesi 
imzaladığı taşıtanlardan bu gazı 
talep etmek veya günlük olarak 
teklif usulü dahili kullanım gazı 
temin etmektir. Sadece denge-
leme gazının günlük teklif usulü 
ile getirilebileceğini varsaymak 
doğru bir yaklaşım değildir. Eğer 
istenirse dahili kullanım gazının 
da günlük teklif usulü ile geti-
rilebilmesini sağlayacak düzen-
lemeler yapılabilir. Sonuçta ay 
içinde oluşan acil gaz ihtiyacının 
yükselen maliyetine rağmen 
karşılanması zarureti söz konusu 
olduğunda bu gazın günlük teklif 
usulü ile getirilmesi kaçınılmaz 
olacaksa, bunun dengeleme 
gazı olarak veya dahili kullanım 
gazı olarak getirilmesi bir fark 
yaratmayacaktır. Kaldı ki dahili 
kullanım gazı olarak getirilmesi 
arbitraj etkisini hafifletecektir. 
Çünkü arz yetersizliğinden dolayı 
gaz ihtiyacı hasıl olduğunda ve 
bu gazın teklif usulü getirilmesi 
gerektiğinde fiyat ister istemez 
yükselmektedir. Bu gazın denge-
leme gazı olarak temin edilmesi 
durumunda bu maliyet, girişi 
eksik taşıtanlara anlık olarak 
yansıtılmakta, bu da arbitrajın 
etkisinin yükselmesine sebebi-
yet vermektedir. Oysa bu gaz 
dahili kullanım gazı olarak temin 
edilirse bunun yansıması iletim 
tarifesi üzerinden olacak, bu da 
arbitrajın etkisini hafifletecektir.       
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Arbitrajın etkisini hafiflete-
cek bir diğer unsur, istem dışı 
şebekeye bırakılan dengeleme 
gazının fiyatlandırılmasında 
seçilecek yöntemdir. İstem dışı 
şebekeye bırakılan dengeleme 
gazının fiyatının, taşıyıcı talebi 
ile şebekeye getirilen dengele-
me gazı fiyatı olarak belirlen-
mesinin, gaz yetersizliği olan 
günlerde taşıtanlara sisteme 
gaz bırakmaya teşvik edeceği 
yukarıda ifade edilmişti. An-
cak gaz yetersizliği olduğunda 
taşıtanları sisteme gaz bırakma-
sının tek yolu sisteme istem dışı 
gaz bırakmaları değildir. Elinde 
sisteme gaz bırakma imkanı olan 
taşıtanlar bu gazı teklif usulü 
de sisteme bırakabilirler. Hem 
de eğer ihtiyacın seviyesi yeteri 
kadar yüksekse kendi teklif fiyatı 
üzerinden bırakabilme şansına 
sahiptirler ki bu durum istem 
dışı gaz bırakmaya kıyasla daha 
avantajlı bir durumdur. Çünkü 
istem dışı gaz bıraktıklarında 
fiyatı başkaları belirlemekte-
dir. Dolayısıyla istem dışı gaz 
bırakmayı teşvik etmek amacıyla 
istem dışı bırakılan dengeleme 
gazı fiyatının taşıyıcı talebiy-

le getirilen gaz fiyatı olarak 
belirlenmesi yeterli bir gerekçe 
değildir. Ayrıca istem dışı bıra-
kılan dengeleme gazı fiyatının 
taşıyıcı talebiyle getirilen gaz 
fiyatı olarak belirlenmesinin is-
tem dışı gaz bırakmayı sağlaması 
için taşıyıcı talebiyle getirilen 
dengeleme gazı fiyatının da yük-
sek olması gerekmektedir. Ancak 
arz yetersizliğinden kaynaklı 
gaz ihtiyacını karşılamak için 
taşıyıcının dengeleme gazı talep 
ettiğinde fiyat her zaman yüksel-
meyebilmektedir. Böyle bir du-
rumda fiyatın yükselebilmesi için 
şebekenin ihtiyaç duyulan gazın 
istenildiğinde getirilebilmesine 
uygun olması gerekmektedir. 
Bunun sağlanabilmesi için günlük 
peak çekişin üzerinde giriş kapa-
sitesi bulunması ve yeterli depo-
lama imkanlarına sahip olunması 
gerekmektedir. Yeterli depolama 
imkanlarının ve günlük peak 
çekişin üzerinde giriş kapasitesi-
nin bulunmadığı şebekelerde arz 
yetersizliği sebebiyle gaz ihtiyacı 
oluşsa bile fiyat ne kadar artarsa 
artsın bu gazın teknik olarak 
getirilmesinin mümkün olmadığı 
durumlar oluşabilmektedir. Teklif 

ettiği gazı şebekeye getirme 
ihtimali olmayan taşıtan, bir de 
eksik giriş yapıyorsa, bu durum-
da fiyat teklifini düşürme yoluna 
gidecektir. Çünkü eğer taşıyıcı 
talebi ile getirilen dengeleme 
gazının fiyatı, istem dışı bırakı-
lan dengeleme gazı fiyatı olarak 
belirleniyorsa, bu şekilde fiyat 
düşüren taşıtanın istem dışı ola-
rak sisteme bırakılan dengeleme 
gazını ucuza kapatması söz konu-
su olacaktır. Getirmeyeceği gazın 
fiyatını düşürmekte bir sakınca 
olmayacağı için taşıtanlar böyle 
bir manipülasyona başvurabilir. 
Bunu engellemek için taşıyıcının 
bu tip teklifleri değerlendirmeye 
almaması gerekmektedir. Ancak 
bu tip bir manipülasyon amaçlı 
teklifi taşıyıcının saptayabilmesi 
de çok kolay değildir. Teklifin bu 
tip bir manipülasyon içerdiğini 
tespit etmeye yönelik yeterli 
kriterler oluşturabilmek mümkün 
değildir. Bu amaçla kümülatifte 
negatif olan taşıtanların denge-
leme gazı getirme tekliflerine 
engel getirilmesi, veya teklifleri 
kümülatif negatiflerinin belirli 
bir yüzdesi ile sınırlandırılması 
önerilebilir. Ama tüm bu öneriler 
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teklifin manipülasyon içerdiği-
ni tespitte yetersizdir. Çünkü 
kümülatifte negatif olan bir 
taşıtanın manipülasyon içerme-
yen teklifte bulunma olasılığı 
her zaman vardır ve bu olasılık 
oldukça yüksek bir olasılıktır. Do-
layısıyla kümülatifte negatif olan 
taşıtanların teklif vermesinin 
engellenmesi manipülasyon içer-
meyen gerçekçi tekliflerin iptal 
edilmesine yol açacaktır. Bu tür 
bir manipülasyonu engellemenin 
yolu, istem dışı sisteme bırakı-
lan dengeleme gazının fiyatını, 
taşıyıcı talebi ile talep edilen 
dengeleme gazı fiyatından farklı 
olarak belirlemektir. Bu amaçla 
kullanılabilecek en uygun fiyat, 
dahili kullanım gazının günlük 
olarak hesaplanan kümülatif 
ağırlıklı ortalama fiyatıdır. İstem 
dışı sisteme bırakılan dengeleme 
gazı fiyatını günlük kümülatif 
dahili kullanım gazı fiyatı olarak 
belirleyerek bu gazın fiyatının 
manipülasyon içeren düşük teklif 
sunmak suretiyle düşürülmesi 
ve ucuza kapatılması önlenmiş 
olacaktır. Fiyatı bu şekilde belir-
lemek istem dışı sisteme denge-
leme gazı bırakmayı yeteri kadar 
teşvik etmeyebilir. Ama bu elde 
sisteme gaz bırakma imkanı var-
sa bundan istifade edilmeyeceği 
sonucunu doğurmaz. Sisteme gaz 
bırakma imkanı olan taşıtanlar 
istem dışı olarak bırakmayı ter-
cih etmezlerse bunu teklif usulü 
ile taşıyıcı talebi akabinde siste-
me getirme imkanına sahiptirler. 
Ayrıca günlük kümülatif dahili 
kullanım gazı fiyatının istem dışı 
sisteme bırakılan dahili kullanım 
gazı fiyatı olarak belirlenmesi 
arbitrajın etkisinin hafiflemesini 
de sağlayacaktır. Çünkü yukarı-
da değinildiği üzere istem dışı 
ve taşıyıcını talebiyle sisteme 
bırakılan dengeleme gazlarının 
fiyatlarının ağırlıklı ortalaması 
alınarak elde edilen fiyat üzerin-
den belirlenen maliyet, girişi ek-
sik taşıtanlara yansıtılmaktadır. 
Arz yetersizliği olduğu dönemde 
genellikle taşıyıcı talebi ile 
getirilen dengeleme gazı fiyatı 
çok yükselmektedir. Dolayısıyla 

istem dışı bırakılan dengeleme 
gazının fiyatının günlük kümü-
latif dahili kullanım gazı olarak 
belirlenmesi girişi eksik taşıtan-
lara yansıyacak ağırlıklı orta-
lama dengeleme gazı fiyatının 
düşmesini sağlayacaktır. Çünkü 
günlük kümülatif dahili kullanım 
gazı fiyatının taşıyıcı talebiyle 
getirilen dengeleme gazı fiyatı 
kadar yükselmesi mümkün de-
ğildir. Ay içinde yüksek fiyattan 
dahili kullanım gazı alınmış olsa 
dahi ay sonunda bunun günlük 
kümülatif dahili kullanım gazı 
fiyatını çok artırması söz konusu 
değildir. Dolayısıyla girişi eksik 
taşıtanlara yansıyacak arbitrajın 
etkisi hafiflemiş olacaktır. 

İstem dışı sisteme bırakılan 
dengeleme gazı fiyatının, 
taşıyıcı talebiyle sisteme ge-
tirilen dengeleme gazı fiyatı 
olarak belirlendiği piyasalarda 
fiyat artışının anlık olarak girişi 
eksik taşıtanlara yansımasın-
dan kaynaklı arbitrajın etkisini 
hafifletmek için tekliflerin bir 
önceki teklifin belli bir yüzdesi 
ile sınırlandırılması önerilebilir. 
Ancak bu önerideki sınırlama arz 
yetersizliğinin birkaç gün içinde 
çözülemediği hallerde fiyatın 
artmasını engelleyememektedir. 
Fiyat tavanı getirilmesi başka 
bir öneridir. Ancak fiyat tavanı 
ne kadar düşürülürse arz yeter-
sizliği hallerinde gaz getirme 
ihtimali de o kadar azalacaktır. 
Tavan ne kadar yükseltilirse de 
arbitrajı azaltma etkisi ortadan 
kalkacaktır. Dolayısıyla istem dışı 
sisteme bırakılan gazın fiyatını, 
taşıyıcı talebiyle sisteme getiri-
len dengeleme gazı fiyatı olarak 
belirleyip arbitrajı hafifletmek 
için teklif sınırlaması veya fiyat 
tavanı gibi uygulamalar getirmek 
yerine istem dışı sisteme bıra-
kılan dengeleme gazı fiyatını, 
günlük kümülatif dahili kullanım 
gazı fiyatı olarak belirlemek, 
arbitrajın hafifletilmesinde daha 
etkili olacaktır. 

2.3. Aylık Açılan, Günlük Kü-
mülatif Dahili Kullanım Gazı 
Fiyatının İstem Dışı Bırakılan 
Dengeleme Gazına Yansıtıldığı, 
Deponun Dengeleme Amaçlı 
Kullanıldığı DGP Kurgusu:

Taşıyıcı için depoda dengeleme 
amaçlı olarak kapasite ayrılarak 
taşıyıcının dahili kullanım gazını 
depoya atmasını veya depodan 
çekmesini sağlayıcı düzenleme-
ler yapmak dengeleme amaçlı 
depo kullanımında faydalı bir un-
surdur. Taşıyıcının dahili kullanım 
gazını depoya atma/depodan 
çekme serbestisine sahip olması 
ile, arz yetersizliği durumların-
da taşıyıcının dahili kullanım 
sözleşmesi ile ve günlük teklif 
usulü ile dahili kullanım gazı te-
min alternatiflerine ilave olarak 
depodan da dahili kullanım gazı 
temin opsiyonu oluşmuş olacak-
tır. Taşıyıcının bu serbestisi dahili 
kullanım gazının daha ucuza edi-
nilmesini de sağlayacaktır. Çünkü 
taşıyıcı fiyat düşükken depoya 
sevk ettiği dahili kullanım gazını 
arz yetersizliği halinde sisteme 
verebilecek ve fiyatın yükselme-
sini engelleyebilecektir. Aynı şe-
kilde taşıyıcının bu serbestisi ile 
sistemdeki fazla dahili kullanım 
gazının kompresörlerde yakıla-
rak düşürülmesi alternatifine ek 
olarak bu fazlalığın depoya sevki 
opsiyonu kazanılmış olacaktır. 
Dolayısıyla dengeleme gazı 
piyasasının günlük açılmasına 
olan ihtiyaç daha da azalacaktır. 
Çünkü aylık açılan dengeleme 
gazı piyasalarında arz yetersizliği 
durumlarında ihtiyaç duyulan ga-
zın günlük açılan dengeleme gazı 
piyasalarındaki etkinlikte temin 
edilmesi sağlanırken aynı zaman-
da bunun günlük açılan dengele-
me gazı piyasalarındaki fiyattan 
daha ucuza edinilmesinin imkanı 
da oluşturulmuş olacaktır. Yine 
bu serbesti ile aylık açılan den-
geleme gazı piyasalarında denge-
leme gazı yerine konduğunda ay 
içinde ilave dahili kullanım gazı 
almaktan ötürü oluşacak dahili 
kullanım gazı seviye artışının 
yönetilmesi kolaylaşacaktır. 

26 / Enerji Piyasası Bülteni / Haziran 2015

Dengeleme Amaçlı Depo Kullanımının Dengeleme Gazı Piyasasına EntegrasyonuMehmet ÖZDAĞLAR



Dengeleme gazı piyasalarının her 
gün açılması mümkündür, ancak 
bu gereksiz olduğu için tercih 
edilen bir uygulama değildir. 
Çünkü şebekedeki dengeleme 
gazının belirli sınırlar dahilinde 
dalgalanma esnekliği bulunmak-
tadır. Bir başka deyişle, belirli 
sınırlar içindeki dalgalanmanın 
şebekenin işletilmesine olumsuz 
etkisi bulunmamaktadır. Dola-
yısıyla günlük açılan dengeleme 
gazı piyasalarında dengeleme 
gazındaki dalgalanma sınır 
noktayı aştığı anda piyasa açılır. 
Taşıyıcının dahili kullanım gazı-
nın seviyesini artırıp azaltarak 
dengeleme gazındaki esneklik 
sınırının aşılmamasını sağlaması 
mümkündür. Yani dengeleme 
gazı azaldığında sisteme dahili 
kullanım gazı vererek, dengele-
me gazı arttığında da sistemden 
dahili kullanım gazı çekerek den-
geleme gazı piyasasının açılışının 
ertelenmesi mümkündür. Özel-
likle depoda dahili kullanım gazı 
için taşıyıcıya kapasite ayrılması 
durumunda taşıyıcı bu ayarlama-
yı daha etkin yürütebilecektir. 
Dolayısıyla deponun dengeleme 
amaçlı kullanımının sağlandığı 
piyasalarda dengeleme gazı 
piyasasının günlük yerine aylık 
açılması daha tercih edilir bir 
seçenektir. Ancak günlük açılan 
dengeleme gazı piyasalarında da 
aynı zamanda deponun dengele-
me amaçlı kullanımı mümkündür. 

Aylık açılan dengeleme gazı piya-
salarında önerilen dengeleme 
amaçlı depo kullanım kurgusu 
aşağıda detaylandırılmaktadır:

2.3.1. Ay Öncesindeki İşlemler: 

Depoda taşıyıcıya ayrılacak 
dengeleme amaçlı kapasite-
nin maliyeti iletim tarifesine 
yansıtılabilir veya bu şekildeki 
rezervasyonun taşıyıcı tarafından 
bilabedel yapılması sağlanarak 
maliyeti depo tarifesine yansı-
tılabilir. Bu amaçla taşıyıcının 
dahili kullanım gazı için depoda 
birkaç yüz milyon metre küplük 
bir kapasite ayrılması yeterli 

olacaktır. Taşıyıcı kış aylarına 
yaklaşılırken depodaki bu kapa-
sitesini doldurmayı, yaz aylarına 
yaklaşılırken de depodaki seviye-
sini azaltmayı tercih edecektir. 
Depodaki kapasitesini doldurmak 
için aldığı dahili kullanım gazını 
depoya sevk edecek, depoda-
ki seviyesini azaltmak için de 
kompresörlerde yakılacak dahili 
kullanım gazını depodan sağla-
yacaktır.  

2.3.2. Ay İçindeki İşlemler:

Dengeleme gazı seviyesinde 
azalma olunca dahili kullanım 
gazı sözleşmeleri kapsamında, 
günlük teklif usulü edinilen 
veya depoda taşıyıcı için ayrılan 
kapasitedeki dahili kullanım gazı 
taşıyıcı tarafından şebekeye ve-
rilir. Dengeleme gazı seviyesinde 
artma olursa şebekedeki dahili 
kullanım gazının bir kısmı taşıyıcı 
tarafından depoya aktarılır.

2.3.3. Ay Sonundaki İşlemler:

1. Ay sonunda pozitiflerin pozitif-
liği, negatiflerin negatifliğinden 
fazla ise

1.1. Fazla miktar pro rata olarak 
fiziki olarak depoya atılır veya 
pro rata olarak ağırlıklı ortalama 
günlük kümülatif dahili kullanım 
gazı fiyatı üzerinden taşıyıcı ta-
rafından alınır. Bu noktada kararı 
taşıyıcı verir.

1.2. Toplam negatiflik kadar en 
uygun dengeleme gazı teklifle-
rinin ağırlıklı ortalama fiyatı, 
ağırlıklı ortalama günlük kümüla-
tif dahili kullanım gazı fiyatından 
fazla ise

1.2.1. 1.1. aşamasından geriye 
kalan pozitifler pozitifliklerini 
ağırlıklı ortalama günlük kümü-
latif dahili kullanım gazı fiyatı 
üzerinden taşıyıcıya satar veya 
sanal olarak depoya atar. Burada 
seçim taşıtana aittir. Sanal 
olarak depoya atma tercih edi-
lirse sanal olarak depoya atılan 
pozitiflik ile taşıyıcının depodaki 

dahili kullanım gazı swap edilir 
(yer değiştirilir).

1.2.2. Negatifler negatifliklerini 
ağırlıklı ortalama günlük kümü-
latif dahili kullanım gazı fiyatı 
üzerinden taşıyıcıdan satın alır.

1.3. Toplam negatiflik kadar en 
uygun dengeleme gazı teklifle-
rinin ağırlıklı ortalama fiyatı, 
ağırlıklı ortalama günlük kümüla-
tif dahili kullanım gazı fiyatından 
az ise

1.3.1. 1.1. aşamasından geriye 
kalan pozitifler pozitifliklerini 
ağırlıklı ortalama günlük kümü-
latif dahili kullanım gazı fiyatı 
üzerinden taşıyıcıya satar veya 
fiziki olarak depoya atar. Burada 
seçim taşıtana aittir.

1.3.2. 1.3.1. uyarınca fiziki 
olarak depoya atılan gaz kadar 
dengeleme gazı alınır.

1.3.3. Negatifler negatifliklerini 
1.3.2. uyarınca alınan dengele-
me gazı miktarı ile ağırlıklandı-
rılmış dengeleme gazı fiyatının 
ve 1.3.1. uyarınca taşıyıcıya 
satılan pozitiflik miktarı ile ağır-
lıklandırılmış ağırlıklı ortalama 
günlük kümülatif dahili kullanım 
gazı fiyatının ağırlıklı ortalaması 
üzerinden taşıyıcıdan satın alır. 

2. Ay sonunda pozitiflerin pozitif-
liği, negatiflerin negatifliğinden 
az ise

2.1. Eksik miktar kadar dengele-
me gazı alınır.

2.2. Toplam negatiflik kadar en 
uygun dengeleme gazı teklifle-
rinin ağırlıklı ortalama fiyatı, 
ağırlıklı ortalama günlük kümüla-
tif dahili kullanım gazı fiyatından 
fazla ise

2.2.1. Pozitifler pozitifliklerini 
ağırlıklı ortalama günlük kümü-
latif dahili kullanım gazı fiyatı 
üzerinden taşıyıcıya satar veya 
sanal olarak depoya atar. Burada 
seçim taşıtana aittir. Sanal 
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olarak depoya atma tercih edi-
lirse sanal olarak depoya atılan 
pozitiflik ile taşıyıcının depodaki 
dahili kullanım gazı swap edilir 
(yer değiştirilir).

2.2.2. Negatifler negatifliklerini 
2.1. uyarınca alına dengeleme 
gazı miktarı ile ağırlıklandırıl-
mış dengeleme gazı fiyatının ve 
2.2.1. uyarınca taşıyıcıya satılan 
pozitiflik ile ağırlıklandırılmış 
ağırlıklı ortalama günlük kümü-
latif dahili kullanım gazı fiyatının 
ağırlıklı ortalaması üzerinden 
taşıyıcıdan satın alır.

2.3. Toplam negatiflik kadar en 
uygun dengeleme gazı teklifle-
rinin ağırlıklı ortalama fiyatı, 
ağırlıklı ortalama günlük kümüla-
tif dahili kullanım gazı fiyatından 
az ise

2.3.1. Pozitifler pozitifliklerini 
ağırlıklı ortalama günlük kümü-
latif dahili kullanım gazı fiyatı 
üzerinden taşıyıcıya satar veya 
fiziki olarak depoya atar. Burada 
seçim taşıtana aittir. 

2.3.2. 2.3.1. uyarınca fiziki 
olarak depoya atılan gaz kadar 
dengeleme gazı alınır. 

2.3.3. Negatifler negatifliklerini 
2.1. ve 2.3.2. uyarınca alınan 
dengeleme gazı miktarları ile 
ağırlıklandırılmış dengeleme gazı 
fiyatının ve 2.3.1. uyarınca taşı-
yıcıya satılan pozitiflik ile ağır-
lıklandırılmış ağırlıklı ortalama 
günlük kümülatif dahili kullanım 
gazı fiyatının ağırlıklı ortalaması 
üzerinden taşıyıcıdan satın alır.

Yukarıda 1.3. ve 2.3. maddele-
rinde toplam negatiflik kadar en 
uygun dengeleme gazı teklifle-
rinin ağırlıklı ortalama fiyatı, 
ağırlıklı ortalama günlük kümüla-
tif dahili kullanım gazı fiyatından 
az ise uygulanacak prosedür tarif 
edilmektedir. Burada toplam 
negatiflik kadar en uygun den-
geleme gazı tekliflerinin ağırlıklı 
ortalama fiyatını referans almak 
doğru bir yaklaşımdır. Toplam 
negatiflik, değerlendirmeye 
alınacak tekliflerin üst sınırıdır. 
Dengeleme gazı fiyatı toplam 
negatiflik miktarından daha 
az miktarda teklifin ağırlıklı 
ortalama fiyatından oluşabilir. 
Çünkü toplam negatiflik kadar 
dengeleme gazı alınabilmesi 
için pozitiflerin pozitifliklerinin 
tamamını depoya fiziki olarak 
atmaları gerekmektedir. Oysa 

pozitiflerin bir kısmı gazlarını 
taşıyıcıya satmayı tercih edebilir. 
Bu durumda toplam negatiflikten 
daha az miktarda dengeleme 
gazı alımı gerçekleşecektir. Top-
lam negatiflikten daha az den-
geleme gazı alındığında oluşacak 
dengeleme gazı fiyatı, toplam 
negatiflik kadar dengeleme gazı 
alındığında oluşacak dengeleme 
gazı fiyatından her halükarda 
daha az olacaktır. Dolayısıyla 
toplam negatiflik kadar en uygun 
dengeleme gazı tekliflerinin 
ağırlıklı ortalama fiyatı, ağırlıklı 
ortalama günlük kümülatif dahili 
kullanım gazı fiyatından düşük-
se, toplam negatiflikten az en 
uygun dengeleme gazı teklif-
lerinin ağırlıklı ortalama fiyatı 
her halükarda ağırlıklı ortalama 
günlük kümülatif dahili kullanım 
gazı fiyatından düşük olacaktır. 
Dolayısıyla 1.3. ve 2.3. maddele-
rindeki karşılaştırmada referans 
olarak toplam negatiflik kadar en 
uygun dengeleme gazı teklifle-
rinin ağırlıklı ortalama fiyatının 
kullanılması durumunda koşulun 
sağlanamaması ihtimali orta-
dan kalkmaktadır. Bu sebeple, 
toplam negatiflik kadar en uygun 
dengeleme gazı tekliflerinin ağır-
lıklı ortalama fiyatının referans 

Dengeleme Amaçlı Depo Kullanımının Dengeleme Gazı Piyasasına EntegrasyonuMehmet ÖZDAĞLAR



Haziran 2015 \ Enerji Piyasası Bülteni \ 29

alınması en doğru yaklaşımdır.
Hazırlanan bu kurgu pozitifleri 
pozitifliklerini taşıyıcıya satar-
ken ağırlıklı ortalama günlük 
kümültaif dahili kullanım gazı 
fiyatı üzerinden satmaya mecbur 
bırakmaktadır. Çünkü dengeleme 
gazı fiyatının realize olabilmesi 
için sisteme dengeleme gazı 
girişi yapılması gerekmektedir. 
Sisteme fiziki olarak dengeleme 
gazı alınabilmesi için pozitif 
taşıtanın pozitifliğini fiziki olarak 
depoya atması gerekmektedir. 
Pozitif taşıtan pozitifliğini fiziki 
olarak depoya aktardığında bu 
gazını taşıyıcıya satma imkanını 
kaybetmiş olmaktadır. Dolayı-
sıyla toplam negatiflik kadar 
dengeleme gazı fiyatının ağırlıklı 
ortalama günlük kümülatif dahili 
kullanım gazı fiyatından yüksek 
çıkması durumunda pozitif taşı-
tan bu fiyattan gazını taşıyıcıya 
satamaz, çünkü çoktan gazını 
fiziki olarak depoya aktarmış 
demektir. 

Bu kurguda pozitifler madde 
1.2. ve madde 2.2. uyarınca 
pozitifliklerini depoya atarken 
sanal olarak atmak durumunda-
dırlar. Çünkü fiziki olarak atsalar 
da kendileri açısından bir şey 
değişmeyecektir. Ancak fiziki 
olarak atarlarsa negatiflerin alış 
fiyatının yükselmesine sebep 
olacaklardır. Çünkü 1.2. ve 2.2. 
maddelerinde toplam negatiflik 
kadar en uygun dengeleme gazı 
tekliflerinin ağırlıklı ortalama fi-
yatının, ağırlıklı ortalama günlük 
kümülatif dahili kullanım gazı 
fiyatından fazla olduğu varsa-
yılmaktadır. Pozitifler pozitif-
liklerini fiziki olarak atarlarsa 
daha fazla dengeleme gazının 
alınmasına, bunun sonucunda da 
negatiflerin alış fiyatının yüksel-
mesine sebebiyet vereceklerdir. 
Çünkü negatiflerin alış fiyatı, 
dengeleme gazı fiyatı üzerinden 
alına dengeleme gazının ve ağır-
lıklı ortalama günlük kümülatif 
dahili kullanım gazı fiyatından 
alına pozitifliğin ağırlıklı ortala-
ma fiyatıdır. Bu durumu engelle-

mek için kurguda madde 1.2. ve 
2.2. gereği depoya atışların sanal 
olarak gerçekleştirilmesi amaç-
lanmıştır.

Bu kurguda pozitifler madde 
1.3. ve madde 2.3. uyarınca 
pozitifliklerini depoya atarken 
fiziki olarak atmak durumunda-
dırlar. Çünkü sanal olarak atsalar 
da kendileri açısından bir şey 
değişmeyecektir. Ancak sanal 
olarak atarlarsa negatiflerin alış 
fiyatının yükselmesine sebep 
olacaklardır. Çünkü 1.3. ve 2.3. 
maddelerinde toplam negatiflik 
kadar en uygun dengeleme gazı 
tekliflerinin ağırlıklı ortalama fi-
yatının, ağırlıklı ortalama günlük 
kümülatif dahili kullanım gazı 
fiyatından az olduğu varsayıl-
maktadır. Pozitifler pozitiflikleri-
ni sanal olarak atarlarsa daha az 
dengeleme gazının alınmasına, 
bunun sonucunda da negatifle-
rin alış fiyatının yükselmesine 
sebebiyet vereceklerdir. Çünkü 
negatiflerin alış fiyatı, denge-
leme gazı fiyatı üzerinden alına 
dengeleme gazının ve ağırlıklı 
ortalama günlük kümülatif dahili 
kullanım gazı fiyatından alına 
pozitifliğin ağırlıklı ortalama 
fiyatıdır. Bu durumu engellemek 
için kurguda madde 1.2. ve 2.2. 
gereği depoya atışların fiziki 
olarak gerçekleştirilmesi amaç-
lanmıştır.

Bu kurguda taşıtan sanal olarak 
depoya gaz sevk ettiğinde maruz 
kalacağı depo maliyeti sadece 
geri üretim maliyeti olacaktır. 
Kapasite rezervasyon ve enjeksi-
yon maliyetlerine maruz kal-
mayacaktır. Taşıtan fiziki olarak 
depoya gaz sevk ettiğinde ise 
tüm depo maliyet kalemlerine 
(kapasite rezervasyon, geri üre-
tim ve enjeksiyon maliyetleri) 
maruz kalacaktır.

Ayrıca ağırlıklı ortalama gün-
lük kümülatif dahili kullanım 
gazı fiyatının istem dışı sisteme 
bırakılan dengeleme gazı fiyatı 
olarak belirlendiği aylık açılan ve 

dengeleme amaçlı depo kullanı-
mının entegre edilmediği denge-
leme gazı piyasası kurgusunda:

- istem dışı sisteme bırakılan 
dengeleme gazı fiyatının ağırlıklı 
ortalama günlük kümülatif dahili 
kullanım gazı fiyatı olarak be-
lirlenmesinin sisteme istem dışı 
dengeleme gazı bırakmayı yeteri 
kadar teşvik etmeyeceği, istem 
dışı sisteme bırakılan dengeleme 
gazı fiyatının bu şekilde belir-
lendiğinde dengeleme gazı teklif 
fiyatları düşük seyrettiğinde 
istem dışı sisteme bırakma teşvik 
edilirken, dengeleme gazı teklif 
fiyatları yüksek seyrettiğinde 
istem dışı sisteme bırakmayı 
teşvikten uzaklaşıldığı,  

- ancak bunun bir problem teşkil 
etmeyeceği, çünkü taşıtanın 
elinde sisteme gaz imkanı bırak-
ma imkanı bulunması halinde bu 
gazı istem dışı bırakmak yerine 
taşıyıcı talebiyle, günlük teklif 
usulü ile, hem de kendi teklif 
fiyatı üzerinden sisteme bıraka-
bileceği

vurgulanmıştı. Ağırlıklı ortalama 
günlük kümülatif dahili kullanım 
gazı fiyatının istem dışı sisteme 
bırakılan dengeleme gazı fiyatı 
olarak belirlendiği aylık açı-
lan ve dengeleme amaçlı depo 
kullanımının entegre edildiği 
dengeleme gazı piyasası kur-
gusunda ise istem dışı sisteme 
dengeleme gazı bırakmayı teşvik 
etme düzeyi, ağırlıklı ortalama 
günlük kümülatif dahili kullanım 
gazı fiyatının istem dışı sisteme 
bırakılan dengeleme gazı fiyatı 
olarak belirlendiği aylık açı-
lan ve dengeleme amaçlı depo 
kullanımının entegre edilmediği 
dengeleme gazı piyasası kur-
gusuna kıyasla daha fazladır. 
Çünkü bu kurguda taşıtan istem 
dışı sisteme bıraktığı dengeleme 
gazını ağırlıklı ortalama günlük 
kümülatif dahili kullanım gazı fi-
yatı üzerinden taşıyıcıya satmak 
zorunda değildir. Bu gazı sanal 
olarak depoya aktarma imkanına 
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da kavuşmaktadır. Depoya sanal 
olarak gaz sevk edebilme imkanı 
taşıtan için ilave bir teşviktir. 
Çünkü sanal olarak depoya gaz 
sevk edildiğinde sadece geri 
üretim maliyeti oluşmakta, 
enjeksiyon ve kapasite rezervas-
yon maliyetleri oluşmamaktadır. 
Dengeleme gazı teklif fiyatları 
ağırlıklı ortalama günlük kümüla-
tif dahili kullanım gazı fiyatından 
düşük seyrettiğinde istem dışı 
sisteme bırakma zaten teşvik 
edilmiş olacaktır. Yüksek sey-
rettiğinde de istem dışı sisteme 
bırakılan gazı bu yüksek fiyattan 
taşıyıcıya satamayacaklar, ancak 
sadece geri üretim maliyetine 
katlanarak bu gazı depoya atma 
olanağına kavuşulacaktır. Bu da 
arz yetersizliği durumlarında 
elinde gazı olan taşıtanlara bu 
gazı hem günlük teklif usulü 
dengeleme gazı olarak satma 
imkanı verecek hem de istem 
dışı sisteme bırakabilme olanağı 
sunacaktır.

Summary: 

In order to operate natural gas 
networks safely, internal utili-
zation gas (IUG) is required in 
the network. In most networks, 
ownership of the IUG belongs to 
transporter. However, ownership 
of balancing gas (BG) belongs 
to shippers. BG can be brought 
to the network by a shipper 
either by unplanned manner or 
by demand of transporter when 
balancing gas market (BGM) is 
opened.

BGMs can be formed in different 
ways in terms of frequency of 
opening, price of unplanned BG, 
and usage of underground stor-
age for balancing purposes.

In terms of frequency of open-
ing, BGMs can be formed like 
1) daily opening, or 2) monthly 
opening. Main reason for daily 
opening of BGM is to provide 
BG timely when level of BG 
decreases. BGM can be opened 
every day. But this yields to 

excess transactions and work 
load. Besides, it is unnecessary 
because fluctuation in BG within 
certain limits does not create a 
problem in terms of safe opera-
tion of the network. Therefore, 
in daily opening BGMs, more pre-
ferred way is to open BGM when 
fluctuation in BG exceeds these 
limits. Monthly opening BGMs 
may look less timely in terms of 
providing BG. The mechanism 
making daily opening BGMs more 
timely is that offers for bring-
ing BG are daily. However, in 
monthly opening BGMs, offers 
are monthly. But, this slowness 
of monthly opening BGMs can be 
solved by letting daily procure-
ment of IUG through daily offers. 
Because when the level of BG 
decreases, IUG can be brought 
instead of BG. And BG is brought 
at month end. At the month end, 
IUG brought during the month 
can be managed by using in 
compressors. If this additional 
IUG is not manageable, opening 
of BGM may be postponed. Daily 
procurement capability of IUG 
through daily offers also has an-
other important benefit, which is 
lowering the effect of arbitrage. 
Because if the price of BG is 
high, it is reflected to shippers 
using this gas timely in daily 
opening BGMs. But if the price 
of IUG is high, it is not reflect-
ed timely, rather it is reflected 
through transmission tariff. 
This slows down the impact of 
reflection, lowering the effect of 
arbitrage.

In terms of price of unplanned 
BG, BGMs can be formed where 
1) price of unplanned BG is price 
of demanded BG, or 2) price of 
unplanned BG is price of weight-
ed average daily cumulative 
(WADC) IUG price. The main 
reason to set unplanned BG price 
as demanded BG price is to pro-
mote the bringing of unplanned 
BG during supply deficiency. 
Because generally, during supply 
deficiency, demanded BG price 
is high. But promoting bringing 

unplanned BG is not too neces-
sary, because excess gas can be 
brought also in form of demand-
ed BG, which is more favorable 
for shippers. Because price of 
demanded BG is determined 
by shipper itself, which is offer 
price of the shipper, however 
price of unplanned BG is deter-
mined by other shippers. Anoth-
er flaw in setting unplanned BG 
price as demanded BG price is 
that demanded BG price is not 
high always. In networks where 
daily entry capacity is below 
daily peak consumption and 
daily storage withdrawal capac-
ity is insufficient, there is a high 
probability of low demanded 
BG price. The reason is manip-
ulation. Because when shipper 
having insufficient supply knows 
that bringing of BG it offers will 
not be realized, it offers low 
price for demanded BG and this 
way decreases the demanded BG 
price. This gives this shipper to 
use unplanned BG with a lower 
price, if unplanned BG price 
is set as demanded BG price. 
However it is possible to set a 
price for unplanned BG such that 
it will be favorable in both low 
and high demanded BG price 
scenarios. This price is WADC IUG 
price. It is favorable when de-
manded BG price is low, because 
it prevents manipulated offers 
aiming at decreasing demand-
ed BG price and shippers will 
enjoy selling their unplanned 
BG over higher WADC IUG price 
rather than lower demanded 
BG price. WADC IUG price is not 
less favorable when demand-
ed BG price is high, because if 
shipper does not prefer to sell 
unplanned BG over lower WADC 
IUG price, it has the option to 
sell its excess gas through daily 
offer with its own offer price, if 
this gas is really needed by the 
network. WADC IUG price is also 
favorable, because it helps low-
er the effect of arbitrage. Even 
if the demanded BG price goes 
high, setting price of unplanned 
BG price as WADC IUG price will 

30 / Enerji Piyasası Bülteni / Haziran 2015

Dengeleme Amaçlı Depo Kullanımının Dengeleme Gazı Piyasasına EntegrasyonuMehmet ÖZDAĞLAR



serve damping purpose, prevent-
ing accelerated rise of weighted 
average price of unplanned BG 
and demanded BG.               

Final parameter considered in 
this article in forming styles 
of BGMs is the usage of under-
ground storage for balancing 
purposes. If it will be preferred 
to use underground storage for 
balancing purposes, it is sug-
gested to reserve capacity in 
storage for injecting and with-
drawing IUG by transporter. The 
transporter may pay for storage 
cost and reflects this to trans-
mission tariffs, or transporter 
may use storage free of charge 
and this storage cost is reflected 
to storage tariffs. Transporter 
will prefer to fill its account in 
storage with IUG as winter is ap-
proaching and lower the level of 
IUG in its account in storage as 
summer is approaching. Within 
the month, transporter will with-
draw IUG from storage if level 
of BG decreases and will inject 
IUG to storage if level of BG in-
creases. This account will make 
monthly opening of BGM more 
preferable, because it will give 
transporter additional option to 
provide IUG when the level of 
BG decreases within the month. 
And it will give transporter 
additional option to manage IUG 
(injection of this IUG to storage 
at month end) bought within 
the month, which will become 
excessive after BG is provided 
at month end. This account will 
also have a benefit in lowering 
the effect of arbitrage, because 
price of IUG injected to storage 
before probable supply defi-
ciency within the month will be 
lower than price of IUG bought 
via daily offer on the day of 
the probable supply deficiency 
and transporter will be able to 
reduce IUG cost by utilizing IUG 
in storage. BGMs where storage 
is used for balancing purposes 
can be opened daily. But it is 
suggested that such BGMs are 

opened monthly due to reasons 
given above. The procedure sug-
gested at month end in monthly 
opening BGMs where storage is 
used for balancing purposes is as 
follows: 

1. At month end, if positiveness 
of positives is more than nega-
tiveness of negatives:

1.1. Excess amount is either 
physically injected to storage 
with pro rata basis, or is pur-
chased by transporter over WADC 
IUG price. Decision is given by 
the transporter. 

1.2. If weighted average price 
of most convenient BG offers as 
much as total negativeness is 
more than WADC IUG price:

1.2.1. Positives left from step 
1.1. either sell their positiveness 
over WADC IUG price or virtu-
ally inject their positivenes to 
storage. Decision is up to the 
shipper. If virtual injection is 
preferred, positiveness virtually 
injected and IUG of transporter 
at storage is swapped. 

1.2.2. Negatives purchase their 
negativeness from transporter 
over WADC IUG price. 

1.3. If weighted average price 
of most convenient BG offers as 
much as total negativeness is 
less than WADC IUG price: 

1.3.1. Positives left from step 
1.1. either sell their positiveness 
over WADC IUG price or physi-
cally inject their positivenes to 
storage. Decision is up to the 
shipper.

1.3.2. BG is purchased as much 
as amount of IUG physically in-
jected to storage in step 1.3.1.

1.3.3. Negatives purchase their 
negativeness from the transport-
er over weighted average of BG 
price (weighted with BG amount 

purchased in step 1.3.2.) and 
WADC IUG price (weighted with 
positiveness amount sold to 
transporter in step 1.3.1.). 

2. At month end, if positiveness 
of positives is less than negative-
ness of negatives:

2.1. BG is purchased as much as 
deficient amount.

2.2. If weighted average price 
of most convenient BG offers as 
much as total negativeness is 
more than WADC IUG price:

2.2.1. Positives either sell their 
positiveness over WADC IUG 
price or virtually inject their 
positivenes to storage. Decision 
is up to the shipper. If virtual 
injection is preferred, posi-
tiveness virtually injected and 
IUG of transporter at storage is 
swapped.

2.2.2. Negatives purchase their 
negativeness from transporter 
over weighted average of BG 
price (weighted with BG amount 
purchased in step 2.1.) and 
WADC IUG price (weighted with 
positiveness amount sold to 
transporter in step 2.2.1.).

2.3. If weighted average price 
of most convenient BG offers as 
much as total negativeness is 
less than WADC IUG price:

2.3.1. Positives either sell their 
positiveness over WADC IUG 
price or physically inject their 
positivenes to storage. Decision 
is up to the shipper. 

2.3.2. BG is purchased as much 
as amount of IUG physically in-
jected to storage in step 2.3.1.  

2.3.3. Negatives purchase their 
negativeness from transport-
er over weighted average of 
BG price (weighted with BG 
amount purchased in step 2.1. 
and 2.3.2.) and WADC IUG price 
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(weighted with positiveness 
amount sold to transporter in 
step 2.3.1.).

The reason why virtual injection 
is preferred in step 1.2. and 
2.2. and physical injection is 
preferred in step 1.3. and 2.3. 
is to lower BG price. In virtual 

injection, shipper is subject to 
only withdrawal cost. In physical 
injection, shipper is subject to 
all injection, withdrawal and 
reservation costs. Therefore, we 
can say the usage of storage
for balancing purposes makes
option of setting unplanned BG
price as WADC IUG price promote

unplanned BG more. Because 
even if shipper will not be able 
to sell unplanned BG with a high 
demanded BG price (let’s assume 
demanded BG price to be high), 
it will be able to virtually inject 
to storage with a lower cost.

mehmet.ozdaglar@botas.gov.tr
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Türkiye Elektrik Piyasasında İletim Ek 
Ücreti

Mustafa Yılmaz
Enerji Uzmanı, EPDK

Herkesin bildiği üzere, bugünkü 
adıyla “Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu” 2001 yılında 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
ile “Elektrik Piyasası Düzenleme 
Kurumu” olarak kurulmuş ve 
daha sonra Kurumun adı aynı yıl 
çıkarılan 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu ile Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
olarak değiştirilmiştir. Zira 
Kurumun görev alanına elektrik 
piyasasının düzenlenmesine ilave 
olarak doğal gaz piyasası da 
eklenmiştir. İlgili görev alanları-
na, 2003 yılında çıkarılan 5015 
sayılı Kanun’la petrol piyasası ve 
2005 yılında çıkarılan 5307 sayılı 
Kanun’la sıvılaştırılmış petrol 
gazları (LPG) piyasası ilave edil-
miştir.

Bu yazıda EPDK’nın önemli gelir 
kalemleri arasında yer alan 
“iletim ek ücreti”nin ne ifade 
ettiği, nasıl belirlendiği, kim 
tarafından tahsil edildiği ve 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 
kurulan Enerji Piyasaları İşletme 
Anonim Şirketi (EPİAŞ) sebebiyle 
EPDK’nın gelirinde bir azalma 
meydana gelip gelmeyeceği ve 
EPİAŞ’tan iletim ek ücreti tahsil 
edilip edilmeyeceğine ilişkin 
düşünceler paylaşılacaktır.

EPDK’nın kuruluş kanunu olan 
4628 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Pi-
yasası Kanunu ile Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunun Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun’a 
dönüştürülmüştür. İlgili Kanun’un 
“Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rulu ve Kurul Başkanlığı” başlıklı 
5 inci maddesinin altıncı fıkra-
sının h bendinde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulunun görevleri 
arasında “İletim ek ücreti oranını 
belirlemek ve iletim ek ücreti 
tutarının Türkiye Elektrik İletim 
Anonim Şirketi tarafından tahsili 
ve Kuruma ödenmesine ilişkin 
düzenlemeleri yapmak.” hükmü 
yer almaktadır. Bunun yanında, 
yine aynı Kanun’un “Kurumun 
gelirleri, mal ve varlıkları” 
başlıklı 10 uncu maddesinin (1-A) 
fıkrasının e bendinde “İletim 
tarifesinin en fazla yüzde biri 
oranındaki iletim ek ücretleri” 
EPDK’nın elektrik piyasası ile il-
gili gelirleri arasında sayılmıştır. 
Ayrıca Elektrik Piyasası Tarifeler 
Yönetmeliği’nin “İletim ek ücre-
ti” başlıklı 33 üncü maddesinde 
“(1) İletim ek ücreti oranı, Kurul 
tarafından yıllık olarak saptanır 
ve yürürlük tarihi ile birlikte, 
her yılın 15 Ekim tarihine kadar 
Resmî Gazete’de yayımlanır. (2) 
İletim ek ücreti, ödeme bildirim-
lerinde, iletim sistemi kullanım 
fiyatı, iletim sistemi işletim fi-
yatı ve piyasa işletim ücretinden 
ayrı olarak gösterilir.” hükmü yer 

almaktadır. 

İlgili mevzuat kapsamında Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulunca 
her yıl bir sonraki yılda uygu-
lanacak iletim ek ücreti oranı 
belirlenmiştir. Son yıllarda iletim 
ek ücreti %0,5 -yani binde 5- ola-
rak uygulanmış ve ilgili gelirler 
Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi (TEİAŞ) tarafından EP-
DK’ya aktarılmıştır. Malumunuz 
olduğu üzere TEİAŞ başlıca 3 
temel faaliyet ile iştigal etmekte 
ve ilgili faaliyetlerin tarifeleri 
EPDK tarafından belirlenmekte-
dir. İlgili faaliyetler; sistem işle-
timi, sistem kullanımı ve piyasa 
işletimidir. İlgili faaliyetlere iliş-
kin gelir gereksinimleri ve gelir 
farkları ayrı ayrı hesaplanmakta 
ve onaylanmaktadır. Üç faaliyet 
için de ayrı ayrı hesaplanan ile-
tim ek ücretleri TEİAŞ tarafından 
EPDK’ya ödenmektedir. EPİAŞ’ın 
kısa zamanda (2015 yılı son çey-
rek veya 2016 yılı ilk çeyreğinde) 
EPDK’dan lisans alarak piyasa 
işletim faaliyetini TEİAŞ’tan 
devralacağı öngörülmektedir. 
Yani TEİAŞ’ın 3 ana faaliyetinden 
biri olan piyasa işletimi TEİAŞ’ın 
görev alanının dışına çıkacak ve 
EPDK için TEİAŞ’tan piyasa işle-
timi ile ilgili herhangi bir iletim 
ek ücreti alma imkanı ortadan 
kalkacaktır. 

Enerji Piyasası Bülteni
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Peki, gelinen bu aşamada 
EPDK’nın EPİAŞ’tan iletim ek üc-
reti alması mümkün müdür? İlgili 
mevzuat incelendiğinde iletim 
ek ücretinin TEİAŞ’tan tahsilinin 
öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla EPDK’nın doğrudan 
EPİAŞ’tan bir iletim ek ücreti 
tahsil etmesinin yasal olarak 
mümkün olmadığı kanaatinde-
yim. Ancak, Kanun’un metni 
biraz zorlanırsa ilgili ücretin 
TEİAŞ vasıtasıyla EPİAŞ’tan 
tahsili mümkün kılınabilir. Zira 
Kanun EPDK’ya iletim ek ücreti 
tutarının TEİAŞ tarafından tah-
siline ilişkin düzenleme yetkisi 
vermektedir. Yani EPDK kendi-
sinin lisans vereceği bir kurum 
olan EPİAŞ’a iletim ek ücretini 
TEİAŞ’a aktarma ve TEİAŞ’a 
da aktarılan bu geliri EPDK’ya 
aktarma görevini verebilir. Ancak 
hem Kanun’un lafzından hem de 
ruhundan böyle bir uygulama-
nın “zorlama” bir işlem olacağı 
kanaatini taşıyorum. Ayrıca, 

01/01/2016’da yürürlüğe girmesi 
beklenen Elektrik Piyasası Tari-
feler Yönetmeliği’nde iletim ek 
ücreti “İletim tarifesi üzerinden 
Kurum adına tahsil edilebilecek 
ücret” olarak tanımlanmıştır 
ve iletim ek ücretinin, iletim 
faaliyetine ilişkin bir bedel 
olacağı hüküm altına alınmıştır. 
Piyasa işletiminin doğrudan değil 
dolaylı bir iletim faaliyeti olarak 
addedilmesi gerektiği düşünce-
sindeyim. Tüm bunlarla beraber 
iletim tarifesi içerisinde en 
düşük pay piyasa işletime aittir. 
Örneğin, 2014 yılı gelir tavan-
larına bakıldığında ortalama 
olarak; TEİAŞ’ın sistem kullanım 
gelir tavanı 2 milyar TL, sistem 
işletim gelir tavanı 50 milyon TL 
iken piyasa işletim gelir tavanı 
sadece 15 milyon TL civarında-
dır. (2015 yılı için de benzer bir 
resim vardır, ancak EPİAŞ’ın faa-
liyete geçme ihtimali sebebiyle 
2015 yılı için piyasa işletime 
herhangi bir gelir tavanı rakamı 

belirlenmemiştir.) İlgili gelirler-
den %0,5 oranında EPDK’ya gelir 
kalemi aktarılacağı hesaplandı-
ğında 2 milyarın üzerindeki bir 
gelir tavanında 15 milyon TL gibi 
bir rakam son dönemin moda 
ifadesiyle “çerez parası” olarak 
kalmaktadır. Dolayısıyla EPİAŞ’ın 
kurulması sebebiyle EPDK’nın 
iletim ek ücreti kaybının çok 
düşük olacağı aşikardır. 
Tüm bunların yanında 2015 yılı 
için alınan Kurul Kararında iletim 
ek ücreti %0,5 olarak belirlen-
miştir ancak mevzuat gereği 
EPDK’nın iletim ek ücretini %1’e 
çıkarma imkanı da mevcuttur. 
Yani EPDK, EPİAŞ’ın kurulma-
sı sebebiyle iletim ek ücreti 
gelirinde meydana gelmesi 
muhtemel kaybını ilgili oranın 
artırılması şeklinde de karşılama 
imkânına sahiptir.

mustafayilmaz@epdk.gov.tr



YEKDEM’e Dair Değerlendirme

A. Erdem ALCI
Ticaret ve Planlama Yönetmeni, Aydem EPSAŞ

Bilindiği üzere, 18.5.2005 tarihli 
ve 25819 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun’un 1. 
maddesinde belirtildiği şekilde, 
“… yenilenebilir enerji kaynak-
larının elektrik enerjisi üretimi 
amaçlı kullanımının yaygınlaştı-
rılması, bu kaynakların güvenilir, 
ekonomik ve kaliteli biçimde 
ekonomiye kazandırılması, 
kaynak çeşitliliğinin artırılma-
sı …” amacı ile, Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarını Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) tanım-
lanmıştır. 01.10.2013 tarihli ve 
28782 sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Belgelendirilmesi 
ve Desteklenmesine İlişkin Yö-
netmelik (YEKDEM Yönetmeliği), 
02.10.2013 tarihli ve 28783 sayılı 
Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretimine İlişkin Yö-
netmelik, 02.10.2013 tarihli ve 
28783 sayılı Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 
Uygulanmasına Dair Tebliğ ile 
de Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) tarafından ikincil 
mevzuat kapsamında gerekli 
tüm düzenleyici işlemler tesis 
edilmiş; YEKDEM Yönetmeliği’nin 
5 inci maddesi uyarınca, YEK-
DEM’den 2015 yılında yarar-
lanmak isteyen üretim lisansı 
sahiplerinin başvuruları değer-
lendirilmiş ve 2015 yılı nihai 

YEK listesi EPDK resmi internet 
sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili Kanun’un 6. maddesinde; 
“PMUM, her fatura dönemi için 
YEK toplam bedelini ilan eder 
ve her bir tedarikçinin ödeme 
yükümlülüğü oranını belirler. 
Ödeme yükümlülüğü oranının 
belirlenmesi sırasında, bu Kanun 
kapsamındaki yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilerek 
YEK Destekleme Mekanizmasına 
tabi olmaksızın serbest piyasada 
satışı yapılan elektrik enerjisi 
miktarı bu Kanun kapsamındaki 
hesaplamalara dâhil edilmez. 
Tüketicilere elektrik enerjisi 
sağlayan her bir tedarikçinin 
ödemekle yükümlü olduğu tutar 
belirlenerek ilgili tedarikçiye 
fatura edilir ve yapılan tahsilat 
YEK Destekleme Mekanizmasına 
tabi tüzel kişilere payları oranın-
da ödenir. Bu fıkra kapsamındaki 
PMUM dâhil uygulamalara ilişkin 
usul ve esaslar, EPDK tarafından 
çıkarılacak yönetmelikte düzen-
lenir.” denmekte, mevzuatın 
amir hükümleri gereğince de tüm 
piyasa katılımcılarının uzlaştırma 
bildiriminde YEK alacak ve YEK 
borç kalemleri yer almaktadır. 
Özetlemek gerekirse, mekaniz-
ma, lisanslı santrallerden YEK-
DEM başvurusunda bulunup EPDK 
tarafından uygun görülenler ile 
lisanssız santrallerin tamamının 
Kanun’un ilgili cetvellerinde bu-

lunan fiyatlardan faydalanmaları 
ve bu toplam faydanın, meka-
nizmada üretilen enerjinin Gün 
Öncesi Piyasası’nda (GÖP) satış 
geliri ve ödeme yükümlülüğü 
oranında piyasa katılımcılarına 
fatura edilmesi ile karşılanması 
esasına dayanmaktadır.

Yani, YEKDEM, aslında devlet 
desteği, devletin sağladığı ga-
ranti gelir değil; YEKDEM’e dahil 
olan kişilerin, dahil olmayan 
tedarikçiler –yani tüm müşteri-
ler- tarafından desteklenmesi 
anlamına gelmektedir.

Diğer yandan, görevli tedarik şir-
keti K1 portföyüne yansıyan borç 
ve alacak tutarları fiyat eşitleme 
mekanizmasında aktif enerji 
gelir tavanına yansıtılmakta, 
K2 portföyüne yansıyan tutarlar 
ise serbest piyasada faaliyet 
gösteren tedarikçiler üzerinde 
kalmakta iken, serbest piyasada 
faaliyet gösteren tüm tedarikçi-
ler söz konusu maliyeti müşte-
riye verilecek indirimli elektrik 
teklifinde dikkate almaktadır. 
Ancak, bu maliyetin hesaplan-
ması, öngörülmesi ve müşteriye 
yansıtılması hususunda ciddi so-
runlar ile karşılaşılmaktadır. Kur 
artışı, GÖP fiyatlarının düşüşü ve 
YEKDEM’e dahil üretim portfö-
yünün artması sonucunda borç 
ile alacak tutarları arasındaki 
fark önemli ölçüde artmıştır ve 
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bu farkın ilerleyen dönemlerde 
daha da artmasından ve daha da 
öngörülemez bir noktaya gel-
mesinden endişe duyulmaktadır. 
Zira, bahsi geçen faktörlerden 
dolayı 7000 MW hidrolik kurulu 
gücü, 250 MW jeotermal kurulu 
gücü, 1300 MW rüzgar kurulu 
gücü sonrasında YEKDEM port-
föyünün yaklaşık 14,000 MW’a 
ulaşması, II sayılı Cetvel’den de 
daha fazla yararlanılması, lisans-
sız üretim santrallerinin yaygın-
laşması ve devreye yeni girecek 
ve özelleşecek termik santraller 
sonrasında GÖP fiyatlarının 
düşmesi neticesinde söz konusu 
maliyet serbest piyasa için daha 
da öngörülemez bir risk unsuru 
haline gelecek, serbest piyasayı 
olumsuz etkileyecek, perakende 
satış sektöründeki düşük karlar 
göz önüne alındığında -ortalama 
aktif enerji maliyeti üzerinden 
%3- bazı tedarik şirketlerinin 
iflasına neden olabilecektir. Bir 
diğer önemli husus ise, GÖP’te 
satılamayarak dengesizliğe kalan 
enerji gelirinin Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliği hükümle-
rince Sıfır Bakiye toplam raka-
mından düşülmesidir. Bu düzen-
leme sonucunda YEKDEM geliri 

üretim tahmin sapması nedeniy-
le olması gerekenden daha düşük 
gerçekleşmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen noktalar 
neticesinde, YEKDEM maliyeti 
serbest piyasa açısından aktif 
enerji dışında serbest müşteri-
ye yansıtılan ciddi bir maliyet 
olmaktadır. Yıllık OPTF 140-160 
TL/MWh olduğu ve ağırlıklı 
müşteri aktif enerji maliyetinin 
de 150-160 TL/MWh olduğu bir 
piyasada, yıllık ağırlıklı ortala-
mada 10-15 TL/MWh YEKDEM 
maliyetinin olması, tedarikçi 
tarafından müşteriye verilen in-
dirim oranının izah edilemez bir 
durum olmasına neden olmak-
tadır. Çünkü serbest tüketiciye 
verilen iskontoda tedarikçiler 
tarafından hesaplamalara dahil 
edilen finansman ve dengesizlik 
maliyetleri ile karşılaştırıldığın-
da, aktif enerji dışındaki PMUM 
maliyetlerinin çok yüksek olması 
tüketici nezdinde şikayetlere 
neden olmaktadır, tedarikçi ta-
rafında ise orta ve büyük ölçekli 
tüketime sahip müşteri grubun-
dan zarar edilmektedir.

Özetle, perakende elektrik 

satışında sürdürülebilir bir pazar 
imkanı açısından, tedarikçilerin 
aktif enerji dışındaki maliyetleri 
öngörebilmeleri gerekli oldu-
ğu düşünülmekte, YEK borç ve 
alacak rakamlarının yalnızca K1 
portföyüne yansıtılmasının ve 
fiyat eşitleme mekanizması ile 
de tarifeye yansıtılmasının makul 
olacağı değerlendirilmektedir. 
Bu sayede, serbest tüketici 
piyasasında tedarikçi şirketlerin 
aktif enerji maliyeti tahminine 
ve hesaplamasına odaklanması, 
maliyetlerin daha iyi tahmin 
edilebilmesi sonucunda daha 
makul enerji fiyatının müşteriye 
yansıması kolaylaşabilecektir, 
şüphesiz ki tedarikçiler sözleş-
melerindeki rakamların altında 
enerji fiyatına satış yaparak 
mevcut sözleşmelerini revize 
etme yolunu tercih edecekler ve 
müşteri memnuniyetini artıra-
caklardır. 

Son olarak, YEKDEM Yönetme-
liği’nde geçen ödeme yüküm-
lülüğü, “Tüketicilere elektrik 
enerjisi satışı yapan tedarikçi-
lerin ödemekle yükümlü olacağı 
tutarın hesaplanmasında kullanı-
lacak olan, her bir tedarikçinin 
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tüketicilerine sattığı elektrik 
enerjisi miktarının, bu tedarik-
çilerin tamamının tüketicilere 
sattığı toplam elektrik enerjisi 
miktarına bölünmesi suretiyle 
hesaplanan oranı” olarak ifade 
edilmekte olup, bu orana ilişkin 
bilgiler tedarikçiler tarafından 
DGPYS ekranlarında yayımlanan 
aylık uzlaştırma bildirimlerinde 
izlenebilmektedir. Ancak, söz 
konusu ödeme yükümlülüğü 
oranının detaylarına ulaşılama-

makta, tedarikçiler tarafından 
kontrol edilememektedir. Bu 
oranların tedarikçi tarafından 
teyit edilmesi piyasanın şeffaf 
hale gelmesine katkıda bulu-
nacak; tedarikçiler tarafından 
bu maliyetin kontrol edilebil-
mesi, serbest tüketiciye verilen 
düşük iskonto oranlarının izahını 
kolaylaştıracaktır. İlave olarak, 
her geçen gün ağırlıklı YEKDEM 
birim maliyetinin ilgili ekranlar-
da kamuoyu ile paylaşılması; bir 

sonraki takvim yılında YEKDEM 
maliyetini öngörmek için 31 
Ekim tarihi itibarıyla EPDK’ya 
başvuran piyasa katılımcılarının 
internet sitelerinde başvurdukla-
rını beyan etmeleri -Kurul Kararı 
beklenmesine gerek kalmaya-
cak- tedarikçilerin öngörülerini 
daha sağlıklı şekilde yapmalarına 
olanak sağlayacaktır.

erdem.alci@aydem.com
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Elektrik Üretimi İçin Önlisans Kavramı

Mustafa Oktar
Enerji Uzmanı, EPDK

6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nda tanımlar ve kısalt-
malar başlığı altında önlisans 
“üretim faaliyetinde bulunmak 
isteyen tüzel kişilere, üretim 
tesisi yatırımlarına başlamaları 
için gerekli onay, izin, ruhsat 
ve benzerlerinin alınabilmesi 
için belirli süreli verilen izni”, 
lisans ise “tüzel kişilere piyasada 
faaliyet gösterebilmeleri için 
bu Kanun uyarınca verilen izni” 
olarak tanımlanmaktadır. 

Önlisans bir bakıma bir önceki 
Kanun (Mülga 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu) ve ilgili mev-
zuat hükümlerine göre elektrik 
piyasasında üretim faaliyeti 
göstermek isteyen tüzel kişilere 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
tarafından verilen lisans işlem-
lerindeki ara karar niteliğindeki 
uygun bulma kararına benzeti-
lebilir. Diğer bir ifadeyle, 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
ve bu Kanun’a göre düzenlenen 
mevzuat hükümleri uyarınca 
elektrik piyasasında faaliyet 
gösterecek lisansa tabi üretim 
şirketleri, lisans öncesi dönem 
için önlisans uygulamasına tabi 
tutulacaklardır. 

6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun önlisans esasları 
başlıklı 6. maddesi “Önlisans 
süresinde; gerekli izin, onay, 
ruhsat veya benzeri belgeleri 
alamayan, üretim tesisinin kuru-

lacağı sahanın mülkiyet veya kul-
lanım hakkını elde ettiğini tevsik 
edemeyen, Kurum tarafından 
belirlenen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen tüzel kişiye lisans 
verilmez.” hükmünü amirdir. Bu 
çerçevede önlisans mekanizması-
nın getirilmesi ile önlisans süresi 
içerisinde tamamlaması gereken 
işlemleri (inşaat öncesi döneme 
ilişkin işlemler) tamamlayama-
yan ve bunlarla ilgili gecikmenin 
kendinden kaynaklanmadığını 
ispat edemeyen tüzel kişilere 
lisans verilmeyecektir. 

Ayrıca Elektrik Piyasası Lisans Yö-
netmeliği’nin önlisans sahibinin 
hak ve yükümlülükleri başlıklı 
28. maddesinin birinci fıkrasının 
b bendi “Lisans alıncaya kadar 
veraset ve iflas nedenleri ile bu 
Yönetmelikte belirtilen istisnalar 
dışında ortaklık yapısında doğru-
dan veya dolaylı olarak her-
hangi bir değişiklik yapmamak, 
paylarını devretmemek, payların 
devredilmesi veya payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlem-
leri yapmamak ile yükümlüdür.”  
hükmünü amirdir.

Başka bir ifadeyle, elektrik 
piyasasında faaliyet göstermek 
isteyen önlisans sahibi tüzel 
kişi, önlisansını devredip hem 
piyasadaki kapasite kullanımı-
nı engelleyemeyecek hem de 
haksız kazanç sağlamak ama-
cıyla ülkemizin öz kaynaklarının 

ekonomiye kazandırılmasında 
daha fazla gecikmeye sebebiyet 
veremeyecektir.

Önlisans sadece elektrik piyasa-
sındaki üretim faaliyetleri için 
getirilmiş yeni bir uygulama gibi 
gözükse de birçok kamu kuru-
munda önlisans uygulamasında 
benzer uygulamalar bulunmak-
tadır. Örnek olarak, EPDK’dan 
piyasada elektrik üretimi faaliye-
ti göstermek amacıyla lisans 
alan bir tüzel kişi elektrik üretim 
santrali yapacağı sahanın orman 
vasıflı taşınmaz alanında kalma-
sı durumunda öncelikle Orman 
Genel Müdürlüğüne başvuruda 
bulunur ve Orman Genel Müdür-
lüğü tarafından sahada herhangi 
bir çalışma yapılmaması şartıyla 
ve kesin izinde istenen belge-
lerin hazırlanması amacıyla ön 
izin verilir. Ön iznin verilmesinin 
ardından Orman Kanunu’nun 17 
ve 18 inci maddelerinin, Uygu-
lama Yönetmeliğinde belirlenen 
şartların yani imar planı, avan 
proje ve ÇED gibi izinlerin ve 
gerekli işlemlerin tamamlanması 
ve yerine getirilmesi halinde 
Orman Genel Müdürlüğü tarafın-
dan kesin izin verilir ve akabinde 
saha teslimi yapılır. 

EPDK tarafından verilen önlisans 
da olduğu gibi orman ön izin-
leri de devredilemez ve şartlar 
yerine getirilmediği takdirde 
ön izin için ödenen bedeller 
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iade edilmez. Aynı uygulama-
lar Maliye Bakanlığı tarafından 
hazine arazileri üzerindeki tahsis 
işlemlerinde de uygulanmaktadır. 

Mülga 4628 sayılı Elektrik Piya-
sası Kanunu’nun 3. maddesinin 
altıncı fıkrasında, “Üretim tesisi 
yatırımını ilgili mevzuat çerçeve-
sinde belirlenen süreler içeri-
sinde gerçekleştiremeyen tüzel 
kişilerin ilgili lisansı iptal edilir. 
Lisansı iptal edilen tüzel kişi ile 
Kurumca sorumlulukları tespit 
edilmiş bulunmak kaydıyla; bu 
tüzel kişilikte yüzde ondan fazla 
paya sahip ortaklar ile görevden 
ayrılmış olan veya halen görevde 
bulunan yönetim kurulu başkan 
ve üyeleri lisans iptalini takip 
eden üç yıl süreyle lisans başvu-
rusunda bulunamaz, lisans baş-
vurusu yapan tüzel kişiliklerde 
doğrudan veya dolaylı pay sahibi 
olamaz.” denmektedir. Mülga 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nunu’nda böyle bir ifade geçmiş 
olsa da o dönemde EPDK tarafın-
dan iptal edilmiş lisanslı proje 
sayısı bir elin parmağını geçme-
miştir. Bunun önemli bir sebebi 

Mülga Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 
on ikinci fıkrasındaki “Üretim, 
otoprodüktör ve otoprodük-
tör grubu lisansları için Kurum 
tarafından uygun bulunan tesis 
tamamlanma tarihi ve süresi li-
sanslara derç edilir. Tesis tamam-
lanma tarihinin belirlenmesine 
esas tesis tamamlanma süresi, 
diğer mevzuat gereği alınması 
gereken izinler ve kamulaştırma, 
irtifak hakkı tesisi veya kiralama 
işlemlerini kapsayan yerleşim 
yeri teminine ilişkin süreleri içe-
ren inşaat öncesi süre ile lisans 
kapsamındaki üretim tesisinin 
niteliğine göre belirlenen inşaat 
süresi toplamından oluşur. Müc-
bir sebepler veya lisans sahibi 
tüzel kişiden kaynaklanmaması 
kaydı ile; izin, onay gibi idari iş-
lemlerin süresinde tesis edileme-
mesi, kamulaştırma, irtifak hakkı 
tesisi veya kiralama işlemlerinin 
tamamlanamamasından oluşan 
muhik sebepler nedeniyle süre 
uzatımına gidilmesi ihtiyacının 
doğması halinde, süre uzatımı 
talebinde bulunulabilir. Bundan 
başka, lisans sahibi tarafından, 

projeye bağlı jeolojik ve/veya 
teknik sorunlar ve/veya bölgesel 
özellikler ile ulusal veya ulus-
lararası düzeyde ciddi olumsuz 
ekonomik gelişmeler gibi pro-
jenin yatırım sürecini etkileyen 
ve etkileyebilecek nitelikteki 
olaylar nedeniyle süre uzatımı 
talebinde bulunulması halinde, 
ileri sürülen nedenlerin Kurul 
tarafından uygun görülmesi veya 
üretim tesisi yatırımının geri 
dönülemez bir noktaya geldiğinin 
tespit edilmesi halinde Kurul 
tarafından ilave süre verilebilir 
ve bu süre lisansa derç edilir.”  
amir hükmünün “muhik sebep-
ler”, “üretim tesisi yatırımının 
geri dönülemez bir noktaya 
geldiğinin tespit edilmesi” vb 
gibi ölçümü ve tespiti objektif 
olmayan esnekliklerle söz konusu 
Kanun hükmünün caydırıcılığının 
azaltılmasıdır denebilir.
 
Önlisans sürelerinin uzatılmasına 
ilişkin taleplerde “mücbir sebep” 
haricinde “muhik sebep” gibi es-
nek gerekçeler aranması halinde 
önlisans uygulamasının amacına 
ulaşamayacağı söylenebilir. 
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Şekil 1 6446 sayılı Kanun’a göre lisanslama süreci1

Lisans sahibi tüzel kişilere yü-
kümlülüklerini zamanında yerine 
getirmemeleri halinde bazı 
yaptırımlar uygulanacağı elekt-
rik piyasasına ilişkin mevzuatta 
bulunsa da bu yaptırımlar zaman 
zaman af getirilerek tam anla-
mıyla uygulanamamıştır. Son ola-
rak 6446 sayılı Kanun’la elektrik 
üretim faaliyetleri için bir nevi 
af uygulaması getirilmiştir.
 
6446 sayılı Kanun’un geçici 
9’uncu maddesinde“ Üretim li-
sansına derç edilen inşaat öncesi 
süre içerisinde, üretim tesisinin 
inşaatına başlanması için yerine 
getirilmesi gereken yükümlü-
lüklerini ikmal edememiş tüzel 
kişilere, varsa kalan inşaat ön-
cesi sürelerine ek olarak; yoksa 
sadece altı ay süre verilir. Mücbir 
sebepler dışında bu süre içeri-
sinde de yükümlülüklerini ikmal 
edemeyen tüzel kişilerin lisans-
ları iptal edilir. Mevcut üretim 
veya otoprodüktör lisanslarını ya 
da lisans başvurularını sonlan-
dırmak isteyen tüzel kişilerin bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden bir ay içerisinde 
Kuruma başvurmaları hâlinde li-
sansları veya başvuruları sonlan-
dırılarak teminatları iade edilir.” 
denmektedir. Bu dönem 2 Kasım 
2013 yılında Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nde yer alan süreler 
ve Yönetmelik’te yer alan madde 
numarası sebebiyle elektrik 
piyasasında geçici 15 ve 2 Mayıs 
gibi terimler olarak literatüre 
girmiştir.

İlk konan kuralla lisans yüküm-
lülüklerini yerine getiremeyen 
tüzel kişiler için lisanslarının ip-
tali ile 3 yıllığına piyasadan men 
gibi cezai yaptırımlar yer alırken 
söz konusu Kanun maddesi ile 
yükümlülüklerini yerine getire-
meyen tüzel kişilerden yatırıma 
devam etmek isteyenlere süre, 
yatırıma devam etmek isteme-
yenlere ise lisanslarını sonlandı-
rabilme ve teminat mektubunu 
geri alabilme hakkı verilmiştir.  
Böylece, ülkemizin hem kaynak-

larının ekonomiye kazandırılma-
sında gecikmeye neden olunması 
ve bağlantı ile ilgili kapasitenin 
bir süreliğine de olsa işgal edil-
mesi yaptırımsız bırakılmıştır.

Önlisans uygulaması için de 
benzer şekilde aflar günde-
me gelmediği sürece önlisans 
uygulamasının elektrik üretim 
piyasasının daha sağlıklı bir 
şekilde izlenmesi ve planlanması 
sürecinde hayata geçirilmiş fay-
dalı bir uygulama olduğu değer-
lendirilmektedir.  

6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nunu’nun 6. maddesi ve Elektrik 
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 
17. maddesi gereğince önlisans 

süresi içerisinde tamamlanması 
gereken iş ve işlemler şunlardır:

a)  Üretim tesisinin kurulacağı 
sahanın önlisans sahibi tüzel 
kişinin mülkiyetinde olmaması 
halinde, söz konusu sahanın 
mülkiyet veya kullanım hakkının 
elde edilmesi, rezervuarlı hidro-
elektrik santrallerinde su tutma 
alanları ile ilgili olarak kamulaş-
tırma kararının alınması, nükleer 
santrallerde üretim tesisinin 
kurulacağı sahaya ilişkin tahsis 
işlemlerinin yapılması,
b) Kurulması planlanan üretim 
tesisine ilişkin imar planlarının 
onaylanması,
c) Üretim tesisinin inşaatına 
başlanabilmesi için gerekli olan 



ön proje onayının alınması,
ç) Bağlantı ve sistem kullanım 
anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili 
dağıtım şirketine başvurunun 
yapılması,
d) 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konan Askeri Yasak 
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Yönetmeliği uyarınca gerekli 
görüşlerin alınması,
e) Rüzgar başvurularına ilişkin 
Teknik Etkileşim İzninin alınması,
f) Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği kapsamında gerekli 
olan kararın alınması,
g) Üretim tesisine ilişkin yapı 
ruhsatının veya söz konusu 
ruhsatın yerine geçecek belgenin 
alınması veya söz konusu ruhsa-
tın alınmasına gerek olmadığına 
ilişkin belgenin sunulması,
ğ) Önlisansa konu üretim tesisi 
ile ilgili olarak;

1) Yerli kömüre dayalı üretim 
tesisleri ile jeotermal kayna-
ğa dayalı üretim tesisleri için 
kaynak kullanım hakkına ilişkin 
anlaşmanın yapılmış olması.
2) Hidrolik kaynağa dayalı üretim 
tesisleri için DSİ ile Su Kullanım 
Hakkı Anlaşmasının yapılmış 
olması.

3) Rüzgâr veya güneş enerjisine 
dayalı üretim tesisleri için TEİAŞ 
ile imzalanmış RES veya GES 
Katkı Payı anlaşmasının yapılmış 
olması. 

Ayrıca, önlisans sahibi tüzel 
kişiler önlisans alma tarihinden 
itibaren;

a) Doksan gün içerisinde, Çevre-
sel Etki Değerlendirmesi Yönet-
meliği kapsamında gerekli olan 
kararın alınması için,
b) Yüzseksen gün içerisinde Tek-
nik Etkileşim İzni için
İlgili kuruma başvurmak zorun-
dadır.

Önlisans süresi içerisinde ta-
mamlanması gereken iş ve işlem-
ler değerlendirildiğinde bu iş ve 
işlemlerin bir kısmı Mülga 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
döneminde de yükümlülük iken 
bir bölümü yeni yükümlülükler-
dir.
 
Bununla beraber, söz konusu dü-
zenleme ile ilk defa tüzel kişiler 
tarafından yerine getirilmesi 
gereken yükümlülükler şunlardır: 

● Üretim tesisinin inşaatına baş-
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lanabilmesi için gerekli olan ön 
proje onayının alınması,
● 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konan Askeri Yasak 
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Yönetmeliği uyarınca gerekli 
görüşlerin alınması,
●  Üretim tesisine ilişkin yapı 
ruhsatının veya söz konusu 
ruhsatın yerine geçecek belgenin 
alınması veya söz konusu ruhsa-
tın alınmasına gerek olmadığına 
ilişkin belgenin sunulması.

Dipnotlar

1 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanu-
nu, R.G. 28603, 14.03.2013.

Kaynaklar

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 
R.G. 24335, 03.03.2001.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 
R.G. 28603, 14.03.2013.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, 
R.G. 28809, 02.11.2013. 
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, 
R.G. 24836, 04.08.2002.

moktar@epdk.gov.tr
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Enerji Piyasası Bülteni

TETAŞ’ın Portföyü

Fatih Teoman KAYA
Enerji Uzmanı, EPDK

Türkiye Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) 
2001 yılında kurulmuş bir kamu 
şirketidir. Tedarik lisansı sahibi 
tek kamu şirketi olan TETAŞ’ın 
kimden elektrik alıp kime elekt-
rik sattığı hep merak edilmiştir. 
TETAŞ; Elektrik Üretim Anonim 
Şirketinden (EÜAŞ), mevcut söz-
leşmeler kapsamındaki santral-
lerden ve yurt dışından elektrik 
alır ve elektrik dağıtım şirketle-

rine, görevli tedarik şirketlerine, 
iletimden bağlı serbest müş-
terilere ve yurt dışına elektrik 
satar. Ayrıca TETAŞ; gün öncesi 
piyasasında, gün içi piyasasında 
ve dengeleme güç piyasasında 
elektrik alım satımı yapar.

Mevcut sözleşmeler üç kısımdır: 
Yap-İşlet (Yİ), Yap-İşlet-Devret 
(YİD) ve İşletme Hakkı Devri 
(İHD).

Yİ kapsamında sadece termik 
santraller vardır; bunların dördü 
doğal gaz santrali, biri ithal 
kömür santralidir. Yİ santralle-
rinin tamamı iletimden bağlıdır. 
Bu santrallerinin kurulu güçleri 
ve bulunduğu iller Tablo 1’de ve-
rilmiştir. Yİ santrallerinin toplam 
kurulu gücü 5810 MW olup 2014 
yılı Türkiye üretimindeki payı 
%17.41’dir.



Fatih Teoman KAYA TETAŞ’ın Portföyü

İskenderun İthal Kömür Sant-
rali neden Adana Yumurtalık’ta 
ve Gebze Doğal Gaz Kombine 
Çevrim Santrali neden Sakarya 
Adapazarı’nda acaba?

YİD modeliyle doğal gaz, hid-
roelektrik ve rüzgar santrali 
yapılmıştır. Bu santrallerden 

Tablo 1 Yİ Santralleri

Şekil 1 TETAŞ’ın Portföyü

Tablo 2 İletimden Bağlı YİD Santralleri

• 
• 
• 

• 
• 
• SM
• 

6’sı sözleşmeleri bitince EÜAŞ’a 
devredilmiştir. İletimden bağlı 
YİD santralleri Tablo 2’de ve 
dağıtımdan bağlı YİD santralleri 
Tablo 3’te verilmiştir. YİD sant-
rallerinin toplam kurulu gücü 
2251.4 MW olup 2014 yılı Türkiye 
üretimindeki payı %4.58’dir.

Şirketin Adı Santralin 
Adı 

Kurulu 
Gücü (MW) Santralin Yeri Yakıt 

Cinsi 
Sözleşme 
bitiş yılı 

İskenderun Enerji Üretim 
ve Ticaret AŞ 

İskenderun 
İKS 

1210 Yumurtalık/Adana 
İthal 

Kömür 
2019 

Baymina Enerji AŞ 
Ankara 
DGKÇS 

770 Temelli/Ankara 
Doğal 
Gaz 

2018 

İzmir Elektrik Üretim Ltd. 
Şti. 

İzmir 
DGKÇS 

1520 Aliağa/İzmir 
Doğal 
Gaz 

2018 

Adapazarı Elektrik Üretim 
Ltd. Şti. 

Adapazarı 
DGKÇS 

770 Adapazarı/Sakarya 
Doğal 
Gaz 

2018 

Gebze Elektrik Üretim 
Ltd. Şti. 

Gebze 
DGKÇS 

1540 Adapazarı/Sakarya 
Doğal 
Gaz 

2018 

 

Şirketin Adı Santralin 
Adı 

Kurulu 
Gücü 
(MW) 

Santral Yeri Yakıt 
Cinsi 

Sözleşme 
bitiş yılı 

Birecik Baraj ve 
Hidroelektrik Santralı Tesis 
ve İşletme AŞ 

Birecik 
HES 

672 Birecik/Şanlıurfa 
Hidro 
(Baraj) 

2016 

Doğa Enerji Üretim Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti. 

Esenyurt 
DGKÇ 

180 Esenyurt/İstanbul 
Doğal 

gaz 
2019 

Kayseri Elektrik Üretim 
Sanayi ve Ticaret AŞ 

Yamula 
HES 

100 Kayseri 
Hidro 
(Baraj) 

2025 

Ova Elektrik AŞ 
Ova Doğal 

Gaz 
253.4 

Gebze 
Dilovası/Kocaeli 

Doğal 
gaz 

2017 

Trakya Elektrik Üretim 
Ticaret AŞ 

Trakya 
Doğal Gaz 

478 Marmara Ereğlisi 
Doğal 

gaz 
2019 

Uni-Mar Enerji Yatırımları 
AŞ 

Uni-Mar 
Doğal Gaz 

480 Marmara Ereğlisi 
Doğal 

gaz 
2019 
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Tablo 3 Dağıtımdan bağlı YİD santralleri

Tablo 4 İHD Santralleri

İHD kapsamında yalnızca Tablo 4’te verilen iki santral bulunmaktadır. İHD santrallerinin toplam kurulu 
gücü 649.8 MW olup 2014 yılı Türkiye üretimindeki payı %1.93’tür.

Hazar I-II HES neden 2014 yılında 
enerji üretmedi acaba?

Görüldüğü gibi, 2019 yılına 
gelindiğinde TETAŞ’ın mevcut 
sözleşmeler kapsamındaki port-

föyünün büyük bir kısmı elinden 
çıkmış olacaktır. YİD santralleri, 
süreleri dolunca EÜAŞ’a devre-
dilmektedir, bunların devri bir 
devlet şirketinden diğer devlet 
şirketine olduğundan piyasa-

yı fazla etkilemez. Ama 4600 
MW kurulu gücünde dört gaz 
santralin 2018 yılında ve 1210 
MW kurulu gücünde bir kömür 
santralinin 2019 yılında normal 
özel sektör santrali olması, yani 

Şirketin Adı Santralin Adı Kurulu 
Gücü 
(MW) 

Santral Yeri Yakıt 
Cinsi 

Sözleşme 
bitiş yılı 

Bores Bozcaada Rüzgar 
Enerji Santralı Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

Bozcaada RES 10.2 Bozcaada/Çanakkale Rüzgar 2020 

Ares Alaçatı Rüzgar 
Enerji Santralı Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

Alaçatı RES 7.2 Çeşme/İzmir Rüzgar 2018 

Gaziler Enerji ve Ticaret 
AŞ 

Gaziler HES 11.1 Tuzluca/Iğdır Hidro 
(Akarsu) 

2022 

Altek Alarko Elektrik 
Santralları Tesis, 
İşletme ve Ticaret AŞ 

Tohma-Medik 
HES 

12.5 Malatya Hidro 
(Akarsu) 

2018 

Sütçüler Enerji Sanayi 
ve Ticaret AŞ 

Sütçüler HES 2 Sütçüler/Isparta Hidro 
(Akarsu) 

2018 

Gönen HES Elektrik 
Üretim AŞ 

Gönen HES 10.6 Yenice/Çanankkale Hidro 
(Akarsu) 

2018 

İÇTAŞ Enerji Üretim ve 
Ticaret AŞ 

Girlevik II 
Mercan HES 

11.6 Çağlayan 
M./Erzincan 

Hidro 
(Akarsu) 

2021 

Metak Enerji ve Ticaret 
AŞ 

Dinar-II HES 3 Dinar/Afyon Hidro 
(Akarsu) 

2015 

Limak Enerji Üretim 
Dağıtım Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

Çal HES 2.2 Çal/Denizli Hidro 
(Akarsu) 

2021 

Aksu Enerji ve Ticaret 
AŞ 

Aksu-Çayköy 
HES 

13 Eğirdir/Isparta Hidro 
(Akarsu) 

2039 

Ahiköy Enerji Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

Ahiköy I HES 2.1 Divriği/Sivas Hidro 
(Akarsu) 

2019 

Ahiköy Enerji Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

Ahiköy II HES 2.5 Divriği/Sivas Hidro 
(Akarsu) 

2019 

Şirketin Adı Santralin 
Adı 

Kurulu 
Gücü 
(MW) 

Santral Yeri Yakıt 
Cinsi 

Sözleşme 
Bitiş Yılı 

Bilgin Elektrik Üretim İletim 
Dağıtım ve Ticaret AŞ 

Hazar I-II 
HES 

29.8 Mollakendi/Elazığ Hidro 
(Göl) 

2022 

Park Termik Elektrik Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

Çayırhan 
TS 

620 Nallıhan/Ankara Linyit 2020 



alım garantisine sahip olmaması, 
piyasa fiyatlarını etkileyebilir. 
Bu santrallerin verimleri tabii 
ki bugünkü santrallere göre 
düşüktür, dolayısıyla bunların 
ya yenilenmesi ya da iyileştiril-
mesi gerekecektir. Belli mi olur, 
o günkü fiyatlar yüksek olursa 

köhne halleriyle de elektrik üre-
tip satmaları mümkün olabilir. 
2018 veya 2019 yılında devreye 
girmek üzere elektrik üretim ya-
tırımı yapanlar veya yapacaklar 
tüm bunları dikkate almalıdır.

Tablo 5’te TETAŞ’ın piyasadaki 

ağırlığı net bir biçimde görül-
mektedir. 2014 yılı elektrik 
üretiminin %23.92’si TETAŞ 
santrallerine aittir. Yine Tablo 
5’ten anlaşıldığı üzere EÜAŞ’ın 
üretimdeki payı %27.97 olup bu 
iki kamu şirketinin elektrik üreti-
mindeki payı %51.89’dur.

Tablo 5 2014 üretim miktarları ve oranları

 Üretim (GWh) Üretim (%) 

EÜAŞ 57,286.6 22.74 

EÜAŞ’a Bağlı Ortaklık 13,182.4 5.23 

İHD 4863.2 1.93 

Yİ 43,868.5 17.41 

YİD 11,539.6 4.58 

Serbest Üretim 116,744.6 46.33 

Otop 4440.5 1.76 

Lisansız 37.4 0.01 

Toplam 251,962.8 100 
 

ftkaya@epdk.gov.tr

@FatihTeoman_
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