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Elektrik enerjisi sektöründe 2006 
yılında da özel sektörün yeni yatırım 
projelerinin lisanslandırılması süreci 
devam etti. 2006 yılında özel sektöre 
3 bin megavat civarında kurulu gücü 
olan 105 projeye lisans verildi. Kuru-
mumuzdan lisans alan ve Enerji Bakan-
lığı tarafından geçici kabuller yapılan 
1287 megavat kurulu gücünde tesis 
2006 yılında ișletmeye geçmiștir. 

23 Temmuz 2004 tarihinde yayımla-
narak yürürlüğe giren “Elektrik Ener-
jisi Üretmek Amacıyla Aynı Bölge ve 
Kaynak İçin Yapılmıș Birden Fazla 
Lisans Bașvurusu Olması Halinde 
Seçim Yapılmasına İlișkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümle-
ri gereğince; yenilenebilir kaynaklara 
dayalı projelerde, aynı kaynak için 
birden fazla tüzel kișinin üretim tesisi 
kurmak üzere bașvuruda bulunması 
halinde lisans verilecek tüzel kiși, 
en yüksek lisans alma bedelini teklif 
eden tüzel kiși olarak belirlenmektey-
di. Bu uygulama çerçevesinde toplam 
1370 megavat kurulu güce sahip 27 proje 
için teklif verme süreci sonuçlandı-
rılmıș, verilen tekliflerden toplam 
219 milyon YTL civarında gelir 
elde edilmiștir. Danıștay 13. Dairesi 
tarafından alınan 8 Șubat 2006 tarihli 
yürütmeyi durdurma kararı gereğince 
söz konusu tebliğin uygulaması dur-
durulmuștur. 1 Temmuz 2006 tarihli 
ve 5539 sayılı Kanun kapsamında, 12 
Ağustos 2006 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında 
Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere 

Su Kullanım Hakkı Anlașması İm-
zalanmasına İlișkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’te Değișiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” hü-
kümleri gereği teklif verme toplantısı 
gerçekleștirilmemiș olan bașvurular 
DSİ’ye iade edilmiștir. Aynı Yönet-
melik hükümleri gereği, aynı kaynak 
için birden fazla bașvuru olması du-
rumunda DSİ tarafından düzenlenen 
kapalı zarf ile teklif verme toplantı-
sında kaynak katkı payı için yapılan 
en yüksek teklifi n sahibi olan șirket 
Kurumumuza lisans bașvurusunda 
bulunmaktadır.

Rüzgara dayalı elektrik üretim pro-
jelerine ilișkin olarak; bu yıl bașında 
20 megavat olan Türkiye’nin rüzgar 
enerjisine dayalı üretim tesisi kapasi-
tesi, bugün itibarıyla 51 megavat olup 
gelecek yılın bașında bu değer 100 
megavata, bağıtlanan ekipman sipa-
rișleri göz önüne alındığında 2008’in 
ilk yarısında ise 230 megavata ulașa-
caktır. Rekabetçi bir serbest piyasanın 
olușturulması ve 5346 sayılı Yenile-
nebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlișkin Kanunu’nun da yasalașması ile 
de alım garantisi modeli getirilmesi 
nedeniyle, en zor yatırımlar arasında 
yer alan rüzgar yatırımlarının artması 
beklenmektedir.

Diğer taraftan, 3096 sayılı Kanun 
kapsamında bağıtlanmıș alım ve fi -
yat garantili mevcut sözleșmelerden 
feragat edilmek suretiyle rekabete 

dayalı serbest piyasa koșullarında 
faaliyet gösterilmesini teșvik edici 
düzenlemelere de ikincil mevzuat 
içerisinde yer verilmiștir. Bunun 
sonucunda; 497 megavat kurulu 
gücündeki 12 adet hidroelektrik 
santralı, 105 megavat kurulu gücün-
deki 5 adet rüzgar enerjisi santralı, 
45 megavat kurulu gücünde 1 adet 
jeotermal ve 82 megavat kurulu gü-
cünde 1 adet doğalgaz yakıtlı santral 
olmak üzere toplam 729 megavat 
kurulu gücündeki 19 üretim tesisi-
nin yapımı serbest piyasa șartlarına 
getirilmiș ve Yap-İșlet-Devret mo-
deline göre mevcut sözleșmesi olan 
bu tüzel kișiler, sözleșmelerindeki 
rekabete aykırı hükümlerden feragat 
ederek, herhangi bir teșvik olmak-
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sızın, rekabetçi piyasa koșullarında 
faaliyetlerini sürdürmek üzere lisans 
almıșlardır. Yine bu kapsamda, top-
lam 250 megavat kurulu güce sahip 
3 ayrı proje daha bașvuru așamasında 
bulunmaktadır.

26 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan 
“Elektrik Piyasasında Mali Uzlaștırma 
Yapılmasına İlișkin Usul Ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ’in Yürürlükten Kal-
dırılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili tebliğ 
yürürlükten kaldırılarak, Ağustos 2006 
döneminden itibaren “Dengeleme ve 
Uzlaștırma Yönetmeliği” hükümleri 
uyarınca nakdi uygulamaya bașlan-
mıștır. Söz konusu Yönetmeliğin 
uygulanmaya bașlamasıyla piyasada 
olușan arz-talep dengesi sonucunda 
ortaya çıkan fiyatlar kullanılmaya 
bașlanılmıș; böylece, serbest elektrik 
piyasasında katılımcısı elektrik üreti-
cilerinin gerçek maliyetleri üzerinden 
yük alma teklif verebilmelerini sağla-
mıștır. Bu çerçevede, Kurumumuza 
faaliyetini durdurmak üzere bașvuran 
doğalgaz yakıtlı șirketler, gelișmeler 
üzerine faaliyetlerine devam etme 
kararı almıștır.

Ayrıca bir otoprodüktör ya da otop-
rodüktör grubu lisansı sahibi tüzel 
kișinin rekabet ortamında satabile-
ceği elektrik enerjisi miktarı yüzde 
25’den 2006 yılı da dahil olmak üzere 
31 Aralık 2008 tarihine kadar yüzde 
30 olarak yeniden belirlenmiștir.

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca 3 
Mart 2003 tarihinde yıllık 9 milyon 
kilovatsaat olarak bașlatılan, tedarik-
çilerini seçme serbestisine sahip tüke-
ticilerin yıllık tüketim eșiği, 6 milyon 
kilovatsaate indirilmiștir. Bu değer 
yaklașık yüzde 32’lik bir piyasa 
açıklığına tekabül etmekte olup, ser-
best tüketici uygulaması kapsamında 
elektrik enerjisini serbest piyasadan 
karșılayan tüketicilerin oranı ise 
yüzde 15 civarındadır. Ayrıca, yıllık 
elektrik enerjisi tüketimleri serbest 
tüketici limitinden daha az olan 
tüketicilerin bir araya gelerek talep 
birleștirme suretiyle serbest tüketici 
olmalarına imkan tanıyan düzenle-
meler de yapılmıștır.

Özelleștirme Stratejisi kapsamında 
TEDAȘ bünyesindeki bağlı ortaklık-
lar ve müesseselerin 20 dağıtım șir-
keti olarak yeniden yapılandırılması 
sonucunda, Kurumumuz tarafından 
bu șirketlere dağıtım ve perakende 
satıș lisansları verilmiș ve 31 Aralık 
2010 tarihine kadar geçerli olacak 
tarifeleri onaylanmıștır.

Yine Özelleștirme Stratejisi çerçeve-
sinde EÜAȘ bünyesindeki santrallar 
gruplandırılarak 6 adet portföy gru-
bu olușturulmuștur. Bu kapsamda, 
EÜAȘ bünyesinde sadece büyük 
hidroelektrik santrallar kalırken, 
portföy șirketlerine termik santrallar 
ve bazı küçük hidroelektrik santral-
lar bırakılmıștır. Yeni yapılanma 
neticesinde 2006 yılı Eylül ayından 
itibaren portföy gruplarından doğ-
rudan elektrik dağıtım șirketlerine 
satıș yapmasına ilișkin geçiș dönemi 
sözleșmeleri imzalanmıștır. 

Petrol ve Doğalgaz Petrol ve Doğalgaz 
Piyasası GelișmeleriPiyasası Gelișmeleri
Petrol piyasası açısından 2007 yılın-
da ulusal marker uygulaması bașla-
yacak denetimlere devam edilecektir. 
Ayrıca Ceyhan Bölgesi için yapılan 
rafi neri yatırımı bașvuruları karara 
bağlanacaktır. 

LPG piyasası açısından da lisanslan-
dırmanın tamamlanmasının ardından 
sektördeki tüm oyuncuların gerekli 
eğitimlerden geçirildiği ve denetim 
çalıșmalarının daha etkinleștirileceği 
bir yıl olacaktır. 

Doğalgazda, șehir için doğalgaz 
dağıtım ihaleleri tamamlanmayan 
birkaç șehir kalmıștır. Özellikle 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 
bu șehirlerimiz için ihalelerin nasıl 
yapılabileceği konusunda çalıș-
malar sürdürülecektir. EPDK’nın 
ihalelerine bașladığı 19 Kasım 2003 
tarihinden Kasım 2006’ya kadar 
48 doğalgaz dağıtım lisansı ihalesi 
gerçekleștirilmiș, 42 șirkete doğal-
gaz dağıtım lisansı ihalesi verilmiș, 
32 șirket bölgelerinde yatırımlarına 
bașlamıș ve 27 șirket ilgili bölgelerin-
de gaz arzına bașlamıștır. Bu șirketler 
4 milyar metreküplük doğalgaz da-
ğıtımı gerçekleștirmiștir. Șebekenin 
ulaștığı potansiyel abone sayısı da 
yaklașık 2.5 milyondur. 

Önümüzdeki süreçte kısa vadede 
Siirt, Batman, Zonguldak, Bartın ve 
Aydın’da doğalgaz ihalelerine çıkıl-
ması planlanmaktadır. 

 Sonuç olarak, elektrik enerjisi 
sektöründen 2006 yılı özel sektör 
ișletmeciliği, maliyetlere göre tari-
felendirme, rekabetin tesisi ve yeni 
yatırımların devreye alınmasının 
teșvik edilmesi gibi açılardan ișle-
mesi önem tașıyan Dengeleme ve 
Uzlaștırma Yönetmeliği’nin nakdi 
uygulamasına geçilmesi önemli bir 
gelișme oldu. Ayrıca TEDAȘ’ın da-
ğıtım bölgelerinin özelleștirilmesine 
yönelik teknik hazırlıkların tamam-
lanması ve özelleștirme sürecinin 
bașlaması da bir diğer önemli adım-
dır. Gerek özelleștirmeler gerekse 
özel sektör ișletmeciliğinin teșvik 
edilmesi sayesinde 2007 yılından iti-
baren her geçen yıl sistemdeki kayıp 
ve kaçakların azaltılması, verimlili-
ğinin, kapasite kullanımının artması 
ve daha da önemlisi elektrikte arz 
güvenliği sorunu yașanmaması için 
mevcut kurulu kapasitenin arttırıl-
ması açısından adım adım olumlu 
gelișmeler yașanacağı düșüncesin-
deyim. 2007’nin LPG ve petrol pi-
yasası açısından denetimlerin ivme 
kazanacağı doğalgaz piyasasında ise 
ülkemizin tüm șehirlerdeki dağıtım 
ihale sürecinin tamamlanacağı bir yıl 
olacağı kanısındayım.

2007, LPG ve petrol 
piyasası açısından 

denetimlerin 
ivme kazanacağı, 
tüm șehirlerdeki 

doğalgaz ihalelerinin 
tamamlanacağı bir yıl 

olacak. 


