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Örneğin doğalgaz gibi pahalı bir 
kaynak kullanan santrallarda üreti-
min maliyeti yükseldiğinde, “serbest 
piyasa mantığı” gereği daha düşük 
maliyetli kaynak kullanan santrallar-
da alım yapıldığından, bu santrallar 
için kapanma tehlikesi oluşmaktadır. 
Arz güvenliği için sistemde yeterli ye-
dek üretim kapasitesinin bulunmasını 
amaçlayan bu yönetmelikte yapılmak 
istenen değişiklikle kapsamın genişle-
mesi sağlanacaktır. 

Destek kapsamındaki ödemeler 
yönetmelikte “Sistem İşletmecisi” ola-
rak tanımlanan Türkiye Elektrik İletim 
Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından ger-
çekleştiriliyor. Yönetmeliğin amacı il-
gili maddede “Bu Yönetmeliğin amacı, 
elektrik piyasasında arz güvenliğinin 
temini için gerekli yedek kapasite de 
dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç 
kapasitesinin oluşturulması ve/veya 
uzun dönemli sistem güvenliğinin 
temini için güvenilir kurulu güç kapa-
sitesinin korunması amacıyla TEİAŞ 
tarafından işletilecek olan kapasite 
mekanizmasına ilişkin kuralların be-
lirlenmesidir” olarak ifade edilmekte-
dir. 

Taslakta yapılan en temel deği-
şikliklerden biri mekanizmaya katıla-
mayanlar arasında sayılan “Yap İşlet” 
santraların da kapsam içine alınma-
sıdır. Ayrıca yine kapsam dışı listesin-
deki “lisansında yer alan, mevcut ve 
işletmede olan, geçici kabul tarihi en 

eski ünitesinin geçici kabul tarihinden 
başlayarak hesaplanan santral yaşı 
13 yıldan büyük olan yerli kaynaklara 
dayalı olmayan santraller” ibaresi de 
kaldırılmasıdır. Böylece santral yaşı 13 
yıldan büyük olan yerli kaynak kulla-
nan kömür santraları da desteğe dahil 
edilmiş oldu. Bu düzenleme özellikle 
son yıllarda yapılan özelleştirmeler-
le devir alınan kömür santralları ve 
geçmişte zaten “Yap İşlet” kapsamın-
da alım garantileriyle teşvik almış 
santralların yeniden desteklenmesi 
anlamına gelmektedir. Diğer şartla-
rı uygun olsa da yenilenebilir enerji 
kapsamında zaten destek alan sant-
rallar, değişikle yine kapsam dışı bı-
rakılmıştır. Kamu payının yüzde elliyi 
aştığı santrallar, EÜAŞ’a ait mobil trey-
ler santrallar hariç olmak üzere teşvik 
mekanizmasının dışında kalmaktadır. 

“Serbest Piyasa Mantığı Çöküyor”  
Değişikliğin gerekçesinde; küresel 

çapta yaşanan salgın nedeniyle eko-
nomik bir daralama yaşandığı ifade 
edilerek, eksik kapasite kullanımı ve 
enerji tüketiminde dalgalanmalar ya-
şandığı belirtilerek, şöyle deniliyor:  

“Bu kapsamda enerji tüketiminde 
meydana gelen öngörülemeyen dü-
şüşler arz fazlasına sebep olmakta, 
oluşan arz fazlası ise elektrik fiyatları-
nın aşırı düşmesine ve ithal girdi kul-
lanan santrallerin piyasa koşullarında 
faaliyetlerine devam edememesine 
neden olmaktadır.  Halbuki kapan-

ma noktasına gelen elektrik üretim 
santralleri, arz güvenliği ve sistem 
işletmesi açısından çok büyük öneme 
sahip santrallerdir. Bu santrallerin pi-
yasada faaliyet gösterememeleri, kriz 
dönemlerinde geçici olumlu etkiler 
yaratmış olsalar da krizler sona er-
diğinde ve ekonomik büyümeye bağ-
lı olarak elektrik tüketimi artmaya 
başladığında arz güvenliği ve sistem 
işletmesini olumsuz etkileme riskini 
beraberinde getirmektedir.” 

Gerekçeden enerji üretiminde 
serbest piyasa mekanizmasının sağ-
lıklı çalışmayacağı itiraf edilmektedir. 
Sürekli ekonomik büyüme öngören ve 
kâr ve fiyat odaklı yapılandırılan sis-
temin, kriz ortamlarından sürdürüle-
mediği ortadadır. Bugün özel sektörün 
elindeki santralların bir kısmı, “kamu-
nun yatırım yapacak kaynağı yok” ge-
rekçesiyle özelleştirilmişti. Farkı mo-
dellerle, çoklu kamu kaynaklarından 
sağlanan teşviklerle gerçekleştirilen 
yatırımlarda, bugün mali olarak yeni-
den sürdürülemez noktaya gelmiştir. 
“Kamunun yatırım yapacak kaynağı 
yok” vurgularıyla hayata geçirilen 
serbest piyasa ve özelleştirme mo-
deli, bugün bir kez daha kamuya yük 
haline gelmiştir. Özelikle ilk yatırım 
bedellerini çoktan çıkarmış, kamu kay-
naklarından sağlanan alım garantile-
riyle uzun yıllardır kâr eden şirketlere 
yaşadıkları ilk sorunda yeniden kamu 
kaynağı aktarılması kabul edilemez. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’nde değişiklik hazırlığı 
yapıyor. Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği, “serbest piyasa” şartlarında yeterli geliri bulamayan ancak 
arz güvenliğini sağlamak için faal olması gerektiği düşünülen elektrik santrallarına yönelik bir destek mekanizmasını 
tanımlama iddiasında. 

Şirketlere Yeni Kaynak Aktarmak Elektrik Zamlarını Tetikler... 
ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN KAMULAŞTIRMA ÇAĞRISI 
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Enerji sürekliğini ve arz güvenliğinin 
sağlanması için kamu kaynağı kulla-
nılacaksa, bu işlem kamulaştırma yo-
luyla yapılmalıdır. 

Teknik Kriterler Rafa Kalktı
Yönetmeliğin ilgili maddesine 

göre destekleme bütçesi her yıl TEİAŞ 
tarafından belirlenerek, EPDK’nın ona-
yına sunuluyor. Kapasite ödemelerine 
esas yıllık ve fatura dönemi bazındaki 
bütçenin belirlenmesinde aşağıdaki 
kriterler dikkate alınır:

“a) Sistemde ihtiyaç duyulan ilave 
kapasitenin ya da korunması gereken 
kapasitenin büyüklüğü,

b) Tahmini santral yatırım maliyet-
leri ve bu yatırımlar için ihtiyaç duyu-
lan finansman maliyetlerinin seviyesi,

c) Belirlenecek bütçenin iletim ta-
rifeleri üzerindeki etkisi,

ç) Gün öncesi piyasasında oluşan 
nihai piyasa takas fiyatlarının seyri,

d) Fatura dönemi bazında oluşa-
cak destekleme tutarı ihtiyacı,

e) Elektrik üretim sektörünün mali 
sürdürülebilirliği.”

Elektrik Zamlarını Tetikleri
Elektrik tüketimin düştüğü koşul-

larda ilave kapasite ihtiyacının art-
ması bu dönemde mümkün değildi. 
Değişiklik taslağında göz ardı edilen 
bir diğer önemli konu ise “Belirlenecek 
bütçenin iletim tarifeleri üzerindeki 
etkisi” maddesidir. Yönetmelikte yıl 
içinde gerçekleştirilecek ödemelerin 
o yıl için belirlenen bütçeyi aşama-
yacağı, yıllık bütçede artan olması 
durumunda ise bir sonraki yıla aktarı-
lamayacağı ifade edilmektedir. Nisan 
2021’de yönetmelik değişikliğinin 
gündeme getirilmesi onaylanan 2021 
bütçesinin aşılacağı anlamına gel-
mektedir. TEİAŞ’ın maliyetlerindeki 
artışlar, tüketici faturalarında eskiden 
“iletim bedeli” olarak bilinen kaleme 
yansıtılmaktadır. Fatura kalemlerinin 
birleştirilmesi uygulamasıyla eski “ile-
tim bedeli” bu dönemde dağıtım be-

delinin içine yedirilmiştir. Değişikliğin 
yaşama geçmesi ve destek mekaniz-
ması kapsamındaki santral kapasite-
sinde artış olması durumunda, kaçınıl-
maz olarak TEİAŞ üzerindeki mali yük 
artacaktır. Sonuç olarak tüm son kulla-
nıcı tarifelerinde “dağıtım bedellerin-
de” zam yapılmak zorunda kalınacaktır.    

Özel şirketlere yeni kaynaklar 
aktararak, bu maliyeti de faturalar 
yoluyla tüketiciye yüklemek, salgın 
koşullarında işsiz kalan, gelir kaybe-
den milyonlarca insan için en azından 
insafsızlıktır.  Herkesin bildiği gibi 
elektrik enerjisi tüm mal ve hizmetler 
için temel girdi niteliğindedir. Elektrik 
zamları otomatik olarak iğneden ip-
liğe her şeye zam gelmesi anlamına 
gelmektedir. Yükselen enflasyon cana-
varını besleyecek bu girişimden bir an 
önce vaz geçilmelidir. 

Bu son değişiklik girişimi, ener-

ji piyasasının şirketlere arasındaki 
güç dengelerine göre şekillendirildi-
ği, EPDK’nın denetim ve düzenleme 
fonksiyonun şirketler arasındaki so-
runların çözümü ve uzlaştırma boyuta 
indiğini bir kez daha kanıtlamaktadır. 
Elektrik zamlarının genel enflasyonun 
çok üzerinde gerçekleşmesi, enerji yö-
netiminde anlayış değişikliğinin aci-
liyetini ortaya koymaktadır. Enerji yö-
netiminin, kısıtlı kaynaklarımızı en iyi 
şekilde değerlendirecek, kamu yararı-
nı esas alan siyasi ve ticari müdaha-
lelerden uzak bir yapıya devredilmesi 
çağrımızı yenileyerek, ekonominin 
temel girdisi olan elektrik fiyatlarının 
dağıtım şirketlerinin günübirlik kâr ta-
leplerini karşılamaya odaklanan poli-
tikalar yerine, kamu yararı gözetilerek 
belirlenmesinin zorunluluk olduğunu 
hatırlatıyoruz.    


