17.3.2004 Tarih ve 2004/3 Sayõlõ YPK Kararõ

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

I. AMAÇ VE ESASLAR
Ekonomik ve sosyal hayatõmõzdaki yeri tartõşõlmaz olan elektrik enerjisinin tüm
tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulmasõ temel amaçtõr.
Elektrik enerjisi sektörünün, bu amaç doğrultusunda ve Avrupa Birliği topluluk
müktesebatõna uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesine devam edilecektir. Sektörde
gerekli reformlarõn yapõlmasõnõ teminen, kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden
yapõlandõrõlmasõ suretiyle elektrik enerjisi üretim ve dağõtõm varlõklarõnõn özelleştirilmesi
gerçekleştirilecektir. Elektrik enerjisi üretim ve dağõtõm varlõklarõnõn zamanõnda ve başarõlõ bir
şekilde özelleştirilmesi, serbestleştirmenin sağlanmasõ açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr.
Elektrik enerjisi sektörü reformu ve özelleştirmelerden beklenen temel faydalar;
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Elektrik üretim ve dağõtõm varlõklarõnõn etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi
suretiyle maliyetlerin düşürülmesi,
Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanmasõ ve arz kalitesinin artõrõlmasõ,
Dağõtõm sektöründeki teknik kayõplarõn OECD ülkeleri ortalamalarõna indirilmesi ve
kaçaklarõn önlenmesi,
Gerekli yenileme ve genişleme yatõrõmlarõnõn kamu tüzel kişilerine herhangi bir
yükümlülük getirilmeden özel sektörce yapõlabilmesinin sağlanmasõ,
Elektrik enerjisi üretimi ve ticareti faaliyetlerinde oluşacak rekabet yoluyla ve
hizmet kalitesinin düzenlenmesiyle sağlanan faydanõn tüketicilere yansõtõlmasõdõr.

Elektrik enerjisi sektörünün serbestleşmesi sürecinde; yerli ve yabancõ yatõrõmcõya
güven telkin edilmesi için gerekli adõmlar ivedilikle atõlõrken, serbest piyasa sistemine geçişin,
sektörde halen faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri açõsõndan en az maliyetle
sonuçlandõrõlmasõna özen gösterilecektir.
Geçiş döneminde arz açõğõnõn yaşanmamasõnõ teminen, yeterli miktarda ek kapasite
sağlanmasõ amacõyla geçici önlemler alõnacaktõr. İthalat ve mevcut santrallarõn
rehabilitasyonu gibi diğer uygulamalar da bu tür önlemleri tamamlayõcõ rol oynayacaktõr.
Elektrik enerjisi sektöründeki düzenlemeye tabi faaliyet alanlarõnda maliyetleri
yansõtan bir fiyatlandõrma sisteminin uygulanmasõ esas olacak, ancak, serbest olmayan
tüketicilerin fiyat farklõlõklarõna maruz kalmamalarõ için tüketicilere uygulanacak satõş fiyatõ
eşitleme mekanizmasõ tesis edilerek, ilk tarife uygulama dönemi boyunca ulusal tarife
uygulamasõna devam edilecektir.
II. ÖZELLEŞTİRMENİN TEMEL İLKELERİ
Özelleştirme sürecinde aşağõdaki ilkeler esas alõnacaktõr:
i.

Özelleştirmeler, Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ (ÖİB) tarafõndan 4046 sayõlõ
Kanun çerçevesinde yapõlacaktõr.
ii. Özelleştirme
uygulamalarõnda
sadece
gelire
odaklõ
bir
yaklaşõm
sergilenmeyecektir.
iii. Özelleştirmeler sonrasõnda elektrik enerjisi fiyatlarõnda kalõcõ artõşlara yol
açõlmamasõna dikkat edilecektir.
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iv. Özelleştirmelere, serbest bir elektrik piyasasõ amaç ve hedeflerini gerçekleştirme
kabiliyetine sahip ve mali açõdan güçlü şirketlerin katõlõmlarõ özendirilecektir.
v. Zaruri işletme ve bakõm faaliyetleri ile zaruri yatõrõmlar, özelleştirme sürecinden
bağõmsõz olarak aksatõlmaksõzõn sürdürülecektir.
vi. Üretim ve dağõtõm varlõklarõnõn özelleştirilmesinin hõzlandõrõlmasõ ve
kolaylaştõrõlmasõ açõsõndan ÖİB tarafõndan ihtiyaç duyulmasõ halinde, bu belge
kapsamõnda gerekli görülen yasal düzenlemeler yapõlacaktõr.
vii. Serbestleşmiş bir piyasada perakende satõş lisansõ sahibi dağõtõm şirketlerinin
üretim faaliyeti gösteren veya gösterecek yatõrõmcõlara güven verecek bir yapõda
olmasõ gerektiğinden özelleştirmelere dağõtõm sektöründen başlanacaktõr.
viii. Elektrik enerjisi üretiminde rekabetçi bir yapõ oluşturulmasõnõ teminen, üretim
varlõklarõ uygun bir şekilde gruplandõrõlarak özelleştirilecektir.
ix. Özelleştirme uygulamalarõnda, mevcut kamu yükümlülüklerinin dikkate alõndõğõ ve
Devlet garantilerinin gerekmediği bir sistem oluşturulacaktõr.

III. ÖZELLEŞTİRME - HAZIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
Dağõtõm özelleştirme ihalelerinin başlatõlmasõndan önce:
1) Dağõtõm şirketlerinin şebeke işletmeciliği ve perakende satõşa ilişkin tarifeleri;
a) Dağõtõm şirketleri ile üretim gruplarõ arasõndaki geçiş dönemi sözleşmelerinin,
b) Dağõtõm şirketleri ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)
arasõndaki geçiş dönemi sözleşmelerinin,
c) Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) hidroelektrik santrallarõ (HES’ler) ve TETAŞ
arasõndaki geçiş dönemi sözleşmelerinin,
tamamlanmasõ suretiyle nihai hale getirilecek,
2) Toptan satõş piyasasõnõn gelişiminin aksatõlmamasõ için geçici dengeleme ve
uzlaştõrma mekanizmasõ uygulamaya konulacaktõr.
Üretim varlõklarõnõn özelleştirilmesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafõndan
oluşturulacak Piyasa Yönetim Sisteminin faaliyete geçmesinden ve dağõtõm
özelleştirmelerinin büyük ölçüde gerçekleştirilmesinden sonra başlatõlarak, 2006 yõlõ ortasõ
itibarõyla bu aşamaya gelinmesi hedeflenecek ve özelleştirilmiş üretim şirketlerinin
üretimlerini satabilecekleri ticari düzenlemeler tesis edilmiş olacaktõr.
Elektrik enerjisi sektöründe özelleştirme sürecine ilişkin iş planõ Ek 1’dedir. Bu iş
planõnda belirtilen her bir iş/işlem, sorumlu kurum/kuruluşlar tarafõndan ayrõca ayrõntõlõ hale
getirilecektir.
IV. DAĞITIM BÖLGELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
Dağõtõm Bölgesi Sayõsõ
Ülkemize özgü coğrafi yapõ, işletme koşullarõ, enerji bilançosu, teknik/mali özellikler ve
“mevcut sözleşme”lerin varlõğõ ile mevcut hukuki süreç dikkate alõnarak, Türkiye genelinde en
fazla 21 dağõtõm bölgesi oluşturmak üzere gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr.
Bu bölgeler ve kapsadõklarõ iller Ek 2’dedir.
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Özelleştirme Yöntemi
Özelleştirmede aşağõdaki kurallar esas alõnacaktõr;
i. Lisans süresi en fazla 49 yõl olarak uygulanacaktõr.
ii. Birden fazla yõldan oluşan tarife uygulama dönemleri uygulanacak, ilk tarife
uygulama dönemi 5 yõl olacaktõr.
iii. İlk tarife uygulama dönemine ilişkin tarifeler ve hizmet kalitesi hedeflerine ilişkin
hususlar özelleştirme öncesinde belirlenmiş olacaktõr.
iv. Dağõtõm bölgelerinde bulunan serbest olmayan tüketiciler için tahmin edilen yük
talebinin en az % 85’ine karşõlõk gelen miktarda elektrik enerjisi alõmõ için
tedarikçilerle sözleşmeler yapõlacaktõr.
v. İhale dokümanlarõ, ilk tarife uygulama dönemi için belirlenmiş gelir gereksinimi ve
onaylanmõş tarife kapsamõnda düzenlemeye ilişkin olarak aşağõdaki asgari koşullarõ
içerecek ve değerlendirme teklif edilen bedel üzerinden yapõlacaktõr.
! Hedefler ve cezalarõ da kapsayan ayrõntõlõ hizmet kalitesi yükümlülükleri,
! Önceden belirlenmiş bir kayõp-kaçak azaltma programõ,
! Gerekli yatõrõmlara ilişkin ayrõntõlar,
! Tarife gözden geçirmelerinde uygulanacak metodoloji.
vi. Serbest olmayan tüketicilere sadece dağõtõm şirketleri satõş yapacaktõr.
vii. Serbest tüketici limiti 2009 yõlõ başõna kadar 7,8 GW-saat olarak sabit kalacaktõr.
Belirlenecek bir takvim dahilinde 2009 yõlõ başõndan itibaren arz güvenliği dikkate
alõnmak suretiyle piyasa açõklõk oranõnõn 2011 yõlõna kadar %100 oranõna
ulaştõrõlmasõ hedefi çerçevesinde serbest tüketici limitleri indirilecektir.
Dağõtõm Özelleştirmesi Eylem Planõ
- 01 Nisan 2004 e kadar TEDAŞ ve Bağlõ Ortaklõklarõ özelleştirme proğramõna
alõnacaktõr.
- 30 Nisan 2004’e kadar;
! Dağõtõm bölgelerinin oluşturulmasõna ilişkin gerekli hukuki düzenlemeler
yapõlacaktõr.
! ÖİB tarafõndan özelleştirme işlemleri için danõşmanlõk hizmeti alõmõna ilişkin
çalõşmalar başlatõlacaktõr.
- 30 Eylül 2004’e kadar;
! Her bir dağõtõm bölgesi için performans standartlarõ ve hedef kayõp-kaçak
oranlarõ belirlenecektir.
! Dağõtõm bölgelerinin faaliyetlere ilişkin hesap ayrõştõrmalarõ tamamlanacaktõr.
- 31 Ekim 2004’e kadar;
! Dağõtõm bölgelerine ilişkin yük profilleri çõkarõlacaktõr.
! Dağõtõm bölgelerinde uygulanacak tarifelere ilişkin fiyatlandõrma yöntemi
oluşturulacak ve hizmet maliyet analizleri sonuçlandõrõlacaktõr.
! Tüketicilere uygulanacak satõş fiyatõ eşitleme yöntemi oluşturulacaktõr.
- 30 Kasõm 2004’e kadar;
! Dağõtõm bölgelerinin gelir gereksinimi belirlenecektir.
! Özelleştirme proğramõndaki dağõtõm şirketleri, lisans başvurusunda
bulunacaktõr.
! TETAŞ ile dağõtõm şirketleri arasõnda geçiş dönemi sözleşmeleri
imzalanacaktõr.
! Portföy üretim şirketleri/gruplarõ ile dağõtõm şirketleri arasõndaki geçiş dönemi
sözleşmeleri imzalanacaktõr.
- 31 Aralõk 2004’e kadar;
! Dağõtõm şirketleri tarife başvurularõnõ yapacaktõr.
! Her bir dağõtõm bölgesi için ayrõ ayrõ lisanslarõ verilecek ve her bir dağõtõm
şirketi/bölgesi için belirlenen gelir gereksinimi çerçevesinde tarife teklifleri
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EPDK tarafõndan 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
onaylanacaktõr.
- 31 Mart 2005’e kadar;
! Dağõtõm şirketleri/bölgeleri için ihale süreci yukarõda tanõmlanan hazõrlõk
çalõşmalarõnõn yerine getirilmesini takiben başlatõlacak ve 31 Aralõk 2006’ya
kadar tüm dağõtõm şirketlerinin/bölgelerinin özelleştirilmesi hedeflenecektir.
! Gerçekleşecek uygulama çerçevesinde gerekli görülmesi halinde, geçiş
dönemi sözleşmeleri revize edilecek ve EPDK tarafõndan tarife revizyonu
yapõlacaktõr.

V. ÜRETİM VARLIKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE GRUPLANDIRMA
YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLMESİ
Hidroelektrik Santrallarõn Devri
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafõndan inşa edilmiş, işletmeye alõnmõş ve alõnacak
hidroelektrik üretim tesislerinin enerji üretimi ile ilgili kõsõmlarõ ve bunlarõn mütemmim cüzleri
olan taşõnmazlarõn, gerçek maliyetleri dikkate alõnarak 2004 yõlõ Mayõs ayõna kadar DSİ’ye
herhangi bir bedel ödenmeksizin EÜAŞ’a devri sağlanacaktõr.
Portföy Üretim Gruplarõnõn Belirlenmesi
Özelleştirilecek üretim tesislerinin belirlenmesinde ve gruplandõrõlmasõnda piyasada
hakim güç oluşturulmamasõ ve mali açõdan güçlülük temel kriterler olarak alõnacaktõr.
Üretim Özelleştirmesi Eylem Planõ
-

-

-

-

VI.

30 Nisan 2004’e kadar;
! Kamu (EÜAŞ) uhdesinde kalacak hidroelektrik santrallar belirlenecektir.
! Kamu mülkiyetindeki tüm hidroelektrik santrallarõn elektrik üretimi ile ilgili kõsmõ
EÜAŞ’a devredilecektir.
30 Eylül 2004’e kadar portföy üretim gruplarõ belirlenecek/şirketleştirilecektir.
30 Kasõm 2004’e kadar;
! EÜAŞ ve TETAŞ arasõnda geçiş dönemi sözleşmeleri imzalanacaktõr.
! Portföy üretim şirketleri/gruplarõ ve dağõtõm şirketleri arasõnda geçiş dönemi
sözleşmeleri imzalanacaktõr.
30 Eylül 2005’e kadar;
! Portföy üretim şirketleri/gruplarõ özelleştirme kapsamõna alõnacaktõr.
! ÖİB tarafõndan özelleştirme işlemleri için danõşmanlõk hizmeti alõmõna ilişkin
sözleşme imzalanacaktõr.
1 Temmuz 2006 itibarõyla TEİAŞ tarafõndan oluşturulacak Piyasa Yönetim
Sisteminin işler halde olmasõ kaydõyla portföy üretim şirketleri/gruplarõ için
özelleştirme süreci başlatõlacaktõr.

PİYASA UYGULAMASI

Dengeleme ve uzlaştõrma mekanizmasõ ile bütünlenen, alõcõlar ve satõcõlar arasõndaki
ikili anlaşmalara dayalõ bir serbest piyasa yapõsõ uygulanacaktõr. Bu stratejinin amaçlarõnõn ve
ilkelerinin gerçekleştirilmesi açõsõndan, dengeleme ve uzlaştõrma mekanizmasõnõn, sözleşme
ile bağlanmamõş elektrik enerjisinin alõnõp satõlabileceği bir piyasa işlevini de göstermesi
hedefi gözetilecek ve uygulamanõn, bağõmsõz ve nispeten küçük elektrik üreticilerinin
piyasaya girişlerini kolaylaştõrarak arz güvenliğine katkõ sağlamasõ hedeflenecektir.
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Başlangõç olarak, geçiş dönemi sözleşmeleri ile bağõtlanan miktar, ilgili dağõtõm
bölgesindeki serbest olmayan tüketicilerin toplam elektrik enerjisi talebinin % 85’ini
kapsayacaktõr. Geçiş dönemi sözleşmeleri, düzenlenmiş fiyatlar üzerinden yapõlacak ve
TETAŞ sözleşmeleri hariç en fazla 5 yõllõk dönemi kapsayacaktõr. Bu sözleşmeler sürelerinin
bitiminde, yerlerini piyasa fiyatlarõnõ esas alan ikili anlaşmalara bõrakacak ve böylece serbest
piyasaya yumuşak bir geçiş sağlanacaktõr.
Dengeleme ve uzlaştõrma mekanizmasõ bir spot piyasa oluşturulmasõ hedefini
gözetecek ve yeni yatõrõmlarõn cezbedilmesine ilişkin sinyaller içerecektir.
TEİAŞ’õn Güçlendirilmesi
TEİAŞ’õn, 4628 sayõlõ Elektrik Piyasasõ Kanunu ve ilgili mevzuatõndan kaynaklanan
yükümlülüklerini ve sistem/piyasa işletmeciliği görevlerini sağlõklõ olarak yerine getirebilmesini
teminen insan kaynaklarõ, mali ve teknik altyapõsõ güçlendirilecektir.
VII. GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMALARI
Piyasa Uygulamalarõ
-

Ocak 2005 itibarõyla;
! 3 uzlaştõrma dönemini temel alan geçiş dönemi dengeleme ve uzlaştõrma
mekanizmasõ uygulamasõna başlanacaktõr.
Temmuz 2006 itibarõyla;
! Piyasa Yönetim Sisteminin saatlik fiyatlar ile bir bütün olarak işletilmesine
başlanacaktõr.
Tarifeler

Dağõtõm bölgeleri arasõnda tüketicilere uygulanacak satõş fiyatõ eşitlemesini sağlamak
üzere bir mekanizma geliştirilecektir. Bu eşitleme mekanizmasõ, dağõtõm şirketleri için gerçek
maliyetleri yansõtan bölgesel tarife uygulamasõ prensibi ile serbest olmayan tüketiciler için tek
bir ulusal tarife belirlenmesi amacõnõn birbiriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesini
teminen tesis edilecektir. Geçiş dönemi uygulamasõ niteliğindeki bu eşitleme mekanizmasõ,
asgari olarak ilk tarife uygulama dönemi boyunca yürürlükte olacaktõr.
Geçiş Dönemi Sözleşmeleri
A. TETAŞ’õn Hidroelektrik Santrallardan ve Mevcut Sözleşmelerden Alõmlarõ
Beklenen piyasa fiyatõnõ yansõtan bir TETAŞ ortalama satõş fiyatõ oluşmasõnõn
sağlanmasõ gerekli görüldüğü sürece, üretim gruplarõna dahil edilmemiş olan ve
EÜAŞ uhdesinde kalan hidroelektrik santrallarõn üretiminin TETAŞ’a satõşõna devam
edilecektir.
B. TETAŞ’õn Dağõtõm Şirketlerine Satõşlarõna İlişkin Sözleşmeler
TETAŞ tarafõndan, mevcut sözleşmeler kapsamõndaki üretim tesislerinden ve
EÜAŞ’tan satõn alõnan elektrik enerjisi, TETAŞ ve dağõtõm şirketleri arasõnda
imzalanacak ikili anlaşmalar yoluyla tüm dağõtõm şirketlerine paylaştõrõlacaktõr.
TETAŞ’õn uzun dönemli sözleşmelerden doğan mali yükümlülüklerini karşõlamasõna
imkan sağlayacak derecede gelir elde edememesi durumunda, söz konusu ilave
yükümlülükler, iletim tarifesi üzerine eklenecek bir bedel aracõlõğõyla karşõlanacaktõr.
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C. Portföy Üretim Şirketleri/Gruplarõ ve Dağõtõm Şirketleri Arasõndaki Satõşlara
İlişkin Sözleşmeler
Bu sözleşmeler, üretim şirketlerine/gruplarõna, özelleştirilmeden önce yeterli
deneyimin sağlanmasõnõ teminen, dağõtõm şirketleri özelleştirilmeden önce yürürlüğe
girecektir. Söz konusu sözleşmeler, özelleştirmeden sonraki ilk yõllarda tahmin
edilebilir bir gelir akõşõnõn sağlanmasõ için özelleştirmelerden sonra da varlõğõnõ
sürdürecektir.
Mevzuat Çalõşmalarõ
Bu Strateji Belgesi’nde öngörülen hedeflere ulaşmak üzere 4628 sayõlõ Kanun ve ilgili
mevzuatõnda gerekli değişiklikler yapõlacaktõr. 4628 sayõlõ Kanunla öngörülen ikincil
mevzuattan henüz tamamlanmamõş olanlar 2004 yõlõ içerisinde yayõmlanacaktõr.
VIII. TALEP PROJEKSİYONU ve ARZ GÜVENLİĞİ
Talep Projeksiyonu
Üretim Kapasite Projeksiyonunda esas alõnan talep tahminlerinin güvenilir şekilde
yeniden belirlenmesi için ETKB, DPT Müsteşarlõğõ, Hazine Müsteşarlõğõ ve EPDK’nõn
katõlõmlarõyla yapõlacak çalõşmalar 30 Nisan 2004 tarihine kadar tamamlanacaktõr
Arz Güvenliği
Arz kapasitesini artõrmak ve risk yönetimini güçlendirmek üzere aşağõdaki çalõşmalar
yapõlacaktõr.
1. EÜAŞ ve Bağlõ Ortaklõklarõ veya üretim gruplarõ için saptanan rehabilitasyon ve
yenileme yatõrõmõ ihtiyaçlarõndan çok acil olduğu tespit edilenlerin ivedilikle
yapõlabilmesi için 2005 yõlõ bütçesinde yeterli ödenek sağlanacaktõr.
2. Ülke ulusal elektrik sisteminin UCTE şartlarõnda çalõşabilmesi amacõyla kamu
mülkiyetindeki santrallarõn frekans kontrol sistemleri için gerekli yatõrõm ihtiyacõ
ETKB ve DPT Müsteşarlõğõ tarafõndan 1 Mayõs 2004 tarihine kadar tespit
edilecektir. Gerekli finansman ihtiyacõnõn karşõlanmasõ için ETKB, DPT
Müsteşarlõğõ ve Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan gerekli önlemler alõnacaktõr.
3. UCTE dõşõndaki enterkonneksiyonlarõn yapõlmasõna ilişkin olarak belirlenecek
politika çerçevesinde enterkonneksiyonlar üzerinden elektrik enerjisi ticaretinin
geliştirilmesi için gerekli çalõşmalar ETKB tarafõndan 2004 yõlõ sonuna kadar
sonuçlandõrõlacaktõr
4. TEİAŞ’õn sistem güvenilirliğinin muhafaza edilebilmesi için Yan Hizmetler
Anlaşmalarõ kapsamõnda ihale yoluyla gerçekleştirmesi gereken kapasite
kiralamaya yönelik hazõrlõk çalõşmalarõ TEİAŞ tarafõndan tamamlanacaktõr.
5. İletim sisteminin güçlendirilmesi için gerekli yatõrõm ihtiyacõ ETKB ve DPT
Müsteşarlõğõ tarafõndan tespit edilecek, gerekli yatõrõmlarõn yapõlabilmesi için
TEİAŞ’a 2005 yõlõ bütçesinde yeterli ödenek sağlanacaktõr.
6. Yakõt ve kaynak çeşitliğinin sağlanmasõnõ ve arz kaynaklarõnõn önceden
planlanmasõnõ teminen, arz güvenliği açõsõndan yapõlacak analizler sonucunda
büyük HES’ler de dahil olmak üzere yerli kaynaklardan elektrik enerjisi üretim
yatõrõmlarõnõn yapõlmasõ ve arz güvenliği için gerekli düzenlemeler ETKB ve DPT
Müsteşarlõğõ tarafõndan yapõlacaktõr.
7. Elektrik piyasasõnda üretim faaliyeti göstermek üzere lisans alan tüzel kişilerin
lisanslarõ kapsamõndaki üretim tesislerinin termin programlarõ çerçevesindeki
yatõrõm gerçekleşme oranlarõ EPDK tarafõndan periyodik olarak izlenecek ve
ETKB’na raporlanacaktõr.
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EK 1

Elektrik Enerjisi Sektörü Strateji Belgesi Eki
Görevler
I. Strateji Koordinatörü
II. Tarifeler
Dagitim Sirketi Performans Standartlari (21)
Hedef Kayip-Kaçak Azaltma Programi (21)
Dagitim Sirketi Gelir Gereksinimi (21)
Fiyat Esitleme Mekanizmasinin Tasar.
Fiyat Esitleme Mekanizmasinin Uygulanmasi
Tarifelerin Uygulanmasi

Sorumlu
Kurum/Kurulus

2004
1

2

3

4

5

6

7

2005
8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2006
8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2007 2008 2009 2010 2011 2012
8

9

10 11 12

ETKB
ETKB-TEDAS; EPDK
ETKB-TEDAS; EPDK
ETKB-TEDAS; EPDK
ETKB; Hazine; EPDK
(belirlenecek)
EPDK; Dagitim Sirketleri

III. Piyasa Uygulamasi
Geçis Dönemi Dengeleme Uzlastirma Mekanizmasinin HazirlanmasiETKB-TEIAS; EPDK
Teklif Verme ve Uzlastirma Sisteminin Gelistirilmesi
ETKB-TEIAS; EPDK
Geçis Dönemi Dengeleme Uzlastirma Mekanizmasinin Sanal Uygulamasi TEIAS
Dengesizliklerin Nakten Uzlastirilmasi
TEIAS
Piyasa Yönetim Sistemi (saatlik)
TEIAS

IV. Yeniden Yapilandirma ve Lisanslama
Dagitim Bölgelerinin Olusturulmasi Için Düzenleme (21)
Dagitim Sirketlerinin Lisans Basvurusu
Dagitim Bölgelerinin Hesaplarinin Ayristirilmasi
Dagitim Bölgelerinin Yük Profillerinin Çikarilmasi
Fiyatlandirma Yöntemi ve Hizmet/Maliyet Analizi
Kamu Uhdesinde Kalacak HES'lerin Belirlenmesi
DSI Bünyesindeki HES'lerin EÜAS'a Devredilmesi
Portföy Üretim Gruplarinin Belirlenmesi/Sirketlestirilmesi
Portföy Üretim Gruplarinin/Sirketlerinin Lisanslanmasi

BKK
Dagitim Sirketleri
ETKB-TEDAS; EPDK
ETKB-TEDAS
ETKB-TEDAS; EPDK
ETKB; DPT
ETKB; Hazine
ETKB; Hazine; ÖIB; DPT
EPDK

V. Geçis Dönemi Sözlesmeleri
TETAS Sistem Modelinin Hazirlanmasi
Kamu Uhdesindeki HES'ler ve TETAS Arasindaki Sözlesmeler
TETAS-Dagitim Sirketi Sözlesmeleri
Portföy Üretim Gruplari/Sirketleri- Dagitim Sirketi Sözlesmeleri
Dagitim Sirketleri Tarife Basvurusu

ETKB; Hazine; EPDK
ETKB-TETAS; EPDK
ETKB-TETAS; EPDK
ETKB-EÜAS; EPDK
Dagitim Sirketleri

VI. Dagitim Özellestirmesi
ÖIB Kapsamina Alinmasi
Özellestirme Islemi Danismaninin Belirlenmesi
Ihale Dökümanlarinin Hazirlanmasi
Özellestirme Duyurusunun Yapilmasi
Özellestirme Islemi

ETKB; ÖIB
ÖIB
ÖIB
ÖIB
ÖIB

VII. Üretim Özellestirmesi
ÖIB Kapsamina Alinmasi
Özellestirme Islemi Danismaninin Belirlenmesi
Ihale Dökümanlarinin Hazirlanmasi
Özellestirme Islemi

VIII. Arz Güvenligi Mekanizmasi
IX. Serbest Tüketiciler
- Yilda en az 7.8 GWh
- Serbest Tüketici Limitine Iliskin Indirimler
- Piyasanin Tamamen Açilmasi

ETKB; ÖIB
ÖIB
ÖIB
ÖIB
ETKB; DPT

EPDK
EPDK
EPDK

Hazirlik

Uygulama
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EK 2
Dağõtõm
Bölgesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dağõtõm Bölgesinde Yer Alan İller
Diyarbakõr, Mardin, Siirt, Şanlõurfa, Batman, Şõrnak
Bitlis, Hakkari, Muş, Van
Ağrõ, Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdõr
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon
Bingöl, Elazõğ, Malatya, Tunceli
Sivas, Tokat, Yozgat
Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis
Kõrşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman
Ankara, Kõrõkkale, Zonguldak, Bartõn, Karabük, Çankõrõ, Kastamonu
Antalya, Burdur, Isparta
İzmir, Manisa
Balõkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova
Edirne, Kõrklareli, Tekirdağ
İstanbul İli Anadolu Yakasõ
Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli
Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak
İstanbul İli Rumeli Yakasõ
Kayseri
Aydõn, Denizli, Muğla
Adõyaman, Kahramanmaraş
Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop

8

http://mevzuat.dpt.gov.tr/ypk/2004/03.pdf

